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ABIT HULÂSASI ' ' 1 — SABIK Z 

Sayın Mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Riyaset tezkeresi okunarak izinler ka
bul edildi. 

Devlet Şûrasında açık bulunan âzalıklar için 
seçim yapılması hakkındaki tezkere, Başvekâle
tin talebi üzerine, geriverildi. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin" suallerden önce görüşülmesine dair tak
rir kabul olundu. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihasının 57, 58, 59, 
63, 65 ve 66 ncı maddeleri kabul olundu. 69 ncu 

Şifahi sualler 
1. — Bursa Mebusu ibrahim öktem'in, Bur

sa Merinos Fabrikası istetme Şefinin ne sebep
le Bünyan Fabrikasına nakledildiğine dair şi
fahi sual takriri, işletmeler Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/244) 

Tahrirî sualler 
1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, köy 

camileri için imam ve müezzin kadrosu veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. (7/188) 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, dış 
memleketlerde vazife gören memurların memle-

TeMifler 
1. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in, 

Hariçten satınahnan buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getiri
lecek eşyanın Gümrük Resminden istisnasına 
dair 3339 sayılı Kanunun birinci maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi (2/316) (Gümrük 
ve inhisarlar, Münakalât, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

2. — Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'mn, Or
man Umum Müdürlüğü teşkilât Kanununa ek 
kanun teklifi (2/317) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

3. — Konya Mebusu Tevfik Fikret Baran ve 
22 arkadaşının, Konya vilâyeti Seydişehir ka
zasının Derebucak köyünde mukim 359 vatan-

maddenin birinci ve ikinci bentleri de kabul 
edildikten sonra 3 ncü bendi bir müddet müza
kere edildi. 

6 . VI . 1956 Çarşamba bunu saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Hakkâri Mebusu 

Fikri Apaydın tfbeydullah Seven 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

ket vaziyetinden haberdar olmaları hususunda 
rie düşünüldüğüne, dair tahrirî sual takriri, Ha
riciye Vekâletine gönderilmiştir. (7/189) 

3. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif Na-
bel'in, daimî vazife ile yabancı memleketlerde 
bulunan memurlara ^ödenen aylık miktarlarına 
dair tahrirî sual takriri, Hariciye ve Maliye 
vekâletlerine gönderilmiştir. (7/190) 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Av
rupa Tediye Birliğine dâhil memleketlerden 
hangileriyle dış ticaret borçlarımızın tasfiyesi 
için anlaşmalar yapıldığına dair tahrirî sual 
takriri, Hariciye ve iktisat ve Ticaret vekâlet
lerine gönderilmiştir. (7/191) 

daşm orman suçlarının affı hakkında kanun 
teklifi (2/318) (Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
4. — Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'ın 

teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/298) (Ruznameye) 

5. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâlcı'mn 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/231) (Ruznameye) 

6. — Siird Mebusu Veysi Oran'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü-

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLTR 

— .80— 
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menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/226) (Ruznameye) 

7. — Ankara Mebusu Dağıstan Binerbay'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/200) (Ruznameye) 

8. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat ' ın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/187) (Ruznameye) 

9. — Kars'ın Sarıkamış kazasının Karakurt 
nahiyesinin 54 sayılı hanesine kayıtlı Nazımoğ-
lu İsrafil Karadağ diğer adı İsmail Karadağ'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/335) (Ruznameye) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo
rum. 

Ruzname hakkında bir takrir var okuyoruz, 
efendim. 

Riyasete 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev-

1. — Milli Korunma Kanununun tadiline dair 
kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah 
Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
Millî Korunma Kanununun 4945 sayûı Kanunla 
t alil edilen 31 nci maddesinin I nci bendi ile 
57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentleri
nin değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu 
Kemal Özçoban'ın, Millî Korunma Kanununun 
4945 say ıh Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
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10. — Alanya'nın Sapadere köyünden Mus-

tafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (3/331) (Ruznameye) 

11. — Kars'ın Posof kazasının Cilvana nahi
yesine bağlı Cilvana köyünün 27 sayılı hanesin
de kayıtlı Aydınoğlu Osman Tekin'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/336) 
(Ruznameye) 

12. — İzmir'in Karşıyaka nahiyesinin Sırali 
mahallesinden Ismailoğlu İzzet Çamlıdere'nin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/334) (Ruznameye) 

13. — Bigadic'in Kargın köyünden Ismail-
oğlu Adem Güler'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası (3/333) (Ruznameye) 

» » » " ' • • • • 

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Hacim Yılmaz 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30, 83, 
155) 

Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki 
kanun lâyihasının müzakeresine devam ediyoruz. 
69 ncu maddenin I I I ncü bendi hakkında söz, 
Pertev Arat 'mdır, buyurun. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Çok muhterem 
arkadaşlar, bu madde münasebetiyle geçen İni-

BİEİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,00 . 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkari) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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katta konuşan Nuri Sertoğlu arkadaşımız, bu [ 
maddenin bâzı kötü niyetli muhbirleri harekete 
geçireceğini ve bir muhbir zümresi teşekkül 
edeceğini söylediler. Bu bakımdan bu madde
nin tayyedilmesi kanaatinde bulunduklarını be
yan ettiler. Bu hususta kayıtsız şartsız kendi
siyle beraber olmaya imkân vardır. Muhterem 
arkadaşlar biliyorsunuz, bizim cemiyetin kötü 
bir huyu vardır. Vatandaş Devlete yardımcı 
olmaz, bana ne zihniyeti ile hareket eder. Bu 
kanunda matlup olan faydanın hâsıl olması için 
böyle bir maddenin lüzumuna kaniim. Maddeyi 
tetkik ederseniz, görürsünüz ki, kayıtsız şart
sız iki esasın mevcudolması gerektir. Birincisi, 
ihbarın resmî mercilere yapılması lâzım. İkin
cisi, müspet delillere istinat etmesi ve neticede 
mahkûmiyet kararının verilmiş olması lâzımdır. 
Bunun yanında Şayet bu nevi ihbarların hususi 
maksatla, menfaat temin etmek için, şantaj ga
yesiyle yapıldığı anlaşıldığı takdirde, muhbir
lere normal cezaların üç misline kadar ceza ve
rileceği tasrih edilmiştir, ihtikâr hâdiselerinin 
meydana çıkmasını, kötü niyetli muhtekirlerin 
faaliyetlerine meydan verilmemesini istiyorsak I 
bu ihbar müessesesine ait bendin kabul edilme
si lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

RElS — Behzat Bilgin, buyurun. 
BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz de Nuri Sertoğlu arkada
şımın mütalâasına karşı kısaca mâruzâtta bu
lunmak için söz almıştım. Arkadaşım, ihtikâr 
suçlarının takibinde ihbar müessesesini bir ne
vi gayriahlâki müessese olarak burada tasrih 
ettiler ve muhbirlere ikramiye verilmesini ilti
zam etmiyerek o bendin tayymı teklif ettiler. 

Pertev Arat arkadaşım hâdiseyi bendenizin 
arz etmek istediğim tarzda izah etmiş bulunu
yor. Hakikaten ihtikârla mücadelede bizim en 
zayıf noktamız, müstehliklerin, muhtekir üzerin-

*de kâfi bir mukavemet göstermemeleri ve muh
tekirlere karşı takibatı intaeedecek bir teşeb
büste 'bulunmamaları keyfiyetidir. Müstehlikle
rin iştiraki olmaksızın ciddî bir ihtikâr mücade
lesinin yapılması müşkül ve âdeta imkânsızdır. 
Bu itibarla bendeniz bu mevzuda ihbar müesse
sesinin gayriahlâki 'bir müessese olduğunu asla 
ka'bül etmiyorum. Muhtekirleri ihbar etmek ve 
onların kanunda derpiş edilen akıbete uğrama
larını derpiş etmek, öyle zannediyorum ki, hem 
müstehliklerin menfaatlerinin korunması hem de J 
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memleketin yüksek menfaatinin korunması ba
kımından bir vazife halini almıştır. Bu itibarla 
bendeniz de ihbar müessesesini yürütecek olan 
bendin gayriahlâki bir tarafı olduğuna kaani ol
madığım gibi, ipkasında fayda mülâhaza ve o 
suretle kabulünü bendeniz de rica etmekteyim. 

REİS — Tadil teklifi var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 69 

ncu maddenin HI ncü bendinden, muh'bire ikra-
miye ve müsadere edilen maldan pay verilmesi 
hükmünün çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Nuri Sertoğlu 

REÎS — Takrir, muh'bire müsadere edilen 
kısımdan pay verilmesinin bentten çıkarılmasına 
matuftur. 

Reye arz ediyorum : Takriri nazara alan
lar... Nazara almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

69 ncu maddenin III ncü bendini reyinize 
arz ediyorum. Ka'bül edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi de 69 ncu maddenin tamamını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Ka'bül edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Durumları 31 
nci maddenin VIII nci bendine uymıyan hakiki 
ve hükmi şahıslar bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren altı ay içinde bu mecburiyeti yerine 
getirmekle mükelleftirler. 

REÎS — Muvakkat madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen tarafından kanuna muvakkat ikin
ci madde ilâvesine dair sbir teklif vardır, onu da 
okutuyorum. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 31 nci madde- ' 
nin X ncu bendinin ikinci fıkrasında yazılı mal
ların ticaretiyle iştigal edenler kanunun neşri 
tarihinden itibaren üç ay içinde vaziyetlerini bu 
hükme intibak ettirmeye mecburdurlar. 

REÎS — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ar
kadaşımızın da ikinci bir muvakkat madde tek
lifi vardır, onu da okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki maddenin muvakkat ikinci madde 
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olarak kabulünün reye konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

MUVAKKAT MADDE 2. — Devren veya 
veraset ve icra yolu ile veyahut türlü ve mücbir 
sebeplerle eline geçmiş olan mallardan fatura
ları ziyaa uğramış bulunan kimseler bu kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde belediye veya ticaret odaları vasrtasiyle 
faturasız mallarını mevcut rayice uygun olarak 
faturaya raptettirebilirler. 

DEİS -— Her iki teklifi de ayrı ayrı yeniden 
okutup reylerinize arz edeceğim. Şimdi encü
menin teklifini okutuyorum. 

(Encümenin teklif ettiği 2 nci muvakkat 
madde tekrar okundu.) 

İZZET AKÇAL (Rize) — Encümen izah et
sin, 

REİS — Söz istiyorsanız vereyim. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Sual soraca

ğım, encümen bununla ne kasdediyor1? 
REİS — Encümen ne kasdediyor? diyorlar. 
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA NUS-

RET KİRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlarım, yurt içine dışarıdan yolcu olarak 
veya vazife ile gelen eşhasın beraberinde getir
diği eşyanın iki sene müddetle satılmasını önli-
yen ve bu kabîl eşya ticaretiyle iştigali men-
eden, fuar ve saire dplayısiyle, birinci madde
de kabul buyurduğunuz halen bu ticaretle işti
gal edenlerin üç ay zarfında bu ticaretlerini 
tasfiye etmeleri için bu muvakkat maddenin 
kabulü zaruridir. 

REİS — Encümenin teklif ettiği muvakkat 
ikinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Selâhattin Toker'in teklifini tekrar okuya
nız. 

(Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in ikinci 
muvakkat madde olarak vâki teklifi tekrar, 
okundu.) 

REİS — Teklifi dikkate alanlar... Almıyan
lar... Reddedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

REİS — Bu hususta encümenin yeni bir tek
lifi var, okuyoruz •• 
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ı MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

bir ay sonra yürürlüğe girer. 
(Olmaz, olmaz, ret, ret. Encümen izah etsin, 

sesleri) 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muh
terem arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu yü
rürlüğe girdikten sonra yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile, hükümet bir murakabe ve kon
trol teşkilâtı kuracaktır. Kabul buyurduğunuz 

I bu kanunun tatbikinde en mühim rol ifa edecek 
bu teşkilât olacağına göre, mevzuubahis teşkilâ
ta alınacak âmir ve memur kadrolarını tesbit, 
vazife yerlerini tâyin, çalışma tarzlarını tesbit 
ve icabeden yeni müesseseleri kurmak zamana 
mütevakkıftır. Bunun için encümen olarak ka
nunun, neşri tarihinden bir ay sonra yürürlüğe 
konulmasını teklif ediyoruz, (öyle şey olmaz, 
sesleri, gürültüler) Tasvip Yüksek Heyetinizin
dir. 

REİS — Encümenin, (neşri tarihinden bir 
ay sonra muteberdir.) şeklindeki tadil teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Nazara alanlar... Tek
lifi kabul etmiyenler... Teklif kabul edilmemiş
tir. (Şiddetli alkışlar.) 

Maddeyi tekrar okuyup reye koyuyoruz, 
efendim. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikine İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
v, REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi, maddelerin müzakeresi sıra

sında yapılan değişiklikten dolayı, almış oldu
ğu son şekline göre yeniden okuyup reye arz 
edeceğim. 

I Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
31, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69 
ncu maddeleriyle 36 nci maddesinin III ncü ben-
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu kanuna 
muvakkat iki madde ilâve edilmiştir : 

REİS — Bu tashih şekliyle birinci maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

l yenler... Kabul edilmiştir. 
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Tamamım reyinize arz etmeden evvel, daha 

evvel söz istedikleri için Nizamnamenin 110 ncu 
maddesi gereğince aleyhinde söz Hüseyin Ba-
lık'mdır. Fakat, nizamname hükümlerini tatbik 
için izin verirseniz evvelâ lehinde konuşsunlar, 
sonra aleyhinde söz verelim. Bu itibarla şimdi 
söz Nusret Kirişcioşlu'nundur. Buyurunuz. 

NUSEET KÎRÎŞCÎO#LU (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar; kıymetli alâka ve him
metlerinizle Millî Korunma Kanununun tadiline 
dair olan lâyiha ve teklifler en güzel şeklini al
mış bulunmaktadır. 

Biraz sonra vereceğiniz değerli reylerle bu 
hayırlı eserinizi kanunlaştırıp millete malede-
eeksiniz. 

Aziz arkadaşlarım, müzakereler sırasında 
üç muhalefet partisinin hattı hareketlerinin bir
birinden tamamen değişik şekilde tecelli ettiği
ne her halde dikkat buyurmuşunuzdur. 

Cumhuriyetçi Millet Partililer grupları adı
na konuşma yapmadılar. Bu muhterem arkadaşla
rımız, inşaallah kanunun lehinde rey kullanmak 
suretiyle bu ihtiyatlı hareketlerini tamamlarlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu mevzuda da 
parti olarak mütalâa beyanından kaçınmıştır. 
Bâzı mühim memleket meselelerinde muhalefe
tin parti olarak fikrinin öğrenilmesinde haki
katen büyük fayda vardır. Biz, Millî Korunma 
Kanunu gibi milletçe üzerinde hassasiyetle 
durulan böyle bir mevzuda sükûtu ihtiyar etme
nin zihinlerde bâzı tereddütler doğuracağından 
ve Halk Partisinin iki taraflı bir istismar imkâ
nı bulmak maksadiyle sustuğu iddialarına yol 
açmasından korkarız. (Soldan, brovo sesleri) 
(Sağdan, şiddetli gürültüler) Muhterem Halk 
Partili arkadaşlarımın, kanunun aleyhinde şah
si bir konuşma yapan muhterem Mehmet Hazer 
ile aynı fikirde olup olmadıklarını reyi eriyle 
ifade etmelerim bekliyoruz. 

Hürriyet Partisi Sözcüsü, gruplar adına yap
tığı konuşmada bu kanunu istemiyor gibi ko
nuştular. Hürriyet Partisi Grupu adına, kelime 
bekelime tekrarladığım «mevzuumuz, iktisaden 
istismara uğrıyan yüz binlerce ailenin davası
dır, bu insanlar dâvaya tedavi beklemektedir
ler» gibi güzel cümlelerin gölgesinde, arzu edi
len tedavinin bir safhasını teşkil eden bu ka
nunu, evvelâ encümene iade talebiyle ve gecik
tirme yoliyle bertaraf etmeye gayret ettiler Bu 
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arkadaşlarımız, biz bu kanun daha iyi bir şe
kilde çıksın diye encümene iadesini istemiştik, 
talebimize yanlış mâna vermişsiniz diye üstelik 
bizleri itham dahi edebilir. 

Hattâ sözcü bir konuşmasında aynen «biz 
kanunun reddini değil, encümene iadesini iste
miştik» dedi bile. 

Fakat muhterem arkadaşlarım; bu sözlere 
inanmamıza yine kendi beyanları mânidir. 

Bu kanun için «cezai sadizim, Demoklesin 
kılıcı, otoriter nizam, şiddet rejimi» gibi tâbir
leri kullananlar bizzat sözcüleridir. Muhtekire 
ceza vereceğinize iktisadi şartları ortadan kal
dırınız, tavsiyesi sözcüye aittir, (Sağdan gürül
tüler) gürültü edeceğinize beni dinleyin tavsi
yesi de bendenize aittir. Ve nihayet muhterem 
arkadaşlarım 31 nci maddenin müzakeresi sıra
sında sözcünün «Millî Korunma Kanununun tat
biki için hukuki şartın meveudolmadığını» be
yan eylemesi muvacehesinde encümene iade ta
lebini samimî telâkki etmeye imkân kalmamış
tır. Kanun lâyiha ve teklifleri Meclise gelince 
muvakkat encümen kurulmasına karar verili
yor, Hürriyet Partisi ortalarda yok, aylarca 
encümen tetkikat yapıyor. Yine Hürriyet Parti
sinden bir teklif veya şifahi sual gelmiyor. Rapo
run heyeti umumiyesi üzerinde konuşmalar olu
yor, parti sözcüsü dört defa kürsüye çıkıyor... 

REÎS — Nizamnameye göre, maddelerin 
müzakeresinden sonra, kanunun tümü hakkında 
leh ve aleyhte konuşulabilir. Bu itibarla kanu
nun kabulü veya reddi hakkında söz söyliyebi-
lirsiniz, uzun boylu tahlile lüzum yoktur., esasen 
kanunu 12 toplantıda görüştük. (Sağdan, bra
vo Reis sesleri, şiddetli alkışlar). 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
muhterem arkadaşlar, Reis Beyin ihtarını hüs-
nütelâkki ettim. Her halde Hürriyet Partili ar
kadaşlar bundan ziyadesiyle memnun oldular 
çünkü bu kanunun müzakeresi sırasında yaptık
ları hataların yüzlerine vurulmuş olmasından 
kurtulmuş oldular. Muhterem arkadaşlarım, Re
is Beyin ihtarına uyarak bu kanunun neden le
hine rey vermemiz icabettiğini izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, cümlenizin malûmudur 
ki, halen mer'i bulunan Millî Korunma Kanu
nunun müeyyideleri zayıftır. Tatbikatı güçleş
tiren hükümleri mevcuttur. Alınması zaruri 
bütün tedbirleri karşılıyacak mükemmeliyet
te değildir. Bunda şüphe yoktur. 
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künden hatta bugünkünden daha iyi tatbik edi
lebileceği yolunda bir mütalâa serdetmek pek 
alâ mümkündür. 

Ancak, bu hususta alınması zaruri olan bâ
zı malî ve iktisadi tedbirlerin bulunmadı, bun

ların yanı başında hukuki tedbirlerin alınma
sına asla mâni teşkil etmemek icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; kanunun lehinde rey 
vermek icabettiğini anlatabilmek için kısmen 
de kanunun aleyhinde söylenen sözleri cerhet-
mek icabettiğini takdir buyurursunuz. Hür
riyet Partisi sözcüsü bu tadilin lüzumsuzluğu 
kanaatini bizlere aşılıyabilmek için konuşmala
rının bir yerinde «iktisadi ve içtimai mesele
leri birbirinden ayırmak lâzımdır» diye saraha
ten ifade buyurduklarında unutarak, daha ziyade 
hukuki olan bu mevzuu yüzde yüz iktisadi bir 
mesele haline sokmak için güçlerinin yettiği ka
dar çalışmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; Hürriyet Partisi hesa
bına ve iktisat ilmi adına yapılan konuşmala
rın en şayanı hayret noktası, sözcünün adeta 
memleketimizdeki istihlâk artışından şikâyet 
eder gibi ifade kullanmış olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, ihtihlâk artışından 
adeta bir şikâyet ediyorlar istihlâk artışını kıs
mak lazımmış gibi bir iddia içindeler. Bu 
kanunun yerine, iktisadi tedbir alınması iddia 
edildiğine göre böyle bir tedbirden evvel bu 
kanuni tedbirin alınmasının icabettiğini ispadet-
mek mevkiindeyiz. Mümkün olsa hiç konuştur-
mıyacaklar ama müsaade buyursunlar. (Sağdan 
0,0..... Sesleri) 

Sözcünün iki cümlesini tekrar ediyorum : 
«Ortada para bol olduğu için şimdiye kadar is
tihlâk edilmiyen birçok istihsal maddeleri dâ
hilde istihlâk edilmeye başlanmıştır». 

Bir ikinci cümle : «Para bol olduğu için 
cebinde parası olan herkes mal satmalmak isti
yor. Satmalmaeak her madde ya ihracatta bir 
kısıntı veya ithalâta yapılan bir zam demek
tir». 

Para bolluğunun zararlarını işittiniz : İs
tihlâki arttırıyormuş. Hürriyet Partisi sözcüsü
nün bu şayanı hayret fikirlerini böylece kay
dettikten sonra ş,imdi geçen celselerden birin
de kendilerine «memleketi dolaşınız» demem üze
rine «ne lüzum var, §u 4 duvar içinde yakın 
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mazide bu arkadaşla beraber bir dolaşma ya
palım» demiş olduklarını hatırlatarak müsaa
deleriyle iki sene geriye doğru gidiyorum. 

Sene 1954. İktisat Vekili Fethi Çelikbaş ko
nuşuyor : «Bugün yapılan tenkidlerin çok büyük 
bir kısmı iktisadi muvazenemizi yıllık muvazene 
içinde mütalâa etmekten ileri gelmektedir. Hal
buki yatırımlar bir kere tahakkuk ettikten sonra 
memleket ilerde yüksek seviyede yani vatandaş
ların hayat şartları değişmiş olarak bir muvazene 
bulacaktır.» 

Bir başka cümle : 
«Eskiden memleketimiz fizyolojik bir sefalet 

içinde kıvranıyordu.» 
Devam ediyor : 
«İstihsal artışının bir kısmının memlekette 

istihlâk edilmesi gıdasızlık yüzünden hastalanan 
vatandaşların miktarını azaltmaktadır.» 

Aynı konuşmanın bir başka yerinde : 
«Refahın millet ölçüsünde geniş tabakalara 

sirayet etmesinin müşahhas ve gayrikabili red öl
çüsü, halkın istihlâk ettiği maddelerin üç dört 
yıl içinde artmış olmasıdır. 

«Şeker istihlâki artmıştır..» 
«Pamuklu mensucatta âdeta bir aspiratör var

dır, gelen süratle sarf olunmaktadır.» 
«Çay istihlâki de memlekette çok mühim bir 

inkişaf kaydetmiştir. Bir insanın eskiden iki bar
dak yerine on bardak çay içtiğini düşünenin ak
lından şüphe etmemek elden gelmez.» 

Akıllardan şüphe eden Fethi Çelikbaş, arka
daşlarım, ne şayanı ibret levhadır bu, bakın. 

Bu cümle şu kelimelerle bitiyor, muhterem ar
kadaşlarım. 

«İşte bir milletin refahının delili bunlardır.» 
O zaman kendilerini alkışlamıştık. Bugün 

lütfedip eski fikirlerini tekrarlarlarsa yine kendi
lerini alkışlamaya amadeyiz. 

Ama mebus Fethi Çelikbaş, daima Vekil Fet
hi Çelikbaş'tan başka konuşmuştur. İfadeleri ara
sında daima bir fark mevcuttur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tıpkı 
Menderes gibi. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Onun da cevabını alacaksın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sen de 
cevabını alacaksın. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Gö
rüyorsunuz ki, muhterem arkadaşlarım; benim 
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oturup da Hürriyet Partisi sözcüsüne cevap ver
meme lüzum dahi yok. Kendi partilerinin kıymet
li iktisatçılarından biri cevabı esasen vermiş bu
lunuyorlar. 

Onun için ben istihlâki daraltacak tedbirlerin 
alınmamasından şikâyet eder gibi konuşan arka
daşlara bundan böyle bu milleti fizyolojik bir se
falet içinde kıvrandırmaya niyetli olmadığımızı 
söylemekle iktifa edeceğim ve Feridun Ergin'den 
rica edeceğim, bir daha böyle duvarlar arası se
yahate kalkışıp da değerli arkadaşlarımı bu dere
ce müşkül duruma düşürmesinler, aziz arkadaş
lar. 

Bu kanunun lehinde rey kullanırken endişe 
ve tereddütten uzak uzak, tam bir vicdan huzuru 
içinde bulunabilmemiz için hakikaten Hürriyet 
Partisi sözcüsünün bertaraf edilmesi icabeden 
iktisadi âmiller olarak ileri sürdüğü sebeplerin 
sıhhatini, mevzuumuzla olan alâka derecesini isa
betli bir şekilde tesbit etmemiz zaruridir. Onun 
için çok kısa olarak fakat ayrı ayrı bu sebepler 
üzerinde duracağım. 

Hürriyet Partisi sözcüsü konuşmalarının bir 
noktasında aynen «bizim davacı olduğumuz nok
ta, memlekette kalkınma hareketlerine icabeden 
süratin verilmiş olmasıdır» şeklinde çok ileri bir 
beyanda bulunduktan hemen iki satır sonra ken
di kendilerini nakzederek 

«-Hariçten ithal edilen malzeme nispetinde ba
raj yapmamız, hariçten ithal edilen malzeme nis
petinde fabrika yapmamız icabettiğini söylemiş
ler ve bugünkü güçlüklerin ve pahalılığın haki
katte münhasıran takibedilen kalkınma siyaseti
nin bir neticesi olduğunu aynı kelimelerle ifade 
buyurmuşlardır. 

Ben şahsan bu fikre nasıl iştirak etmiyorsam, 
bu güçlüklerin kaçınılmaz ve bertaraf edilmez bir 
netice olduğuna dair ileri sürülecek nikbin gö
rüşe de iştirak etmiyorum. 

Şüphesiz bir memleketi yeniden imar etmek, 
bir milleti sefaletten refaha götürmek için yapı
lan büyük hamlelerin bâzı iktisadi güçlükler 
doğurması ve vatandaşlara bâzı külfetler tahmil 
etmesi herkesin kabul edebileceği bir haldir. Fa
kat şurasını itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, 
bugün piyasa istikrarsızlığı bâzı içtimai ve huku
ki âmiller yüzünden bu zaruretin hududunu aş
mış bulunmaktadır. 

Bu iddiaya muvazi olan diğer bir iddia da : 
Bugünkü iç piyasa istikrarsızlığını tatbik edilen 
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yatırım programında memleket imkânları dışına 
çıkarılmış olmasının intacettiği yolundaki fikir
dir. 

Ben bu fikre de iştirak etmiyorum. 
Çünkü, memleketimiz öylesine geniş kaynak

lara sahiptir ki daha rahat bir çalışma imkânı 
sağlanabilse, bol miktarda teknik eleman bulun
sa, emin olun bugün başlananlardan daha faz
lasını yapmak dahi pekâlâ mümkündür. Bunun 
aksini iddia etmek, bu memlekete nankörlük 
olur. 

Müzakereler sırasında muhalefetin üzerinde 
ısrarla durduğu bir mevzu da enflâsyon mese
lesidir. Enflâsyonu ikiye ayırdılar : 

Biri kredi enflâsyonu, diğeri de para enflâs
yonu. Evvelâ şu ciheti kaydedelim ki, mem
leketimizde umumi kredi hacmi henüz enfilâs-
yon tabiriyle vasıflandırılacak bir raddeye gel
memiştir. Fethi Çelikbaş vaktiyle îktisat Vekili 
sıfatiyle kredi vaziyetimizi aynen şu kelimeler
le ifade etmişlerdir. «Açılmış olan krediler, hu
susi teşebbüs, mevzuunda hakikaten yüzümüzü 
güldürecek fakat jhtiyaca henüz cevap vermek
ten uzak bulunan bir dereceye ancak ulaşmış bu
lunmaktadır.» Fethi Çelikbaş haklıdır ve haki
katen, kredi hacminin fazlalığını bugünkü pi
yasa istikrarsızlığının âmili olarak göstermek 
hatalıdır. Eğer bâzı banka kredilerinin mal bi-
riktirilmesini ve saklanmasını intacettiği ileri 
sürülmek isteniyorsa tadilde bu hususu önleyi
ci bir müeyyide kabul buyurmuş bulunuyorsu
nuz. 

Para enflâsyonu mevzuuna gelince: Bu mev
zuun propagandasından hakikaten herkese ar
tık bıkkınlık geldi. 

Para miktarı piyasa haçımmm genişlemesiy
le mütenasibolarak artmış mıdır? Sebepsiz bir 
para şişkinliği hakikaten mevcut mudur? Varsa 
kaçınılması lâzım mı idi? Bilhassa mümkün mü 
idi?... 

Bunlar cidden üzerinde uzun uzun durula
cak suallerdir. Fakat vaktinizi fazla israf etme
mek için ben bir iki noktaya temasla iktifa ede
ceğim. 

Aziz arkadaşlarım, para bir vasıtadan ibaret-
J tir. Bu itibarla bütün dikkatimizi para mikta-
I rma dikip her meseleyi bu zaviyeden mütalâa 
! etsek bile hiç olmazsa arasıra şu memlekette 
s olup bitenlere de bir göz atmamız her halde 
: faydalı olur. 
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ve yabancı düşmanlarımızın bile inkâra cesaret 
edemedikleri manzara şudur : 

Her cins malın istihlâki nüfus artışiyle asla 
mütenasibolmıyan bir nispette alabildiğine ar
tıyor. Milletin umumiyeti itibariyle kıyafeti de
ğişti ; bir kasaba pazarında eskiden görülen pe
rişan köylü kıyafetleri her gün biraz daha mun
tazam elbiselere yerlerini terk etmektedir. Mem
lekette aç kalmadı; işsiz kalmadı; çıplak kal
madı. 

SAĞDAN BÎR SES — Kuyruk kaldı. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Kuyruk yalnız kahvecilerin önünde değil, eğ
lence yerlerinin önünde de sıralanıp duruyor. 

Para enfilâsyonunu, ekonomik sıkıntıların 
âmili olarak ileri sürenlere sormak lâzım, bu is
tihlâk artışını ve memleketteki bu manzarayı 
iddialariyle nasıl telif edebiliyorlar? Bir ata sö
zü vardır, muhterem arkadaşlar; «Deve bir ak
çe, deve bin akçe» derler. Her şey ucuz olmuş, 
-millet satmalamadıktan sonra kime ne faidesi 
var? Millet satmalma imkânına malik olduktan 
sonra fiyatlar pahalı olursa kıyamet mi kopar? 

Buna rağmen görüyorum ki, bâzı kimseler bü
tün bu hakikatlere göz yumup, kendi nazarlarını 
para miktarına dikmekte ve milletin gözünü de 
bir etiketin üzerindeki rakama çevirmeye çalış
maktadırlar. Bu yerinde bir hareket değildir. 

Dikkat buyurmanızı rica ediyorum muhterem 
arkadaşlar, şu cihet çok mühimdir: 

Bu kanunun aleyhinde konuşanların veya ra
por aleyhine rey kullanacak olanların haklı sa-
yılabilmesi için alınması icabeden bâzı malî ve
ya iktisadi tedbirlerin mevcudolması kâfi gelmez. 

Bu muhterem arkadaşlarımızın bu mevzuda 
kanuni tedbirler alınmasına mahal bulunmadığı
nı veya alınacak hukuki tedbirlerin zararlı, hiç 
olmazsa, faidesiz olduğunu ispat etmeleri icabe-
der. 

İktisadi veya malî tedbirler alınmamalıdır 
veya almmıyacaktır, diyen kim? Biz diyoruz ki, 
ittihazı düşünülen bâzı iktisadi veya malî tedbir
lerin mevcudolması kanuni müeyyidelerin vaz'ı-
na mâni teşkil etmiyeceğine nazaran bu yoldaki 
gayretleri ve çalışmaları engellemeyin, bilâkis 
bizlere müzahir olur. 

•Muhterem arkadaşlarım, münhasıran iktisadi 
ve malî zaruretler sebebiyle tahaddüs edecek dar-
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lık veya pahalılığa bu millet, yakında kavuşacağı 
parlak istikbalin yüzü suyu hürmetine katlanma
ya çoktan razıdır. 

Fakat esefle arz ediyorum ki, piyasadaki is
tikrarsızlık öylesine bir cereyan takimetmektedir 
ki, mevcut hali münhasıran iktisadi ve malî se
beplere bağlıyabilmek hakikaten imkânsızdır, bun
ların yanıbaşmda hukuki ve hattâ ahlâki âmil
ler mevcuttur. 

Piyasaya bir nazar atfedersek görürüz ki : 
Bir siyasi propaganda veya bir gazete haberi bir 
malın ortadan kalkmasını intacedebilmektedir. 
Bugün mevcudolan mal ertesi günü piyasadan çe
kilmekte, bir gün sonra hiçbir yeni imal veya it
hal olmadığı halde tekrar ortaya çıkabilmektedir. 
Aynı malın fiyatı mmtakadan mmtakaya hattâ 
mağazadan mağaraya (nakliye ve sair masraf
larla asla alâkası olmıyan bir nispette) değişebil
mektedir. Darlık halinde; piyasadan ilk defa 
lüks eşyasının çekilmesi iyi bir hukuki ve içtimai 
nizamın mevcudiyetinin tabiî bir neticesi olması
na rağmen piyasada bunun tamamen aksi müşa
hede edilebilmektedir. Bulunmıyan lüks eşya 
değildir. Bir gün muayyen bir fiyata satmaldı-
ğmız bir malın üzerinde ertesi günü daha yüksek 
fiyatlı bir etiketin konduğunu görmek ahvali âdi-
yeden olmuştur. Böylesine bir hali iktisadi ve
ya malî sebeplere bağlıyacağım diye zorlamak 
hakikatleri görmemek veya inkâr etmek demektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, demek oluyor ki: İk
tisadi ve malî tedbirlerin yanıbaşmda hattâ on
lardan evvel içtimai ve hukuki bâzı tedbirlerin 
alınması lâzımgeldiğini kabul etmek mevkii ve 
mecburiyetindeyiz. 

Buna karşılık Hürriyet Partisi Sözcüsünün 
tavsiye ettiği içtimai tedbir şudur: Aynen oku
yorum : «Eğer dâva hakikaten muhtekirlerle mü
cadele ise bunların âmme vicdanında takibata 
mâruz kalması gerektir.» 

Bu, temini imkânsız nazari bir mücadele usu
lüdür. Sözcünün diğer fikirleri gibi ancak kitap 
yapraklarında yeri vardır. Eğer bir içtimai ted
bir alacaksak ilk Önce fırsatçı muhalefet metot
ları ile mücadeleden vazgeçilmesini temine çalış
mamız her halde daha yerinde olur. Hem bu, el
de edilmesi gayrimümkün olmıyan bir neticedir. 
Yeter ki, muhalefet partileri anlayış göstersinler 
ve bu metotları tasvibetmediklerini ilân edebil
sinler. Memlekette derhal mutlak bir huzur te
essüs edeceğinden hiç kimsenin tereddüdü yoktur. 
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takdir edersiniz ki, deminden beri izah ettiğim 
iktisadi ve malî tedbirlerin alınması lüzumu, 
hukuki tedbirlerin alınmasına asla mâni değil
dir. Bu kanun yüksek himmetinizle memleket 
için hayırlı bir şekle g-elmiştir. Vereceğiniz 
reylerle milleti sevindireceksiniz. Bu kanundan 
yalnız ve yalnız fırsatçılar korkmakta re fır
satçılar üzülmektedir. Geçen defa heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşmamın sonunda dediğim 
gibi, bir memlekette hattâ yağmurun yağma
dığına sevinenler bile bulunabilir. (Soldan al
kışlar). 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım; Millî Korunma Kanununun, 
aklımın erdiği kadar, dilimin döndüğü kadar 
esbabı mucibesini arz edeceğim. 

Arkadaşlar; bu kanunun esbabı mueibesi 
memleketteki tazyiktir, memlekette birtakım 
malların bulunmayışıdır. Şimdi, müsaadenizle 
bunları arıyalım; niçin bulunamıyor, neden bu
lamıyoruz ? 

Geçenlerde Sayın Ticaret Vekili istanbul'
da tüccarlarla bir dertleşme yaptı. Bunlar ara
sında bir de bağırsakçı vardı. O, şu şekilde dert 
yandı : Biz her sene Türkiye'den Avrupa ve 
Amerika'ya H milyon dolarlık bağırsak ihrac-
ederdik. Fakat bir seneden beri Merkez Ban
kasına bu kanaldan 100 bin lira dahi girmiş de
ğildir. Bağırsağı biz bir dolara satardık. Ya
ni 282 kuruşa. Bunu biz 200 - 220 kuruşa alır 
ve bu fiyattan ihraceder ve bunun karşılığında 
her sene 11 milyon dolar memlekete ithal eder
dik. Bir, iki senedir ihraeedilememesinin se
bebi, İstanbul'da karaborsacılar bağırsağı 4 -
4,5 liradan alıyor, bunun karşılığını memleke
te mal olarak getiriyor ve Merkez Bankasına 
da bu sebeple döviz gelmiyor. Halbuki biz her 
sene 11 milyon doları Merkez Bankasına teslim 
ederdik, diyor. 

Sayın Ticaret Vekili affetsinler; her sene 
memleketimizde Suriye'ye 600 - 650 milyon lira
lık ihracat malımızın, dolar edecek ve altın ya
pacak malımızın kaçırıldığını işitiyoruz. 600 -
650 milyon Türk lirası kaçırılıyor. Bunun 
karşılığı Türkiye Merkez Bankasına gelmiyor. 
Aziz Arkadaşlarım; . Suriye hududunda böyle, 
bağırsak işinde böyle... İhraç mallarının fiyatı 
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yanlış oluyor. Arada bu paralar gözükmüyor. 
Birinci kalite malı sevk ediyor, ikinci kalite 
malı alıyor. İkinci kalite malı aldığı zaman asıl 
farkı orada bırakıyor. Netice itibariyle aziz ar
kadaşlarım, bu keşmekeşlik içinde nerelere ka
dar devam edip gitmektedir? İşe şuradan baş
lamak lâzımdır ki ; beni mazur görün, bunu 
söylemek zarundayım, bir diplomat Avrupa'ya 
kadar gidiyor ve oralarda para sarf ediyor, ge
ri döndüğü zaman, hava alanından kamyonlarla 
diplomasi bavullarının evlerine kadar götürül
düğünü işitiyoruz. (Sağdan, alkışlar, bravo ses
leri). Bu bir misal teşkil etmiyor mu? 

Bu Millî Korunma Kanununun esbabı mueibe
si hazırlanmadan nasıl tatbik ' edebiliriz? Bu 
memlekette bu kanun tatbik edildikten sonra 
Türkiye'de bir tüccar, bir muhalif partide yer 
alabilir mi arkadaşlar? (Deminki sözünü tavzih 
et, diplomatik pasaportla mal getiren kimlerdir? 
sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, ben vesika memuru deği
lim. Ben polis memuru değilim. Eğer bu kürsü
ye çıkan her mebustan bütün konuşmalarının 
vesikasını isterseniz bundan sonra gelecek kanu
na bir madde koşunuz ve bu kürsüye çıkıldığı 
zaman vesikasız bir tek kelime ifade edilmez der
siniz. (Sağdan alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, 282 kuruş dolar, 12,5 lira 
dolar. Bir adam 10 bin dolar transfer müsaadesi, 
100 dolar transfer müsaadesi alsa bunun karşı
lığı, 282 bin lira verse, bunun serbest piyasa 
karşılığı 1 250 000 Türk lirasıdır. Aradaki fark 
970 000 liradır. Şimdi bir tüccar 100 bin dolar 
alacak, bunun % 20 kârı, 56 bin Türk lirasıdır, 
bununla iktifa edecek.. Hayır arkadaşlar, ara
daki muazzam piyasa farkı dolayısiyle burada 
satacaktır. 

Hükümet bunu tahsis ediyor, o da karşılığı 
olarak bir proforma fatura ibraz edecektir. İtha
lâtını da bu fatura üzerinden yapacaktır. Yap
madığı takdirde Hükümet yakasına yapışır. Ama 
tüccar Avrupaya gidiyor. Ne kadar dolara sa
hipse alacağı malın vasfına, miktarına bakma
dan, 30 bin mi, 50 bin dolar mı? Fakat yüz bin 
dolarlık proforma faturayı getirecektir. Maksadı 
âcizanem şudur, biz bunların önlenmesi esbabını 
hazırlamadıktan sonra, 282 ile 12,5 arasındaki 
mesafeyi birbirine yaklaştırmadıktan sonra, su
yun girmediği yer yoktur, paranın girmediği 
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yer yoktur, bunları önlemenin de imkânı yoktur 
arkadaşlar. Bilhassa itimadetmenizi rica ederim. 
hiçbir vakit tesir altında değilim, ben de bu 
memleketin evlâdıyım, sizin arkadaşınızım, bir 
çare varsa ve bu hususta beni ikna ederlerse ben 
de bu kanuna reyimi vereceğim. Diyeceksiniz ki, 
biz bu kanunu çıkaracağız. Biliyorum çıkaracak
sınız, fakat altı ay sonra, bir sene sonra görecek
siniz. İleride bu konuşmalar faydalı olur diye 
sizleri rahatsız ediyorum. Bu kanun, yalnız, ce
zai ve hukuki değildir. Bu kanunun politik yol
ları, iktisadi yolları, malî yolları vardır, bu kanu
nu getirdi. İktisat Vekili, müdafaasını yapıyor. 

Kanun cezaidir, kanun hukuki bir kanun
dur, müdafaasını İktisat Vekili yapıyor, niye 
Adliye Vekili yapmıyor bunun müdafaasını? İk
tisat Vekili niye kendi dairesinde teşkilat yap
mıyor? 

Soruyorum. Hükümete, bunun onda biri ka
dar hafif olan bir Kira Kanunu vardır, tatbik 
edemiyor. 

Milletvekili olarak söylentiye mecburum, bir 
tarife tesbit ediliyor, büyük apartman dairesi 
bazan iki bin lira, fakat bazan da iki yüz lira, 
küçük bir apartman dairesi malesef 500 lira, is
tediğini yapanlar vardır. Bundan çok daha az 
nispette bir kütleye tatbik olunacak kanun çı
kardık, yapılan suiistimalleri görüyoruz. Gelsin
ler ikna etsinler beni, şunu söylüyorlar, bunu 
söylüyorlar, daha çok şey söylüyorlar. 

Arkadaşlar on iş çıkaracağımıza bir tanesi
ni yapalım kârlıyız, hepisini bir senede yapaca-
ğığmıza yirmi senede bitirelim, gene kârlıyız.' 
20 şeyi konuşacağımıza bir şeyi konuşalım biti
relim, bir tanesini tam yapalım. Hava alanında 
Gümrük tarifeleri vardır, hususi tarife vardır. 
Gümrüklerden hangi malı Türkiye'ye sokmak 
isteseniz, 20 kilosu 100 lira arkadaşlar. Hava
yolu tarifesi ayrı, denizyolu tarifesi, karayolu 
tarifesi ayrı ayrıdır. Şimdiye kadar Türk mil
leti bu kadar müsrif olmamıştı. • Türk milleti 
bu kadar lükse kaçmamıştı. Geçenlerde bir mi
safirimiz geldi; büyük yerlerden, Paristeıı, şu
radan buradan bavullar dolusu, hanımefendile
re elbiseler, eşyalar geldi. Bir taraftan memle
kette döviz sıkıntısı çekiyoruz, başka memle
ketlerden yardım istiyoruz, diğer taraftan mem
lekette israfın önünü alacak tedbirlere başvur
muyoruz. (Sağdan; bravo, sesleri) 
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Bundan 15 - 20 sene evvel Hasan Âli zama-> 

nmda bir Maarif Şûrası dinledim, orada hatip
ler birçok şeyler konuştu, çocuğu nasıl terbiye 
edelim, dinî telkini, millî telkini nasıl verelim, 
diye münakaşalar yaptılar. Nihayet bir profe
sör çıktı dedi k i ; ne yaparsanız yapınız fayda 
vermez, eğer bizim verdiğimiz ahlâk terbiyesi
nin, dinî telkinlerin aksini dışarda görürse, ço
cuk daima hayattan örnek alacağı için bizim 
telkinlerimizin bir faydası olmaz, bizden örnek 
almaz. 

Arkadaşlar, şimdi bizim örnek olmamız lâ
zımdır, en büyüklerimiz başta olmak üzere is
rafı önlememiz lâzımdır. Eğer israfı önliyemez-
sek memleketin düştüğü bu badireden kurtul
masına imkân yoktur. Bunu milletçe yapmalı
yız, muhalefet muvafakat, bir mahrumiyet, iki 
mahrumiyet diye bir şey tesbit edip bunu hep 
beraber tatbik etmezsek bu sıkıntının içinden 
çıkmaya imkân yoktur. Hepimiz sağ olalım, gö
receğiz, Başvekil diyor k i ; şunu bitireceğim, şu
nu yapacağığım," bunu yapacağım. Allah beni 
mahcubetsin. (Soldan; inşaallah, sesleri) Bun
lar tahakkuk etsin, eğer buraya çıkıp da elle
rinden öpmez, alınlarından öpmezsem insan de
ğilim. 
(Alkışlar) 

Fakat arkadaşlar, orta yerde benim de ak
lım var, hesabım var, ben ayrı ayrı arkadaşla
rımla konuşuyorum; dertleriyle beraberim. 
(Sağdan; alkışlar) 

İSMET USLU (Seyhan) — Sen, Adnan 
Menderes'e 25 seneyi 5 seneye sığdırmıştır, de
memiş mi idin"? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Arkada
şım diyor k i ; sen bizimle beraber konuşurken, 
Adnan Menderes 25 seneyi 5 seneye sığdırdı de
miştin diyor. Sığdırmıştır. Ben bunu dedim. Fa
kat Adnan Menderes'in vazifesi bitmiştir. Ça
lışmıştır, muvaffak olmuştur, dedim ama Adnan 
Menderes'e Allahm verdiği imtiyazlar bitmiştir. 
Şu mânada bitmiştir; söyliyeceğim söz şudur; 
bir adam hem inkılâpçı, hem mimar, hem dok
tor, hem mühendis, hem de mütehassıs olamaz. 
Bir adamın bir cemiyette bir dereceye kadar 
vazifesi vardır... 

REİS — Çok rica ederim, zatıâlinizden rica 
ediyorum. Nizamnamenin 110 ncu maddesi hük
müne göre kanun lâyihasının aleyhinde konu
şuyorsunuz. Mevzudan dışarı taşmayın. 
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HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Reis Bey

den şunu rica edeceğim: Ben mevzu dâhilinde 
konuşuyordum. Karşıdan bir arkadaş söze ka
rıştı. Divan onun için bir tertibat alsın. (Gü
lüşmeler) 

REİS — Hüseyin Bey, ben o arkadaşımızın 
müdahale etmemesini rica ettim. Fakat zatıâlini-
zin sözlerinizin devamı bu ihtarımın işitilmesine 
mâni oldu. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Demek is
tiyorum ki arkadaşlar, bütün işlerimizi, fayda
lı olsun, zararlı olsun, nasıl olursa olsun, önümü
ze koymalı tetkik etmeli, tanzim etmeliyiz. Bu 
haslet Adnan Menderes'te yoktur diyorum. 

Bir sene veya iki sene evvel burada toplan
dık, dedik ki, Türkiye 'ye turist çekelim, turizmi 
teşvik edelim; bâzı otellere müsaade verelim. 
Bir arkadaş teklif etti, maddeye konuldu. Şim
di, bir sene evvel, niye diğer memleketlere turist 
akını oluyor da Türkiye'ye gelmiyorlar? diyor, 
bir kanun çıkarıyoruz, bir sene sonra diyoruz 
ki, elimizdeki ıbu kanunu şu turistlere, bu otel
lere de teşmil edeceğiz. Biz burada şu noktanın 
üzerindeyiz : Ben diyorum ki Hükümet, parlâ
mentonun azaları bu kanunu çok konuşsun, bir 
sene sonrasını dahi düşünsün. 

Geçen sene bu kanunu yaptığımız zaman ben 
de ona rey verdim. Fakat bir sene sonra karşı
mıza böyle bir kanun gelirse dış efkârı umumiye, 
Türk Parlâmentosu yaptığı kanunlar;* bir sene 
sonra cerhediyor ve bu teamül 'haline geliyor, 
der. 

Muamele Vergisinin karşısına bir Millî Ko
runma Kanunu çıkarıyoruz. Muamele Vergisi, 
Millî Korunma Kanunu gibi Türkiye'ye şâmil 
bir kanun değildir. Bu kanun ancak mükellef
lerini alâkadar eder. Bu kanunun bugünkü iş
leyiş tarzı Devletin aleyhinedir. Bu kanunu 
tam mânasiyle tatbik edemiyoruz. Bundan 200 -
300 milyon lira tahsil ediliyor, müstehlikin öde
diği para ise iki milyar liradır.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Attın. 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Atmaya 
gelirse fevkinizde kimse yoktur.. (Sağdan, alkış
lar ve bravo sesleri) Muhterem arkadaşlar, bu 
kanun bizim piyasamıza iyi tesir etmiyecektir. 
('Soldan, ne biliyorsun? sesleri ve gürültüler) 
Demin de ifade ettiğim gibi, Allah beni utan-
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dırsm. Ama bu kanun tatbika başlandıktan son
ra mevduat bankalardan çekilecektir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
b u l ) — Kim söylüyor? Yine atıyorsun. 

HÜSEYİN BALİK (Devamla) — Ben söylü-
ı yorum. Ben, Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık 

söylüyor. Ben söylüyorum ve diyorum ki, bu 
kanun tatbik edilirse 'Türkiye'de ne ecnebi ser
maye kalacaktır ne de Türklerin elindeki ser
maye... Türkiye'de tüccar bırakmıyacaktır bu 
kanun. Ben söylüyorum. Allah bu akıbetten 
Türkiye'yi korusun. Bunun mânası budur. Mil
let bankalardan mevduatını çekerse ne yapa
caktır bankalar?. (Soldan, gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — öyle yapsınlar diye sen teşvik ediyor
sun. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben Bü
yük Mecliste üç türlü kanunun müzakeresini 
gördüm. Birincisi normal kanun müzakereleri. 
ikincisi geri bırakılan kanunların müzakereleri, 
meselâ Orman Kanunu gibi.. 

REÎS — Bunların Millî Korunma Kanunu ile 
alâkaları yok. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Pekâlâ. 
Demek istiyorum ki, bu kanun acele bir kanun
dur. 5545 sayılı Kanunu tadil etti ve Dördüncü 
Menderes Kabinesi bir beyanname ile bunu iti
raf etti. Emekli Kanununu geri aldı.. (Gürül
tüler) 

REİS — Hüseyin Bey, Millî Korunma Ka
nunu ile alâkalı şeyler değil bunlar. 'Siz anlayışlı 
bir arkadaşsınız. Lütfen Nizamname maddesinin 
hükmüne göre konuşun. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben vazi
femi yaptım, arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 
Mahcubolayım, huzurunuza çıkıp itirafı zünub-
edeyim. Ben bu kanunun, Türkiyemizde yüz se
nelerden beri teessüs etmiş bulunan ticari usul
lerimiz karşısında iyi bir tesir bırakmıyacağı ve 
işlerimizi baltalıyacağı kanaatindeyim. (Sağdan, 
bravo sesleri ve alkışlar) 

FERİDUN ERGİN (Urfa) — Hürriyet Par
tisinin yaptığı konuşmalara tarizlerde bulunul
du. Söz istiyorum. 

REİS — Efendim, sizin gibi Nüvit Bey, Meh
met Hazer Bey, Fethi Bey de bu şekilde söz is
tediler. Fakat, Nizamnamenin 110 ncu maddesi : 

«Lâyiha veya teklifin maddeleri üzerinde 
müzakere bittikten sonra heyeti umumiyesi hak-
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kında lehte ve aleyhte söz söylemek istiyenle'r-
den yalnız birer mebusa ruhsat verilir» diyor. 

FERİDUN ERGİN (Urfa) — Efendim. Ni
zamnamenin 95 Jici maddesine göre söz istiyo
rum. Cevap vermek hakkımdır. 

REİS — O başka mevzu. 
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Söz verilme

sini reye koyunuz. 
REİS — Feridun Bey bu mutlak hüküm kar

şısında reye koymaya dahi Riyaset salahiyetli 
değildir. 

Kanun lâyihasının açık reye konulması hak
kında takrir var ; okuyoruz: 

B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri

nin tadili hakkındaki kanun teklifinin açık oya 
vaz'mı arz ve teklif ederiz. 

4 . V I . 1956 
Malatya Kırşehir Malatya 

N. Yetkin O. Alişiroğlu T. Ünsalan 
Kars Kars Kars 

K, Güven R. Çakır F. Aktaş 
Malatya Malatya Kars 

H. özsoy A. Köroğlu H. Erdoğan 
Malatya Malatya Kars 

M. Z. Tulunay K. Kınkoğlu T. Göle 
Sinob s Sinob Sinob 

Ş. Ayhan M. V. Dayıbaş N. Sertoğlu 
Tunceli Sinob Malatya 
F. Ülkü M. Tümerkan A. Fırat, 

REİS — Açık rey talebi 15 imza ile tekem
mül eder, otomatik olarak. Binaenaleyh bu tak
rir üzerine kanun lâyihasının açık oya vaz'et
mek mecburiyetindeyiz. Kanunun tamamım açık 
oya vaz'ediyoruz. 

Efendim, kanunu kabul edenler beyaz, kabul 
etmiyenler kırmızı, müstenkifler yeşil rey ver
mek suretiyle reylerini kullanacaklardır. 

(Oy verme muamelesi başladı) 
REİS — Efendim müzakerelere devam ede

ceğiz. Rey veren arkadaşlar lütfen salonu terk 
etmesinler. 

Reylerim kullanmıyan arkadaşlar, lütfen 
reylerini istimal etsinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

2. — Basın Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline ve, kamına muvakkat bir madde ilâvesine 
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dair kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen maz
batası (1/475) (1) 

3. —- Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun* 
adı ile bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/476) 
(2) 

REİS — Bu hususta bir takrir var, okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında bulunan (Basın Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvak
kat bir madde ilâvesine dair kanun lâyihasının) 
ve (Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı 
cürümler hakkındaki 6334*sayılı Kanunun adı 
ile bâzı maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
hasının) diğer bütün işlere takdimen ve müsta
celiyetle görüşülmesi hususunu arz ve teklif ede
rim. 

Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk 

REİS — Fethi Ççlikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, Meclis Dahilî Nizamnamesi
nin 74 ncü maddesini huzurunuzda okumakla 
sözüme başlamak istiyorum. 

74 ncü madde aynen şu hükmü ihtiva etmek
tedir : 

«Bir kanun lâyihası veya teklifinin ruzna-
mede bulunan sair maddelere takdimen müza
keresi istendikte bunun esbabı mucibesi derme-
yan edilmesi lâzımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız hükümet veya 
bir encümen talebedebilir. Bu talep tahrirî ol
mak şarttır.» 

Şimdi bendeniz Riyaset Divanından hükü
metin mevzuubahis kanun lâyihalarının şu 74 
ncü madde gereğince takdimen müzakeresini 
mucibolacak esbabı mucibeye sahibolup olmadı
ğını öğrenmek istiyorum. 

Meclis ruznamesinde veya encümenlerin ruz-
namesinde mevcudolan bir maddenin diğer 
maddelere takdimen müzakeresini talebetmek 
için iki şey lâzımdır. Birincisi, yazılı talep, 

(1) 191 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 192 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ikincisi de esbabı mucibe. Eğer böyle bir yazılı 
talep içerisinde bu esbabı mucibe yok ise, bu
nun takdimen müzakere edilmesi katiyen uy-
,ğun değildir. 

Bendeniz demin Millî Korunma Kanunu lâ
yihası dolayısiyle ismimin geçtiğini dikkate ala
rak söz istedim. (Geçti sesleri) Geçtiğini bili
yorum; müsterih olun. 

Riyaset, haklı olarak, nizamnamenin bir 
maddesini okumak suretiyle tatbikata geçerken, 
bendeniz de aynı suretle, nizamnamenin bir mad
desini ortaya koymak suretiyle, Riyasetin, de
min yapmış olduğu gibi, bu talebi reye arz et
meye dahi nizamnamenin müsait olmadığını be
lirtmesini istiyorum. Riyasetin, bu talebi kati
yen ve re 'sen reye vaz 'etmemesi lâzımdır. De
minki tatbikatın bıfrada da benimsenmesini ri
ca ediyorum. 

REÎS — teklifte (yazılı olma) şartı mevcu-
dolduğu gibi, takdimen görüşülmesi de yine en
cümen esbabı mucibe mazbatasında dermeyan 
edilmiştir ve lâyiha sizlere de tevzi edilmiş bu
lunmaktadır. (Sağdan : Yok, yok sesleri) Hep
si var. Bu, her halü kârda reyinizle halledile
cek bir mesele olduğu cihetle reyiniz meseleyi 
halledecektir. Bu husus hükümet tarafından da 
yazılı olarak dermeyan edilmiş bulunuyor. 

Takriri okuduk, itiraz dermeyan eden ha
tip arkadaşımızı da dinlediniz. Şimdi takriri 
reylerinize arz edeceğim; netice kararlarınızla 
halledilecektir. 

Takrirde bahis mevzuu edilen kanun lâyiha
larının ruznamenin diğer maddelerine takdi
men görüşülmesini reylerinize arz ediyorum; 
kabul buyuranlar lütfen işaret versinler.. Kabul 
etmiyenler.. Takrir Yüksek Meclisçe kabul edil
miştir. 

NADİR NADÎ (İstanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

REÎS — Buyurun. 
NADÎR NADÎ (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, halen yürürlükte bulunan 5680 sayı
l ı Basın Kanunu hakkında şimdiye kadar ileri 
sürülen tenkitlerda, bu kanunun 1950 yılında 
aceleye gelerek çıkarıldığı noktası üze
rinde duruluyordu. O zamanki mevcut ha
va şartları içinde; basın hakkında çıkarılacak 
bu kanun aceleye gelmez, eksik tarafları var
dır, onun için üzerinde daha fazla çalışılarak 
düzeltilmesi icabediyor, dendi. 
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Şimdi o kanunu değiştiren yeni tadil ta

sarısını yine acele olarak getirmiş bulunuyo
ruz. Bu tasarı encümende bir buçuk gün gö
rüşülmüştür. Halbuki 5680 sayılı Basın Ka
nunu hakkında uzun uzan görüşüldü, birçok 
alâkadar kimseler çağrıldı, bunlar fikirlerini 
söylediler. Hattâ mhuterem encümen basın tem
silcilerini de Meclise kadar davet-ederek onlja-
rın fikirlerini aldı. 

Binaenaleyh arkadaşlar aceleye getirilerek, 
bu sefer aksi istikamette huzursuzluk yarata
cak, demokratik rejimimize zarar verebilecek 
bir kanunu çıkarmadan önce müsaade ederse
niz bu tasarıyı tekrar encümene gönderelim, 
üzerinde durulsun. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun. 
NADİR NADİ (Devamla) — Binaenalehy bu * 

tasarının encümene iade edilerek yeni baştan 
görüşülmesi için bir önerge veriyorum. Kabul 
edilmesini rica ederim. 

REİS — Nizamname gereğince tevziinden iti
baren 48 saat geçmedkiçe bir kanunun müzake
resine geçemeyiz. Ancak Yüksek Meclisin ma
lûmu olduğu üzere bu lâyihalar Pazar sabaha 
dağıtıldığına göre 48 saat değil 78 saat geç
miştir. Binaenaleyh vâridolmamakla beraber 
bir tekliftir, reye arz ediyorum : (Reye koya
mazsınız sesleri) 48 saat geçtiği için evvelce al
dığınız karar muvacehesinde encümene verilme 
takririni reye arz etmiyorum. 

Bir takrir daha vardır, okuyoruz : 

T. B. Millet Meclisi Riyasetine 
Basın ve 6334 sayılı neşir ve radyo yolu ile 

işlenen suçlar hakkındaki her iki kanunda yapı
lan değişiklik ve ilâvelere dair kanun lâyihala
rının aralarındaki rabıta dolayisiyle heyeti umu-
miyeleri üzerinde ki müzakerelerin birleştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 6 . VI . 1956 

Denizli Mebusu Sivas Mebusu 
Baha Akşit Rifat öçten 

Konya Mebusu 
Himmet ölçmen 

REİS — Takrir hakkında söz Nüvit Yetkin'-
indir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, hükümetin iki mevzu hakkında 
ayrı ayrı teklifleri vardır. Eğer bunların bir mev
zu talâkki edilmesi sebebiyle birlikte hükme 
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bağlanması hükümetçe istilzam edilse idi, ba
sın ve radyo ile işlenen suçlar diye bir kanun 
halinde tedvin ve sevk edilebilirdi. Kadıki ih
tiva ettiği hükümler itibariyle tamamen birbi
rinden ayrı cezai mevzuatı ihtiva ettiği gibi, 
beraber müzakeresi de usule aykırı ve kanu
nun ehemmiyetiyle mütenasip değildir. 

Teklifin reddini istirham ederim. 
REÎS — Buyurun Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; mevzuubahis kanun lâyihalarının ne 
esas ve ne de usul bakımından tevhidini müm
kün görmek kabil değildir. Esasa girmiyeceğim, 
imza sahibi arkadaşlar, noktai nazar mesele
sidir, diyebilirler. Fakat lütfedip bunun yanın
da bir de nizamname maddesi göstermiş olsa
lardı hakikaten çok isabetli hareket etmiş olur
lardı. Nizamname maddesi gösterilmediğine gö
re, eğer Riyaset Divanı, tekrar reye arz ede
cek ise lütfetsinler, kendileri bir madde bul
sunlar arkadaşlar. (Bir ses : Aksine madde 
yok). Doktor Bey, buyurursunuz, siz de noktai 
nazarınızı izah edersiniz. 

REÎS — Müsaade buyurun, karşılıklı konuş
mayın efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Meclis ça
lışmaları, her müşterek çalışmada olduğu gibi, 
bâzı kaidelere bağlanmıştır. Bu kaidelere ria
yet etmezsek bu çalışmaların nizamiliği kaybo
lur. Aksi yok.. Aksi değil, arkadaşlar, böyle 
bir takriri getirenler, madde göstereceklerdir. 
Nasıl ki, biz bir teklif yapıyoruz, Nizamname
nin şu maddesi diyoruz, verdiğimiz takrirde 
Nizamnamenin maddesini gösteriyoruz, Yüksek 
Heyetiniz eğer bu tarz çalışmalara taraftar ise 
bunun yolu var arkadaşlar; Nizamnameyi tadil 
edersiniz. Bu bakımdan sakat çalışma ile Ri
yaset Divanı evvelâ kendisi büyük mesuliyet
ler^ katlanmak mevkiindedir, Riyaset Divanı 
bunu reye koyamaz arkadaşlar. (Soldan gürül
tüler). Koyamaz arkadaşlar. 

Koyamaz efendim, biraz evvel nasıl ki baş
ka bir teklifi reye koymadılar, biz doğruya doğ
rudur diyoruz, evet koymadılar; Nizamnamede 
maddesi yoktur diye. 

Şimdi, Muhterem Heyetiniz, her talep is'af 
edilecek olursa; Büyük Millet Meclisinin Ni
zamnamesine göre çalışan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olmaktan çıkar arkadaşlar. (Soldon 
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gürültüler). Bunun nasıl bir karakter arz ede
ceğini vicdanlara tevdi ediyorum, Türk Milleti 
takdir etsin. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar ; bâzı arkadaşlarımızın kanaati bir hu
susun yapılamaması için Nizamnamede madde 
bulunması lâzımgeldiği yolundadır. Muhterem 
arkadaşlarım, böyle bir telâkki âmme huku
kiyle bağdaşamaz, katiyen mümkün değildir. 
Âmme hukukunda bir hususun yapılabilmesi 
için sarahaten salâhiyet verilmesi ve usulünün 
tesbit edilmiş olması lâzımdır. Bunun dışında, 
Nizamnamede bir kayıt yoktur, binaenaleyh 
yapılabilir demek, Türkiye'de bütün organlar, 
kanunun menetmediği bütün hususları yapacak
tır, demek gibi bir şey olur. Şşüphesiz hiçbiri
niz âmme organlarının böyle bir salâhiyetle 
teçhiz edilmiş olduğuna kaani değilsinizdir. 
Bu itibarla bendeniz de Fethi Çelikbaş arka
daşımızın kanaatine iştirak ediyorum, Riyaset 
bunu Yüksek Heyetinizin reylerine arz edemez. 

REÎS — Behzat Bilgin. 
BEHZAZ BlLĞİN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; birbirleriyle yakın alâkası olan ve ge
rek usul ve gerekse ceza bakımından her ikisi de 
matbuata, basın yoliyle işlenen cürümlere taallûk 
eden iki kanunun tümü hakkındaki müzakerele
rin tevhidi tamamen usule uygundur. (Sağdan, 
gürültüler, madde göster sesleri). 

Efendim, arkadaşlarımız, bu, ilk defa karşı
laşılmış bir hâdise karşısmdaymışız gibi Nizamna
mede bunun maddesini arıyorlar. Ben kendileri
ne defatle tatbik edilmiş misaller vereceğim. 

Bütçe Kanunu müzakeresinde, İstanbul Üni
versitesi ayrı bir kanundur, Ankara Üniversitesi 
ayrı bir kanundur, Teknik Üniversite ayrı bir 
kanundur, her üçü ayrı ayrı birer esbabı mucibe 
ile gelirler. Bunların minelkadim heyeti umumi-
yesi üzerindeki müzakereler tevhiden yapılmak
tadır! Binaenaleyh arkadaşlarımız mevcudolan 
bir usulü inkâr edemezler. Keza encümenlerdeki 
müzakere usulü, malûmuâlileri olduğu gibi, Mec
listeki müzakere usulünün tamamen aynıdır. Mü-
taaddit kanunlar hakkında, eğer birbiriyle alâ
kası varsa, gerek vakit kazanmak bakımından, 
gerekse müzakereleri esaslı olarak yapabilmek ba
kımından umumi müzakere tevhidedilmiştir ve 
edilegelmektedir. Bendeniz beklerdim ki; muhale-



î : 73 6.( 
fetteki arkadaşlarımız kendileri böyle bir takrir 
getirsinler. Çünkü Basın Kanunu müzakere edi
lirken neşir suçlariyle ilgili kanundan bahsetme
menin imkânını bulacaklar mıdır? Hazırladıkları 
mütalâada Basın Kanunu müzakere edilirken ne
şir yoliyle yapılan suçlara temas etmiyeceklerini 
taahhüt mü ediyorlar? Bunun imkân ve ihtimali 
yoktur. Bu iki kanun o derece birbirine griftir 
ki; birinden bahsederken diğerinden bahsetme
mek, mütalâayı mesnetten mahrum etmek olur. 
Müzakerelerin selâmeti ve açıklığı bakımından 
bu iki tasarının tevhidedilerek müzakeresini arz 
ederim. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H l ÇELlKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, lehte konuşan hiçbir arkadaş 
nizamname maddesi göstermedi. Bunu bilhassa 
tesbit etmek yerinde olur. Bu muhakeme tarzı, 
yani bizim mütalâamızın aleyhinde konuşan ar
kadaşların muhakeme tarzı, Sofizmden ibarettir. 
Misali çok, arz edeceğim, müsterih olun. Nadir 
olan şey kıymetli, pahalıdır. - Bilhassa Behzat 
Bey dinlesin - kör at nadirdir. Şu halde kör at 
iki gözü sağlam attan daha pahalı ve kıymetlidir. 
işte telâkki budur. (Gülüşmeler) 

Nizamnamenin 103 ncü maddesi şu hükmü ih
tiva eder :'«Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde 
ve hakkında söz istiyenlerden en az ikişer mebus 
iradei kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye 
konamaz.» iki ayrı ayrı kanun lâyihasında 6 me
bus, 2 lehte, 2 aleyhte, 2 de üzerinde konuşmak 
imkânına sahiptir, isterseniz yine ayrı bir karar 
alırsınız, bu da ayrı bir husus. Nizamname hü
kümlerine göre iş çığırından çıkma istidadmda-
dır ve bir dereceye kadar çıkmıştır arkadaşlar. 

Esasen bu mevzu üzerinde konuşmalarımızın 
muhatabı Heyeti Umumiye değil Riyaset Divanı
dır. Demin Riyaset, nizamname hükümlerine isti
naden bir takririmizin reye dahi konamıyaeağım 
ifade etmiştir, madde göstersin, itiraz etmiyece-
ğiz. Madde yok, esas yok, prensip yok. Bunun 
mahzurlarını izah ettik. Buna rağmen Yüksek 
Heyetiniz illâki böyle olacak diyecek olursa bu
nun dahi zabıtla tesbit edilmiş olmasının memle
ket için faydalı olduğuna kaaniiz arkadaşlar. 

RElS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞlT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; neşir yoliyle ve radyo ile işlenen 
suçlar hakkındaki kanunun lâyihası ile Basın 
Kanununun müştereken müzakere edilmesi ı hu-
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susunda iki arkadaş ile yaptığımız teklif bâzı 
arkadaşlar tarafından bir arada müzakere edil
mesinin mümkün olamıyacağı hususunda itiraz
larla karşılandı. Behzat Bilgin arkadaşımızın 

ı ifade ettiği gibi, Yüksek Meclisiniz bu çeşit ka
nun müzakereleri yapmfş bulunmaktadır. 

Sonra; bu iki kanun birbiriyle çok alâkalı
dır. Birinden bahsederken diğer kanuna gir
memeye imkân yoktur. Nihayet bizim teklifi
miz... (Sağdan, gürültüler) 

Efendim; müsaade buyurun; biraz sabırlı 
olun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sabır
lı olmasak, muhalif olmayız. 

BAHA AKŞlT (Devamla) — Pek de öyle 
değilsiniz Osman Bey. Burada birbiri ile alâka
lı iki kanun teklifinin beraberce müzakere edil
mesi; bu mevzularda fikir beyan edecek arka
daşların ariz ve amik daha esaslı konuşma
larına imkân verecektir. Yüksek Meclisin bu 
şekilde teammülü olduğuna ve içtüzükte aksine 
bir hüküm bulunmadığına göre, bunda fayda 
vardır. 

ZlYA TERMEN (Kastamonu) — Bir taşla 
iki kuş. 

BAHA AKŞlT (Devamla) — Eğer teklifi
miz kabul olunur ve iki kanun beraberce müza
kere edilirse, iki kanun hakkındaki konuşma
lar birleştirilmek suretiyle Meclis, esasa mütaal-
lik olan fikir ve kanaatleri bir arada dinlemek 
imkânını bulacaktır. Bizim noktai nazarımız bu
dur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

RElS — Hâmid Şevket Bey, söz istediler, 
daha başka arkadaşlar da söz istemişlerdir. Onun 
için nizamnamenin 89 ncu maddesini okuyaca
ğım. Nizamname hükmüne davet şeklindeki bir 
teklifin leh ve aleyhinde konuşulmuştur. Bina
enaleyh nizamname . hükümleri tatbik edilmiş
tir. Bu itibarla başka söz almaya mahal yok
tur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Reye ko
yacak mısınız? 

RElS — Bir dakika, efendim. Bu sebepten 
dolayı söz almış bulunan hatiplerin sözleri bir
birine ister istemez tedahül edeceğinden, mevzu, 
iki kanun tasarısının heyeti umumiy'esi hakkın
daki görüşmelerin tevhidine mütedair bir tek
liftir. 

Feti Çelikbaş Bey ve onun gibi düşünen ar
kadaşlarımız, Nizamnamede sarahat mevcudol-

— 94 — 



î : 73 6.6 
madiği için reye konulamıyacağmı söylüyorlar ve 
biraz evvel Riyasetin bir fiilini de misal olarak 
gösteriyorlar. 

Reye vaz'etmediğimiz meselede nizamname
de mutlak sarahat mevcut bulunduğu içindir ki, 
reye koyamadık. Halbuki bu hususun leh ve aley
hinde nizamnamede bir hüküm mevcut değildir. 
Bu itibarla teklif, bir fikirdir. Fethi Çelikbaş'ın 
fikri de muhteremdir. Ancak; Riyaset bu hu
susta bir fikre sahip değildir. Bu itibarla 
söz Heyeti Âlîyenindir. Meclis tamamen mu
hayyerdir. Teklifi reyinize arz edeceğim. 

Birbirine irtibatı dolayısiyle iki kanun tasa
rısının heyeti umumiyesi hakkında görüşmelerin 
tevhiden yapılmasını kabul edenler lütfen 
işaret versinler... Kabul etmiyenler... Teklif ka
bul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okuyoruz, efendim. 

T. B. Millet Meclisi Riyasetine 
Görüşülmekte olan Basın ve 6334 sayılı Ne

şir ve radyo yoliyle işlenen suçlar hakkındaki 
kanunlarda ilâve ve değişiklikler yapılması 
hususundaki kanun lâyihalarında konuşmala
rın Dahilî Nizamnamenin 85. maddesi gereğince 
lehte, aleyhte ve hakkında olarak tanzimi sure
tiyle müzakere edilmesinin Umumi Heyetin 
tasvibine arzını saygı ile teklif ederiz. 

6 . VI . 1956 
Denizli Mebusu Sivas Mebusu 

Baha Akşit Rifat Öçten 
Konya Mebusu 
Himmet ölçmen 

(Gürültüler) 
REÎS — Bir dakika müsaadenizi rica edi

yorum. O kanun henüz bir takrirdir. Bu itibarla 
bir şey ifade etmez. Riyasetin sözlerim dinleme
nizi rica ederim. Sözlerinize ımâni olmıyacak şe
kilde gayet usullü olarak müzakereli veya mü-
zakeresiz bir şeyin kabulü veya ademikabulü 
yine Meclise aittir. 

Filhakika Mayısın 30 - 31 nde ve Haziran 1 
ve mutaakıp günlerinde her iki kanun tasarısı 
hakkında söz almak suretiyle Heyeti Umumiye-
de konuşmak arzu eden arkadaşların isimlerini 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu arada siyasi parti 
grupları tarafından da isimler sıralanmak sure
tiyle tevdi edilmiştir. Bütün siyasi partilere 
mensup mebusların listeler halinde isimleri kar
şısında hangisinin evvele alınması hususunda 
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müşkül durumda olduğumuzu takdir buyurur
sunuz. Bu kabîl ahvalde Nizamnamemizin 85 
nci maddesi bize yardımcıdır. Bunun tatbiki 
suretiyle müzaheretinizi bilhassa Riyaset istir
ham etmektedir. 85 nci maddeye göre, lehte, 
aleyhte ve hakkında görüşmelere devam edil
mesi hususunda karar ittihaz edildiği takdirde, 
mevcut listeye göre isimleri sıralamak müm
kün olabilecektir. Bu itibarla 85 nci madde 
gereğince bu kanun tasarılarının heyeti umu
miyesi hakkında konuşmak istiyeceklerin lehte, 
aleyhte ve hakkında olmak üzere sıraya alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mü
zakereye bu suretle devam edilmesi kabul edil
miştir. 

Malûmu âlileriniz, siyasi parti grup sözcü
leri sıraya dâhil değillerdir, bu itibarla takad
düm ederler. (Gürültüler) 

Efendim, nizamname hükümlerinden bahse
diliyor. Her işi muhalif gözü ile görmemelerini 
muhalefet mebusu arkadaşlarımdan rica edece
ğim. Riyaset samimî olarak istirhamda bulu
nuyor. 

Şimdi tekrar ittihaz buyurulan kararı suhu
letle tatbik edebilmek için bir hususun sual hâ
linde tevcihine müsaadenizi rica ederim: 

Muhalefet partilerine mensup hatip arkadaş
lar aleyhinde mi konuşacaklar, efendim? (Gü
lüşmeler) (Elbette sesleri). 

Söz alan arkadaşlar içinde muhalefete men
sup olanlar da lehinde konuşabilir, efendim. 
Bu lâyihalarda söz alan arkadaşlardan hakkın
da konuşacak arkadaş varsa tesbit etmek mec
buriyetindeyiz. 

Ziyad Ebüzziya, üzerinde mi konuşacaksınız 
efendim? Kaydettim. Şimdi söz Adliye Vekili-
nindir. 

ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, hu
zurunuza getirmiş olduğumuz Basın Kanunu ile 
Neşir yolu ile veya radyo ile işlenecek bâzı cü
rümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadiline dair bulunan kanun lâyi
halarının tedvin sebebi ile yapılan tadilâtın ana 
hatlarını arz etmekliğime müsaade buyurulması-
nı rica maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Son zamanlarda memleketimizde münteşir bâ
zı gazete ve mecmuaların kendilerine mevdu ge
niş ve demokratik hak ye hürriyetlere pek yakm-
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dan mümas imkânları kötüye kullanmak suretiy- ; 
le neşir mevzuları haricine taşıp tecavüzkâr ve | 
tahripkâr yayınlarda bulundukları, küfriyat, şet-
miyat, tehzil ve tezyife saptıkları ve politik mü
cadele adı altında neşrettikleri yalan haberlerle 
Devletin itibarını sarsmaya veya ahlâk kaideleri 
ve karşılıklı saygı çerçevesi dâhilinde kalması 
icabeden tenkid hudutlarını aşarak şahısların şe
ref, haysiyet ve hususi ahvalini tezlil ve teşhire 
giriştikleri görülmektedir. Halbuki matbuatı
mıza, bir taraftan halka doğru haber iletmek ve 
daima hakikatları ifade ederek umumi efkâra 
doğru yolu göstermek, tenkid ve münakaşalarda 
nezahat ve saygı çerçevesini aşmıyarak umumi 
ahlâkı yükseltmek ve halkımızı uygun yoldan 
tenvir etmek ve yetiştirmek gibi pek mühim ve 
mukaddes bir memleket vazifesi mevdu bulun
maktadır. Aynı zamanda matbuatımıza âmme 
menfaatlerinin ve millî iyilik ve refahımızın ko
runmasında ehemmiyetli vazifeler düşmektedir. 
Bu vazifelerin bihakkın ifa edilebilmesi için lü
zumlu olan şartların başında matbuat hürriyeti 
geldiğinde şüphe yoktur; Ancak her hürriyet 
gibi matbuat hürriyetinin de ihtimamla kullanıl
ması icabeder. Bunun için de hakikatleri sada-
katla yazabilmek, tenkid ve münakaşayı serbest
çe yapabilmek hürriyetinin, yalan haber ve ha
vadis, iftira, tezvir, hakaret ve tecavüz başıboş
luğu halinde tereddisini önliyecek esaslı tedbir
lerin alınması lüzum ve zarureti aşikârdır. 

Hakikat şudur ki, matbuat hürriyetinin en 
korkunç düşmanı bizzat bu hürriyetin suiistima
lidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün memleketimizde esefle görülen manza

ra, matbuat hürriyetinin mahdut da olsa bâzı 
neşir organları tarafından Devletin beka ve se
lâmetini ve milletimizin mânevi ahlâki salâbe-
tini.'ve âmme hizmetlerinin selâmetle ifasını teh
likeye düşürecek, iç ve dış huzuru bozacak as
gari saygı kaidelerini ve içtimai kıymetleri çiğni-
yecek, Devlet ve Hükümet otoritesini sarsacak 
şekilde tereddiye doğru götürüldüğü ve çok es
ki devirlerden kalma küfür ve hiciv edebiyatının 
ve söğüşme itiyadının alabildiğine geliştiği veya 
bu gayenin bilerek veya bilmiyerek takibedildiği 
kanaati hâsıl olmaktadır. Bu elîm halin ibret ve 
dikkate şayan acı müşehhas misallerine her gün 
Taşlanmaktadır. Haber verme hürriyetinin, Dev-

-./̂  letm haricî ve dahilî itibarını ve topluluktaki is-
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tikrarını kökünden sarsacak âmme huzurunu 
ehemmiyetli surette bozacak mahiyette ve istika
mette kullanılması ve çeşitli yalan ve uydurma
ların veya maksadı mahsusla yapılan yalan ve 
tahriklerin bu suretle Devlet hizmetini ifa eden
ler üzerinde yaratılan korku ve tıaskı yüzünden 
âmme hizmetinin aksamasına müncer durumların 
her gün ortaya çıkması artık umuru âdiye haline 
gelmiştir. Bütün bunların neticesinde yüksek 
millî menfaatlerimizin geniş ölçüde haleldar ol
duğunda şüphe yoktur. 

Bu vesile ile muhterem arkadaşlarım; vatanı
mızın hangi coğrafyanın ve günün ne çeşit si-
sasi şartlarının içinde bulunduğu noktası üzerin
de dikkatle durmamız lüzumuna bilvesile işaret 
etmek isterim, 

Tenkid ve münakaşa namı altında her türlü 
iftira, tezvir, istihfaf, istihkar, tezyif ve 
inatlara vaşvurulmak suretiyle şeref ve haysi
yetlere taaddi olunmakta ve resmî taazzuv ve 
şekillerin faaliyetleri ve idaredeki mesul şahıs
lar daimî ve sistemli bir tehdide maruz bırakıl
makta ve aklühayale getirilmesi zor ve yalan ha
ber ve havadislerle âmme efkârı haksız ve yersiz 
olarak bulandırılmakta, idare edenlerin mânevi 
muvazene ve vekarlarmm bozulmasına sitematik 
bir surette uğraşılmaktadır. Hülâsa aziz arkadaş
larım, âmme hizmetini ifa edenlerin cümlesinin 
bugün muayyen maksatlı bâzı mevkutelerin mad
di ve manevi baskısı altında oldukları söz gö
türmez bir hakikattir. (Sağdan, gürültüler). 

REÎS — Rica ederim arkadaşlar, gürültü et-
miyelim, sıranız geldiğinde siz de konuşursunuz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNl GÖK
TÜRK (Devamla) — îfa ettiği fonksiyon bakımın
dan âmme hizmet ve vazifesinden farklı olmıyan 
faaliyetin ifasında matbuatımızın vatanperver, 
dürüst ve şerefli varlığına, bir ekalliyetin faali
yeti de olsa, asla yakışmıyan bu hazin ve tehli
keli hal âmme vicdanında derin ve ıztıraplı akis
ler yaratmaktan hâli kalmamaktadır. 

Her sabah ve akşam gazetesini, mecmuasını 
açan yüz binlerce vatandaş namus ve şerefe ma 
tuf taaddilerin ürküntüsüne ve yurdun, devletin, 
hükümetin bugünden yarma her suretle batma
sına ramak kaldığı yollu neşriyatın telkin ettiği 
üzüntü ve yersiz endişeye mâruz bırakılmaktadır. 

Demokratik idareyi kabul etmiş olan memle
ketler, rejimlerini ve sosyal bünyelerini bu nevi 
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taaddi ve tecavüzlerden koruyabilme ve dolayı-
siyle matbuat hürriyetinin suiistimallerini ön
leme maksat ve gayesiyledir ki, gereken tedbir
leri almakta asla tereddüt etmemişler ve bu sa
yede demokrasinin yaşayıp gelişebileceği temiz 
ve sâf iklimi çoktan meydana getirmişlerdir. 
Ayrıca demokrasinin inkişafında büyük rolü 
olan fazilet ve saygı mefhumlarına geniş bir 
kıymet verdikten maada otorite fıkdanına badi 
olabilicek hususları bertaraf' eylemişlerdir. Ev
velâ, her demokratik idarede matbuat hususi 
kanunlarla meslek haline getirilmiş, nizam ve 
disipline bağlanmıştır. 

Mukayeseli bir şekilde tetkik ve tesbit et
tiğimiz ileri demokrasiler mevzuat ve hükümle
rinden birkaçını, örnek olması bakımından hu
zurunuzda müsaadenizle arz edeceğim. Esasen 
Muhtelit Encümen çalışmalarında bu hususlar 
bütün teferruatiyle ayrıca arz ve izah edilmiş 
bulunmaktadır. Ezcümle, İsveç Matbuat Ka
nununun 7. nci fasıl, madde 4, numara 9 hükmü 
ile «Kıraliyetin emniyetini, halkın iaşesini, 
âmme intizamını veya dahilî emniyeti tehlike
ye koyacak yahut hükümete veya âmme işleri
ne mütaallik kararları ittihaza salahiyetli di
ğer bütün şekillere olan saygıyı sarsacak ma
hiyette yanlış haber ve diğer yalan mahiyette
ki beyanları neşredenler» tecrim edilmiş ve böy
lece şeref ve haysiyetler, kelimenin en geniş 
ınânasiyle korunmuştur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ihınım 
cezasını söyler misiniz1? 

(Sağdan, bunun cezasından bahsetmiyorsu
nuz sesleri). 

ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AYNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — Anglo - Sakson âleminde 
şeref ve haysiyetlerin ne derecede bir titizlikle 
himaye edildiği ve bu maksatla yüz sene evvel 
hususi kanun ısdar olunduğu ve tedbirler alın
dığı ayrıca zikre şayandır. Kanun dışı edilme
miş olmasına rağmen, Komünist Partisi organı 
olan gazeteyi dağıtacak ve satacak tek bir ba
yi eıkmıyan İngiltere'de şerefleri koruyucu örf 
ve âdetler de teessüs etmiştir. Ve bu ülkede şe
ref ve haysiyetlerin korunmasına matuf kanu
ni tedabirin tam bir asır evvel ittihaz edilmiş 
olduğunu da bilhassa ve tekrar kaydetmek iste
rim. Kıta Avrupa'sında, şeref, haysiyet ve iti
barların korunmasına, umumi ahlâk ve âdabın 
muhafaza ve inkişafına, hususi hayatın her tür-
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lü müdahale ve tecavüzlerden masun tutulması
na, devlet otoritesinin muhafazasına matuf bil
cümle müeyyideler ve tedbirler tesbit ve teessüs 
olunmuştur. 

İsviçre, Avusturya ve Alman hukukuna gö
re, sövme, hakaret ve iftirayı hakaret narnla-
riyle şeref aleyhine vâki cürümlerin sahası ge
nişletilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Orada 
böyle bir Atiliye Vekili yoktur. 

. ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım ; 
bu söylediklerimin vesikaları; Matbuat kanun
ları ve mer'i kanunlar halen elimizdedir. Muh
terem Bölükbaşı arkadaşım şu yersiz tarizi ile 
bu vesikalardan şüphe ediyorlarsa müsaade bu
yursun derhal maddelerini okuyayım : 

Batı - Almanya'da olduğu gibi, politika ile 
iştigal edenlerin şeref ve haysiyetleri hususi bir 
hüküm halinde tesirli ağır müeyyidelerle ko
runmuştur. Fransız Matbuat Kanununda da 
dikkate şayan hükümler mevcuttur. Bu cümle
den olarak, muayyen suçlardan dolayı mahkû
miyet halinde (yalan haber ve havadis neşri de 
dâhildir.) mevkutenin kapatılmasına mahkeme
ce karar verilebilmektedir. Yine Fransız siste
mine göre gazete sahipleri, mesul müdürlüğü 
deruhde etmekle kanunen mecburdurlar. (Sağ
dan, rica ediyoruz sesleri). 

REİS — Osman Bey oturduğunuz yerden, 
hatibin sözlerine mâni oluyorsunuz. Rica ederim 
müdahale etmeyiniz. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — Fransız Matbuat Kanu
nunda dikkate şayan hükümler vardır. Bu cüm
leden olarak muayyen suçlardan dolayı tasarı
mızdaki muvakkat kapama hükmü yerinde ar
kadaşlarımız şuna inansınlar ki, Fransız kanun
larında daimî kapama mevcuttur. 

(Sağdan, eksik kalmış tamamlıyalım.) 
REİS — Rica ediyorum, müdahale edip mü

zakereyi ihlâl ediyorsunuz. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Devamla) — Bundan başka mevzuatın 
koruyamadığı mânevi halleri ve önliyemediği 
bâzı mahzurları Ve noksan cihetleri tatbikat. 
içtihadat, cemiyetin ihtiyaçlarına uygun olarak 
bertaraf etmiştir. Gerçekten bu memleketlerin 
tatbikatı bizden çok farklı olup mağduru ziya
desiyle himaye etmektedir, Ve bu sayede şeref 
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ve haysiyetler tam, ve kâmil mânasiyle korun
makta, fert veya Devlet hizmeti ifa eden vazi
feliler her türlü endişeden azade ve mâsun kı
lınmış, içtimai kıymetlere, mukaddesata, Dev
let otoritesine vâki tecavüzleri önlemiş, yalan 
haber ve havadisin mühlik tesirleri mümkün 
mertebe bertaraf edilmiştir. 

Bilhassa memleketimizde hususiyet arz eden 
ve yurdun âli menfaatlerine muğayeretinde şüp
he edilmiyen birtakım fiil ve hareketlere de 
burada işaret etmek zaruretindeyiz. 

Ezcümle, memleketimizi ziyaret etmiş olan 
yabancı mütahassıslardan bâzılarının sözleri, 
beyanları dışarıda itibarımızı, içerde huzurumu
zu bozacak, şüphe ve tereddüt yaratacak ma
hiyette tahrif ve tağyir olunmak, yahut kül ha
linde değil de, bunlardan yalnız bir kısmı alın
mak suretiyle yapılan neşriyatla umumi efkâr 
teşvik edilmekte, devletin itibarını kırmaya mü
sait yanlış zehap ve telâkkilerin husulüne sebe
biyet verilmektedir. Hattâ alâkalı şahsiyetler 
de yaptıkları beyan ve tavzihlerinde bu hâli 
üzüntü ve hayretle karşıladıklarını açıklamak 
lüzum ve zaruretini hissetmişlerdir. Böyle yara-
yışsız neşriyatın yurdumuzda kanun dışı edilen 
cereyanların da kasıtlı veya kasıtsız işine yara
dıkları, taplulukta otorite fıkdanına badi zehap
lar uyandırdıkları, bâzı vatandaş gruplarına te
sir icra ederek onları bilâ sebep haysiyet ve şe
reflerinden ve hattâ yalnız kendi hayat ve is
tikballerinde değil, devletin bekasında dahi en
dişe ettirici, teşebbüslerini kırıcı, bir ruh hale
ti içerisinde bedbin duruma düşürmeye müncer 
birtakım neticeler doğurdukları her gün daha 
açık bir surette müşahade edilmektedir. 

Matbuatın cemiyet muvacehesindeki müspet 
mevkii demokratik idarenin gelişmesini, kök
leşmesini ve millî birliğin istikrarını temin gibi 
mevzularda kendine düşen vazifenin kıymet, 
ehemmiyet ve şümulü hiçbir zaman inkâr edile
mez. Ancak, matbuatın yapıcı ve birleştirici 
kuvveti yanında, suiistimal suretiyle yıkıcı ve 
yıpratıcı tesir ve faaliyetini ele unutmamak ica-
beder. 

Şu halde matbuat huriye tinin kötüye kulla
nılması halinde matbuat hüriyetinden beklenen 
faide yerine, bilâkis Devletin yüksek menfaat
leri haleldar olur, cemiyetin huzur ve sükûnu 
bozulur, Devlet mefhumu sarsılır. 

Bu sebepledir ki ; matbuat hüriyetinin, Teş-
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kilâtı Esasiye Kanunumuzun âmir hükmü dai
resinde bir statüye bağlanması lüzumu kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, Meşrutiyetten 
bu yana matbuata ve matbaacılığa mütaallik 
hususi kanunlar tedvin edilmiştir. 

Partimiz itkidara gelir gelmez derhal 1881 
numaralı ve 1931 tarihli eski devrin Matbuat 
Kanununu ilga etmiş ve bunun yerine demokra
tik inkişafı temin edici ve yeni hükümleri muh
tevi mer'i Basın Kanununu getirmiştir. Bu ka
nunun dört senelik tatbikatında elde edilen tec
rübelere göre gerek Basın Kanununun ve ge
rek diğer kanunların şeref ve haysij^ctleri tam 
ve kâmil mânası ile koruyamamış, yalan haber 
ve havadisin müeyyidesizliği yüzünden cemiyet
teki huzur ve sükûnunun bozulması karşısında 
6334 sayılı Kanunun tedvini mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. Kanunların ihtiyaçlardan doğması hu
kuki ve içtimai bir bedahettir. Ve mevcut ka
nunların ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşılıyama-
dığmı takibetmek de sosyal bir zarurettir. Şu 
halde ihtiyaçlarımız] en iyi bir şekilde karşıla
mak için hâdiseler bizi daima ikaz etmelidir. 
işte her yeni kanuni tasarruf bu ikazların ese
ridir. Başka ifade ile her yeni kanun veya hü^ 
küm tabiat ve zarureti eşyanın icaplarından do
ğar. Gerçekten, kanunlara ve mevzuattaki di
ğer hükümlere rağmen şeref ve haysiyetlerin 
masuniyeti sağlanamamış ve matbuat hürriyeti
nin yalan haber ve havadis neşir ve işaası su
retiyle suiistimali maalesef önlenememiştir. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Sizin Adliye 
Vekilliğinizi bekliyorduk. 

KEÎS — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz. Gelir kürsüden konuşursunuz. Muha
lif olsun, muvafık olsun yerinden müdahale 
edenlere, konuşanlara Nizamname hükümlerini 
tatbik ederim. 

A D L I Y E V E K I L Î H Ü S E Y I N A V N ! G Ö K 
T Ü R K (Devamla) — Arz ettiğim gibi tetkik 
ettiğimiz bilcümle ileri demokrasiler bu bahiste 
gereken müeyyide ve tedbirleri çoktan kabul et
miş bulunmaktadırlar. Bizim bu husustaki ted
birleri noksan olarak aldığımız ve gereken hü
küm ve müeyyideleri Icabul.de geç kaldığımız 
da bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek huzurunu
zu tasdi ederek arz ve izahına çalıştığım mu
cip sebeplere istineden Basın Kanunu ile 6334 
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sayılı Kanunda gereken tadilât Muvakkat En
cümenin çok değerli tetkik ve çalışmaları saye
sinde Yüksek Heyetinize arza lâyık bir hale ge
tirmiştir. Bu tadillerin ana hatları hakkında 
da Heyeti celilenize kısaca mâruzâtta buluna
cağım : 

1. Basın Kanununun 5 nci ve 13 ncü mad
delerinde yaptığınız tadilât ile, mevkutelerde 
mesul müdür ile muhabir ve muhbirlerin lise 
mezunu olmalarını ve bâzı suçlardan mahkûmi
yetleri bulunmamasını lüzumlu ve zaruri gör
dük. 

2. Yabancı mevzuattan da faydalanarak 
bir gazete teşebbüs sahibinin aynı zamanda ga
zetenin mesul müdürü olabilmesi hususunu te
mine matuf tedbirler vaz'ettik. 

3. Cevap ve tekzip hakkını, ihtiyaç ve za
ruretleri göz önünde tutarak yeniden tanzim et
tik. Bilhassa cevap ve tekzip hakkını kullana
cak olanlarla buna muhatabolanlara eşit haklar 
tamdık ve bugünkü suiistimale mâni olucu ka
rakterli tedbirler aldık ve müeyyideler koyduk. 

4. Basın Kanununun 30 ncu maddesinde 
zikrolunan memnu neşriyatı biraz genişlettik. 
Bilhassa resmî mahiyette gizli yapılan toplantı
lardaki müzakeratla gizli olan tahkikat safa
hatının neşrini meneyledik. 

5. Fransız Matbuat Kanununda kabul edi
len esaslardan mülhem olarak yalnız komünizm 
ile mücadeleye matuf Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddesiyle mahkûmiyet halinde 
mevkutenin üç. ayı geçmemek üzere muvakka
ten kapatılması esasını kabul ettik ve bu esası, 
şeref ve haysiyetlere vâki tecavüz halleriyle ya
lan haber ve havadise de teşmil ettik. 

6. Yine demokratik memleketler mevzuatın
dan mülhem olarak, memleket ahlâkını, aile ni
zamını bozacak veya cürüm işlemeye teşvik ve 
tahrik edecek şekilde heyecan uyandıracak taf
silât ile hakiki veya hayalî vakıaların hikâye, 
tasvir ve tersimini müeyyide altına aldık. 

7. Umumi yerlerde, sokaklarda mevkute ve 
gayrimevkutelerin muhteviyatından bahsile ve 
bağırarak satış yapılmasını keza müeyyide altı
na almak suretiyle umumi ahlâkın, nezahet ve 
âdabın korunması, şeref ve haysiyetlere teca
vüz edilmemesini sağladık. 

8. Hukuk devleti • olarak müktesep haklara 
yer verdik. Ancak muayyen bir müddet içeri-
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sinde yeni hükümlere riayet ve intibak edilme
sini tesbit eyledik. Muhbir ve muhabirlerin hali
hazır statülerinin olduğu gibi muhafaza edilme-
si hususları taktirlerinize arz olunmuştur. 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı 
cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunda yap
tığımı^ tadilâtın ana hatları hakkında da aşa
ğıdaki noktalar üzerinde mâruzâtta bulunmak 
isterim. 

1. Mezkûr kanunun birinci maddesine yeni 
bir bent ilâve ederek resmî sıfatı haiz olanları 
küçük düşürmeyi, istihkar ve istihfafı hedef tu
tan (resmî sıfat tâbirine mebuslar, vekiller, hâ
kimler, memurlar da dâhildir.) müphem ve sui-
zannı davet eyliyebilecek mahiyet arz eden kö
tü niyetli, mahsus maksatlı neşriyatı müeyyide 
altına aldık. Ve hapis cezasının asgari haddini 
bir seneye, para cezasının da asgari haddini bin 
liraya iblâğ ettik. (Âzami had; hapiste üç sene
dir, para cezasında 10 000 liradır.) 

Demokratik memleketler kanunlarından ve 
içtihatlarından faydalanarak ve hususiyetlerimi
zi de göz önünde tutarak yalan haber ve hava
disin sahasını genişlettik ve tahrik edici neşri
yatı keza müeyyide altına aldık. 

Açık ve kapalı yerlerde yapılan ve meselâ 
100 000 - 50 000 kişinin huzuriyle vâki toplan
tılarda işlenecek bir hakaret veya yalan haber 
ve havadis suçunun şümul ve tesir derecesini 
göz önünde tutarak ve bunları da radyo veya 
neşir yoliyle işlenmiş gibi kabul ederek aynı 
müeyyideye tâbi kıldık. 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtıma son ve
rirken, bilhassa şu ciheti tebarüz ettirmeyi bir 
vazife bilmekteyim: 

Arz ve izahına çalıştığımız kanun tâdilleri 
sırf kendi ibda ve icadımız değildir. Bilâkis de
mokratik memleketlerin senelerce evvel ittihaz 
etmiş oldukları tedbir ve hükümlerin benzeri
dirler. (Rusya'da var, Rusya'da, sesleri) 

Tekrar ediyorum; yabancı memleketlerde,, 
demokratik memleketlerde daha şiddetli olanla
rını gördük. Huzurunuza bunları metin halinde 
sunmak mümkündür. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Lütfen misal 
gösterin. 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
ADLİYE VEKÎLÎ (Devamla) — Pek beğen

diğimiz Fransa'da var. 
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İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Sual sormak 

istiyorum. 
REİS — Suallerinizi görüşmenin sonunda so

rarsınız. Size o vakit söz veririm. 
ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖK

TÜRK (Devamla) — Ayrıca, kendi içtimai hu
susiyetlerimizi ve elle tutulur, gözle görülür ih
tiyaçlarımızı, lüzum ve zaruretleri de, ilmin ve 
realitenin ışığı altında göz önünde tutmuş bu
lunmaktayız. 

Tadil lâyihalarımız yüksek tasvibinizle ka-
nuuiyet kesbettiığinde memleket için çok hayır
lı ve feyizli neticeler tevlidedeceğine ve teessüs 
edip inkişafına çalıştığımız demokratik nizamın 
masuniyet ve tamamiyetine hizmet edeceğine 
kaani bulunmaktayım. (Soldan, şiddetli alkış
lar) 

ÎSMMET İNÖNÜ (Malatya) — Sual sor
mak istiyorum. 

REİS — Nizamname hükümlerine göre tev
cih buyurmak istediğiniz sualleri görüşmelerin 
sonunda irat buyurmanız için söz vereceğiz. 
Sualler Nizamnameye göre görüşmelerin sonun
da sorulur. 

Nüvit Yetkin, Cumlhuhiyet>H,alk Partisi Mec
lis Grupu adına. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Grupumuz 
adına Genel 'Başkanımız konuşacaktır, ben de 
ayrıca şahsım adına söz istiyorum. 

REİS — İsmet İnönü, grup adına. Size de 
sıranız gelince söz vereceğiz Nüvit [Bey. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPF ADINA İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, kapalı ve karanlık bir 
rejime kati olarak dönmek kararının en kuvvet
li delili olan tasarılar elimizde bulunuyor. (Gü
rültüler) 

REİS — Çok istirham ederim, sükûnetle din
liydim ve hatihe müdahale etmiyelim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bunlar basııı-
ı da ve toplantılarda, milletin dertlerini ve ikti

darın hatalarını söylemeyi imkânsız kılmak is-
tiyen vesikalardır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Okumamış
sınız tasarıyı... 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — İktisadi buh
ranın ıstıraplarına ve içtimai sefaletin her gün 
artmasına çare bulamıyan idaremiz basının ya
zılarından dehşet duyar olmuştur. (Gürültüler) 

.1956 0 : 1 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Sen bu mem

leketi ıstırap içinde bırakan adamsın. 
REİS — Lütfen susunuz ve müdahale etme

yiniz. 
. İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Halbuki bası
nın söylemesi derdin zehirlerini boşaltıyor ve 
vatandaşın çare ariyan şaşkın hakışlarına donuk 
bir ümit parıltısı veriyordu (Soldan, gürültüler) 

REİS — Murad Âli Bey, rica ederim. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) —- Bu kanunlar 

ümit ışıklarını söndürecektir. Istıraplariyle baş-
başa yalnız kalan vatandaşın suiistimal mesele
lerine ve mesullerine karşı hiddeti daha ölçü
süz ve tutuşturulmuş olacaktır. 'Sağduyu sahibi 
ve mesuliyetti olduğunu bilen insanlar için ce
miyet hayatımızda huzur ve şifa yolunun aran
ması mümkün idi. İktidar, bizi milletçe ihtiyacı
mızın tam zıddı olan yollara sevk ediyor. Sonu 
gelen sıkı yönetim yerine,' basım susturmak su
retiyle daha sert ve bütün ülkeyi kaplıya n yeni 
bir sıkı rejim kuruluyor. 

Arkadaşlar, 
Huzurunuzda bulunan tasarılar- iktidarın 

umumi politikasını hatalı bulan hür vatandaşları 
fikirlerini söylemekten ve yazmaktan dolayı ağır-
cezalarla tehdidetmektedirler. İktidar, suç tarifin
den ^ciz kalan bir kasıt ile artık yalnız kendi 
beğenmeyişini ceza için esas tutacak kadar ileri 
gitmiştir. İktidar, kendini küçük düşürecek ve 
müphem ve suizannı davet edebilecek bahane
siyle hakikatte tenkid yazarlarını mahvetmeye 
çalışıyor. Bir ciddî meselede iktidarı ilmî hudut
lar ve nezih ifadeler içinde tenkid edecek her 
.yazının iktidar tarafından küçültücü ve suizan
nı davet edici telâkki edilmesi mukadderdir. 
Suiniyete ve maksadı mahsusa müstenit yazılar 
ve sözler de böyledir. İstikbalde ne olacağım 
keşfe lüzum yoktur. Tahkikata alınmış ve alın
mamış bakanların hepsi çoktan beri yazarların 
ve muhaliflerin suikastçı ve maksadı mahsuslu 
olduğunu ilân etmişlerdir. Umumi efkârımızın 
mahkûm ettiği bu isnatlar- şimdi mahkemelere 
sevk olunacaktır. 

Biz Başbakanın iktisadi politikasının mem
lekete darlık, içtimai sefalet, haksız zenginlikler 
getirdiğine samimî olarak kaniiz. Söylüyoruz, 
yazıyoruz bugünkü para değeri ve buhran şid
deti herkesin gözüne batan israftan kaçınma
mak yüzünden üç ay öncekinden daha vahîm 
hale gelmiştir. Doğru yoldan sapmış - olanları 
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takibetmemek ve her halde kurtarmaya çalış
mak çok zararlı bir gidiş olacağını her fırsatta 
söylüyoruz. Bir silolar dâvası, yani vahim bir 
şüphe meselesi var. Dâvayı tahrik eden muhale
fet ; dâvanın Büyük Meclise şevkine karar veren 
iktidar Meclis Grupudur. işte iktidar ve muha
lefet bütün Meclis teşekkülleri bir çirkin hesabı 
beş aydır kürsüye getiremiyorlar. Bu, millet hak
larına karşı ne mesuliyetsiz, ne pervasız mey
dan okumadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kanun lâyihalarının gerekçeleri matbuat hür

riyetini ve vatandaş haysiyet ve şerefini koru
mak iddiasını ileri sürerle#!\Basmm kanun dai
resinde serbest olması kaidesi 1877 den beri ba
sın hürriyetini tahribeden kanunların çıkmasına 
vesile olmuştur. Hem son hukuk telâkkileri ar
tık basın hürriyetini esas tutmuş ve onu tarif ve 
ifade eden kanunlar diğer hürriyetlerin tabiî 
müeyyideleri çerçevesine sokulmuşlardır. Bizim 
de taahhüt edicilerinden olduğumuz insan hak
ları kanunları hem basın hürriyetini, hem haber 
alma ve yayma hakkını son hukuk esaslarına 
bağlamışlardır. 

Vatandaş haysiyet ve şerefinin korunması ni
metinden tek taraflı olarak mahrum edilen mu
halefettir. Savcılar tecavüzler karşısında hare
kete geçmeye kanunen mecbur edilmişlerdir. 
Savcılar vazifelerini dikkatle iktidar lehine kul
lanırlar ve muhalefet aleyhine tecavüzler için, 
uzak ve kuytu yerlerde değil, Ankara'da ve İs
tanbul'da teşvik edici bir vazife kayıtsızlığı gös
ter i r ler i İktidarın en yukarısında bulunanlar 
muhalifleri için Büyük Millet Meclisi kürsüsün
de «profesyonel cani» ve Adapazarı halkı önün
de «Dünyanın en âdi insanları» tâbirlerini reva 
görürler. Muhaliflerine bu sözleri sarf edeni erin 
dağınık ve tesadüfi ifadelerden şikâyet etme
leri../» 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Sizden de 
hatipler miting meydanlarında bizlere «eşşoğhı 
eşek» diyorlar. Buna ne buyurulur? 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Eşşoğlu eşşek 
sensin. (Evrak çantasını Muhlis Erdener'e fırlat
tı. Muhlis Erdener de iade etti.) 

REtS — Oturun yerinize! Ayıp!.. Ayıp!.. 
(G-ürültüler, kapak sesleri, karşılıklı tarizler) 

Anlamadan hâdise çıkarmayın, hâdise yarat
mayın. (Gürültüler) Muhlis Erdener'in ifadesi
nin bununla alâkası yoktur. Dışarda sizden ko-
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nuşanlar böyle diyor, demektedir. Burada hatibe 
söylenmiş bir söz değildir. Lâzımgelen ihtarı ya
pıyoruz. Oturun da ondan sonra... Ben kime lâf 
anlatayım?.. (Gürültüler) 

Müsaade buyurunuz efendim hepiniz birden 
kalktınız, ben size izah edeceğim. 

Arkadaşlar telâşa ve heyecana mahal yok. 
ALÎ OCAK (Gazianteb) — Nasıl olmaz, çan

ta atıyor. 
REİS — Müsaade buyurun, ikmal edeyim. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Reis Bey, 

hâdise efkârı umumiyeye yanlış aksedecek, arka
daşın söylemek istediği odur. 

REİS — Arkadaşlar, herkes ayrı ayrı kendi 
sözünü hemen söylemek isterse netice alınamaz, 
müsaade buyurun arz ve izah edeyim. 

Hatip, nutkunda iktidar, muhaliflere şöyle, 
şöyle söylemeyi reva görüyor, dedi. Buna muka
bil Muhlis Erdener de : Size mensup kimseler de 
iktidara, af buyurun, falan oğlu falan diyorlar, 
dedi. (Gürültüler) Arkadaşlar ya Riyaseti din-
liyeceksiniz, yâhutta dinlemiyorsanız başka türlü 
muamele yapacağım. Müsaade edin de sözümü bi
tireyim. 

Muhlis Erdener arkadaşımızın, «muhalefete 
mensup kimseler dışarda konuşurlarken falan fa
lan oğlu demektedirler» demesi üzerine Arslan 
Bora arkadaşımız (şiddetli gürültüler) Muhlis 
Erdener arkadaşımıza çanta attı. Muhlis Erdener 
arkadaşımız fuzuli yere asabiyete kapıldı. Bina
enaleyh her iki arkadaş dakikalarca Meclis mü
zakerelerini işgal etmişlerdir. Bu Meclis müzake
relerinde asla görülmemiş bir hâdisedir. Binaen
aleyh her iki arkadaşın bu İnikada münhasır ol
mak üzere toplantıdan çıkarılmasını reyinize arz 
edeceğim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar, sağdan, 
gürültüler) Efendim, Mecliste çanta atmak ne 
demektir? (Soldan, ayrı ayrı reye koy sesleri) 

Oturduğu yerden fuzuli olarak hatibin sözü
nü karşılıyan Muhlis Erdener'in bu İnikatta sa
londa bulundurulmamasmı reyinize arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Arkadaşına çanta atan Arslan Bora'nın bu 
celseden çıkarılmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Çok rica ederim, Arslan Bora salonu terk et
sinler. 

(Arslan Bora. salonu terk etti) 
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ÜREÎS — Arkadaşlar, çok rica ederim, çok gü

rültü oluyor, sükûneti muhafaza ediniz, hatip sö
züne devam etsin. (Soldan, muvaffak oldun Pa
şa sesleri, gürültüler). 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu sözleri 
sarf edenlerin dağınık ve tesadüfi ifadelerden 
şikâyet etmeleri yersizdir. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
-A Bu kanunlar tatbika konduğu zaman çetin 
bir baskı sahnesi adalet sinesinde seyredilecek
tir. Suiniyet ve maksadı mahsus gibi indî ve 
takriri iddialarla savcılara dâvalar açtıracak v. 
ve hâkimler «görülen lüzum üzerine» salâhiye- ^ ki denilen müessese var mıdır? 
tinin tehdidi altında vicdanları ile maişetleri
nin mücadelesi içinde bırakılacaklardır. Temyiz 
Reis ve azalarına kadar soruşuz ve haksız 16 
hâkimin emekliye ayrılması bu kanun lâyihala
rının arzu olunan hükümlerle tatbik edilmesi 
için ön hazırlık idi. 16 hâkimin uğradığı haksız 
muamelede bugüne kadar Adalet Bakanının 
Meclis kürsüsünden bir sözlü soru dahi sorula-
maması hükümeti şiddet politikası yolunda çok 
teşvik etmiştir. İrtica rejimi ansızın gelmiyor. 
Gözümün içine baka baka, adını adım profesör
ler eliyle hazırlanarak geliyor. Basiretler bağlan
mıştır. Mesuliyetlerin vicdanlar üzerindeki bas
kısı da o nispette ezici ve amansız olacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
Kurulmakta olan* insan haklarının zıddı ir

tica rejimi muvaffak olmıyacaktır. Bu yeni re
jim, sonunda bugün en çok kızdığı basından 
en ağır cezayı alacaktır. Baskı altında bunalan 
ruhlar kurtuldukları gün coşkunluklarını basın 
ile göstereceklerdir. Baskı devirlerini unutmuş 
olan basma baskı azabını en şiddetli surette 
tattırmak her bakımdan ihtiyatsızlıktır. 

irtica devrinde mahkemelere ve hâkimlere 
karşı arzu olunan baskı hesap edildiği gibi te
sirli olmıyacaktır. Hâkimler emekleriyle vicdan
ları arasına sokulan mücadelede şereflerini ter
cih edeceklerdir. Demokratik hayatın bekçileri, 
koruyucuları toplar ve polisler değildir, ö n saf
ta hâkimlerdir. Onun için demokrasiden dön
mek istiyenler önce hâkimlere munllât olmuş
lardır. Geleceğin hâkimlerimize şeref yerini ve
receğini ümidederiz. 

Nihayet 150 senelik ıslahat arzularının 1877, 
1908, 1920, 1945 senelerinden beri iç bünyemiz
de beliren aydınlık hamlelerinin 1956 senesinde 
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yeni bir güneş tutulmasına uğraması çok kısa 
sürecektir, idealistlerin ruhlarındaki ışık elbet
te bu yeni karanlığı da yırtacaktır. Karanlık
tan medet umanlar elbette tarihimizin karanlık 
köşelerinde unutulacaklardır. 

Riyasetten müsaade almıştım, Adalet Veki
linden, izahatı üzerine iki sual soracaktım. 

Yabancı memleketlerden bize hükümler ve 
mevzular naklettiklerini., ingiltere, isveç, isviç
re, Almanya, Fransa.. Zaptedebildiklerim bun
lar. 

1. Bu memleketler hukukunda ispat Hak-

Bu memleketlerde Adalet Bakanı hâkim
leri, görülen lüzum üzerine, emekliye sevk ede
bilirler mi? 

(Sağdan, bravo sesleri, sürekli alkışlar), 
(Soldan «mevzu ile ne ilgisi var?» Sesleri, 

gürültüler) 
REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu 

adına Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muherem ar

kadaşlarım, Hürriyet Partisi Meclis Grupu, 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk arkadaşı
mızın, Meclisin kararlarını daha evvel keşfet
mesi gibi bir vasfa sahibolmadığı için iki kanun 
teklifi, hakkındaki görüşlerini ayrı ayrı hazır
lamıştı. (Sağdan alkışlar) bu sebeple ayrı ay
rı okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, gerek hükümet lâyi
hasının, gerekse onun ikinci bir nüshası olan 
encümen bazbatasmm mucip sebeplerinde 6334 
sayılı Kanunun, adının ve rolünün, tevsian ve teş-
diden ne için değiştirilmek istendiği birtakım 
umumi kelimeler ve mefhumlar yanyana geti
rilmek suretiyle anlatılmıştır. 

Bunlardan, hürriyetin suiistimalinin önlen
mesi, şeref, haysiyet ve itibarın korunması, 
resmî makam ve mercilere karşı saygı hissinin 
vikayesi gibi; âmme ahlâkı, aile nizamı, halkın 
iaşesi gibi sözlere her satır başında raslan-
makta ve sanki bu memleket bu güne kadar 
cemiyet zabıtasından mahrummuş gibi, içtimai 
ve ferdî ,resmî ve hususi sahalarda kıymet 
hükümlerimiz ve bunların müeyyideleri yok
muş gibi, bu Devlet Menderes kabineleriyle yeni 
kuruluyormuş ve bu memleketin ahlâkiyatı bir 
hercümeç içindeymiş gibi, basın bu Devletin 
hak, menfaat ve şereflerine tesahup hissini pay-
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laşmaktan uzak kalan yıkıcı ve mukaddesatsız 
bir yolun yolcusuymuş gibi ve neşir hayatı
mız her okunuşta insanın yüreğini oynatan 
şiddetteki 6334 sayılı Kanuna rağmen suçsuz, 
ahlâklı, iffetli, masum inasnları ve fiilleri töh
metler, yalan yanlış haberlerle baskı altında 
tutuyormuş gibi, insaf ve izan sahiplerinin 
asla kabul edemiyecekleri bahanelerle neşir 
hayatımız ve vatandaş ve siyasi partilerin top
lanma ve fikir hürriyetleri emsali görülmiyen 
bir baskının, bir maksadı mahsusun tehdidi al
tına konulmak istenmektedir. 

Muhterem arakdaşlar, 
Esbabı mucibe lâyihası, ihtiva ettiği huku

ka ve Anayasanın teminatı altında bulunan 
matbuat hürriyetine külliyen aykırı birtakım 
hükümleri isviçre, Fransa, İngiltere gibi mem
leketlerin mevzuatı ve tatbikatiyle mukayeseye 
çalışılmakta, fakat bu memleketlerdeki hüküm
leri zikretmetken katiyen hazer etmektedir. 

Zikredilen memleketlerin mevzuatını burada 
teker teker gözden geçirmek hakikaten faydalı 
olacaktır. Bunlardan birincisi daha yüz sene ev
vel ingiltere'de kabul edildiği söylenen kanun
dur. Esbabı mucibe her halde 1843 tarihli Lord 
Campbell Act'dan bahsetmek istiyor. 1952 ta
rihli Defamation Act Kanunu ile beraber mü
talâası gereken bu kanun hükümetin gö
rüşünü ve getirdiği hükümleri destekle
mekten tamamiyle uzak ve demokratik 
bir memlekette basından beklenen faydalar 
üzerinde nasıl bir titizlikle durulduğunu mü
kemmel bir şekilde gösteren bir metindir. 

ingiliz Hukukunda (libel) bir şahsa, ona 
halkın nazarında şerefsiz bir duruma düşüre
cek hususları yazılı olarak isnadetmektir. Cam
pbell kanunu hakaret sebebiyle takibata başla
nabilmesi için birçok şartlar koyduktan sonra 
bakınız 6 ncı maddesinde ne diyor : 

«Hakareti mutazammm bir haber veyahut 
isnat dâvasında mağdura atfedilen ithamların 
doğruluğu iddiası bunda âmme menfaati oldu
ğu takdirde kabul edilir.» (Soldan, bravo sesle
ri.) 

7 nci maddede gazeteciye, yazının kendi rı
zası veya bilgisi hilâfına gazeteye girdiğini, ya
hut bu yazının dercedilmesinin kendi dikkatsiz
lik ve tedbirsizliğinden ileri gelmediğini der-
meyan imkânını bahşetmektedir. Ayrıca gazete-
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ci beraat ettiği takdirde mahkeme masrafları
nı istiyebilmektedir. 

Bu hükümlerin kısaca ifade ettiği mâna şu
dur : İngiltere'de hakaret dâvalarında Mende
res'in şiddetle kaçındığı isbat hakkı mevzuun
da hususi hayat dahi isbatm dışında bırakılmış 
değildir. Her hangi bir keyfiyetin açıklanma
sında âmme menfaati bulunması kâfidir. Lâyi
hanın mesuliyet ve suçluluk hudutlarını geniş
lettiği iddia olunan memleketlerden ingiltere'
de bununla da iktifa edilmemiştir. 1952 tarihli 
Defamation Act maznunu isnadettiği fiillerin 
bütün unsurlarını isbat külfetinden de kurtar
mıştır. 5 nci madde ispat edilemiyen hususların 
neticeyi değiştirmiyeceği hallerde, yani hâsıl 
olan umumi intibaın isnadın doğruluğunu mey
dana koyduğu hallerde beraati derpiş etmiştir. 

Hakaret suçları hakkında, bu mevzuu ince-
liyen Kraliyet Heyetinin Âzası Prof. Wade «ha-

' karet mevzuatı siyasi hürriyetlerin en mühimi
ni ilgilendirmektedir.» diyor. Bunun tabiî bir 
neticesi olarak ingiltere'de bu dâvalar jürili 
mahkemeler tarafından görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi yine esbabı mu-
cibenin kendi görüşünü desteklemek için ileri
ye sürdüğü Fransız mevzuatının, hükümetin 
tabiriyle, dikkate şayan hükümlerine bir göz 
atalım : 

Bu hükümler hakikaten dikkate şayandır. 
Fakat ne çare ki, esbabı mucibeyi tamamiyle 
reddedici mahiyettedir. 

Fransız Basın Kanununun 29 ncu maddesin
deki hakaret suçu Ceza Kanunundaki hakaret 
suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir. Daha 
1881 tarihli Basın Kanunu bu mevzuda âmme 
vazifesi görenlere yapılan isnatlar hakkında is
bat iddiasını kabul ediyordu. 

Fransa'da bu mevzudaki tekâmül esbabı 
mucibenin gösterdiğinin tam aksine olmuştur. 
6 Mayıs 1944 tarihli Ordonans isbat hakkını şa
hısların hususi hayatları dışında bütün hallere 
ve fertlere teşmil edilmiştir. Lâyihada bu mev
zuatın önliyemiyeceği bâzı mahzurlar ve nok
sanları bertaraf ettiği iddia edilen içtihatlar
da bakınız hangileridir : 

Fransız mahkemeleri siyasi faaliyetleri, hü
kümetin ve idarenin icraatını daima hususi 
hayatın dışında addetmektedirler. Bir mahke
me kararına göre bir mebusun çok içki içtiğini 
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iddia eden gazeteci bunu isbat edebilecektir. 
Son tadilâttan evvel bir mebusun kumar borç
larını ödemek için karşılıksız çek çekmesi is-
batı caiz olmıyan bir husus sayılırken bugün 
mahkemeler aksi içtihatta bulunmaktadırlar. 

Bütün bunlarla da iktifa edilmemektedir. 
ayrıca suiniyetin mevcudiyeti de aranmaktadır. 
Yani gazetecinin yazının haysiyeti sarsıcı mahi
yetini bilmesi kâfi değildir. Bu yazıyı haysiyeti 
rencide kastiyle yazması icabetmektedir. Tekâ
mül burada da durmamıştır. Halen Fransız Mec
lisinde bulunan ve ilk müzakeresi yapılmış olan 
Basın Kanunu tasarısına göre seçimle âmme va
zifelerine gelmiş veya gelmeye namzet şahıslar 
hakkında yapılacak isnatlarda isnadedilen fiilin 
on seneden yeni olması kaydı da kaldırılmıştır. 
Müellifler «nüfuz ticareti yapmış bir şahsın bu 
fiillerini eski de olsa efkârı umıımiyeye bildir
mekte fayda vardır» demektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, yine esbabı mueibedc 
zikredilen İsviçre'ye geliyoruz'. İsviçre Ceza Ka
nununun 173 ncü maddesindeki hakaret sucu ta
rifleri ve unsurları bakımından Ceza Kanunu
muzun maddelerinden ayrılmamaktadır. 

1!937 tarihli metin, ispat mevzuunda şu hük
mü koymuştur. İspat umumun menfaati olduğu 
ve aile hayatına yahut hususi hayata taallûk 
etmediği ve mevzuun esas itibariyle başkası hak
kında kötü söylemek maksadiyle hareket eyleme-
eliği hallerde caizdir. 

Esbabı mucibenin söylediğinin aksine bir te
mayülle bu hüküm de kâfi görülmemiştir. 5 Ekim 
1-9150 tadilâtiyle şu şekle sokulmuştur : 

«Maznun eğer isnatlarının doğruluğunu ve
ya bu isnatları hününiyetle doğru sayması için 
ciddî sebeplerin mevcudiyetini ispat ederse ceza 
görmez.» Cezanın da âzami altı ay hapis olduğu
na işaret edelim. 

Alman Ceza Kanununun 185 ve müteakip 
maddelerinde de hemen hemen aynı hükümlere 
raslamak kabildir. Belçika Ceza Kanunu da 443 
ve mütaakıp maddelerinde müşabih hükümleri 
ihtiva etmektedir. Huzurunuzu fazla işgal etme
mek için tafsil etmiyoruz. 

Bütün bu hükümler, görüldüğü gibi, âmme 
vazifesi görenlere karşı yapılan isnatları ispat 
hakkı mihveri etrafında toplanmıştır. Bütün 
isnat mevzuatının temeli olan bu hakkın memle
ketimizde ne kabîl mülâhazalarla ret yolunda 
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bulunduğu nazara alınırsa hükümetin hakiki 
maksadına nüfuz etmek pek kolaylaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Zikretmiş olduğumuz Garp memleketlerine 

ait bütün kanunlarda ceza hukuku prensiplerine 
ve Birleşmiş Milletler teşekküllerinin matbuatla 
ilgili kararlarına uygun olarak hakaretin ve söv
menin unsurları gayet sarih, vazıh ve katî olarak 
belirtilmiştir. Huzurunuza getirilen tasarıdaki 
suçların bu unsur ve tariflerle uzaktan yakından 
hiçbir alâkası mevcut değildir. 

Esbabı mucibenin gayet geniş ve ağır oldu
ğunu iddia ettiği, fakat izahatımızın apaçık or
taya koyduğu gibi bunun tamamiyle aksi olan 
mevzuatın, gene esbabı mucibenin bahsettiği tat
bikat ve içtihatlarla ne şekilde tamamlandığına 
da biraz daha temas etmek yerinde olacaktır. 
Bakınız bu mevzuda Birleşmiş Milletler UNESCO 
Teşkilâtının neşriyatında neler deniyor : 

«Sayısı gittikçe artan memleketlerde ve bil
hassa hakaret mevzuunda ağır ve teferruatlı hü
kümler koymuş memleketlerde mahkemeler daha 
ziyade sembolik cezalar ve sembolik tazminatlara 
hükmetmeye meylediyorlar. Bunun sebebi bir 
hakarete mâruz kalan şahsın zararını tazmin ga
yesiyle umumi olarak insan hürriyetlerinin ana 
temelini teşkil eden matbuat ve söz hürriyetini 
tehlikeye sokmamak endişesidir, ingiltere'de de 
hakarete taallûk eden kanunlarda daha liberal 
bir durum ortaya çıkmıştır». (Sağdan, bravo ses
leri). 

Sırası gelmişken lâyihada boşlukları doldur
duğu iddia edilen mahkeme kararlarından mi
saller de verelim, isviçre Federal Mahkemesinin 
bir kararı : 

«Şahsını âmme hizmetine arzla siyasi bir fa
aliyete girişen şahıs sebebiyet verdiği vakalardan 
mütevellit kendisine yapılan mânevi hücumlara 
ve dürüst olmıyan hareketlere tahammül etmek, 
siyasi hayatta bir rol ifa edebilmek kabiliyetinde 
olup olmadığını ortaya koyarak efkârı umumiye-
nin bu hususta vereceği kararı kabul eylemek 
meoburiyetinded ir.» 

Bir karar daha zikredelim: 
«Siyasi hayatta rol oynıyan şahıslar hakkın

da efkârı umum iyeyi tenvir etmek gazetecilerin 
en meşru hakkıdır. Bu hak bilhassa federal mec
lis azaları hakkında hususi bir genişlik kazanır. 
Zira Meclisin üzerinde onu murakabe edecek hiç
bir resmî organ yoktur.» 
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Yine bir karar : i 
«Aynı zamanda siyasi rakibine bir darbe in

dirmek için bir siyaset adamının kusurlarını ha
ber veren şahıs Anayasanın 55 nci maddesindeki 
matbuat hürriyetinin himayesi altındadır.» 

Yine İsviçre'den bir karar : 
«Âmme menfaatini yahut cemiyeti pek yakın

dan ilgilendiren bir meseleyi bir şahsın şu veya 
bu şekilde hareketinden ayırmak mümkün değil
se demokratik bir devlette matbuatın bu mesele 
üzerine dikkati çekmesine o şahsa zarar dahi ver
se mâni olunamaz.» 
• Fransız mahkemesinin iki kararım ve umumi 

prensibi de daha evvel zikretmiştik. Daha başka 
kararlar zikretmek de mümkündür. Bu bahsi ta
mamlamak için yine UNESCO'nun neşriyatın
dan bir ufak parçayı zikredelim: 

«Devletin organları ve memurları ancak, söv
meye ve iftiraya karşı korunmuşlardır. Âmme
nin menfaati için gazetecinin kulağına gelen ve 
bu müessesenin veya âzalarının şerefine halel ge
tirebilecek ağır vakaları bunların doğruluğunu 
ispat etmek şartiyle neşre hakkı vardır.» (Sağdan, 
bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu durum muvacehesinde huzurunuzda bulu

nan tasarıya bir göz atacak olursak şu hakikati 
görürüz. Bütün bunlar medeni dünyada, hukuk 
ve hürriyet âleminde mevcut değilmiş, 6334 sa
yılı Kanunun, ceza hukuku esaslarına aykırılığı 
ve vuzuhsuzluğu yetişmiyormuş gibi bu son ka-, 
nunla insan zihninde ve dilinde mevcut ne ka
dar fikir ve kelime varsa suç haline getirilmek 
istenmiştir. Hemen hemen kanunun her maddesi 
ve her kelimesi birbirinden daha beter ithamlar I 
ve kasıtlarla dolu olduğu için heyeti umumiyesi 
üzerindeki mâruzâtımızda sadece eski metinde I 
bıılunmıyan bir, iki noktaya temasla iktifa ede
ceğiz. '. 

Lâyiha 6334 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
resmî sıfatı haiz olanları her türlü tenkidi görü
şün dışına çıkaran yeni bir hüküm koymaktadır. 
Bu hüküm şahısların küçük düşürülmesini suç. 
saymış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer, bu (sözde suç) 
Ceza Kanunumuzdaki hakaret ve sövme suçların
dan ve hattâ birinci bendin itibardan düşürme 
sucundan ayrı bir mâna ifade ediyorsa buradaki 
gaye muhterem iktidar mensuplarını vatandaşla
rın üstünde hususi mevki ve imtiyazlar sahibi I 
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insanlar haline getirmekten başka bir şey olamai. 
(Sağdan, bra/o sesleri) 

Demin bu kanundaki maddelerin dünyanın 
hiçbir yerinde olmadığını söylemiştim. Bu ifa
deyi bir noktada tashih etmek lâzımgelecektir. 
Hakikaten ıbuna benzer bir hükmü Peron Arjan
tin'in 1944 te tadil edilen ceza kanununda biraz 
daha hafif olarak bulmak mümkündür. (Sağdan, 
alkışlar) Desecato yahut resmî makamlara hür
metsizlik suçu... La Prenza gazetesinin mahkûmi
yeti bu maddeye göre olmuştur. Peron düştük
ten sonra bu hükümler Arjantin'in ispat hakkını 
kabul etmiyen yegâne memleket vasfiyle beraber 
ortadan kalkmıştır. 

Bu kabîl bir hükmün Cenubi Amerika'da 
mevcudiyetine şaşmamak icabeder. Zira ekseri
ya orada da siyaset adamları bir defa iktidara 
geldiler mi her ne suretle olursa olsun bir daha 
ayrılmamanın yollarını ararlar. (Sağdan: «Bizde 
olduğu gibi» sesleri) 

Tasarının garip hükümlerinden biri de 3 neü 
maddedeki «Suiniyet veya maksadı mahsusla 
neşriyat» suçudur. Telif veya tercüme birçok 
eserlerin, sahibi olan (Sğadan; gülüşmeler) Ad
liye Vekili Profesör Göktürk'ten bu suçun ilmî 
tarifini yapmasını ve unsurlarını göstermesini 
bilhassa rica etmek isteriz. Bu izahatı şüphesiz 
ilim âlemine yeni ve kendi malı olduğu gayri-
kabili inkâr fikirler ve mefhumlar getirmiş ola
caktır. (Sağdan ; gülüşmeler, alkışlar) Çünkü 
bizim bildiğimiz kadar ne felsefede ne de hu
kukta hiçbir fiil ve tasarruf maksatsız olamaz. 
Hattâ arkadaşlar, bu sözde suçun maddeye sı
kıştırılmış olmasının dahi bir maksadı vardır., 
O da fıkrada bundan evvel sayılmış bir alay 
suçu suiniyet şartından kurtarmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının şeref ve 
haysiyete vâki tecavüzler hakkındaki hükümle
rinin teferruatını maddelere bırakarak, derpiş 
ettiği ikinci kısım suçlara geçiyoruz. 

Yalan haberlerin methü senasını yapmak, 
hattâ bunları caiz görmek tabiatiyle mümkün 
değildir. Bu mevzuda esabı mucibe lâyihası 
ecnebi memleketlerden bahsederek işe bir ilim 
çeşnisi katmak istediğinden biz de kısa bir mu
kayeseli hukuk tetkiki yapmayı muvafık gör
d ü k 

Bâzı memleketler, yalan haberlerin suç sayı-
labilmesi için bunları gazetecinin suiniyetle, ya
lan olduğunu bilerek neşrini şart koymuşlar ve 
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muayyen mahiyetteki haberler için kabul etmiş
lerdir. Bu sistem Fransız sistemidir. 

Fransız Matbuat Kanunu 27 nci maddesin
de «Âmmenin huzurunu ihlâl edebilecek veya 
milletin harb gücünü köstekliyecek yahut or
duların kuvvei mâneviyesini veya disiplinini 
bozabilecek mahiyette suiniyetle neşredilen ya
lan haberleri» cezalandırmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanımızda haber
leri süratle halka iletmek mecburiyeti ve bir 
neşriyat müdürünün masasına her gün yığılan 
yüzlerce hattâ binlerce haberin mevsukiyetinin 
tesbitindeki imkânsızlıklar medeni memleketle
ri yalan haberler mevzuunda daha liberal ol
maya sevk etmiştir. Roger Pinto'nun dediği gi
bi yalan haber hakkındaki müeyyideler muha
liflerin yaydığı yalan haberleri önliyebilir, fa
kat hükümetlerin müsamaha ettikleri veya biz
zat yaydıkları yalan havadislere hiç tesir et
mez. 
• Bu mevzuda İngiliz Hükümeti Birleşmiş Mil

letlere verdiği raporda şöyle demektedir: «Ma
jestenin Hükümeti bu hususu ilk evvelâ gaze
tecilerin bizzat kendilerinin uğraşması 1 âzın>.ge
len bir mesele telâkki etmektedir.» 

Nitekim ingiltere dahi bu sebeplerle Belçi
ka, Amerika, Danimarka gibi yalan haberleri, 
isnat suçunu teşkil etmemek şartiyle, suç say-
mıyan devletler arasındadır. Birleşmiş Millet
ler de, beynelmilel bir mahkemeye, haberin ya
lan veya doğruluğunu tesbit ettirmenin güçlüğü 
karşısında beynelmilel bir cevap hakkının tesi
siyle iktifa etmiştir. 

Bu metnin müzakeresinde iki noktai nazar 
çarpışıyordu. Anglosakson grupu, yalan haberle 
mücadelede en emin silâhın doğru haberlerin 
yayılması olduğu kanaatinde idi. Rusya ise her 
halükârda yalan haberin cezalandırılmasını isti
yordu. 

1946 senesinde bu Meclis kürsüsünden konu
şan Demokrat Parti Lideri Menderes bu bahset
tiğimiz sistemlerden yalan haberlerin panzehi
rini doğru haberde gören fikre taraftar olma
lıydı ki, şöyle söylüyordu: 

«Dünyanın her tarafında resmî makamların 
hakikate uymıyan beyanlar yaptıkları her gün 
görülmekte olan hâdiselerdendir. Matbuatta ya
lan haberlerin Sıkmasına karşı bunların büyük 
tehlike olduğu ileri sürülüyor, tedbirler alın
maktan bahsediliyor. Hatırdan çıkarılmaması 
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! lâzımgelen bir tarafı daha vardır, arkadaşlar... 

Gazeteler yalan havadis neşrediyorlar. Yalan 
havadis neşreden gazeteler hep muhalif gazete
ler midir? Bunlardan başka memlekette yalan 
havadis neşreden gazete yok mudur? İşini doğ-

! ru dürüst ve açık görmek dâvasında olan hü-
! kümlerin matbuat hürriyetinden korkacakları 
I hiçbir şey yoktur.» 
I Menderes devam ediyor: «Çünkü hükümet

ler yalan, isnat ve iftiralara karşı kendilerini 
I müdafaa edecek silâhlarla esasen kâfi derece-
J de mücehhezdirler. Hükümetlerin ellerinde en 
i kuvvetli silâh hakikat silâhıdır. Gazeteleri var

dır, radyolar ellerindedir. Bütün bunları kulla
narak fikirlerini, kanaatlerini, emellerini mem-

j leketin bir başından öbür babına sabahtan ak-
; şama yaymak imkânına sahiptirler.» (Soldan, 

«yaşa Menderes» sesleri) 
• Arkadaşlar, bu sözler bahsettiğimiz sistemin 

en veciz bir izahından başka bir şey değildir. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Yalan haberlerin cezalandırılmasında suini

yet veya bilerek neşir unsurunu aramıyan 
memleketler Nikaragua, ispanya ve Yugoslav
ya'dır. 

Yugoslav Basın Kanununun 11 nci madde
sinde şöyle diyor: «Millî ve umumi menfaatlere 
zararlı ve halkı tehyicedici yalan haberlerin 
yayılması suçtur.» 

ispanya'da Devletin Emniyeti hakkındaki 
Kanun: «Millî sınırlar içinde veya dışında dev
letin emniyetine zararlı, yalan veya tarafgirane 
veya tahrif edilmiş haberleri» cezalandırın ak-

i tadır. 
! Yalan haberler mevzuunda bunların bilerek 
ı neşrinden katiyen bahsetmiyen tasarı Yugos-
i lavya ve ispanya gibi her halde demokratik sa-
j yılmıyan devletlerin kanunlarındaki hudutları 
I da aşarak hemen hemen gazetecinin neşredeceği 

her yanlış haberi suç saymaktadır. Bu madde
nin ihtiva ettiği suçlar hakkında da maddelerin 
müzakeresinde teferruatiyle durulacaktır. 

Burada şu kadarına işaret edelim ki, Mende
res yalan haberi mücerret cezalandıran memle
ketler sistemine, bugün takibettiği yolun zaruri 
bir neticesi olarak girmektedir. Medeni memle
ketler mevzuatından dem vurduktan sonra hü
kümetin totaliter memleketlerdeki hükümleri 
daha da genişleterek ve ağırlaştırarak huzuru
nuza getirmesi hazin bir keyfiyettir. 
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Muhterem arkadaşlar, her türlü vuzuhtan 

mahrum ve bütün hukukçular tarafından şid
detle tenkidedilen 6334 sayılı Kanunun toplan
tılara da teşmil edilmesinin mânasını anlıyo
ruz. Hükümet matbuat kanaliyle vatandaşların 
hakikatleri duymasına mâni olmak istediği ka
dar, söz hürriyetini de tamamen kaldırmak kas-
dmdadır. Mukayeseli hukuktan dem vuran hü
kümetin burada meselâ Norveç Anayasasının, 
«Hükümeti tenkidetmek serbesttir» diyen 100 
ncü maddesinden yahut Amerikan Anayasası
nın, «Kongre, vatandaşların hükümete tenkide
dilen hususların düzeltilmesi için istidalar ver
mesi gayesiyle sükûnetle toplanmasına mâni 
olamaz.» diyen hükmünden bahsetmesi, demok
ratik düzende tenkid hürriyetinin, vatandaş 
ve muhalefet haklarının en tabiî, en zaruri de
recelerine, hattâ alfabesine dahi itibar etmek 
niyetinden çok uzaklarda bulunduğunun delili
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tasarıda bununla da iktifa edilmemekte, 

Türkiye'nin medeni dünyada işgal etmekte bu
lunduğu mevkii sarsacak hükümler dahi getiril
mekten çekinilmemektedir. Vuzuhtan ve hukuk
tan uzak bu hükümler yabancı memleketlerde 
neşredilecek haberlere de teşmil edilmek isten
mektedir. Birleşmiş Milletlerin haberleşme hür
riyeti hakkında topladığı konferansta kabul 
edilmiş bulunan Konvansiyon Projesi ikinci 
maddesinde hangi haberlerin müeyyideye tâbi 
tutulacağını göstermiştir. Getirilen kanun ta
sarısındaki hükümlere orada rastlamak kabil 
değildir. Bu hükümler bizi medeni âlemden tec-
ridedecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
6334 sayılı Kanun hakkında mütehassıs üç 

profesör, üç doçent ve birçok ihtisas adamımı
zın verdiği hüküm meydandadır. Bu mütehas
sıs heyetin verdiği rapordan, yüksek müsaade
nizle bir pasajı okumak isterim : 

«Komisyonumuz 6334 sayılı Kanunu matbuat 
hürriyeti bakımından uygun görmemekte ve 
esasen umûmi mevzuat sistemimizle de ahenk
siz telâkki etmektedir. Bu kanunun ihdas eyle
miş bulunduğu, devletin malî ve siyasi itibarı
nı bozacak yalan haber neşri suçları müphem 
ve tenkid serbestisini zedeliyen, fikir ve tenkid 
etrafında tehlikeli sahalar yaratan suçlardır. 
Dünyanın diğer memleketlerinde tesadüf edil-
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miyen bu suçların Türkiye'de ihdasını gerekti
recek memleketimize ait hususi bir durum yok
tur. 

Kanunun ihtiva ettiği suçlardan dolayı mev-
j küte sahibinin mesuliyetini tesis eden hükmü 

matbuat hürriyeti konusunda modern temayül-
I lere taban tabana zıttır ve mevzuat sistemimi-
i ze aykırıdır. Bu kanunun ihdas eylemiş bulun-
i duğu ve diğer dünya memleketlerinde emsali-
| ne tesadüf edilmiyen takibatta muvafakat mü

essesesi içtimai huzur bakımından sadece za
rarlı olmaktadır. Tatbikatta bu suretle girişi
len ceza tezyidi hiçbir fiili önleme tesiri yap
mamış, bilâkis birer fikir adamı olan gazeteci-

i lerin bâzan pek basit hakaret suçlarından dola-
! yi senelerce hapis cezalarına mahkûm edilmele-
I rine sebebiyet verdiği için Türkiye'nin münev-
ı ver muhitlerinde ve dünyada namüsait tesirle-
; rin husule gelmesine sebebiyet vermiştir.» 
| Muhterem arkadaşlar; 
| Mütehasısların ve efkârı umumiyenin ver-
! diği hüküm bu iken dünyada eşi, manendi bu-
i lunmıyan tâbir ve mefhumların mevzuatımız 
\ arasına sokulması yirminci asrın yarısında me-
j deni insanların diyarı Türkiye'yi şahsi ihtiras

lara, keyfî idareye ve suiistimallere teslim et
mekten başka bir mâna taşıyamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu lâyiha, iktidar ve muhalefet olarak, halk 

efkârı karşısında demokrasi kaidelerine riayet 
edilerek müsavi şartlarla siyasi mücadele imkâ
nını ortadan kaldıran çok vahîm bir adımdır. 
Bu hareket hürriyet rejimine indirilen pek ağır 
bir darbedir. Çünkü sözde ikna yoliyle bu mem
lekette iktidar için siyasi mücadelede galebe te
min etmek imkânsız hale geldiğinin bir ifade
sidir. 

Demokrasinin tabiî , ve zaruri kaidelerine 
riayet halinde iktidarda kalamıyacaklarını his-

| sedenlerin, zor ve şiddet yoluna sapması, iç po-
| litikamızda karanlık bir devrin başlangıcında 
i olduğumuzu gösterir. Bunun mesuliyetinin mu-
! hasebesini herkesin vicdanında yapması zama-
I nı artık gelmiştir. 
j «Biz ekseriyetteyiz, bunu böyle istedik, bi-
j naenaleyh attığımız her adım meşrudur, haklı

dır.» Demek mümkün olamaz. Çünkü ekseriye-
! tin yapamıyacağı şey kanun değildir. Ancak 
| kanun yapmak usullerini murakabe eden, si

yasi mücadele sahasında ekseriyet ve ekailiye-
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te kendilerini kabul ettiren, kanunun da üs
tünde ahlâk, hukuk ve insan hakları ve kaide
leri mevcuttur. Bir demokraside ekalliyet ve ek
seriyetin değiştiremiyeeeği bu kaideler kanun
ların da üstündedir. Hükümetin getirdiği bu 
tasarı, Anayasamızın, insan haklarının özünü 
teşkil eden adalet ve insafla hareket etme pren
siplerini ihlâl etmektedir. Basını yalnız hükü
metin dediğini yapan, yalnız onun hoşlanacağı 
tarzda kalem kullanan, sahte ve mürai bir pro
paganda âleti haline getirmek hür münakaşa 
rejimi olan demokratik hayat tarzına tam bir 
ihanettir. 

Grünün kısa vâde ile mülâhazalarından ne
fislerimizi kurtarmış olarak mütalâa edelim. 
Hakikatta böyle tasarılar hiçbir şey halletmiye-
cektir. Tarihi, ağır ve muttarit adımlarla iler
lediği istikametten geri çevirmek kabil değil
dir. İnsanlara zulmederek, kendini emniyet al
tına almak istiyen diktatörleri hatırlıyalım. 
Bunlar da kendilerine yetkili organlardan, ek
seriyet usullerine riayet ederek, insan hakları
na aykırı, antidemokratik kaideler çıkarmışlar
dır. Fakat neticede bu kanunları çıkarmanın 
insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğu meydana 
çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile de tekrar 
edelim ki; memlekette şiddet yolunu haklı gös
terecek ne uzak, ne yakın hiçbir tehlike yok
tur. «Hürriyetinizi kısıyorum, fakat size maddi 
refah temin edeceğim» diyen diktatörlük re
jimleri kadar bile, ortada atılan adımı müda
faa edecek bir sebep mevcut değildir. Müte
hassıslar ve bütün müşahitler memleket iktisa
diyatının sürüklendiği çıkmazdan kolay kolay 
kurtarılamıyacağmı müttefikan tekrar ediyorlar. 
Devam edecek bu sıkıntılar, şiddet yoluna sa
panların tahayyül ettikleri emniyet havasım 
gün geçtikçe ortadan kaldıracaktır. 'Kaldı ki, 
polis rejimi ile, en şiddetli baskılarla insan 
izanının kontrol edilemiyeceği tesbit edilmiş 
bir hakikattir. Bir buçuk asra yakın hürriyet 
mücadelesi yapan bu memlekette saati tersine 
götürmek bir hayaldir. Azası bulunduğumuz 
Batı âlemi önünde Türk cemiyeti hakkında yan
lış fikir verebilecek günlük iktidar hesapların
dan âri olmamız lâzımdır, 

Bu memlekette idealist bulunmadığını sanan
lar daima haksız çıkmışlardır. 

. 1956 C : 1 
Muhterem arkadaşlar, son söz olarak, tari

himizin bu mühim anında, Anayasamızın ve în-
san Haklarının göstredigi yoldan, ne pahası
na olursa olsun, inhiraf etmemek hususunda 
âzami derecede hassasiyet göstermek mecburi
yetinde bulunduğumuzu hatırlatmayı vatani 
bir borç sayıyoruz . 

Muhterem arkadaşlar, ikinci lâyihaya geçi
yoruz : 

Yürürlükte bulunan Basın Kanunumuz, De
mokrat Parti iktidarının muhalefette iken Türk 
Milletine yapmış olduğu vaadleri tutmak heye
canı ile meydana getirilmiş hayırlı bir hizmet
ti. 

1950 yılının bir gece yarısı, tehalük ve ifti
harlarla bu çatının altında ifa edilen bu hiz
met, hür matbuatı demokratik idarenin ayrıl
maz bir parçası saymak ve âmme işlerini, âm
menin daimî mütalâa ve murakabesine açık 
tutmaktaki fayda ve zaruretin bir ifadesidir. 

Basın Kanununun müzakere edildiği gece, 
matbuat hürriyetinin fazileti, umumi efkâr mu
rakabesini teminde hür matbuatın oynıyacağı 
rolün ehemmiyeti üzerinde yapılan konuşma
ları unutabilmek kabil değildir. Ve gene ma
zide matbuat hürriyetinin ağır tehditler altına 
sokulmasından milletin neler kaybettiğinin, yü
rekler yanarak, o gün nasıl takbih edildiği, 
ekseriyeti bugün de mebus olan arkadaşımız ta
rafından ve bütün millet tarafından unutulmuş 
olmasa. 

Bu çok yakın mazinin ardından, Onuncu 
Büyük Millet Meclisinin müzakeresine arz edi
len bu tadil tasarısını ve bu tasarıya hâkim 
olan gerileme zihniyetini ibretle ve elemle kar
şılamamak mükmün değildir. 

Hür matbuat yolunda göze alınan bu geri 
dönüş, hattâ süratli kaçışın doğurduğu elemle- * 
rin yanında insanı sevindiren değil, müsterih 
kılan tek nokta Türk Milletinin bu münase
betle de kendisine verilmiş sözlerle, rey ve im
zalarla tesbit edilmiş fikirlere kimlerin sadık 
kaldığını, kimlerin de artık aşikar olan tasmim-
lerle ricat haline geldiğini bir kere daha 
katî delilleriyle görmek imkânını bulmasıdır. 

Tarih terazisinin işlemeye başladığında şüphe 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Matbuat hürriyetinin ve hürriyet "nizamını 

108 — 



I : 73 6.6 
tesbit eden kaidelerin mahiyet ve ehemmiyetini 
1956 senesinde millet kürsüsünde tekrardan iç-
tinabedeceğiz. Zira, hürriyetin tadını bilen ve her 
sahada, her gün hürriyet nizamına yeni bir par
ça ilâve edilme iştiyakını içinde yaşattığına 
inandığımız Türk Milletinin huzurunda bulun
duğumuzu müdrikiz. 

Bu sebeple de, mâruzâtımız daha ziyade bu 
tadil tasarısının şevkine âmil olan zihniyetin ve 
bu zihniyeti dile getirmiş bulunan hükümlerin 
matbuat hürriyetini tarumar ettiğini anlatmak
tan ibaret kalacaktır. 

Tasarının esbabı mucibesini dikkatle okuduk. 
Kifayetli bir Hükümetin lâyihalarını dayandır
ması lâzımgelen sebeplerden ve araştırmalardan 
hiçbirine rastlıyamadık. Birçok maddelerin tadil 
sebepleri bile zikredilmemiştir. Bâzılarının mu
cip sebeplerini ise Türkiye'nin totaliter rejime 
felsefesiyle ve bütün açıklığiyle girdiği 1938 se
nesinde kabul olunan Basın Kanununun madde
lerinde ve gerekçesinde bulmak mümkündür. 

Huzurunuza getirilen lâyiha, bir mesuliyet 
ve ceza sağnağı altında basında teminat ve cesa
ret namına bir iz dahi bırakmamaktadır. Hele 
bu kanunu neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunda 
arzu edilen tadillerle beraber mütalâa edecek 
olursak, Türkiye'de basın hürriyetinin değil, ba
sının bile kalmıyacağına hükmetmemiz icabeder. 

Bu lâyiha, 1950 yılında çıkarılan Basın Ka
nununun kabul ettiği; sıra ile mesuliyet esasım 
bırakmakta ve müteselsil mesuliyet esasına dön
mektedir. Bir kere bu yeni sistem başlı başına 
bir ricattir. Filhakika, mevcut Basın Kanunumu
zun kabul etmiş olduğu Belçika sistemi, yani 
«Responsabilite par eascade» adı verilen sıra ile 
mesuliyet esası müelliflerce ileri bir sistem ola
rak kabul edilmekte iken tadil tasarısı bu sis
temi reddetmektedir. Mesuliyet hudutlarını o ka
dar genişletiyor ki, mevkute ile ilgi derecesi ne 
olursa olsun, herkes içlerinden birinin her hangi 
bir suç işlemesi halinde suçlu duruma düşebili
yor. Tasarı gazetecileri korkutmak için neşriyat 
müdürünün hüsnüniyetle aldanmasına, yanılma
sına bile cevaz vermemektedir. 16 ncı maddenin 
3 ncü bendi bunun için kaldırılmıştır. Bu suret
le elde edilmek istenen hedef; neşriyat müdürü
nü ağır ceza tehditleri altında daimî tereddüt
lere sevk etmek ve netice itibariyle resmî mer
ciler tarafından verilen haberler dışında muha-

. 1966 ö : 1 
I birlerin kendi istihbaratiyle elde edebilecekleri 

havadisleri, şahsi anlayışının tecrim edebileceği 
endişesiyle gazetesinde neşrettirmemek olacak
tır. Sahipleri.ise, belki de gazetesi olmadıkları 
ve yakînen gazete ile meşgul bulunmadıkları 
halde, daimî ceza tehdidi ve muazzam meblâğ
lar ödemek tehlikesi karşısında, neşriyat müdür
lerine hususi kaynaklardan elde edilen haberleri 
koymayı ya mtenedecekler yahut da gazete çı
karmaktan vazgeçeceklerdir. 

Lâyiha önüne geleni sindirmek ve çökertmek 
kasdinde o kadar ileri gidiyor ki, ne gibi suçlar 
olacağını tasrih etmeden her hangi (bir kanuna 
muhalefetten dolayı gazete sahiplerinin alâka 
derecesini aramaksızın onların da tâyin oluna-

I cak para cezasının on misline mahkûm olması
na imkân hazırlamaktadır. 

Bütün bunlardan sonra gazetelerin Napol-
yon'un «Moniteur» üne dönmemesi ve tek elden 
ancak Hükümetin istediğini halka duyuran bir 
«Takvimi Vakayi» haline gelmemesi mümkün de
ğildir. 

Zaten Hükümetin de istediği budur. Bunu 
16 ncı maddenin 2 nci bendinde bütün açıklığı 
ve vehametiyle görmekteyiz. Bu bent Hükümete 
gazetelerin bütün haber ve fikir kaynaklarına 
icabında baskı yapmak imkânını verebilecektir. 
Filhakika suç olsun veya olmasın müddeiumu
miler, yani Adliye Vekili yoliyle Hükümet, her 
yazının kimin tarafından yazıldığını, her haber 
ve her vesikanın kimin tarafından verildiğini 
öğrenebilecektir, içinde suç unsuru bulunmıyan 
bir yazı veya haber veya vesika sahibinin savcı 
tarafından bilinmesinde ne fayda olacağın*. dü
şünmek, Hükümetin pek sevdiği bir tâbirle. 
maksadı mahsusu anlamak için kâfidir. 

Böylece anonimlik hakkı denen ve matbuat 
ve haber alma hürriyetinin temel taşlarından bi
ri olan bir müessese ortadan kaldırılmaktadır. 

Dikkate şayan olan cihet şudur ki, 1931 se
nesinde, bundan yirmi beş sene evvel, Hükümet 
böyle bir salâhiyeti istediği zaman encümen bu 

I hükmü kabul etmemişti. O zamanki encümen 
Hükümetin teklifini reddederken diyordu ki, 
«Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile müeyyedolan bu 
hürriyet, tahrir esrarının kabulünü bir neticei 
mantıkiye olarak iktiza ettirir.» 

Teşkilâtı Esasiye Kanununa riayette 1931 
senesine nazaran hangi durumda bulunduğumu-

) zun.ve maziden hüsni misal bulmaya mecbur 
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kalmamızdaki acılığın takdirini sizlere ve Türk 
Milletine bırakıyoruz. 

isveç mevzuatını tetkik ettiği anlaşılan Hü-
• kümetin bu memleketteki anonimlik hakkına 
dair hükümleri meskût geçmesi pek manalıdır. 
Çünkü, isveç anonimlik hakkını en geniş şekilde 
kabul etmiş bir memlekettir. 

Anonimlik hakkına dair Batı memleketlerin
den misaller vermeye devam edelim : 

İsviçre Ceza Kanununun 27 nci maddesinde 
anonimlik hakkı aynı esaslar dâhilinde zikredil
mektedir. 

Fransa Basın Kanunu ise imzasız veya remiz
le yazılmış yazılarda suç bulunması halinde da
hi neşriyat müdürünü, meslekî sır teMkki ettiği 
hususu yani yazanların ismini açıklamaktan 
menetmiştir. Bu gibi yazılardan dolayı maznun 
olarak mahkemeye şevki halinde dahi kendisini 
kurtarmak için neşriyat müdürünün yapabilece
ği hareket, müdafaa sadedinde ifşa etmek üzere 
müddeiumumiden müsaade etmek, ancak bu mü
saade verildiği takdirde suç mevzuu olan imzasız 
yazı muharririn adını mahkemeye bildirmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütün Türk matbuatı sadece büyük kalkınma 

hamleleri ve vatan şantiyesi edebiyatı dışında, 
Anadolu Ajansı bültenleriyle iktifaya mecbur 
edilmek isteniyor. Lâyihadaki bu hükümler ya
nında hukukçuları hayretlere düşüren daha bir
çok hükümler de vardır. Bunları maddelerde taf-
silâtiyle göstereceğiz. 

Bir misal olmak üzere cevap hakkı üzerinde 
kısaca durmamıza müsaade ediniz. 

CeVap ve tekziplerden bahseden, tasarının 19 
ncu maddesi ile cevap ve tekziplerin neşrinden 
evvel müddeiumumi kontrolundan geçirilerek ga
zetelere o vasıta ile gönderilmesi usulü ihdas edil
miştir. 

Müddeiumumiler, bu cevap ve tekziplerin suç 
mahiyetinde olup olmadığını, kanunda yazılı şe
kil ve şartlara uygun bulunup bulunmadığını da 
tetkik ederek bir karara varacak ve bu karar ge
reğince cevap veya tekziplerde münasip görece
ği değişiklikleri yaparak gazetelere gönderecek
tir. • 

Bu hal, Hükümete bağlı bir memur/ olmak 
vasfı - hele böyle bir rolde - büsbütün galibolan 
müddeiumumiler yoliyle yalnız iktidar lehine ne
relere kadar gidilebileceğini açıkça gösterir. 

.1956 C : l 
Ayrıca bu madde ile müddeiumumiler cevap 

ve tekzibin suç mahiyetinin tâyininde kati ve lâ-
zimülinfaz bir karar mercii haline getirilmiştir. 
Buna rağmen maddenin son fıkrası cevap ve tek
zipte suç teşkil eden bir mahiyet bulunduğu tak
dirde alâkalılar için bir masuniyet tesis etmek 
mantıkiliğine dahi yer vermemiştir. 

Cevap ve tekziplerin kazai bir mercii olmıyan 
ve sadece adlî bir sıfatı bulunan müddeiumumi
ler tarafından, neşirden evvel tetkik ve kontrola 
tâbi tutulmasının Anayasamızın matbuatın ne
şirden evvel teftiş ve muayeneye tâbi tutmasını. 
yani sansürü, katiyetle meneden 77 nci maddesi-* 
ne mugayir olabileceği dahi tasarıda nazara 
alınmamıştır. 

Bu lâyihanın 30 ncu maddesindeki gazete ka
patma hükmü, 6334 sayılı Kanunun yeni tadille-
riyle büsbütün yaygın, büsbütün gayrivazıh, büs
bütün tahribedici duruma gelecek olan suç ve 
suçluluk halleriyle beraber mütalâa edilince, bil
hassa muhalefet safında gazetecilik yapmanın, 
fikrî ve şahsi hürriyetler için de, servetler için de 
korkunç bir macera haline getirilmek istendiği 
anlaşılacaktır. 

îlâveten şunu da arz edelim ki, muhalefete 
meyyal basını maddi imkânsızlıklar cephesinden 
yıldırmak kastiyle iktidar, basın politikasını o şe
kilde tertip ve tanzim etmiştir ki, kâğıt ve mat
baa levazımı tahsisleri ve resmî ilân mevzuatın
da büyük payları kendini tutan gazetelerin al
makta bulunduğunu ve diğer gazetelerin neşre 
devam imkânını daimî bir emniyetsizlik içinde 
tutmak gayretini güttüğünü bu memlekette bil-
miyen yoktur. 

Gazete kapatma mevzuunda batı âleminden 
misaller vermek gerekirse derhal söyliyelim ki, 
meselâ ne isviçre'de, ne de ingiltere'de böyle bir 
ceza mevcut değildir. Fransa'ya gelince; ancak 
çok ağır suçlar neticesi bir gazete kapatılabilir ve 
bu suçların da hudutları bellidir. Bunlar «cina
yet ve cürümlere teşvik, askerleri itaatsizliğe tah
rik, milletin harb gücünü kösteklemek ve ordu
ların kuvvei mâneviyelerini veya disiplinlerini 
veya âmme huzurunu bozacak mahiyette haber
leri suiniyetle neşretmek» gibi Devletin tamami-
yetini alâkadar eden mevzulara münhasırdır. 
Derhal ilâve edelim ki 1944 yılında kabul olu-

j nan bu kanun hükümleri tatbik edilerek hiçbir 
i gazete kapatılmamıştır. 
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Kanunumuza yeniden sokulmak istenen tahsil 

şartına gelince; bu hüküm, matbuatta fikirlerin 
ve kabiliyetlerin serbest münakaşa ve rekabetle 
kıymetlendirilmesi esasını bir tarafa bırakarak 
idari mekanizmanın şartları aynı hiyerarşi zihni
yetiyle gazeteciliğe de sokmaktan daha başka bir 
mânaya gelemez. Halbuki modern idare ilminde 
dahi bu kabil şeklî kriterler bugün terk edilmeye 
başlanmıştır. 

Âmme hürriyetlerinin ayrılmaz bir parçası 
olan fikirlerini neşir hakkını tahsil şartına bağ
lamaya çalışmak Hükümetin ricate ve geriliğe 
temayülünün, fikir hürriyeti hakkında bilgi sahi
bi olmadığının delillerinin birini teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarım, daha 1822 senesinde 
bir Fransız mebusu, (Dupont de l 'Eure), Mec
liste şöyle diyordu : 

«Matbuat hürriyetinin başlıca düşmanları, 
kabiliyetsiz nazırlar, salâhiyetlerini kötüye kul
lanan memurlar, iktidarın millet hazinesinden 
beslediği sayısız ajanlar, eski ve yeni suiistimal
lerin taraftarlarıdır. Hepsi efkârı umumiyenin 
murakabesinden kaçmak mecburiyetinde olduk
ları için matbuatı susturmak isterler.» 

Yine bir mütefekkirin dediği gibi, ehliyet
siz hükümetler, büyük içtimai meseleler karşı
sında onları anlamak ve çözmek kudretini gös
teremedikleri için matbuatı mahkûm etmek su
retiyle kendilerini haklı göstermeye çalışmış
lardır. Bugünkü hükümetin durumu bundan 
zerrece farklı değildir. 

Tarihin gösterdiği sonsuz misallere ve beşe
riyetin bütün tecrübelerine rağmen her devirde 
bâzı insanların veya zümrelerin kendilerinde 
beşerde bulunması mümkün olmıyan bâzı husu
siyetler ve kabiliyetler vehmettikleri görülme
miş bir şey değildir. Bütün bunları, tarihin sey
ri içinde, pek kısa süren arızi devirler olarak 
kabul etmek lâzımdır. 

Serbest düşünce, her tefekkür ve demokra
tik nizamın inkişafı bütün engellere rağmen 
daima kuvvetle ve emin adımlarla yürümüştür. 
Türkiye'de de muhakkak yürüyecektir. 

Demokrat Partinin mesul lideri, 1946 yılın
da, bu tadiller yanında hiç mesabesinde kalan 
Basın Kanunu tadili tasarısı dölayısiyle bu kür
süden şunları söylemişti: 

«Muhalefete rey verilmesi şüphe yok ki, de
mokrasiye olan derin iştiyakın ifadesidir. De
mokrat Partinin başlıca vazifesi beliren bu in-

1956 O : 1 
kişafı kuvvetlendirmek ve hızlandırmak olmak 
icabederdi. Halkın hepimizden ve bilhassa de
mokratlardan beklediği de bu idi. Halbuki Mat
buat Kanunu tasarısiyle geri bir adım atılıyor. 
Bu geri adımın daha başka geri adımların des
tekliğini yapacağından haklı olarak enjdişeli-
yiz. Demokrat Parti milletvekilleri Meclise her 
halde geri adımllara şahitlik etmek için gelme
miş olduklarını en kuvvetli bir iman halinde bi
liyorlar. Elemle söyliyelim ki, Demokrat Parti 
bu geri adım karşısında vazifesinin ne olabile
ceğini düşünmektedir.» Diyordu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Demokrat Parti Liderinin, muhalefette söy

lediklerini biz Hürriyet Partisi şimdi elemle 
tekrar etmek zorundayız. 

Türk milleti bu geri adım karşısında nazar
larını mümessillerine çevirmiş bulunmaktadır. 
Demokratik düzeni bütün müesseseleriyle ta
hakkuk ettirmek azmine, mümessillerinin de ka
tılıp katılmıyaeağını merakla beklemektedir Her 
halükârda son hükmü vermenin kendi salâhiye
tinde olduğu şuuru ile bu aziz millet, on sene-. 
den beri bütün güciyle tahakkukuna çalıştığı 
demokratik rejime doğru azimle, cesaretle yü
rümesine devam edecektir! Kendisine ayak uy-
duramıyanlarm hüsranlariyle başbaşa kalmaları 
mukadderdir! (Sağdan, bravo sesleri, alıkşlar) 

REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Adına 
Osman Bölükbaşı. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; demokra
tik hürriyetlerin babası olan Tomas Jeferson'a 
matbuat hürriyeti hakkında ne düşündüğünü 
sormuşlar, o da şu cevabı vermiş: «Bana parlâ
mento müessesesi mi, adalet müessesesi mi? 
Yoksa basın hürriyeti mi? Diye sorsanız, size 
basın hürriyetini tercih ediyorum diye cevap 
veririm. Eğer basın hürriyeti olursa, o memle
kette parlâmentoda kurulur, adalet de tesis 
edilir, dürüst seçimler de yapılır, suiistimallerle 
de mücadele edilir ve her şey yerine gelir. 

Fakat matbuat hürriyeti olmıyan bir memle
kette bunlar mevcut olsalar dahi orada ne parlâ
mentonun mevcudiyetinden, ne seçim hürriye
tinden ne vatandaş haklarından bahsetmek 
mümkündür. Matbuat hürriyeti olmıyan mem
leketteki devlet bir kabile devleti olmaktan ileri 
gidememiştir.» (Soldan, bravo sesleri) 
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Mevcut tasarı hakkındaki tenkid ve tahlil

lerimize bütün varlığımızla benimsediğimiz 
Jefferson'un bu sözleri rehberlik edecektir. 

Gerekçede «neşir yoliyle ve radyo ile işlene
cek bâzı cümleler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun hayırlı neticeler tevlidetmekle beraber 
şeref ve haysiyetleri ve memleketin âli menfa
atlerini lâyıkiyle himaye edemediği» ileri sürül
mekte ve matbuatın yapıcı ve birleştirici kuv
veti yanında suiistimali suretiyle yıkıcı ve 
yıpratıcı tesir ve faaliyetini de unutmamak ica-
bettiği söylenmektedir. 

Bu iddialar ve kanunda yapılması istenen 
tadiller karşısında ibret alınmadığı için tarih 
tekerrür ediyor sözünü hatırlamamak müm
kün değildir. 

Adnan Menderes ve diğer Demokrat Partili
lerin cebir ve şiddet politikası takibetmekle 
itham ettikleri ve bu adamla demokrasi olamaz 
dedikleri cennetmekân merhum Recep Peker 
1946 yılında basın kanununun tadilini istediği 
zaman gerekçesinde şöyle diyordu: «Vatandaş 

.hürriyetine saygılı, devlet ve millet menfaat
lerine hadim bulundukça basının yapıcı bir 
kuvvet olduğuna, bunun aksine hareketin de 
yıkıcı bir kuvvet saltanatı olacağına şüphe 
yoktur.» 

Menderes'in Demokrat Parti sözcüsü olarak 
Recep Peker Hükümetinin getirdiği tasarıya 
bu kürsüden verdiği ve fakat bugün inkâr ve 
ihmal ettiği cevabı biz aynen benimseyerek ken
disine vereceğiz. Menderes şöyle diyordu: 

«Matbuat hürriyetini yok edecek derecede 
takyidedici tedbirler almayı haklı göstermek 
için ileri sürülen bu iddianın haksızlığına işa
ret etmek yerinde olur. Türk matbuatının va
tandaş hürriyetine saygılı olmadığı hükmü
nün nereden ve nasıl çıkarılabildiğini tahmin 
etmek güçtür. Gerekçede bu cihet izah edil
miş değildir. Kaç vatandaşın hürriyeti matbuat 
tarafından tecavüze uğramıştır da bu tecavüz
lerin önlenmesi ve tecziyesi imkânı bulunma
mıştır. Ve bunun sebepleri nedir? Gerekçede bun
lar etrafiyle izah olunmalı idi. Türkiye'de va
tandaş hürriyetine tecavüz başıboş mu bırakıl-
mıştır?Vatandaş hürriyetine neşir vasıtalarıyla 
tecavüzler de cezasız bırakılmış değildir. Basın 
yoliyle işlenen suçlar tarifleri ve cürüm unsur-
lariyle, ceza müeyyideleri kanunlarda yerli ye-
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rinde durmaktadır. Yine gerekçede basının mil
let ve devlet menfaatlerine hadim bulundukça 
yapıcı bir kuvvet olduğu ve aksine hareketin de 
yıkıcı bir kuvvet saltanatı doğuracağı yolundaki 
mütalâaya avdet edelim : 

Hukuki devlet esasına ve demokratik pren
siplere inanan bizler için devlet ve milletin men
faati anayasanın vatandaş için kabul ettiği hak 
ve hürriyetlerin kendi sübjektif görüş ve hüküm
lerimizle ihlâlinde değildir. Anayasanın sarih 
mânası ortada iken devlet ve millet menfaatleri 

gibi seyyal ve her yana çekilmeye müsait süb
jektif ölçülerle hareket etmeyi doğru bulma^ 
maktayiz. 

Malûmdur ki, topluluk içinde hiçbir hürri
yet hudutsuz değildir. Eğer böyle olsaydı bizzat 
hürriyet mevcut olmazdı. Binaenaleyh her yerde 
olduğu gibi memleketimizde de her hürriyet gibi, 
basın hürriyetinden de bahsolununca kanunla 
hudutlanmış medeni bir hürriyetin hatıra gel
mesi gayet tabiîdir. Ancak hürriyeti smırlıyan 
hükümlerin vaz'mda hâkim olan zihniyet ve 
prensiplerdir ki, bir memlekette hüküm süren 
idarenin karekterini tâyin eder. Hürriyete hu
dut çizmek demek bizzat hürriyeti ortadan kal
dırmak demek olamaz. Anayasa vatandaşa fikir 
hürriyetin} tabiî haklarından olarak tanımakta
dır. Devlet ve milletin asıl menfaati işte bunun 
tahakkuk ettirilmesindedir. Yoksa vatandaş hak 
ve hürriyetini ortadan kaldıranlar, hep vatan
daşı hak ve hürriyetlerini sağlamak istediklerini 
ileri sürmüşlerdir. Matbuatın yıkıcı bir kuvvet 
saltanatı olabileceğinden bahsedilirken bütün 
dünyada şahıs veya zümre saltanatını kurmak 
veya idame etmek istiyenlerin bilhassa son 15 - 20 
sene içinde millet ve memleket menfaatlerini 
ileri sürerek ne parlak külliyat ve edebiyat vü-
cude getirdikleri asla unutulmamalıdır. Millet
leri koyun sürüleri halinde ölüme götüren son 
zamanların tanınmış sergerdeleri bütün kuvvet 
ve meşruiyetlerini devlet ve millet menfaatlerine 
hizmet ediyor olmak iddiasından almışlardır. 

Tekrar arz ediyoruz : Millet ve memleket men
faatlerinin icabı her şeyden önce Anayasanın 
ruh ve mânasına sadık kalmaktadır. Başka türlü 
olursa muhtelif görüş zaviyelerine göre değişen 
umumi ve seyyal tâbirlerin mâna ve hudutlarım 
herkes bildiği gibi çizer Türkiye'de basın hü
kümete taraftar ve muhalif olarak iki grupa 
ayırabiliriz. Bu itibarla basın kül olarak müta-
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lâa olunamaz. Basının Devlet ve millet menfa- I 
atlerine hadim olup olmadığı bahsini edenlere 
sorsam, Devlet ve millet menfaatlerine hadim 
olmıyan ve yıkıcı bir kuvvet saltanatı istidadı
nı gösteren gazeteler hangileridir? Şüphesiz 
ki, muhalif gazeteleri göstereceklerdir. 

Yine bu yurtta yaşıyan başka milyonlar ve 
milyonlarca vatandaşa sorsanız, bunun aksini 
söyliyeeeklerdir. Açık hakikat şudur ki, vatan
daş hürriyetine saygı göstermek, millet ve Dev
let menfaatlerine hadim olmak gibi tâbirler al
tında hükümete muhalefet etmekte olan gaze
teler dize getirilmek istenmektedir. Bu, ilk de
fa başa gelen ve görülen hâdise değildir. Mat
baa ve gazete icat olunalı, matbuat tarihi bu
nun misalleriyle doludur. Ancak dünyanın öy
le bir devrinde yaşıyoruz ki, artık bunlar anla
şılmış, asrın bu mühim yaratıcı kudretinin za
rarlarının hürriyet rejimi içinde gazetelerin ye
tişmesi ve çoğaltılması ile önlenebileceği mede
ni âlemce kabul edilmiş bulunmaktadır.» 

Bunu söyliyen Menderes nerede? Menderes 
bu güzel hükme vardıktan sonra şöyle devam 
ediyor : 

«Matbuat ancak demokratik şartlar altında 
süratle gelişebilir. Matbuatın gelişmesi için 
maddi mânevi her yardımı yapmak, fikir ve ir
fan hayatımız bakımından gayet ehemmiyetli 
bir vazife iken şimdi de bilâkis yeni yeni tah-
didedici hükümlerle onun karşısına çıkmakta
yız. Vatandaş hürriyetine saygı parolası altın
da matbuat hürriyetini tahdide giderken unutu
yoruz ki, matbuat hürriyeti sadece birkaç yüz 
gazetecinin hürriyeti değildir. Matbuat hürriye
ti bütün millet fertlerinin malı olan bir hürri
yettir/Matbuat hürriyetinin daraltılması ve kal
dırılması halinde milletin bütün fertleri kendi 
hürriyetlerinden mahrum edilmiş, olduklarını 
hissederler.» 

Muhterem arkadaşlar, Adnan Menderes'in 
bundan on yıl evvele ait şu naklettiğimiz ko
nuşması cidden tarihin bir tekerrür olduğunu 
ve bu memleketin çilesinin bir türlü olmadığı- ı 
nı bize gösteriyor. Yalnız roller değişmiştir. 
Vaktiyle merhum Recep Peker'in getirdiği ka- j 
nun ve bilhassa onun meşhur 30 ncu maddesiy- 1 
le bugün D. P. başındakilerin getirdiği tasarı 
esbabı mucibesiyle, kelimeleriyle, zihniyetleriy-
le hemen birbirinin aynıdır. Yalnız bir fark 
var. Recep Peker'in kanunu, hiç şüphe yok ki, i 
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daha munsif idi. Bugünkü tasarı ise ondan bir 
kaç misli daha ağırdır. Bu manzara karşısında 
artık iş başındakilerin zihniyetinin on sene ev
veline nazaran daha mı ileri, yoksa daha mı ge
riye gittiğini elbette bu memleket umumi efkârı 
takdirden âciz değildir. 

Muhterem arkadaşlar; önümüzdeki tasarı
nın unsurlarındaki seyyaliyet gösteriyor ki, bu
nu huzurunuza getirenler ceza hukuku saha
sında dünyanın varmış olduğu merhaleyi hiçe 
sayarak hareket etmektedirler. Bu tasarının 
modern hukukla nfünasebetini aramak beyhu
dedir. Bununla takibedilen tek hedef şudur : 
Gerek yazı yazmak, gerek konuşmak suretiyle 
olsun tenkid hakkını bertaraf etmek... Bu, to
taliter bir yolda yürümek istiyenlerin malûm 
metodudur. Vaktiyle, yani 1946 da Recep Pek
er'in benzer tasarısı karşısında, Adnan Men
deres'in yaptığı tahliller bunu ne kadar güzel 
ifade etmektedir. Menderes şöyle diyordu : 

«Bakanlar, milletvekilleri, resmî heyet aza
ları ve devlet memurları aleyhinde, ad zikret-
meksizin, müphem ve suizannı davet edecek 
mahiyette, şeref ve haysiyeti ihlâl edecek yazı
lar hakkında olan bu hükümler vatandaş hak 
ve hürriyetlerine dair değildir. Esasen bu gibi 
yazılar mevcut kanunda da suç sayılmış ve üç 
aydan altı aya kadar hapis cezası ve nakdî ceza 
ile de müeyyidelendirilmişti. 

Şimdi hükümet bu suçlar için bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası hükmolunmasını 
teklif etmektedir. Mevcut bir cezai müeyyide
nin şiddetlendirilmesi ancak o müeyyidenin ta
allûk ettiği suçları önliyememesi ve cemiyet ni
zamının bu yüzden ihlâle uğraması halinde tek
lif olunabilir. 30 ncu maddede zikrolunan suç
lar o kadar çok işlendi ve kanundaki cezalar 
tatbik edildiği halde önlenemediği gibi bir du
rum karşısında mıyız? Hayır. (Bugünkü gibi 
hayır!.) O halde yazı yazarken her vatandaş 
beş seneye kadar hapsolunmanm dehşeti içinde 
tenkidin semtine uğramamaya, tehlikeli mm-
takalardan çok uzaklarda kalmaya mecbur ola
caktır. Burada ağır ceza vasfından maksat açık
tır : Tenkidi, korkutarak asgariye indirmek. 

Sonra, halkın huzurunu bozarak heyecana 
düşürmek ve devlet kuvvetlerinden her han
gi birine karşı halkın güvenini bozacak ma
hiyette olmak bir ve beş senelik cezalarla 
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karşılanan memnu fiiller için suç unsuru ola
rak gösterilmektedir. Bunların ne kadar sey
yal, ölçüye gelmez tâbirler olduğu meydanda
dır. Tabiî 30 ncu maddedeki suç unsurları 
gibi... Suç unsurlarının böyle seyyal olması ve 
bunların karşılığında gayet ağır cezalar konul
ması, ortada başka mâkul bir sebep gösterilme
diğine göre tamamiyle korkutmak ve tenkidi 
asgariye indirmek maksadına matuftur.» 

Menderes, Menderes'i mahkûm ediyor. Muh
terem arkadaşlar, Adnan Menderes'in şu gü
zel izahlarına biz, daha fazla bir şey ilâve ede
cek değiliz. Şimdi, 1946 dakinden daha seyyal 
unsurlar karşısındayız. Daha ağır cezalar teh
didi altındayız. Ve bunları huzurunuza getiren 
vaktiyle şu katlettiğimiz sözleri söyliyen Ad
nan Menderes'in bizzat kendisidir. 

Arkadaşlar, Recep Peker'in tasarısından, 
(müphem ve suizannı davet edebilecek mahi
yette neşriyat) tâbiri aynen alınmıştır. Buna 
(suiniyetle ve maksadı mahsusla neşriyatta bu
lunmak), (küçük düşürmeyi hedef tutan ve 
bunlar aleyhine istihkar ve istihfaf telkin ede
bilecek neşriyatta bulunmak), (itibara teca
vüz) gibi daha çok seyyal unsurlar ilâve edil
miştir. 

Tasarıda güya yalan haberi ve neşriyatı ön
lemekten bahsedilmektedir, halbuki şu zikret
tiğimiz unsurların mahiyeti karşısında tenkidin 
her türlüsü yasak edilmiş bulunmaktadır. Me
selâ, muhalif bir muharrir yazdığı fikir ve mü
talâalarından dolayı (yani haber ve havadisle 
alâkası yok) suiniyetle ve maksadı mahsusla 
yazı yazmak fiilinden her zaman itham oluna
bilecektir. Bir muhalif hatip, bir resmî şahsiye
ti hiçbir suretle tenkidedemiyecektir. Çünkü; 
«küçük düşürmek hedefi güttüğü, istihfaf tel
kin edebilecek mahiyette konuştuğu» yine her 
zaman iddia edilebilecektir. Bu itham ve iddia
larla bir yazıcı veya hatip üç seneye kadar ha
pis olunabilecek ve on bin lira ağır para ceza
sı ödemeye mahkûm kılınacaktır. 

Bütün dünya ceza mevzuatında, hakaret fi
illeri maddei mahsusa isnadiyle hakaret, ve âdi-
yen hakaret (yani sövme) diye bir tasnife tâbi 
tutulmuş ve bizim kanunumuz da bunu kabul 
etmiştir. Bu tasarı ile bu tasnif haricinde ha
karet çeşitleri icadedilmektedir. «İtibara teca
vüz» veya «küçük düşürmeyi hedef tutmak» 
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fiilleri işte bu cümledendir. Bir şahsın her han
gi bir fiili ile, bir mevkie lâyık olmadığı, hata
ları bulunduğu tenkid sadedinde her zaman söy
lenebilir. Meselâ; dediler ki, nasıl olur da bir 
Başvekil birkaç ay içinde birbirini tutmayan 
on türlü beyanat verir. Bu beyanatı veren Baş
vekil ya kifayetsizdir, hâdiseleri kavramıyor 
- yahut samimiyetsizdir. - Elbette itibarı sarsı
lır ve sarsılması lâzımdır. Esasen «tenkid» ke
limesinin mâna ve medlulünde bu meknuzdur. 
Böyle bir durumu izah ederken ve tenkid yapar
ken, o tenkidi yapanın yakasına «itibar kırdın» 
«küçük düşürdün» diye bu kanunla derhal ya
pışılacak temektir ki, dünyanın hiçbir memle
ketinde, masum tenkidler bu kadar seyyal suç 
unsuıiariyle takyidedilmemiş ve bu kadar ağır 
cezalarla tehdit altında bulundurulmamıştır. Bu 
hal dediğimiz gibi, memlekette en basit mânada 
tenkidin bile önlenmek istendiğini artık açıkça 
göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının gerekçesin
de demokrat memleketlerde matbuat hakkın
daki bu kabîl tahditlerin mevcudiyetinden de 
bahsedilmekte ve güya misaller konmaktadır. 
Buna her şeyden evvel bahsedilen demokrat 
memleketlerin hayret edecekleri muhakkaktır. 
Bizdeki yalancı şahitleri kâfi değildir ki, ha
riçten yalancı şahit aranıyor. (Sağdan alkışlar 
ve bravo sesleri) Çünkü demokratik memleket
lerdeki vaziyet gerekçede bahsedilenin tam ak
sinedir. 

Burada bu husus üzerinde biz de misaller 
vermek suretiyle duracağız. Fransız mevzuatı
na nazaran hakaret âmme hükmi şahıslarına 
ve Matbuat Kanununun 31 nci maddesinde sa
yılan şahıslara karşı işlediğinde ceza sekiz gün
den bir yıla kadar hapis ve on bin franktan on 
milyon franka kadar para cezasıdır. Hususi şa
hıslara hakaret halinde ceza beş günden altı aya 
ve beş bin franktan iki milyon franka kadar pa
ra cezasıdır. Mahkeme bu cezalardan yalnız bi
risine de hükmedebilir. Sövme, âmmevi karak
ter taşıyanlara karşı işlediğinde ceza altı gün
den üç aya kadar hapis ve beş bin franktan iki 
milyon franka kadar para cezasıdır. Mahkeme 
yine bu cezalardan yalnız birisine hükmedebi
lir. 

Ayrıca şu hususu da kaydetmek isteriz ki, 
Fransız Hukukuna nazaran matbuat yoliyle iş
lenen hakaret ve sövmeler dolayısiyle tekerrür 
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hükümleri tatbik edilmez ve içtima halinde sa
dece en ağır suçun cezası verilmekle iktifa 
olunur. Bu da medeni ve demokrat Fransa'nın 
mevzuatı. 

ingiliz Hukukuna nazaran hakaret halinde 
ceza bir seneye kadar hapistir. Mahkeme ayrı
ca tesbit edeceği bir para cezasına da hükme
der. Kanun, para cezasının tâyini işini tamamı 
ile mahkemeye terketmiş bulunmaktadır. 

İsviçre Hukukuna nazaran hakaret, halinde altı 
aya kadar hapis cezasına ve 20 bin franga kadar çı
kan para cezasına hükmolunur. Sövme halinde 
ise, ceza üç günden üç aya kadar hapis ve iki 
bin franka kadar çıkabilen para cezasıdır. Tat
bikatta mahkemelerin hapis cezasına hükmediş-
leri çok nadir olarak vâki olmakta ve ekseriya 
para cezasına hükmolunmakla iktifa edilmek
tedir. 

Şu kısa mukayese gösteriyor ki, Garp mev
zuatında matbuat yoliyle işlenen hakaret ve söv
melere ait cezalara nazaran bizim esas Ceza Ka
nunumuzun koyduğu hükümler bile çok ağırdır. 
Kaldı ki, bu tasarı ile Ceza Kanunumuzla ve 
6334 numaralı Kanunla esasen konmuş olan mü
eyyidelerle ve suç unsurlariyle de iktifa olunma-
makta ve bundan daha ağır cezalar ve daha sey
yal unsurlar tesis ve icadolunmaktadır. 

Demokrat Parti iktidarı daha 1954 senesinde 
6334 sayılı Kanunu eski şekliyle kabul ederken 
medeni dünyanın gittiği yoldan ayrılmış bulu
nuyordu. 6334 sayılı Kanunun eski şekli hak
kında, üç hukuk profesörü ile üç doçentin de bu
lunduğu bir ilim ve ihtisas heyetinin hazırladığı 
rapordan şu cümleleri aynen tekrar etmek isteriz: 
Bunlar da bizim Adliye Vekili gibi profesörmüş. 

«Devletin malî ve siyasi itibarını bozacak ya
lan haber neşri suçları ise müphem ve tenkid 
serbestisini zedeliyen, fikir ve tenkid etrafında 
tehlikeli sahalar yaratan suçlardır. Dünyanın 
diğer memleketlerinde tesadüf edilmiyen bu suç
ları Türkiye'de ihdas etmeyi gerektirecek mem
leketimize ait hususi bir durum yoktur.» 

Görülüyor ki, 6334 sayılı Kanunun eski şek
liyle bile medeni dünyanın diğer memleketlerin
de tesadüf edilmiyen bir durumla karşı karşıya 
bulunduğumuzu, ilim ve ihtisas erbabı da ifade 
ediyorlar. Kaldı ki, kanunun getirilen bu yeni 
tadili ile durum birkaç misli daha ağırlaştırıl
madadır. Ve bu suretle medeni dünya hukukun
dan daha büyük fasılalarla bizi ayırmaktadır. 
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1 Tasarının gerekçesinde, diğer memleketlerden 

güya gösterilmek istenen tek misal isveç Matbuat 
Kanununun bir maddesidir. Dikkatle okunacak 
olursa, burada da yalnız «yalan haber neşri» teo
rim edilmiştir. Halbuki bizim tadil tasarımız, 
yalan haber neşrini- teorime maksur olmayıp çok 
daha geniş sahalara el uzatmış, yeni suçlar yeni 
unsurlar icadetmiş bulunmaktadır. (Sağdan, bra
vo sesleri) Binaenaleyh gerekçede gösterilen tek 
misal bile, bu mevzuda bir misal olmaktan çok 
uzaktır. 

Ayrıca şu hususa da işaret etmek isteriz ki, 
Batı memleketlerinde matbuat yolu ile işlenen 
suçlar tabiî olarak teorim edilmekle beraber, ora
daki hukuk nizamı mağdur kadar maznunu da 
himaye etmektedir. Şeref kadar soyulan milleti 
de himaye etmektedir. (Sağdan, bravo sesleri) 
O memleketlerde maznuna ispat hakkı tanınmış
tır. O memleketlerde mahkemeler müstakildir. 
Halbuki bizde ispat hakkı yoktur. Ve bugün iş 
başında bulunanların böyle bir hakkın kabulünü 

I istemedikleri artık sabit olmuştur, icra kuvve-
I tinin yani Hükümetin hâkimlerin memuriyet ha

yatına mevcut antidemokratik kanunlarla canı 
istediği şekilde karışması karşısında da, bizde 
mahkemelerin istiklâlinden bahsetmek bir abes
ten ibaret bulunmaktadır. 

I Sayın Adliye Vekili burada verdiği izahatta 
Batı - Almanya kanunundan misaller aldı. Fa
kat, unutuyor ki, Batı - Almanya Anayasasına 

I göre icra kuvveti olan hükümet ne hâkimi nakle
debilir, ne azledebilir, ne tekaüde sevk edebilir... 
Ancak bir mahkeme karariyle hâkim nakledile-
bilir, tekaüde sevk edilebilir. (Sağda*, alkışlar, 
bravo sesleri) Neden böyle olmuş, Hitler'in is-
tipdadmı gören Alman milleti mahkemenin zü
lüm vasıtası haline geldiğini görmüş ve tedbirini 
böyle almış; hükümetin zulmünden kendini ko
rumak istemiş. (Sağdan, bravo sesleri ve alkış
lar) 

I Bu kısa izahat gösteriyor ki, gerekçede güya 
diğer demokratik memleketlere «imtisal» şeklin
de gösterilmek istenen durum hiçbir suretle va
rit değildir. O memleketlerde ne böyle seyyal suç 
unsurları vardır, ne böyle ağır cezalar mevcut
tur. Ne maznun ispat hakkından mahrum edil
miştir ve ne de teminatsız mahkeme vardır. 

Bu kanunla biz demokratik memleketlere im-
I tisal şöyle dursun, onların gittiği yolun tam ak-
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sine gitmekteyiz. Hattâ açıkça ifade edeyim ki, 
yüz yıldan beri memleketimizde insan hakları
nı hâkim kılmak ve bir hukuk devleti kurmak 
yolunda yaptığımız mücadelenin med ve cezri 
içinde hiçbir zaman tekâmül bu kadar menfi 
bir darbe ile karşılaşmamıştır. Bu memlekette 
nıutlakiyet devrinde bile basın ve söz hürriye
tini âdeta hedmeden böyle bir kanun ne çı
karılmıştır ve hattâ ne de tasavvur edilmiştir. 
O devirde Abdurrahman Paşa gibi Adliye Ve
killeri de görülmüştür. (Sağdan; alkışlar ve 
bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, her şey bir tarafa, bu 
tasarıyı huzurunuza getirenlere şunu sormak 
istiyoruz. Demokrat memleketlere imtisal ettik
lerinden bahsediyorlar, demokrat memleketle
rin hangisinde toplantı ve söz hürriyetini bu 
kadar seyyal suç unsurlariyle ve bu kadar ağır 
cezalarla tehdideden ahkâma raslanmıştır? 
Misal versinler, aksi takdirde taşıyacakları sı
fatı millet tâyin edecektir. (Bravo sesleri, al
kışlar) Bütün cezai tehditler tasarının yedinci 
maddesiyle muayyen maksatlarla yapılan top
lantılarda, yapılan konuşmalara da teşmil-olun
maktadır. Bu hale göre muhalefet partilerinin 
kongrelerinde açık veya kapalı toplantılarında 
konuşmak imkânı hemen hemen âdeta tama
men ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu ha
rekete mucip sebebolarak da 50 bin, yüz bin ki
şinin önünde yapılan toplantıda işlenen suçun 
zararı bir gazetede çıkan yazının zararı kadar
dır, deniyor. Muhalefet toplantılarının 300 kişi
lik olduklarını iddia eden iktidar ve Hükümet 
bu yüz b^ni nereden buldu? (Sağdan; bravo 
sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Tenkid ve murakabe vazifesini yapan muha
lefetin bu vazifesini yapması bu kanunun kabu
lü ile imkânsız hale gelecektir. Her konuşmak 
istiyen vatandaş üç seneye kadar hapis ve on 
bin liraya kadar ağır para cezasının tehdidi al
tında bırakılmaktadır. 

Muhterem vatandaşlar; arkadaşlar; (Gülüş
meler), yeri gelmişken şurasını arz etmek iste
rim: Mazur görün mitinkten geliyorum. Onun 
için vatandaşlar dedim. 

Muhterem vatandaşlarım; (Gülüşmeler) in
san haklarının ve medeni hukuk nizamının ka
bul ettiği bir esas vardır. Kanunsuz suç ve ce
za olmaz. Eğer suç unsurları hüsnüniyet sahi-
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{ bi bir vatandaşın dahi tesbit edemiyeni, sakm-
I mıyaeağı kadar seyyal ise bu prensip ortadan 

kalkmış demektir. Getirilen bu tasarı, insan hak
larının kabul ettiği medeni âlemin kabul ettiği 
bu prensibi de ortadan kaldırmaktadır. Bu ka
nun yalnız basın hürriyetini değil, toplantı 
hürriyetini, söz hürriyetini, seçim emniyetini de 
ortadan kaldırmak gayesini gütmektedir. Yani; 
bir kelime ile demokrasinin ruhunu öldürmek
tedir. Bu kanunun kabuliyle artık rejime veda 
ediliyor demektir. Bu demokratik hürriyetler
den artık nazari olarak bahsedilecek fakat fii
len yok olacaklardır. Kabul edilecek kanunun, 
bugüne kadarki, misalleri ile sabit olduğu üze
re tek taraflı işliyeceğinden hiç kimse şüphe et
memektedir. Bundan evvel de şeref ve haysiyet
leri korumak bahanesiyle çıkarılmış ve meriye
te girmiş kanunların yalnız muhalefetin aleyhi
ne nasıl tatbik edildiğini, buna mukabil iktida
rı tutan matbuatın ve iktidar mensuplarının en 
ağır, en feci hakaretlerinin bile nasıl takipsiz 
bırakıldığı, tatbikatın iktidara bu sahada na
sıl bir muafiyet gösterdiği misalleriyle herke
sin gözleri Önündedir. Adliye Vekili herkesden 
daha iyi bilir. Bir muhalefetin lideri hakkında 
«Başzebani» diyen bir başyazar hakkında «Pis
lik parçası» ve «mücerret ve müseccel münafık» 
tâbirini kullananlar ve buna benzer sayısız kü
fürlerde bulunanların bu cüretlerinin hesabı ne 
sorulmuştur, hattâ ne de kanunu tatbikle mü
kellef olanların aklından geçebilmiştir. Bu söz
ler Zafer gazetesinde çıkmıştır. Her gün Adli
ye Vekili bunu okuyor. Telefonu açıp da vazi
fesini yapmayan Ankara Savcısını ihtar etmez. 
(Sağdan, bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) Fakat 
muhalefet konuştu mu Allah birdir dese suç 
var mıdır, diye pertavsız elde savcılar harekete 
geçer. 

Kanunların tatbikiyle mükellef olan ve şe
ref ve haysiyetlerin bekçisi olması icabeden 
Adnan Menderes'in şeref ve haysiyetlere ne su
retle tecavüz ettiğini merak edenler gazete kol
eksiyonlarında her zaman görebilirler ve oku
yabilirler. Onu bırakınız, Meclis- kubbesinin al
tında hâlâ sesleri çınlıyor. Kimisine millî müna-

j fık, kimisine profesyonel cani; beğenmedi mi. 
bir partiye çete demiştir. En az kendisi kadar 
namuskâr ve vatanperver olanlara vatanı bir 
pula satacak insanlar demiştir. (Sağdan, bravo, 

'j sesleri ve şiddetli alkışlar) Buna rağmen han-
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gi zaman mevcut kanunlar onun bu hareketle
rine mâni olmuştur? 

Bundan sonra şu kanunun kabulünden son
ra da durum aynı olacaktır. Tatbikat bugüne 
kadar nasıl tçk tarafılı olmuşsa bundan sonra 
do öyle gidecektir. 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimizce bu ka
nun kabul edildiği takdirde rejim ve memleket
le beraber en büyük kötülük Demokrat Partiye 
de yapılmış olacaktır. Yazı ve söz hürriyetinin 
kaldırılmasiyle Demokrat Parti iktidarı kendisi
ni sigorta edeceğini zannediyorsa bu çok yanlış 
bir hesaptır. Memleket işleri bugünkü duru
munda devam ettiği ve rejim uçurum kenarın
da ve ölüme mahkûm edildiği müddetçe bu mem
lekette muhalefetin durdurulmasına imkân yok
tur. Serbest ve açık tenkid devri kapatıldığı 
takdirde halk külteleri arasındaki muhalefet 
paydos edilecek değildir. Tazyik arttıkça, mu
kavemet artacak, bugün açık tenkidinden kork
tuğumuz hâdiseler kulaktan kulağa çok tehlike
li ve çok zararlı şekillere bürünerek yayılacak
tır. Bu ise her şeyden evvel bugünkü iktidarın 
aleyhine olacaktır. Bu münasebetle meşhur 
Fransız devlet adamı Tiyer'in şu sözlerini hatır
latmadan geçemiyeceğiz. Tiyer diyor ki: «Mat
buat hürriyeti suiistimal edilebilir, bundan mah
zurlar doğabilir, fakat ben hürriyetin suiisti
malinden doğan mahzurları, hürriyetsizlikten 
doğan mahzurlara daima tercih ederim. Bir 
memleketin namuslu ve fakat matbuatın hücum-
lariyle yıpranmış insanlar tarafından idare 
edilmesini, namussuz fakat baskı yüzünden na
muslu olarak tanıtılan insanlar tarafından ida
resine de yine tercih ederim.» (Sağdan, bravo 
sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar, baskı yaparak, serbst tenkidi 
menederek, korku içindeki halkı şayialar edebi-
yatiyle başbaşa bırakmak, iş başmdakileri hak
lı veya haksız daha ağır şaibelerle lekeleyebi
lir. Fiil ve hareketleriyle küçük düşen ve hat
tâ devleti küçük düşüren insanları baskı ka-
nunlariyle yükseltmeye çalışmak da imkânsız 
bir şeydir. İnsanları yükselten de amali, alçaltan 
da amali, kanun rol oynamaz. (Sağdan, bravo 
sesleri ve alkışlar) Arkadaşlar; şu kanun karşısın
da çok acı günler yaşadığımızı bütün kuvvetiyle 
hissediyoruz. Artık her vatandaş, nereye gidiyo
ruz, sualini kendi kendine sormaktadır. Evet «Ne
reye gidiyoruz» yirminci asrın ortasında demok-

1956 0 : 1 
ratik dünyanın gözleri Önünde nereye gidiyoruz! 
İnsan hakları muvacehesinde ve bu hakları bu 
memlekette tesis ve idame etmek için yıllardan 
ve yıllardan beri yapılan mücadeleyi inkâr ede
rek nereye gidiyoruz? 

Artık bugün müzakere ettiğimiz ve bundan 
evvel aynı mahiyette olarak çıkarılan kanunlar 
karşısında, herkes, zannediyoruz ki, iktidara hâ
kim zümrenin niyetini anlamaktadır. Çok açık 
olan bu niyet şudur; memlekette bütün muhale
fet ve murakabe cihazlarını saf dışı etmek ve ik
tidarda bulunanların, ne pahasına olursa olsun, 
iktidarını devam ettirmek. 

Demokrasiyi oylarla kolayca değişebilen bir 
iktidar sistemi olarak tarif edenler haklıdırlar. 

îşte açıkça görülüyor ki, Demokrat Parti ba
şındakiler bu kanunu ve buna benzerlerini getir
mek, bu sistemin işlememesini temin etmek isti
yorlar. Haklarına bir türlü razı olmak istemiyor
lar. 

Demokratik bir iktidar, memlekette müspet iş 
görerek ve bu suretle halkın kalbini fethederek 
iktidarını devam ettirebilir. 

Halbuki altı yıldan beri Demokrat Parti ik
tidarı plansızlık, antidemokratik gidiş, partizan 
idare, hayat pahalılığı gibi halkı huzursuzluğa 
sevk eden sebeplerle bugün artık normal seçim 
yolu ile iktidardan kalmak imkânından kendisini 
mahrum bırakmış bulunmaktadır. 

Artık bu hakikati herkesle beraber, Demok
rat Partiye hâkim olanlar da görmekte ve hak
larına razı olmadıklarından korkuya kapılmakta
dırlar, ve normal demokratik yollarla iş başın
da kalmanın mümkün olmadığını gördüklerin
den normal olmıyan yollara, şiddet yollarına baş
vurmaktadırlar. 

Demokrat Partiye hâkim olanlara, epeyce za
mandan beri hâkim olan haleti ruhiye budur. 
Bugünkü gidişe karşı memlekette teşekkül eden 
müthiş akının önüne, bu şiddet yolları ile baraj
lar kurmak, barikatlar inşa etmeyi düşünmekte
dirler. Basın Kanunu ve 6334 sayılı Kanun hak
kındaki bu son tadilleri de işte bu bakımdan mü
talâa etmek ve memleketteki muhalefeti zebun 
kılmak için yapılan zincirin bir halkası olarak 
kabul etmek lâzımdır. 

Bu zincirin bundan evvelki halkaları millî se
lâmet kanunları ile tek hakimli mahkemelerle 
parti kapatmakla, muhalefete rey veren büyük 
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kütleleri tecziye mahiyetinde olan Kırşehir Ka
nunu ile Seçim Kanununun 1954 te yapılan ta
dilleri ile hazırlanmış oldu. Emeklilik Kanunu 
da bu cümledendir. 

3 ncü, Adnan Menderes Hükümetinin düş
mesi ve yine aynı muhterem zatın yeni kabineyi 
kurması ile neticelenen hâdiseler hepimizin ma
lûmudur. Sayın Adnan Menderes bu gidişi tas
fiye vâdile 4 ncü Hükümetini kurdu. Programı 
meydandadır. 

Fakat arkadaşlar bu hükümet programına 
rağmen Demokrat Parti başındakilerin eski bil
diklerinden şaşmadıklarını ve şaşmıyacaklarını 
son hâdiseler göstermektedir. Seçim Kanununun 
eski hale getirilmesi hakkındaki teklifin geri alın
ması, Emeklilik Kanununun tadiline dair teklif 
Mecliste bulunduğu halde 16 yüksek dereceli hâ
kimin hikmeti hükümet kaziyesi ile emekliye sevk 
olunması bunun ilk delilleri idi. Şimdi ise, müza
kere ettiğimiz şu kanunlarla artık, amalar bile 
hakikati, Demokrat Partinin başındakilerin ni
yetlerini görmekte ve anlamaktadır. 

Demokrat Parti başındakiler, halkın rağmı-
na da olsa iş başında kalabilmek için, memle
ketteki bütün muhalefet kuvvetlerini ve muka
vemet yuvalarını kırmak, dağıtmak istiyorlar. 
Üniversite bir yolla susturulmuştur, Adliye ci
hazına, iktidarın arzusu dışında iş yapamayaca
ğı anlatılmıştır. Barolara kılıcın ucu gösteril
miştir. Şimdi bu kanunla da matbuat ve söz 
hürriyeti itaat altına alınmakta ve tenkid mü
essesesi yok edilmek istenmektedir. Yakında 
getirileceğinden bahsedilmekte olan umumi iç
timalara dair kanunun tadili ile de, toplantı hür
riyeti ortadan kaldırılacaktır. Hoş kaldırılma-
sa da ne çıkar. Elini kolunu bağladıkları mu
halefeti duvara tırmanmaya davet edecekler. 

Muhterem arkadaşlar; cidden artık «nereye 
gidiyoruz?» Diye sormanın zamanı gelmiştir. 
Bu gidişle memleket karanlık bir uçuruma, so
nu gelmez bir maceraya sürükleniyor. Bu gidi
şin nerede duracağı belli değildir. Demokrat 
Parti başındakilerin bu zihniyetiyle nerede du
racaklarını bilemeyiz. Bu zihniyet, artık çekin
meden ve pek cüretkârane bir şekilde yeni kor
kulu tedbirlere de kendilerini kö'türebileeektir. 
Bugün bunları yapanlar, yarın da oy masuni
yeti ve seçim hakkı üzerinde dahi korkulu ka
rarlara girişebilirler. Çünkü ne pahasına olur
sa olsun iktidarda kalmak hastalığı tedavi gör-
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medikçe, en vahîm ihtilâtlarmdan bile korkmak 
artık hakkımızdır. (Bravo sesleri) 

Çok muhterem arkadaşlar, bu manzara kar
şısında, Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru-
pu, Demokrat Part i Meclis Grupunun aklı seli
mine ve vatanperverlik duygusuna hitabedi-
yor. Bu gidişi durduracak ve bu hastalığı .teda
vi edecek olan, Demokrat Parti grupundaki ar
kadaşlarımızdır. Bu gidişe mâni olunuz, bunu 
durdurunuz arkadaşlar... 

Şiddet metotları, dünya, dünya olalı binler
ce defa tecrübe edilmiş ve iflâs etmiştir. Bir ik
tidarın idamesi için şiddet yoluna sapmanın 
hiçbir zaman çare olamayacağı, dünyaca anla
şılmıştır. Şiddet metodu hemen her zaman geri 
teper. Çok tehlikeli bir silâhtır. Bunu kulla
nanlar, biraz evvel belirttiğimiz gibi, bir taraf
tan memlekete zarar verirken, diğer taraftan 
da her şayden evvel kendi zararlarına çalışmış 
olurlar. Bu gidiş, bizim kanaatimize göre ikti
darda kalmayı değil, ancak oradan düşmeyi 
tacil eder. Çünkü, bugün Türkiye'nin varmış 
olduğu mânevi merhalede hiçbir iktadarm bu 
şiddet yollariyle yerinde oturması mümkün de
ğildir. Şu kanunun huzurunuza kadar getiril
mesi, bu hakikatten haberdar olmıyanlarm iş 
başında bulunduklarını gösteriyor. Fakat bu 
haberdar olmıyan kimselere cevap verecek kuv
vetin, bu Âli Meclisin çatısı altından çıkacağı
na inanmak istiyoruz. Tekrar tekrar Demokrat 
Parti Grupuna hitabediyoruz : Bu kanunun, 
eğer bu memleketi azıcık seviyorsak bu Meclis
ten çıkmaması lâzımdır. (Sağdan, bravo sesleri ve 
alkışlar) Aksini düşünmek, memleket için telâ
fisi imkânsız zararlar doğuracaktır. Tarih ve 
medeni insanlık karşısında karar ve mesuliyet 
sizindir arkadaşlar. 

Adnan Menderes'e de hitabediyorum : Mem
leketin âli menfaatlerini ve şeref ve haysiyetleri 
korumak maksadiyle bu kanunu getirdiklerin
den bahsediyor. Kendilerinin, yine memleketin 
âli menfaatlerini, şeref ve haysiyetleri korumak 
maskesi altında Recep Peker'in getirdiği kanun 
hakkında on yıl evvel muhalefette iken söyle
diği sözleri bir tarihî vesika olarak bu beyan
larımızda zikrettik. Bu beyanlariyle, bugün bi
zim söyleyeceğimizi kendisi daha evvel söylemiş, 
müdafaamızı kendisi kendi ağzı ile yapmıştır. 
Arada bir fark var, o zaman ıstırabı vardı, şim
di yok!... 
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Eğer Menderes hakikaten şeref ve haysiyet- j 

leri ve memleketin âli menfaatini korumak dâ
vasında ise, kendi dili ile verdiğimiz şu cevap 
karşısında, bizzat kendi şeref ve haysiyeti ve 
memleketin âli menfaatleri namına getirdiği bu 
tasarıları geri alması icabeder. 

Sözlerimizi Şair îzzet Molla'nm bir beyti ile 
bitireceğiz : 

Mâruftur ki, zülmile cihan olmaz harap 
Eyler anı müdahenei âliman harap. »(Sağdan, 

bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 
Bunu da profesör Adliye Vekilimize hediye 

ediyoruz. (Sağdan, alkışlar ve bravo sesleri) 
REÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı

na Hilmi Dura. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Çok muhte

rem arkadaşlar, sözlerime Sayın Turan Güneş'in, 
bir mebusunun parlamentosundaki sözlerini nak
lettiği Fransa'da çıkan büyük bir gazete müdü
rünün eserinden aldığım satırlarla başlıyacağım: 

«Senelerden beri Fransızlara yalan söylendi. 
Hâlâ ela aldatılıyorlar. Onlar yanlış haber ve 
yanlış yorum mengenesinde sıkıştırıldılar. Sui
kastçıların kullandıkları başlıca silâh basın ol
du. Demokratik bir rejimde basın yalan söyler
se rejim de ölüme mahkûm olur. Zira hâkimi
yetine sahibolan millet eğer doğru haber ala
mazsa, hâkimiyetini serbestçe kullanamaz. Ni
tekim Fransız basını baştan başa, o zamana ka
dar görülmemiş, ancak mağlubiyetin açığa vur
duğu bir rezalet derecesine ulaşmıştı. 

Böyleleri dünyanın her memleketinde bulu
nur. Fransadakiler de başka yerlerdekilerden 
fazla değildi, fakat bizdekilerin elinde kangreni 
bütün yapıya bulaştırmaya elverişli bir vasıta 
vardı : Basın. 

Paris'in gündelik gazetelerinden dörtte üçü, 
satmalanlardan birinin tabiriyle (çok bayağı 
şekilde) satılmıştı; dörtte biri ise, sayısı pek az 
bâzı asîl istisnalar dışında zaaf, para kazanmak 
yahut anlayışsızlık yüzünden vazifesini yap
madı. 

Politikacılar bu basma tâbi idiler, mevkile
rinde onun muvafakatiyle tutunabiliyorlardı. 
îdare mekanizması gazetelerin lütuf veya inti
kamına bağlanmıştı; ordu bile gazetelerin ten-
kid ve medihlerinin esiri idi.» 

Muhterem arkadaşlar; Fransız gazetecisinin 
bu satırlarının şahsi bir mütalâadan ibaret ol- j 
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| madiği, gazeteciler sendikasının Hükümetten 

tedbir istemek zorunda kalmış olmasından an
laşılmaktadır. Fransız Gazetecileri Sendikası 25 
Haziran 1935 tarihinde verdiği kararda diyor 
ki : 

«Hakaret, iftira ve şantaj, failleri için bir 
şerefsizlik teşkil eder. Matbuatın prestijini yı
kacak bir mahiyet taşıyan bu haller müsamaha 
ile karşılanmamalıdır. Gazetenin üzerine aldığı 
başlıca vazife, bir terbiye vazifesidir. Gazeteci 
bu vazifesini, ancak, niyette ve vasıtalarda na
muslu hareket etmek, havadislerin doğru ve sa
mimî olmasına itina göstermek, devamlı olarak 
hakikatin peşinde koşmak ve yalana karşı nef
ret duymak suretiyle, salâhiyetle yapabilir. 
Onun için sendika, hakikatleri açıkça tahrif 
edenlerle, diğer her türlü suiistimallerde bulu
nanların cezalandırılması için tedbirler alınma
sını temenni eder.» 

' Bu temenni ve diğer zaruretler 1936 yılında 
Fransa'ya birçok ceza müeyyidelerini ihtiva 
eden bir basın kanunu tadili getirmiş ise de, 
tedbirlerde geç kalındığını sonraki hâdiseler 
ispat etmiş bulunmakta ve Turan Güneş arka
daşımızın sözlerini naklettiği Fransız mebusu
nun güzel sözlerinin de bu akıbeti teshil ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Memleketimize gelince; bizde basm hiçbir 
devir için kendisine hürriyet verildiğini kabul 
etmemektedir ve hiçbir Hükümet, hattâ en ba
sit sebeplerle gazete kapattığı günlerde bile, 
yurdumuzda basın hürriyeti mevcudolduğu ka
naatini yaymak hevesinden kendini kurtarama-
mıştır. 

Basınımızın, içinde bulunduğu rejimden şikâ
yetçi olmadığı yegâne devir, bunu ifadeye im
kân veril miyen sıkı idare devridir. 18 .1.1940 
tarihinde memleketimizin Başvekili asri hukuk 
prensiplerinin ve her çeşit hürriyetin yurdu
muzdaki mebzuliyetini şöyle ifade etmektedir : 

«İdaremizi tamamen asri hukuk prensiplerine 
tevfik etmiş bulunuyoruz. Hürriyetlere hürmet 
ve riayet ediyoruz ve bu şart altında memleket 
içinde nizamı mahfuz tutuyoruz. Büyük Mecli
sin kıymetli irşatlarından ve feyizli murakabe
sinden daima istifade ettiğimiz gibi tam bir ser
besti içinde çalışan matbuatımızın neşriyatından 
da faydalanmağa dikkat ediyoruz. Zamanımız
da dünyanın birçok memleketlerinde dahilî ni-

I zam ile kabili telif görülmiyen matbuat hürriye-
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tini, biz o nizamın yardımcısı sayıyoruz ve öyle 
olmasını temenni ediyoruz. Herkesi susturan, 
tenkidsiz ve murakabesiz idareye imkân veren 
her hangi bir sistemi bütün zahirî kolaylıklarına 
rağmen biz, iltifata lâyık görmiyoruz. Çünkü 
hedefimiz mesuliyet mevkiinde sualsiz ve cevap
sız hükümran olmak değil, memleketi en emin 
yoldan refah ve terakkiye ulaştırmaktır. Bu 
yol, kanaatimizce murakabeli ve mesuliyetli de
mokratik yoldur. Matbuatın haklı tenkidlerine 
alışkınız.» 

Muhterem arkadaşlar, 19 . I . 1940 tarihli ga
zeteleri bulduğumuz zaman göreceğiz ki «tam bir 
serbesti içinde çalışan matbuatımız» bu nutka 
iri başlıklarla mutena mevkilerde yer ayırmış
lardır. Çünkü buna mecbur idiler. Hükümetin 
değil, mahkemelerin bile gazete kapatamadığı za
manımızda ise, memleketin Başvekilinin Türk 
milletine kazandırılan milyonluk eserlerden bah
seden bir konuşması, şayet bir gazetede eser ve 
tesisler küçümsenmeden ve konuşmalar değişme
den nakledilmişse*ve şayet karşılayanlar ve din
leyenler beşte bire indirilmemişse, bu gazetenin 
de iktidara yardakçılığa başladığından, muhte
rem muhaliflerimizin endişe izhar edeceklerine 
ve derhal tertibolunacak basın toplantısında 
rejim buhranının ele alınacağına dair bahse gir
mek kabildir. 

Aziz arkadaşlar, Hükümet kanun lâyihasını 
getirdi. Türk milletinin kaderi belli bir müddet 
için kendisine emanet edilen bir hükümet, dör
düncü kuvvet sayılan basının memleketin yüksek 
menfaatlerini ve vatandaş şeref ve haysiyetini 
ihlâl edecek bâzı numuneleri karşısında demok
rasi ile idare edilen memleketlerdeki emsali gibi 
kanuni tedbirler almak zaruretini hissetmiş bu
lunuyor. Bilhassa yaratılan ağır ve yıkıcı şart
ların şevkiyle hürriyeti mesuliyet esasiyle telif 
gibi tamamen hukuki ve demokratik bir anlayış 
mahsulü olan bu hareket karşısında telâş ve asa
biyet gösterilmesini haklı bulmaya imkân yoktur. 

«Hürriyet yalnız bir tarafa sövüp saymak, 
millî tesisleri alabildiğine tahkir etmek hakkı 
veren bir şey değildir. Hürriyet, hiçbir kayıt ta-
nımıyan, hiçbir millî kaygı gütmiyen bir başı
boşluk da değildir. Hürriyet, Anayasa ve kanun
lar saygısını başta tutarak herkes için ve herkes 
tarafından vatandaşlık haklarının serbestçe kulla
nılmasıdır. Eğer bir iki gazeteci bu serbestçe kul-
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lanmayı memlekette otorite denen ne varsa onu 
yıpratmak ve yıkmak, Anayasanın koruyucu di
siplinini ortadan kaldırmak ve halkı teşkilâtsız 
bırakmak şartında görüyorlarsa kendileri tam bir 
gaflet içindedirler. 

Bu memleket, bir kanunlar ve nizamlar mem
leketidir. Türkiye'de kayfî idare olmamıştır ve 
olamaz, şahsi idare olmamıştır ve olamaz. Tür
kiye'de Türk milletinin egemenlik haklarını, kı
zıl veya beyaz herhangi enternasyonal müdaha
lecilik hesabına baltalamak cüretini gösteren şaş
kınlardan başka hiç kimse bunun aksini söyliye-
mez. Yüksek millî menfaatleri koruyan ve savu
nan kanunlar dün de olmuştur, yarın da olacak
tır. Millet Meclisleri Türk milletinin varlığına 
ve haklarına kasdettirmiyeceklerdir. Türk demok
rasisinin bugün de, yarın da tek değişmez ve amacı, 
bu milletin selâmetinden ibarettir. Millî selâmet 
dâvasını, Millet Meclisi, gazeteci adı altındaki 
bir iki kâğıt tüccarının sürüm ve satış hırsına 
oyuncak ettirmez.» 

Çok muhterem arkadaşlar, şimdi okuduğum 
şu sözlerin sahibi katiyen ben leğilim. Kazeteci-
leri, memleketteki bütün otoriteleri yıpratmak 
ve yıkmakla suçlandıran, kızıllardan başka hiçbir 
şaşkının Türkiye'de keyfî ve şahsi idare vardır 
sözünü ağzına alamıyacağmı haykıran ve şimdi 
Ankara caddesinde ayni işi gördüğü meslekdaş-
larma «gazeteci adı altındaki bir iki kâğıt tüc
carı» diye seslenip onları sürüm ve satış hırsının 
esiri gösteren zat hâlen İstanbul'da bir gazete
nin patronu ve başmuharriri Falih Eif ki Atay '-
dır. Ve bunları Ulus gazetesinde neşretmiştir. 

Basın Kanununun müzakeresinde memleket 
basınını ve umumi efkârını temsil etmek iddi
asında bulunan ve üstat mertebesine varmış 
olan gazetecilerimizin basın hürriyeti hakkın
daki düşüncelerini bilmek muhakkak ki, faydalı 
olacaktır, çünkü basın öğreticidir. 

«Hükümet işlerinde daima kötü ve eksik 
aramayı, hattâ zorlamayı ve uydurmayı itibar 
ve şöhret sebebi, gazeteci isek, ticaride bulunu
yoruz. Halkın sadece hücumlara, sövüp say
malara müşteri olduğunu sanıyoruz. Bu küçük
lükten biraz kurtulunca, istediğimiz gibi olmı-
yan, istediğimiz gibi yapılmıyan ve yürütülmi-
yen işlerin sakat olduğuna hükmetmek gururu
na kapılıyoruz. 

Kanaatler yalnız tenkid edenler de veya mu-
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halif olanlarda samimîdir, eski sıfatı ile «muh
terem» dir de, iş başında bulunanlar da mutla
ka bunun aksi midir? Beğenmiyenin tenkidinde-
ki ölçü «feragat» tır da beğenenin kendini sa
vunmasındaki ölçü mutlaka «menfaat» midir? 
Pekâlâ bunun tersi de doğru olabilir. Gazete
lerde bütün tenkid yapanların sürümden başka 
bir kaygıları olmadığı ileri sürülebilir. 

Bunlar, gazeteci adı altındaki bir iki kâğıt 
tüccarı, Millet Meclisinin bu memlekette ve 
memleketlerarası itibarını kırmak için birbirle
riyle yarış edip durmaktadırlar... Fakat bu 
memlekete bağımsızlığını bu millete hürriyetini 
veren rejimi saymak zorundadırlar. Bu efendi
ler ağızlarını toplamalıdırlar. Bu memleket 
başıboşlar salmağı değildir. 

Şantaj ve şahsiyat gazetecliği, Türkiye'de 
kâr getiren serbest mesleklerin başına geçti. 
Ne çocuk düşürücü kanun tanımaz hekimler, 
ne vekilliğini ettiği dâvayı karşı tarafa satan 
avukatlar, ne kaçak mal veya uyuşturucu madde 
sürücüleri o kadar çok ve bilhassa o kadar teh
likesizce para vurmakta değildirler. Hiçbir ta
rafında imza görünmiyen ve her gün sadece 
şahsın şerefi ile oynıyarak, söğerek ve iftira 
ederek sürüm ariyan bir gazete var ki, mahke
meye vermek istediniz mi, yıllanmış bir yata
lakla karşılaşıyorsunuz. Sabahları kasaları ba
şında namus haracı toplamaktadırlar. 

Şimdi bu vurguncular, vatandaş ve kurum
lar şerefini korumak istiyen kanuna karşı; tıp
kı ticaretleri ellerinden alman vurguncular gi
bi, şarlatanca yırtınıp durmaktadırlar. 

Maskeleri de hürriyet kahramanlığı; mas
karalık bile karnavaldan karnavala olur. Bütün 
yıl boyalı suratla dolaşılmaz. 

Türk vatandaşlarının ruhunda şimdi eski 
bir azap yenilenmiştir, «gazete ağzına düşmek» 

Vatandaşları bu tethişten kurtarmak,, demok
rasiyi gerçek şartlarla bu memlekette kııvvet-
lendimeye ve geliştirmeye de hizmet edecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, gazetelerimiz ve ga
zetecilerimiz hakkındaki bu çok ağır hükümle
rin yine bir gazeteci tarafından verilmiş olması 
düşündürücü ve ibret verici değil midir? Pek 
büyük ekseriyetle gazetelerimiz yine aynı gaze
telerdir ve gazete sahiplerimiz aynı şahıslar ve 
müesseselerdir. Basma bu teşhisi koyan zat es
ki fikirlerinde hata etmiş olduğunu iddia etmek 
imkânını da kaybetmiş bulunmaktadır. 

1956 C : 1 
Diyor ki ; «Aynı mesele hakkında dün bir 

türlü, bugün başka türlü yazan bir muharrir, 
ortaya ayrı ayrı tartışılması gereken iki samimî 
fikir atmış olmaz. O, siyasi ahlâk bakımından 
kendini ortaya atmıştır. îster istemez halka : 
(Dün bu türlü, şimdi bu türlü yazan bir mu
harrire nasıl inanabilirsiniz?)' sualini sormaktan 
kendi kendinizi alamazsınız. Demokrasilerde 
politika adamlarının mânevi sicilleri tutulmak 
pek tabiî bir şeydir.» 

Peki, gazetecinin dün bir türlü, bugün bir 
türlü yazamıyacağı hakkında beslediği bu ka
naatin hatalı olduğunu sonradan anladığını ve 
şimdi böyle düşünmediğini söylerse! Bunun da 
cevabı verilmiştir : «Bir adam 30 yıl önceki fi
kirlerini değiştirmekten sorumlu mudur? Hat
tâ sakatlığını gördüğü dünkü fikirlerini bile 
değiştirmekten sorumlu değildir. Ancak, bir 
adam, fikirlerini ve hareketlerini bütün ömrü 
boyunca, yalnız hırslarına ve menfaatlerine gö
re ayarlamaktan sorumludur.» 

Muhterem arkadaşlar; basın ve hürriyet 
dâvamızı yine basınımızın üstatlarına halletti
receğiz. 1950 Mayısından bu yana bu memle
kette bir tek gün hürriyet havası teneffüs edil
diğini kabul etmemek değişmez kararını verdi
ği sabit olan ve basın hürriyeti mevzuunda par
lak tavırlar takınmayı meslek edinen Ulus baş
yazarı Hüseyin Cahit Yalçın 6 Temmuz 1949 
da şöyle demekte idi : «En medeni ve hür sa
yılan memleketlerde matbuat vasıtasiyle irti-
kâbedilebilecek şahsa tecavüz ve hakaret ceza
ları bizdeki cezalardan kat kat daha ağırdır. 
Hükümete ve hükümet adamlarına karşı da göz 
yumup sövülemez. 

.... Matbuat hürriyeti tahkir ve tecavüz hür
riyeti değildir. Medeni insanlar olduğumuzu 
iddia ediyorsak medeni insanlar gibi konuşma
ya alışmalıyız. Gazetecinin fikir yanlışlığı, dal
gınlığı olabilir. Fakat bunlar başkalarının hak
kına taarruz için bir mazeret teşkil edemez. 
Kasdolmadan sırf hata suretiyle bir adam öldü
renler bile ceza görürler. Adam çiğnemiyeceği-
ne emin olmıyan kimselerin nasıl şoförlük et
memeleri lazımsa, insan gibi konuşamıyacak ve 
fikir sahasında kalamıyaeak kimseler de gaze
tecilik meydanına çıkmamalıdırlar. Çünkü her 
şeyden evvel gazeteciliğin de bir şeref ve hay
siyeti vardır.» 
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«Hürriyet meydanını boş bırakmıya gelmez. 

Bâzan gazetelerde okursun. Bir deli bir balta 
yakalıyarak sokağa fırlamış ve şu kadar insan 
öldürmüş. Hürriyet meydanına, eline kalem 
yakalayıp fırlayan deliler göreceksin. Onlar eli 
baltalı delilerden çok daha zararlıdırlar.» 

Muhterem arkadaşlar; demokratik bir basın 
sistemi içinde Türk hâkiminin kendisine ceza 
kestiği bu zatın, mahkûmiyeti içerde bir millî 
facia ve engizisyon sahnesi olarak ilân edilir 
ve partizan nümayişleri tertibedilirken, hürri
yetin beşiği İngiltere'de Manchester Guardian 
gazetesi 28 . X I I . 1954 tarihinde ne yazıyor
du : «Basın Kanunu ile iftiraya karşı koruya
cak şiddetli kanunların ihtiyacını Türkiye'de 
hemen hemen hiç kimse inkâr etmemektedir. 
Politikacıların ve gazetecilerin hislerine kapıl-
mıyarak itidal göstermelerinin zamana müte
vakkıf olduğunu herkes mâkul bir şekilde ka
bul etmektedir. Bu arada itidalin kanunla mu
hafazası gerekmektedir. Yalçın gibi mümtaz bir 
gazetecinin Başvekil ile Hariciye Vekiline ha
karetten dolayı hapis edilmesine şahidolmak 
her ne kadar tatsız bir hal ise de, Yalçı'nm 
yazdığı tahkir edici makalelerde hayli zehirli 
kısımlar mevcuttur ki, bu kabîl sözlere bu 
günkü İngiliz basınında rastlamak mümkün de
ğildir. Türkiye'de hiç kimse Yalçın'm normal 
tenkid hudutlarını aştığını ve sorumlu gazeteci
lik standardını çiğnediğini inkâr edememekte
dir». Muhterem arkadaşlar; en tecrübeli, kül
türlü ve yaşlı gazetecisinin sorumlu gazetecilik 
standırdmı çiğnediğini kimsenin inkâr edemi-
yeceği Türkiye'mizde tedbir aramak, devlet va
zifesi, Büyük Millet Meclisi vazifesi değil mi
dir? En tecrübeli, kültürlü ve yaşlı gazetecisi 
küfür ve tecavüz itiyadını terk etmemekte ıs
rar gösteren memleketimizde, şeref ve haysiyet
lere sövüp saymak demokratiktir de, millî 
varlığı ve itibarları korumak zaruretiyle çare
ler aramak niçin antidemokratiktir? 

«Uyandırma» larla bizleri sadece niyetlerine 
karşı uyanık tutmaya sevk eden C H. Partisi 
Genel Başkanının mesuliyet mevkiinde iken ba
sın hürriyeti hakkındaki düşünceleri bir Ka
sım 1945 tarihinde Büyük Millet Meclisi açış 

ı nutkunda şöyle ifade edilmitşir : 
«Demokrasinin her millet için müşterek 

prensipleri olduğu gibi, her milletin karakteri
ne ve kültürüne göre birçok özellikleri de vardır. 

1956 O : İ 
Türk milleti de kendi bünyesine ve karakterine 
göre, demokrasinin kendi için özelliklerini bul
maya mecburdur. 

Söz ve yazı hürriyeti şüphe yoktur ki, her 
halk idaresinin söz götürmez ortak temelidir. 
Her milletin kendi karakterine göre de, bir 
konuşma ve söze dayanma ölçüsü vardı.r Bu 
ölçüyü hiçbir kitapta bulamayız ve hiçbir ki
taba yazamayız. Ancak, uygularken milletin 
neye dayandığını ve neye dayanmadığını öğre
nebiliriz. Son zamanlarda tartışmalarımız ge
niş bir ölçü almıştır. Günün pahalılığı ve dert
leri üzerinde süren şikâyetler, doğrudan doğru
ya Devletin temel idaresi üzerinde bir mesele 
şekline girmiştir. Gazetelerimizde en nazik dış 
meseleleri ve memleketin karşısında bulundu
ğu ağır ihtimaller önünde, milletin maneviya
tını zayıflatacak, Devletin varlığının kanuni 
temeli olan Büyük Millet Meclisi üzerinde bi
le saygılı denilemiyecek surette dil uzatılmış
tır. Bu durumun vatandaşların haysiyet ve şe
refini, ölçüsüzlerin oyuncağı haline getirece
ğinden ve dış politikanın fena ihtimallerine kar
şı memleketi zayıf göstereceğinden şüphe edile
mezdi. Bu durumun, memleketi, içerdeki endi
şeli vatandaşlara ve dışardan seyreden devletle
re zayıf göstermesi tabiî bir şeydir. Bu mem
leketin aşırı ve ölçüsüz sözlere dayanamıyarak, 
mutlaka şurasından ve burasından ateş çıkarma
sı, tarihte geçirdiğimiz hakikatlerdendir. 

Cumhuriyete kadar Anadolu dağlarında eşr 
kıya çoktu. Cumhuriyette eşkıyadan eser kal
maması. yalnız kanun ve takip kuvvetlerinden 
ileri gelmemiştir. Vatandaşa tecavüz edenlere, 
kayıtsızlık ve yataklık etmek, vatandaş için ya
kışmaz olduğu anlaşıldıktan sonradır ki, eşki-
yanm barınması ve yaşaması mümkün olamamış
tır. Vatandaş hakkına ve kanun inancalarına 
saldırış etmek istiyecek olanlar, yazı, cemiyet 
ve siyaset alemine de girebileceklerdir. Cemi
yetin vazife duygusu, eğer iyi ve doğru işlerse 
bu güçlüklerle uğraşmak çok kolaylaşacaktır. 

Şimdi, hürriyet ve demokrasi ile tecavüz ve 
anarşi arasındaki unsurların kanun yolu ile bu
lunmasına geliyorum. Bir defa hiçbir kanunun 
gürültü ile ve zorla Büyük Millet Meclisinden 
çıkarılamıyacağını her propaganda ve siyaset 
adamının bilmesi lâzımdır. Kanunlar, Büyük 
Millet Meclisinde tam huzur içinde çalışılarak 
ve bunun için ne kadar zaman-geçerse, hiç kim-' 
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senin bir şey söylemeye hakkı olmıyarak, vicda
ni kanaatle çıkacaktır. Ancak o zaman kanun 
memleketin ihtiyacına eevabolabilir. 

tç idaremizin hiçbir safhasını, içeride gü
rültüden korkarak ve dışarıya gösteriş ve ken
dimizi beğendirme gayretine düşerek düzene 
koymıyacağız.» 

14 Mayıstan beş gün önce 9 . V . 1950 tarih
li istanbul nutkunda millet reyiyle iş başına bir 
kere geçtikten sonra basının başına neler geti
receğini gayet ihtiyatlı ve zemin hazırlayıcı bir 
şekilde nasıl ifade etmişlerdir. 

«Basın hürriyeti üzerinde devam eden mü
nakaşalar kolaylıkla hallolunacaktır. Bu hal şek
li bizim basınımızı bâzı noktalarda genişlete
cektir. Ve birçok noktalarda da, onlara demok
ratik memleketlerin ve demokratik nazariyele
rin kayıtlarını getirecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, 14 Mayıstan sonra 
v getirecekleri demokratik kayıtlar acaba neler
dir1? Bunu, bu nutuktan dört gün sonra ve 14 
Mayıstan bir gün evvel yani 13 Mayıs 1954 ta
rihli Ulus gazetesinde Hüseyin Cahit Yalçın 
açıklıyor. «Matbuat hürriyeti her ferdin kendi 
fikir, kanaat, prensip ve felsefelerini, mevcut 
Hükümet ve idare hakkındaki düşüncelerini söz
le olduğu gibi yazı ile de açığa vurabilmek hür
riyetinden başka bir şey değildir. Bu noktada 
matbuat hürriyeti hemen hemen hudutsuz bir 
şekil alabilir. Fakat bir yazı bu sahadan dışarı 
çıkarak şahsiyet dediğimiz şekli aldığı zaman 
matbuat hürriyeti ile alâkasını kaybeder ve 
bambaşka bir mahiyet alır. îşte memleketimiz
de henüz halledemediğimiz nokta budur. Eline 
kalemi alan her kimse h erseyi yazabilmeyi bir 
hak diye iddia ederse, o memlekette hak ve hür
riyet mefhumu yok demektir. 

Türk matbuatının şerefini kurtarmak ve 
memlekette hakiki bir matbuat hürriyeti tesis 
etmek için sahte, avamfrip ve muzur hürriyet 
dâvalarına nihayet vermek bir vazife teşkil edi
yor. Matbuat hürriyeti namına matbuatın ça
murlara bulaştırıldığını görmek acı bir man
zaradır.» 

Sayın İnönü'nün 1950 seçimlerinden beş gün 
evvel, basma getireceğini ilân ettiği kayıtların 
mucip sebepleri de seçimlerden bir gün önce 
gazetesinden Türk milletine ve basınımıza bu 
suretle tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, 
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İstanbul nutkunda alınacağı bildirilen tedbir
ler yalnız basma mahsus değildir. Kazanılaea-

| ğı umulan seçimlerden sonra alınacak her geri 
| tedbirde, rey veren Türk vatandaşının karşısı-
I na, onun muvafakatinin bir hücceti olarak çı-
! karılmak üzere rejim ve emniyet meselelerimi-
I ze bu nutukta işaret olunmaya bilhassa itina 
ı gösterilmiştir. 

Deniliyor ki, «1950 senesinde Türkiye'nin 
coğrafi durumunda bulunan bir memleketin if
tiracı, iptidai ve yıkıcı usullerin neticelerine 
dayanacağını tasavvur etmek pek tehlikeli bir 
hayal olur. Demokratik rejimimizin, bu başarı
lı devresini geçirdikten sonra da zaman zaman 
taliin sert tecrübelerine mâruz kalması ihtimali 
vardır. Bu tecrübelerin zemini iç politika mese
leleri olabileceği gibi, hususile dış emniyet me
seleleri başlıca tecrübe devri sayılır. İç politika 
denemeleri, tahrik neticesi olabilecek büyük hâ
diselerden doğabilir. Bu hâdiseler, cemiyetin ni
zamını korumak için fevkalâde tedbirler icabet-
tirecek ehemmiyette olabilirler. Bu fevkalâde 
tedbirlerin katî zaruret hudutları ve zamanları 
içinde kalıp kalmıyacağınm imtihanını iyi ni
yetle ve muvaffâkiyetle vermek lâzımdır. Bu 
vazife, hâdise zamanındaki iktidarın ve umumi 
zihniyetin istidadına bağlıdır. Büyük Amerikan 
demokrasisi kuruluşundan yetmiş beş sene son
ra modern tarihin tanıdığı en ehemmiyetli bir 
iç harbin imtihanını vermeye mecbur kalmış
tır.» 

Muhterem arkadaşlar; 1956 Türkiye'sinde ip
tidai, iftiracı ve yıkıcı usuller insafsız ellerde en 
kıyasıya tahribatını icra etmektedir. Şehir ve 
kasabalarımızın meydanları otoriteyi ve şerefleri 
tahrip metodlarmın en kaba numunelerine sah
ne olmaktadır. Siyasi partilerin ileri gelenlerinin 
sık sık başvurmakta oldukları bir siyasi konuş
ma tarzı olmak üzere küfür, âdet haline getiril
mek istenmektedir. Bâzı gazetelerimizin sütun
ları her gün bir yenisi icadedilen ağır ithamlar 
ve çirkin imâlarla dolup taşmaktadır. Bir kısım 
basında uydurma havadis, tahrif edilmiş hava
dis olağan sayılmakta, tekzibedilmiş olmanın ve 
yalanı tutulmanın, en azından bir meslek başarı
sızlığı' sayılanı eski telâkkisi dahi itibardan düş
müş görünmektedir. 

Resmî sıfat ve mesuliyeti taşıyanlar aleyhin
de küçük düşürmeyi, sıfatlarını yıpratmayı, res- . 
mî faaliyetlerine engel olmayı hedef tutmuş neş-
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riyata sık sık tesadüf edilebilmektedir. Bizzat şa
hidi olduğu ve içinde yaşadığı hâdiseelrin basın
da aldıkları değişik şekli gören vatandaşın ve Bü
yük Millet Meclisi âzalarının, millî varlığı koru
mak vazifesinde zaıf ve ihmal gösterecekleri ha
yaline kapılanların aldandıklarını ispat etmek za
manı çoktan gelmiştir. 

Çünkü Sayın inönü'nün işaret ettiği gibi, 
Türkiye'nin coğrafi durumunda bulunan bir 
memlekette iftiracı, iptidai ve yıkıcı usullerin 
neticelerine dayanacağını tasavvur etmek pek 
tehlikeli bir hayal olur. 

Muhterem arkadaşlar; büyük talihsizlik şu
radadır ki; 1950 yılında iktidarımızın kabul et
tiği ve basma hürriyet değil sorumsuzluk getir
diği artık sabit olan kanundan sonra dahi, aynı 
'ağızlar Türkiye'de hürriyet yokluğundan şikâ
yet etmekten, memleket zararına da olsa kendile
ri için fayda beklemişlerdir. 

5 Haziran 1950 tarihli Ulus, Türk tarihinin 
millî irade ile iş başına geçen ilk hükümeti için, 
birinci sayfasında dört sütun üzerine koyduğu 
iri başlıkta : Menderes Kabinesi, bizzat kendi 
partisi milletvekillerinin çoğunun itimadından 
mahrum olarak iş başına geçti» demiştir. 

7 . V I . 1950 de başlık «hayal kırıklığı» 8 . V I . 
1950 de «Millet pişman», 23 . VI . 1950 de bir 
yazı; «istenseydi iki ayda çok işler görülebilirdi» 
bu iki ayda görülen işlerin bir kısmını şimdi ben 
sayayım. Belediye muhtar ve il genel meclisi se
çimlerinin Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre 
yapılmasını sağlıyan kanunlarla, Af Kanunu ve 
Basın Kanunu bu iki ay içinde çıkarılmıştır. 
1950 deki Basın Kanununu da zaten antidemok
ratik bulmuşlar şöyle diyor : «Eski kanun ne de
rece antidemokratikti, yenisi ne kadar demokra
tiktir. Bu da üzerinde çok söz söylenecek bir ko
nudur.» 20 . V I I I . 1950 de yine birinci sayfada 
iri başlık : «D. P. itimadı gaip etmiştir.» 
24 . VII I . 1950 de : «B.ol keseden yapılan vaitle-
rin neticesi» altında yazıyor. «Vatandaş şimdi
den şu endişe içindedir : Yeni işler yapmayı bir 
tarafa bırakınız; eskiden kurulmuş olanları mu
hafaza edebilecek misiniz? Üç buçuk aylık tecrü
beden sonra, vatandaş 14 Mayısta yaptığını tek-
rarlıyacağa pek benzemiyor.» 26 . VII I . 1950 de 
«Başbakan muhalefeti tehdit ve sındırma politi
kasını güdüyor» 15 Eylül 1950 bir başmakale 
başlığı «muhalefet emniyette değildir.» 
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24 Eylül 1950 de yine bir başmakale: «Yine 

siyasi huzur meselesi» devam ediyor: «22 Mayıs
tan beri Türkiye'de muhalefet için siyasi huzur 
günden güne azalıp daralmaktadır.» 

28 Eylül 1950 de Yalçın'm başmakelesi: «4 
sene geçsin, dönen başlar yerine gelsin. Bakan
lar - eğer vakitsiz şeyhuhet tâbiri altında maske
lenen bunaklık illetine uğramazlarsa - yerlerine 
ısınsınlar.» îlk haftadan başlıyan bu devamlı ve 
sistemli neşriyatın maksadı da galiba bu! 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın hiçbir mem
leketinde kahir bir ekseriyetin reyi ile iş başına 
gelen bir iktidarın, vazifeye başladığı ilk günden 
itibaren, böylesine bir muhalefet ve basın anlayışı 
ile karşılaştığına emsal bulunamaz. Her demok
raside memleketin kaderi muayyen zamanlarda 
yapılan seçimlerle tâyin edilir ve kaybedenler, 
yeni bir seçim kampanyasına kadar vatandaşı ve 
Hükümeti böylesine izacetmez. Hiçbir memle
kette vekillerin bunamalarına intizar eden temen
nileri ifade edecek başmakaleler kaleme alınmaz. 
İsviçre'den bir, iki misal vereceğiz. İsviçre Fe
deral Mahkemesi 6 Kasım 1934 tarihli bir kara
rında: «Komşusunun işleriyle uğraşmazdan ev
vel insan, umumiyetle âdet olduğu veçhile kendi 
evindeki intizamı tesis etmelidir... Bern'deki bi
zim Adliye Vekilimiz İsviçre toprakları üzerinde 
demokrasiye karşı telkin edilen bu suikastla meş
gul olmak ve alâkalıları vatana ihanet suçu ile 
itham etmek için neyi beklemektedir?» şeklinde 
gazetesinde neşriyatta bulunan hukuk doktoru 
maznunu mahkûm etmiştir. 

Yine İsviçre'de seçimi kaybeden partinin or
ganı olan gazete, muhalifi bulunduğu partinin: 
«Yüksek takatli seçim makinasını yağlamak mak-
sadiyle iktidarındaki bütün- vasıtaları, olduğun
dan daha fazla görünmek ve çığırtkanlık etmek 
suretiyle halk arasına yaydığını» yazmış ve mah
kûm olmuştu. Gazetenin vâki temyizi: «Bilerek 
veya hafiflikle ileri sürülen yalan beyanlarının 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun vaz'eylediği mat-

- buat lehine himayeden istifade edemiyeceği» ge
rekçesi ile reddedilmiş ve mahkûmiyet kararı tas
dik edilmiştir. 

Türkiye'de Türk Başvekiline halk kalabalığı 
karşısında rezil, utanmaz diyen bir politika ada
mının 7 güne mahkûm olması ise, iktidarın şid
det ve baskı metotlarına bir misal sayılmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk vatandaşının gü
venliği, refahı, hürriyeti ve hattâ hayatı, bu top-
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luluğun güvenliğine, refahına, hürriyetine ve > 
hayatına bağlıdır, bağlı kalacaktır. Bu toprak
lar üstünde doğduk, bu topraklar üstünde ya
şamak zorundayız. Maddi, mânevi bütün kıy
metlerimiz bu vatanın ve bu cemiyetin hayatına 
ve mukadderatına bağlıdır ve bağlı olması lâ
zımdır. Vatandaş olarak haklarımızın' hududu 
ve hürriyetlerimizin genişliği, bir uzvu olduğu
muz cemiyetimizin bugünkü ihtiyaçları ile ve ge
lecekteki temennileriyle kayıtlanmıştır. Tetki
kimize sunulan tasarıların da mânası ve ruhu | 
bundan ibarettir. Sayın inönü'nün göstermek 
istedikleri gibi, bu hükümler susturma hükümle
ri değildir, yazı yazan ve konuşan her hangi va
tandaşa eziyet etmek arzusu ise, Demokrat Par
tinin kapattığı eski devirlerde câri olmuştur. 
Doğru haberin, hakikaten kusurlu olan makam 
sahiplerini kusurlu göstermesinden kurtulmanın 
çaresini bütün akıllıların bir arada bulamıyacak-
ları sözü de tek istisnasiyle bir gerçektir. Mem
leketimizde bu çareyi bulmuş ve yıllarca denen
miş olan tek akıllı bilzat kendisidir. 

Çok muhterem arkdaşlar : Demokrsiyi çok 
eskiden beri benimsemiş memleketlerden, İsveç'
ten, İsviçre'den, Fransa'dan, İngiltere'den nu
muneler göstererek sunulmuş bir teklifle karşı 
karşıyayız. Büyük Meclis her kelime üzerinde 
elbette dikkat ve hassasiyetle duracaktır. Mad
deler üzerinde elbette fikirler ve kanaatler 
konuşacak ve en uygunu bulunacaktır. Biz, ba
sın ve söz hürriyetini Anayasanın temintı altın
da gören zihniyetten bir zerre fedakârlık yap
madan ve fakat türk camiasının selâmetinin ve 
Türk vatandaşının şeref ve haysiyetinin koru
yucusu olmak vazife ve sorumluluğunu da 
unutmadan vicdan kanaatiyle vazife görmek 
mevkiindeyiz. Gazetecilerimizden yukarda ver
diğim, meslektaşlarını suçlandıran, numuneler 
ve mütalâalar, çok temenni ederiz k i ; kapanan 
devrin yadigârlarına mahsus kalsın. Bu mem
lekette basın ve söz hürriyeti her demokrat 
memleketteki gibi olmalıdır, fakat vatandaş şe
ref ve haysiyeti ve Türk vatanının selâmeti de 
yine her demokrat memleketteki gibi taarruz
dan mâsun tutulmalıdır. Hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

REİS — Komisyon sözcüsü, Nusret Kiriş-
çioğlu, buyurun. 

REİS — Muhterem arkadaşlar; biraz evvelki 
müessif patırtı hâdisesi olurken muhalefet sıra- » 
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i larından atılan çantlardan birisinin kapağı açıl

mış ve içinde bir tabanca olduğu görülmesi üze
rine tabanca alınmıştır. 

Derhal keyfiyetten haberdar olan Meclis 
Reisi hâdiseyi tevsik için bilgisi olan arkadaşla
rı çağırmış ve arkadşlann ifadesini, şimdi oku
yacağım şekilde, tesbit etmiştir. Bu ifadeler 
alındıktan sonra çantanın ve içinde çıkan taban
canın Hürriyet Partisinden Diyarbakır Mebu
su Mustafa Ekinci'ye aidolduğu anlaşılması üze-
rine Mustfa Ekinci davet edilmiş, atılan çanta
nın kendisine aidolup olmadığı sorulmuş, Ekin
ci kendisine aldolduğunu söyleyince çantanın 
içinden çıkan tabanca kendisine gösterilmiş, 
evet bu tabanca benim çantamın içinde idi ve 
fakat oğluna aittir, benim bir tabancam varsa 
da vesikalıdır demiştir. Bunun üzerine Meclis 
Başkanı Dahilî Nizamnamenin 214 ncü madde
sini okuyarak Meclisi terk etmesi lüzumunu 
bildirmiş ve böylece Mustafa Ekinci'de Meclis
ten çıkıp gitmiştir. Keyfiyeti Yüksek Heyetini
ze arz ediyorum. 

Şimdi zabıtları okuyoruz. 

Beyanı: Çantadan çıkan tabancanın cinsi 
toplu (42101) numaralı, içi 6 mermi ile dolu 
(namlu FOR 32 S - WCTG) 

6 . VI . 1956 tarihli 73 ncü Inikadda basın 
lâyihasının müzakeresi sırasında ismet inönü 
kürsüde bulunduğu bir sırada çıkan bir hâdise 
esnasında Bursa Mebusu Muhlis Erdener'e fır
latılan iki çantadan zarf kapaklı, koyu kahve 
renkli çantanın yere düşerek açılması ile için
de kılıflı bir aded tabanca görülüp Ordu Mebu
su Feyzi Boztepe tarafından alınarak Riyasete 
tevdi edildi. Çantanın içinden düşen ve Musta
fa Ekinci'ye aidolan mektupla birlikte mumai
leyh tarafından Çorum Mebusu Kemal Biberoğ-
lu'ndan istenerek alınması ile mezkûr çantanın 
mustafa Ekinci'ye aidiyeti sabit olmuştur, işbu 
zabıt varakası keyfiyeti tesbit sadedinde tanzim 
kılındı. 

Ordu Konya Konya 
F. Boztepe A. Koyuncu M. Güzelkılmç 

Ordu Çorum istanbul 
S. Orhon K. Biberoğlu M. Sarol 

Riyaset huzuruna davet edilen ve bu esnada 
aşağıda isim ve imzaları yazılan zevat yanında 

' Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci Mecliste 
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Bursa Mebusu Muhlis Erdener'e fırlatılan ve bu 
asnada açılan çantanın kendisine aidolduğunu, 
içinde zuhur eden ve kendisine gösterilen 
(42101) numaralı toplu tabancanın da oğluna 
aidolduğunu ve ayrıca kendisinin de vesikalı bir 
tabancası bulunduğunu beyan etmekle bu zabıt 
varakası tarafımızdan bittanzim imza edildi. 
6 . V I . 1956 saat 18,00 

T. B. M. M. Reisi ! idare Âmiri 
R. Koraltan M. Aldemîr 
idare Âmiri Ordu Mebusu 

N„ Akın F. Boztepe 
Kanunlar Müdürü 

F. Güngen 

TEVFlK iLERl (Samsun) — Tabanca dolu 
mu idi? (Dolu idi, sesleri) 

REÎS — Müzakereye devam ediyoruz, söz En
cümen Sözcüsü Nusret Kirişçioğlu'nundur. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KÎRlŞÇlOĞLU (Zonguldak) — Çok Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel konuşan Hilmi Dura 
arkadaşımızın konuşmasının tevlidettiği güzel 
havayı Mecliste tabanca taşıyan bir arkadaşımı-' 
zm hareketi bozmamış olsa idi ben daha şevkle 
sözlerime başlıyacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sırasiyle 3 mu
halefet partisi adına yapılan konuşmaları cevap
landıracağım. 

Muhalefet partileri fırtına koparmak için, bu 
kanunun Meclise şevkinden istifade etmekten vaz
geçemediler. Bu neticeyi esasen umuyorduk. An
cak koparılan fırtına hakikaten getirilen lâyiha 
ile asla mütenasip değildir. Söylenen bâzı söz
lere dikkatinizi bilhassa rica ederim. 

ismet inönü konuşmasında, kapalı ve karan
lık bir rejime dönme karariyle bizi itham et
mektedir. (Gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, sözcünün konuşmasını 
dikkatle ve sükûnetle dinliyelim. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) "•— 
Muhterem arkadaşlar, bu «dönme» kelimesinde
ki intakı hakka işaret etmek istiyorum, inönü 
bizi, karanlık ve kapalı bir rejime dönmekle it
ham ediyor. Dönme kelimesinde, bizden evvelki 
devrin kapalı ve karanlık olduğu mânası vardır. 
InÖnü 'nün kendi kendini itham eden bu sözünü 
biz ifadeye dahi cesaret edem'ezdik. inönü 'nün de
mokrasi ufuklarını gölgelediği devre dahi, karan
lık kelimesini lâyık göremiyoruz. Bir memleketi 
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ancak istilâya uğradığı zaman karanlık basar. Bu 
bakımdan inönü'nün iktidarı dahi karanlık 
sayılamaz. îşte bu sebepledir ki kendi devrini 
bu kadar ağır kelimelerle tavsif etmelerini ve 
bu tasarıları böyle bir devre dönüş şeklinde 
ifadelerini doğru bulmuyor ve onun için bu 
sözlerini sadece bir intakı hak olarak tesbitle 
iktifa ediyorum. (Bravo sesleri) inönü; sıkıyö
netim yerine, yeni sıkı bir rejim getirdiğimizi de 
ifade ettiler. 

Yine konuşmasının başka bir yerinde, «irtica 
rejiminin, gözümüzün önünde, adım adım, pro-

, fesörler eliyle hazırlandığını görüyoruz» dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlar, (karanlık devir) sö
zünü, Halk Partisi ile nedense ağız birliği ha
linde bulunan Hürriyet Partisinin sözcüsü de 
aynı kelimelerle tekrar etti. Bu kelime ve fikir 
birliğine de bilhassa dikkatinizi çekmek isterim. 

Osman Bölükbaşı söyler söyler, fakat dinle
meden dışarı çıkar gider. Kendileri, «Nereye gi
diyoruz?» diye bir sual sordular; Muhterem ar
kadaşlarım, ben kendilerine cevap vereceğim, 
nereye mi? Bu milletin nurlu istikbaline doğru 
gidiyoruz. ('Soldan, alkışlar) 

Osman Bölükbaşı'mn, «Uçuruma yuvarlan
ma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız» sözü
nü şiddetle reddederim. Kendileri hürriyet yol
ları ' üzerine kurulan barajlardan da bahsetti
ler. D. P. iktidarı kurduğu barajları, hürriyet 
yolları üzerine değil, bu memleketi su baskın
larından korumak için âfetlerin Önüne diker. 

Muhterem arkadaşlarını; bu mevzuda söyle
nenlere bu şekilde kısaca temas ettikten sonra 
şimdi gelen kanunlardan evvelâ Basın Kanu
nunu ele alarak, bu kanunun ana hatlarını izah 
edeceğim ve getirdiği yeni hükümlerden han
gisinin bu vasıflara lâyık olduğunu kendilerin
den soracağım. 

Bu kanunla getirilen birinci yenilik, her 
mevkutenin yazı işlerini idare eden yalnız bir 
mesul müdür bulunacağı esasının kabulünden 
ibarettir. 

Yalnız işlerine geldikleri, misalleri aldıkları 
Fransa'da, 26 . V n i . 1944 tarihli Ordonansm 
sekizinci maddesinde aynen şu hüküm vardır : 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yedinci mad
de. 

NUSRET KlRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Se-
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kizinci maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyle
dir : 

«Neşriyat müdürü, müdürlüğe ait vazifelerin 
bir kısmının veya tamamının ifası için başkası
nı tevkil etse dahi, vazifeye mütaallik cezai ve 
hukuki mesuliyetler kendi uhdesinde kalmakta 
devam eder.» 

Bu metni burada okuduktan sonra 1951 tari
hinde çıkan bir adalet dergisinde neşredilen ve 
iktidardan korktuklarını iddia ettikleri bir 
müddeiumumi muavininin o zaman çıkardığımız 
kanuna yaptığı tenkidi okuyacağım. Müddeiu
mumilerin iktidarı, çıkardığı bir kanun dolayı-
siyle tenkideder mahiyette, makaleler yazacak 
kadar serbest olduklarının bir delilini de böy
lece vermiş olacağım. 

Bu makalede : «Kanun, mesul müdürlerde 
hiçbir tahsil şartı aramıyor. Halbuki mesuliyet 
bahsinde mufassalan tetkik ve izah edeceğimiz 
gibi, yeni kanun mesul müdürlere birçok ağır 
vazife ve mesuliyetler tahmil etmiştir. Bunlar, 
öteberi tahsil ve bilgi ile olacak ve altından 
kalkılacak işler değildir» deniyor ve bu uzun 
uzun izah ediliyor. 

Komisyon müzakereleri sırasında birçok ar
kadaşlarımızın lise tahsilini dahi kâfi görmedik
leri ve üniversite tahsili şartının aranması ica-
bettiğini beyan ettikleri düşünülecek olursa, 
Turan Güneş arkadaşımızın bu tahsil mecburi
yetini koymayı bir gerilik diye vasıflandırma-
smdaki tezat ve haksızlık böylece belirmiş olur. 
Münhasıran gazetelerimizin seviyesini yükselt
mek ve gazetelerimizi iyi bir hale getirmek için 
aranan bu tahsil şartında gerilik vasfını görme
si, tahsilin kıymetini bilmesi icabeden Turan 
Güneş arkadaşımıza asla yakışmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının getirdiği 
üçüncü yeni hüküm mahkûmiyete mütaalliktir. 
Lâyihada, muayyen suçlar tamamen, diğerleri 
de, taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklı bir 
hudut dairesinde mesul müdürlüğe mâni telâk
ki edilmiştir. Bu suçlar şunlardır : Hırsızlık, 
dolandırıcılık, suc tasnii, resmî mercileri iğfal, 
iftira, yalancı şahitlik ve yalan yere yemin, 
sahtekârlık, müstehcen ve hayasızca neşriyat, 
fuhşiyata tahrik, hileli iflâs ve emniyeti suiisti
mal. 

Soruyorum size : Memleket efkârı umumiye-
sinin mahkûmlar eline verilmesini mi istiyorsu
nuz; bu şekilde mesul müdürler için birtakım 
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şartlar aranması mı bu kötü tefsirlere yer ver
mektedir? 

Dördüncü yenilik, kanunun 7 nci maddesin
de beyannamede sahibolarak kimlerin gösterile
ceğinin, muhtelif ihtimaller nazara alınarak be* 
lirtilmiş ve 16 ncı madde ile, «birlikte mesuli
yet» esasının kabul edilmiş olmasıdır. 

İradesi bir mevkutenin neşriyatına yüzde 
yüz müessir olan şahsın beyannamede sahibo-
larak gösterileceğini kabul etmek, kukla mes
ul müdürler yerine kukla sahipler ihdasını ön
lemek hata mıdır? 

Her mevkute yüzde yüz asıl sahibinin ira
desine göre neşriyat yapar. Eğer bir suç mev
cut ise, âmili mevkutenin sahibidir. Asıl mü
sebbibi bir kenara bırakıp da bir kalkan gibi 
boğazı tokluğuna sahibinin vebalini üzerine 
alan bir mesul müdürün tecziyesi cihetine git
mek, bilhassa memleketimizin realiteleri bakı
mından ne dereceye kadar âdilâne, ne dereceye 
kadar müessir olabilir? 

Bugün demokrasi seviyesinde varmış olduk
ları hududun ıstırabını çeken, felâketlerine 
mâruz kalmış olan Fransa'da dahi mevkutele
rin sahipleri mesul müdürlüğü deruhde etmeye 
mecbur tutulmuşlardır. 

Mevkute sahiplerinin mesuliyet çerçevesine 
ithal edilmeleri, inşallah memleketimizi, hiç 
kimsenin beğenmediği bu neşriyat seviyesinden, 
daha doğrusu bâzı neşriyat seviyesizliğinden 
kurtaracaktır. 

Bunun yanında, mevkute sahiplerinin mesul 
tutulması bizzat mesul müdürlerin de lehinedir. 
Bugün sahip, kendisi cezaen mesul olmadığı için 
mesul müdürü en tehlikeli hudutlara sokmak 
için baskı yapabilmektedir. Mesul müdür ya 
işinden olmak veya emri dinlemek mecburiye
tindedir. Sahiplerin mesuliyete iştirak ettiril
meleri bu haksız hali de önliyecek ve mesul 
müdürlere biraz nefes aldıracaktır. 

Kaldı ki, suç teşkil eden haber, havadis veya 
vesikaları veren şahısların da mesul addedilme
leri suretiyle sahibin her hangi bir suiniyetli 
tertibe mâruz kalmaları ihtimali de önlenmiştir. 
Daha ne istiyorlar? 

Maksatları her halde serdengeçtilerin göl
gesinde, memlekete zararlı hale gelen bâzı neş
riyatın devamı imkânlarını açık bırakmak olma
sa gerektir. 
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Muhterem arkadaşlarım; burada konuşan 

muhalif arkadaşlarımız, bilhassa eski zabıtlar
dan istifade ederek konuşmasının hacmini ge
nişletmek itiyadında olan Osman Bölükbaşı, 
Adnan Menderes'in 1946 senesindeki konuşma
larından uzun pasajlar almış, (hattâ - bu za
bıtları ben başından sonuna kadar okudum - Os
man Bölükbaşı sözüne başladığı «Jefferson'un 
örneği» sözünü dahi zabıtlardan iktibas etmiş) 
fakat bu arkadaşımız aynı zabıtların biraz daha 
ötesine gitselerdi, orada bir takrir göreceklerdi. 
îşte ben bu takriri okumak suretiyle nasıl De
mokrat Parti iktidarının, değil 1950 den bu ya
na 1946 muhalefet yıllarından bu yana dahi fi
kir değiştirmediğinin bir misalini vermiş olaca
ğım ve zihniyet farkı diye gösterilmek istenen 
hususun hakikatte iki devrin şartlarının farkın
dan ibaret olduğunu ispat edeceğini. Adnan 
Menderes'in ricat halinde bulunduğunu ifade 
eden arkadaşlarımız bu takrir okunurken din-
leseler çok iyi olacaktı. Turan Güneş meselâ... 
Madde 27 için' Adnan Menderes'in, şimdi Os
man Bölükbaşı 'nm temsil ettiği partinin ileri 
gelenlerinden bulunan o zamanki arkadaşı Tah-
takılıç'la beraber riyasete vermiş olduğu takri
ri okuyorum. 27 nci maddede verilen takriri şu
dur : 

(Her gazete veya mecmuanın neşriyatından 
doğan mesuliyet, yazı işlerini fiilen idare eden 
zat ile bu gazete veya mecmuanın sahibine ait
tir.) 

Adnan Menderes'in, takriri böyle devam edi
yor. Muhabir ve muhabirlerin mesuliyete ne şe
kilde iştirak edeceğini de mütaakıp fıkralarda 
gösteriyor. 

Adnan Menderes nasıl bugün sahibin mesu
liyete iştirakine taraftar ise 1946 senesinde ver
diği takrirde de aynı esası kabul etmiş bulunu
yordu. Demek oluyor ki, ifadeleri arasındaki 
farkı zihniyet değişikliğinde değil, şartların de
ğişmesinde aramamız icabeder. Bu noktaya bi-
lâhara dönmek üzere şimdi kanunun getirdiği 
diğer yeniliklere geçiyorum. 

Cevap hakkına ait yeni hükümler de tenkid 
mevzuu oldu. Cevap hakkının bugün tatbikatta
ki durumunu hepiniz biliyorsunuz. Başlığı 4-5 
sütun üzerine konulan bir yazının cevabını gön
derdiğiniz takdirde, bunun cevabı çıksa bile, 
bu cevap en altta üç satır yazılmak ve müteba-
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kişi ilânlar arasına sıkıştırılmak veya arka say
falarda gözden saklanmak suretiyle neşredil
mektedir. 

«Cevap hakkı» noktasında yeniden getirilen 
hüküm yazıya konan başlığa veya ilâve edilen 
resme muadil cevapta da başlık veya resim 
konmasını temin, gerek yazının hacmi ve gerek 
«mise en page» ı itibariyle mütekabiliyeti sağ
lamaktan ibarettir. 

Bir de cevabın C. Müddeiumumileri eliyle 
gönderilmesi esası kabul edilmiştir ki, bu tama
men gazetecilerin lehine olarak konmuş bir hü
kümdür. 

Cevap için C. Müddeiumumisinin tavsitinin, 
sürati temin, cevabın alındığının inkârına mâni 
olmak ve cevapta üçüncü şahıslara bir tecavüz 
olmasını veya bir suç işlenmesini önleme gibi 
faydaları vardır. Bu bakımdan gazetecilerin ta-
mamiyle lehine olan cevabın C. Müddeiumumi
liği kanalı ile gönderilmesinden arkadaşlarımı
zın düştüğü vehmi mübalâğalı telâkki etmeme
ye imkân yoktur arkadaşlar. 

Bidayette neden hâkime gönderilmiyor gibi 
bir düşünce hatıra gelebilir. Çünkü arkadaşlar 
bidayette niza yoktur. Niza olmayınca hâkime 
müracaat için sebep mecut değildir. Bu hüküm 
bir teminat olarak konmuştur. Bu, sansür de
ğildir muhterem arkadaşlar. Ve emin olunuz 
müddeiumumiler kanaliyle gönderilmesi kay
dı, bâzı gazeteci arkadaşlarımızın cevap hakkı
nın kullanılmasının gazetecileri müşkül durum
da bırakabileceği ihtimalini ortaya atmaları ve 
misaller vermeleri üzerine konmuştur. En sala
hiyetli gazeteciler, bu işe ömürlerini vermiş ar
kadaşlar dediler k i : Cevap da bizatihi suç ola
bilir. Memlekete hiyanet teşkil eder bir cevab-
olabilir. Üçüncü şahısları alâkadar eden kayıtlar 
bulunabilir. Biz, nasıl suç bulunan bir yazıyı, 
yahut üçüncü şahsa sövme, sataşma teşkil eden 
yazıyı neşretmeye mesul müdürü veya gazete 
sahibini mecbur tutabiliriz. O zaman biz, bir 
tedbir olarak bu cevapların savcılar vasıtasiyle 
gönderilmesini kabul ettik. Gazetecilerin bu ka
dar lehine olan bir kaydın çok ağır kelimelerle, 
tavsifi hakikaten kötü kelime kullanmak âdet 
haline geldi, gazetelerin neşriyatmdaki ağırlık 
sanki bu kürsüye de intikal ediyor gibi bir hal 
var, evet böyle masum bir tedbiri böylesine 
ağır kelimelerle vasıflandırmak ve sonra da 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın yaptığı gibi ge-
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çip karşıdan gülmek hakikaten doğru değildir. I 
(Sağdan; gülüşmeler) Mamafih politikada piş
kin olmak icabediyor, ama pişkinliğin de hudu- I 
du malûmdur. Bir noktadan sonra ismi değişir. 

Bir de kapatma meselesi var yeni lâyihada. I 
Hâkim kararı ile verilebilecek bir aydan üç aya 
kadar neşriyat tatili hükmü konmuştur. Bu 
müessir bir netice olmak itibariyle ve suçların 
önlenmesini temin maksadı ile sevk edilmiş bu
lunmaktadır. Arkadaşımızın söylediği gibi, 
Fransa'da daimî olarak kapatma hükmü dahi 
mevcuttur. Hâkim karar vereceğine göre hâki
min hükmünden şüphe etmek yersiz olur. Ko
münizm propagandası gibi, şereflerle oynama 
halleri gibi hallerde, hâkim kararı ile, bir ay- I 
dan üç aya kadar bir kapatma kararı veriliyor. I 
Bu kaydı, basın hürriyetine konan bukadareık I 
bir tahdidi memleketin selâmeti için lütfen ma
zur görsünler. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki bu ye- I 
ni lâyiha 5680 sayılı Kanunun ruhundan bir 
santim inhiraf etmemiştir. Çok temenni edilirdi, 
noksanlarına rağmen 5680 sayılı Kânundan baş
ka bir tedbir almaya iktidarımız mecbur olma
saydı. Hakikaten 5680 sayılı Kanunu, gazetele- I 
rin memleketi rahatsız etmiyecek neşriyat yap
malarını temine kâfkbulmak mümkündür. Eğer 
gazeteciler bu hükümleri bizzat kâfi görseler
di... 

Şimdi biz ne dereceye kadar 5680 sayılı Ka
nunu çıkarırken bu Mecliste hâkim olan ruhla 
halen de meşbu bulunduğumuzu ifade edebil
mek için 5680 sayılı Kanunun esbabı mucibesini 
işhadediyoruım 

5680 sayılı Kanunun Hükümet mucip sebe
bini okuyorum: «Anayasa diğer hürriyetlerde 
olduğu gibi basın ve yayın hürriyetinin de hu
dutlarını çizmek lüzumunu duymuştur. Çünkü 
basının müsellem olan yapıcı kudreti yanında, 
yıkıcı kudreti de vardır. Bu hürriyetin kötüye 
kullanılması halinde basından beklenen faide 
derhal zail olarak Devletin yüksek menfaatle
rine dokunulmuş vatandaş şeref ve haysiyeti 
kırılmış dolayısiyle cemiyetteki asli nizam ve 
emniyet kökünden sarsılmış olur. Bunun için
dir ki; hürriyeti düzenlemek icabeder. Matbuat 
hürriyetini müspet ve müstakar bir statüye tâbi 
tutmak ve başka bir tâbirle yapıcı ve yıkıcı kud
reti telif ederek matlup faydayı sağlamaktır.» i 
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îşte muhterem arkadaşlar hükümet bu lâyi

ha da da bunları söylüyor 5680 sayılı Kanun ka
bul edilirken de bunu dedi. 5680 sayılı Kanunun, 
vatandaşın şeref ve haysiyetini vikayede ve ya
pılan bütün zararları telâfi edebilmekte kifa
yetli olmadığı altı senelik tatbikatı ile görülmüş
tür. Eğer bir kanunun çıkmasını hata diye vasıf-
landırabilmek mümkünse Demokrat Parti ikti
darı ve hükümeti bu hatanın azasını dünyanın 
hiçbir yerinde eşine raslanması mümkün olmı-
yan tecavüzlere göğüs germek suretiyle altı se
nede ödemiştir. 

Böylesine bir tahammüle ancak «vatan perver-
lik» denebilir. 

Şimdi arkadaşlar, Osman Bölükbaşı'nın me
haz göstermeye dahi lüzum hissetmeden istifade 
ettiği 1946 Tutanak dergisinden ben de birkaç 
satır okuyarak sizlere arz edeceğim. 

Aynı kanunun müzakeresinde geçen bu kısmı 
okumakla, bizim ruhlarımızda, kanaatlerimizde 
bir değişiklik olmadığını ancak memleketin şart
larının değişmiş olduğunu arz etmiş olacağım. 
Okuyacağım bu kısmı o zaman Mecliste bulunan 
arkadaşlarımız hatırlarlar. 

Bakınız muhterem arkadaşlar, o zamanın 
yani 1946 yılının hakareti ne imiş, bu zamanın 
hakareti ne? Hepiniz biliyorsunuz, fakat bir mi
sal vermek suretiyle bir mukayese yapacağım... 
Nazım Poroy ateş püskürüyor, gürültüler, alkış
lar kanunu bilmiyorlar şeklinde tasvip uğultu
ları (parantez içinde gösterilmiş.) 

«izmir gazetesinde General Sadık Aldoğarı 
denilen zatın bir makalesi çıktı, bilhassa dikkatle 
okudum, makalede bir cümle gördüm, makalenin 
bu cümle için yazıldığını anladım. (Bakınız es
kiden günah sayılan, hakaret sayılan yazının 
nev'ine?) 

«Şahıslar arasında tefrikin, yani sokak süpü
ren yurttaşın hakkı, hürriyeti ve şerefi ile Cum
hurbaşkanının hakkı, hürriyeti ve şeref i arasında 
fark gözetmenin kaldırılmış olmasıdır.» 

îşte hakaret misali olarak o zaman bu kürsü
ye kadar getirilen ve gürültülere kanunu bilmi
yorlar şeklinde müdahale ve feryatlara sebep olan 
söz bu... fert hürriyeti ve hakları bakımından 
Cumhurreisi ile sokağı süpüren (dikkatinizi rica 
edeceğim, çöpçü kilemesini dahi kullanmıyor, va
zifesini hatırlatıyor) evet diyor ki, hürriyetleri 
ve baklan bakımından fark yoktur. Bu haka-
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rete bir misal olarak burada yine bu salonda 
1946 senesinde söyleniyor. 

Şimdi bir bunu düşünelim, bir de muhterem 
arkadaşlarım, bugün Reisicumhurun penceresine 
objektiflerini dayayıp, basit bir müzik zevki
ni bir kadın kapatma hâdisesi gibi imalarla 
anlatmaktan çekinmiyen yazıları düşünelim zih
niyette mi değişiklik var yoksa fiil ve şartlar
da, hâdiselerde mi değişiklik var? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Saat 9 dan 
sonra Kavaklıdere'ye çıkılmazdı. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Kasım Gülek'in diplomaları fazlaymış, baş
kalarına verseymiş gibi nükteler. (Sağdan bir 
ses : Ne olmuş? 

Bunun ne mânaya geldiğini Millet de anlar, 
sen de anlarsın, ben de anlarım. Millet üs
telik bunları yazanların şahsiyet ve cibilliye
tini de anlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; tsmet İnö
nü'nün, düşüne taşma bir gazetenin baş köşe
sine koyduğu bir yazısından birkaç cümle oku
mama müsaadenizi rica ederim. Eskiden haka
ret telâkkisineimiş, zihniyet mi değişmiş, hâdi
seler mi değişmiş bu misalle görürsünüz. 

Biraz evvel bir kâğıtta bir gazetede yazılan 
yazıyı bana getirdiler teeddübediyorum onu oku-
mıyacağım. (Soldan oku, oku, zapta geçsin ses
leri) 

1954 seçimlerinin aif esinde Adana'da C. H. 
P. li bi gazete şöyle yazmış. Reisicumhur ve 
Başvekil Adnan Menderes'in Amerika'ya gi
decekleri kâtîleşmiştir Amerikaya çok borcu
muz var bu seyahat 10 - 15 milyona mal ola-' 
çaktır maliyecilere müjde Türkiye'den iki ga
ribe gelmiş der. (Sağdan, hangi gazete sesleri) 
İsmet Uslu arkadaşımızdan gazetenin ve ga
zetecinin ismini de öğrenebilirsiniz. (Sağdan, 
gürültüler) 

RAİP AYBAR (Bursa) — Mahkemeye ver
mişler midir? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) —Mah
kemelerin kendi işlerini kendileri yapmaları
nı candan arzu eden ibr iktidarın menspuları 
olduğumuz için dâvam n açılmış olubolmadığı-
nı bilmiyorum. 

İki çadıra kor birer dolara gösterirsek hem 
borcumuzu öder hemde seyahat masrafı çıkar. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
Mahkemeye verin. 
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NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) —Mah

kemelerin kendi işlerini yapmalarım o derece ar
zu eden bir iktidarın mensuplarıyız ki, dâvanın 
açılıp açılmadığını takibedip ona göre tedbir al
mak itiyadında değiliz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Suçluları 
takibetmek vazifenizdir. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Hür
riyet Partisi yerinden çok konuşur. Onlara da 
sıra gelecek. Çelikbaş sizin de bu cilde geçmiş 
sözleriniz vardır. (Sağdan, senin de vardır ses
leri) 

Ben siyasi hayatımda bir gün söylediğimi altı 
sene sonra söylemiş adamım. 

İnönü'nün uyandırma isimli makalesinden 
ağır sözleri almıyacağım. Yalnız hakaretin ne
relere kadar getirildiğini ifade için muhterem 
arkadaşlarım hepimizi yardakçı kelimesiyle tav
sif ettiğini hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarını; tamamen milletin 
iradesiyle seçilen mebuslara, vicdanlarının tam 
hürriyeti içinde aldıkları veya alacakları bir ka
rar sebebiyle yardakçılık isnadetmek hakikaten 
vahîm bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım, Osman Bölükbaşı 
demin burada konuşurken Adnan Menderes'in 
zabıttan bir sözünü okudu, fakat cevabını oku
madı. Ben de cevabını okuyacağım. Adnan Men
deres demiş ki: «Millet bizi bu Meclise antide
mokratik kanunların çıkmasını seyretmek için 
göndermedi.» Buna verilen cevap şudur: O za
manın Başvekili, nur içinde yatsın, Recep Peker 
şu cevabı veriyor: «Antidemokratik zihniyetten, 
şikâyetle bahsediyorlar. Burada söylenen bu sö
zün karanlık mânası kadar antidemokratik baş
ka bir fikir kabili tasavvur mudur? (Sağdan, 
bravo sesleri. 

Şimdi aynı sözü ben İnönü için tekrarlıyaea-
ğım, eğer âdil iseniz buna da bravo deyiniz. 

Milletin tam bir iradesi ile seçilen mebusla
ra «yardakçı» demekteki karanlık mâna kadar an
tidemokratik başka bir fikir kabili tasavvur de
ğildir. (Soldan, bravo sesleri). (Sağdan, sen an
layamamışsın sesleri) 

REİS — Efendim, çok rica ederim, konuşma
yı muhavere şekline sokmayın. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; Osman Bölükbaşı bu cilt
ten çok istifade etmiş, Allah'tan biz de cevabım 
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hazırlayıp geldik. (Sağdan, hazırlıyamamışsm 
sesleri) Şimdi arkadaşlar; bu zabıtlardan cüm
leler okuyorum; isimlerini de arzu ederseniz 
söylerim. «Matbuat, hürriyet paratoneridir. 
Onun içindir ki, düşünce, söz, yazı hürriyetine 
paratonerlik etmesi gereken muhterem unsuru, 
bilâkis o yüce mefhumların bünyesine sık sık dü
sen bir yıldırım mahiyetini almaktan behemehal 
kurtarmak lâzımdır. Bunu Fâzıl Ahmet Aykae 
söylüyor. 

Devam ediyor; matbuat diyor, matbuat ser
bestisi kadar ileri bir mefhumu gayet geri bir 
kafa, birtakım kirli ve cimri maksatların hizmet
kârlığında kullanmak medeni, günahların ve ci
nayetlerin en büyüğüdür. 

«Fâzıl Ahmet Aykaç bu sözleri bu Mecliste 
söylemişti!'. (Sağdan, gürültüler). 

Eğer muhterem arkadaşlar şurada ekseriyeti 
teşkil eden muhterem Demokrat Partili arkadaş
lar ve hepsi Hürriyet Partisini ve Halk Partisini 
teşkil eden arkadaşların yapmış olduğu gürültü
yü yapsalardı emin olun, bu sesler ta Ulus Mey
danında işiitlirdi. 

Bu arada Muammer Alakant'm bir sözünü 
okuyorum. Belki biraz hürriyet partilileri teskin 
eder. 

Bize isnadolunan nokta, otoriter bir kanun 
olan bu projenin hükümet tarafından Meclise 
empoze edildiği iddiasıdır... 

Buraya ilk geldiğimiz günlerde malûm, neş
riyattan (ki ben onun bugünkü ile kıyasını biraz 
evvel yaptım). Malûm neşriyattan müteessir olan 
millet bizi bundan niçin kurtarmıyorsunuz diyor
lardı. Biz bu şikâyetleri Adalet Bakanımıza söy
lediğimiz zaman Sayın Mümtaz ökmen «Vaktiyle 
ellinci madde kalktığı için bir boşluk hâsıl oldu, 
lâzım gelen kararları almaktan çekinmiyeceğiz, 
demişlerdi. 

Bu kanun hürriyeti bağlamak için değil, bilâ
kis basın hürriyetini memlekete, cemiyete ve bil
hassa basma müfit bir hale getirmek içindir. 
Sırf milletin haysiyetini ve şerefini düşünerek 
kendi vicdanlarımızın sevkile hareket ettiğimizi 
bilmekle müsterihiz.» 

Biz de aynı istirahatı kalb içindeyiz arkadaş
lar. 

Hem bugün bizi zorlayan sebepler o zamanki 
gibi suni değil, tamamen hakikidir. 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — O zaman Halk 
Partili mi imiş? 
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ı NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Halk Partili. Fâzıl Ahmet Aykaç'm konuşması
na devam ediyorum. «Kayıt altına girdiği zaman 
yüze gülücü (bu sözlerle basını tavsif ediyor) 
oradan çıkar çıkmaz saygısız, yaygaracı bir iğti-
şaş unsuru» muhterem arkadaşlar, matbuat bu 
vasıflarla vasıflandırıldığı zaman bizim zamanı-
mızdaki seviyede değildi. Bugünkü serbestlik as
la o zaman mevcut değildi. 

«Bâzı gazetelerimiz hale fayda vermek şöyle 
I dursun, geleceğe bile kucak kucak zarar taşıyan 

birer fesat katarı manzarası olmışlardır.» 
Bir başka cümle. 
«Yurttaşlarımız bizden sövme, sayma değil 

hürmet ve memlekete hayırlı hizmet bekliyor. 
Ne sütun zorbalığına, ne kalem hokkabazlığına 
ve ne de havadis düzenbazlığına vaktimiz kal
mamıştır.» 

Nihat Erim'den birkaç cümle vereyim. 
«Hürriyet demek mesuliyet demektir. Mes

uliyetten kaçan hürriyete bağlı değildir... Mat
buat hürdür. Ama cemiyet de hürdür... Hür
riyetler birbirine bağlıdır... Bir cemiyet ki,... 
orada ferdin haysiyet ve şerefi her gün birkaç 
maceranın "tecavüzüne uğrar o cemiyette hür
riyet yaşamaz arkadaşlar.» (Soldan, şiddetli 
alkışlar). 

Nihat Erim bu arada Bartelmy'den de misal 
; veriyor. 

«Hürriyet her şeyi söylemek ve her şeyi yap
mak değildir. Devletin ve cemiyetin haklarını 

j hesaba katmak lâzımdır. Devletler her şeyi ol-
j duğu gibi hürriyeti de tanzim ile mükelleftir.» 
| Şimdi muhterem arkadaşlar; çok misaller var. 
j Bunları, kıymetli vakitlerinizi almamak için 
i sırlamaktan imtina ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; netice, arz etmek 
istediğim nokta şu: Demokrat Parti iktidarı 
muhalefette iken nasıl düşünüyorsa, nasıl bir 
ruh içinde ise; bugün de ayni ruh içindedir ve 
ayni şeyleri düşünmektedir. (Bravo sesleri) 
Adnan Menderes dün bir takrir verirken hangi 
ruhla hareket etmişse, o zamanki konuşmasında 
hangi ruhla konuşmuş ise bugün de aynı ruh ile 
konuşmaktadır. 

OSMAN ALlŞlROĞLU (Kırşehir) — Onu 
kendisi söylesin, sen ne diye söylüyorsun? 

REÎS — Müsaade buyurun bu kadar, konu-
I şulanları laubaliye almak nerede görülmüştür 
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Siz dinleyin. Siz oturmakla ve dinlemekle mü
kellefsiniz. Söz alırsınız. 

OSMAN ALÎŞlROĞLU (Kırşehir) — Aldım. 
REÎS — Aldı isen o vakit konuş. Vaktin

den evvel niçin söyleniyorsunuz! 
(Nusret Kirişçioğlu 'na hitaben) devam edin. 
NUSRET KÎRlŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, matbuat hürriyetine hür
metkarız. Matbuatın bugün bâzı gazeteler ta
rafından düşürülmek: istenen seviyesi bizzat 
asîl matbuat müntesipleri tarafından da beğe-
nilmemektedir. Bunun çaresini iktidar olarak 
aramak mecburiyetindeyiz. Bir matbuat hür
riyeti mevcut ise bir de insanların şereflerine 
bir gün bir köşeden bir taarruz vâki olmıyaca-
ğmdan emin yaşama hürriyeti de vardır. Biz 
millete bu huzuru temin etmek mecburiyetinde
yiz. Bu kanun ancak bu huzuru temin etmek 
için ve dış itibarımıza halel getirilmemesi için 
çıkarılmaktadır arkadaşlar. (Soldan şiddetli 
alkışlar, bravo sesleri). 

RElS — Hamdi Ragıp Atademir. 
HAMDİ RAGIP ATADEMlR (Konya) — 

Sayın arkadaşlarım; matbuat tarihimiz büyük 
hamleler, büyük denemeler, ilerlemeler kaydet
miştir. Vakit, vakit bu hamleler, bu deneme
ler büyük inkisarı hayallere uğratmıştır. Ha
kikaten matbuat hürriyeti namına bâzan büyük 
irtikâplar yapılmıştır. Bu bakımdan son yaşa
dığımız 20 küsur sene, büyük teknik ilerleme
ler yanında hürriyetsizliklerin müesseseleştiği 
devirdir. Güdümlü matbuat, gazetelere emir 
vermeyi, gazete kapatmayı, ilânlarla gazete 
beslemeciliğini müesseseler haline getirmişizdir. 
Maalesef aynı insanlar bugün matbuat hürri
yetinden, düşünme ve yazma hürriyetinden 
bahsetmektedir. Pravda vâri gazeteye ve ga
zeteciliğe daha rubu asır geçmiyen hayatımız
da şahidolduk. Başka şahitler aramıya ihtiyaç 
yoktur, içinizde he'm fail olarak, hem de bun
lara şahidolarak yaşamış insanlar pek çoktur. 
Mahallede çocukların jandarma ve asker oyunu 
oynadığı gibi, bu memlekette demokrasi oyunu 
oynanırken aynı sözler söylenmiş, kelimeler müp
hem mânaları içinde gizlenmiş ve millet aldatıl
mıştır. (Soldan, bravo sesleri). Aynı şeyin de
vam edip etmiyeceğini sizlerle beraber ispat ede
ceğiz. 

Demokrasi, tenevvür demektir. Demokrasi 
tenevvürdür denilirken, bu memleketin % 13 ü 
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okutulmuştur, daha yeni % 23 ten, % 26 dan 
bahsediyoruz. Bu memlekette demokrasinin te
mel taşı olan tenevvürü bırakmışlar, taş devri 
yaşıyan insanları ihmal ederek, onların hayat 
haklarına tecavüz ederek demokrasi mefhumun
dan bahsetmişlerdir. Bu hakikatleri unutup bir 
memlekette kendi kaderlerine, kendi hayatları
na terkedilmiş insanlar duruken bir tarafta mu
azzam şenlikler, muazzam saraylar ve muazzam 
eğlenceler tertibetmişlerdir. 

Bir şeyden bahsedeceğim : Ankara'da çıkan 
bir gazete, daha birkaç nüsha evvel, bu memle
keti ziyaret eden muhterem bir misafirin karşı
lanmasını ve ona yapılan ikram ve izzetleri ay
nen şu kelimelerle tavsif ediyordu : 

«Lâle devri yaşanıyor ve şenlikler tertibedili-
yor!» , 

Ben soruyorum, muhterem misafirin babası 
geldiği zaman acaba onlar ne yapmışlardı? Mat
buat bu mudur? 

Umumi efkârın itham ettiği bir iktidardan 
bahsettiler. Arkadaşlar, bu söz çok doğrudur. 
Umumi efkârın itham ettiği bir eski iktidar var
dır. Bu iktidarı acaba gazeteler itham etmediler 
mi, acaba o günkü gazetelerin istical sözü kâfi 
değil midir? Bu gibi maziye, bu gibi tecrübeye 
istinadederek bugün doğrudan doğruya matbuat 
hürriyetinin alemdarlığmı yapmak acaba ne yüz
le mümkündür? Birtakım dogmatik hükümler, 
vaktiyle yaşadıkları devrin ahvaline, akvali uy-
mıyan tahripkâr sözlerle burada vatanperverane 
konuşmalar yapmak tamamen yersizdir. Maalesef 
burada basının bir kere daha siyasetin istismarı
na kendini arz ettiğini esefle müşahede etmekte
yim. Şöyle ki : Dünkü, kendilerini ekzekute eden, 
zulüm ve tazyik altında bulunduran insanlar 
bugün onun müdafii kesilmektedirler. Burada 
samimiyet aranamaz ve samimiyet yoktur, ar
kadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Daima 
çift ölçüler kullanılmaktadır, işe geldi mi İngi
liz, Fransız matbuatı, işe gelmedi mi, «biz bize 
benzeriz!» meşhur sözü. (Sağdan, «O Atatürk'
ündür onu istihfaf edemezsin» sesleri, gürültü
ler) Birtakım sofizmalarla meseleyi halletmek is
tiyorlar. Muhterem söz hürriyeti müdafileri, sab
rediniz ! 

MEHMET HAZER (Kars) — Atatürk'e sen 
dil uzatamazsın. 

REİS — Hâdise mi çıkarmak istiyorsunuz, 
durup dururken? 

— Ut 
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HAMDÎ RAGIP ATADEMÎR (Devamla) — 

Bütün sofizmalarla, samimiyetsizliklerle demok
rasi kahramanlığı yapmak istiyorlar. Çünkü 
bunu çok ucuza satmak istediler. (Soldan, bravo 
sesleri ve alkışlar). Aslanköy hâdiselerini unut
mayın... Senirkent'te ve Şarkta yaptıklarınız 
kâfidir artık! (Soldan, şiddetli alkışlar.) De
ğerler hep alt üst olmuş, şimdi bunu nizama 
koymak lâzım gelmektedir, efendiler. Hürriyet-
perverlik mi, hemen karşmızdadırlar... Ancak, 
soruyorum size, acaba hanginiz bir İngiliz va
tandaşı kadar nizam ve intizama hürmetkarsı
nız? Evvelâ kendinizi onunla mukayese ediniz. 
(«Onlar ancak tabanca taşır» sesleri) 

Sistematik düşünceden mahrum, tekerleme 
kırmtılariyle ne matbuat hürriyeti ve ne de ten-
kid hürriyeti kuramayız. (Alkışlar) Tenkid hür
riyetinin dejenere olmasında ve za'fa uğrama
sında bu türlü kötü tradisyonlarm rolü vardır, 
mesuliyeti vardır. (Soldan, bravo sesleri) De
mokrasi tenkid gücüne dayanır. Evet arkadaş
lar, tenkidetmek 'herkesin namusu ile, şerefiyle, 
haysiyetiyle oynamak demek değildir, tenkidin 
icabettirdiği birtakım şartlar vardır : îhtısas 
ister, bilgi ister, iktidar ister. Tenkid gücünü 
zayıflatan sebepler arasında 25 senelik mazimi
zi bol bol zikredebiliriz. Bu çatı altında bile dü
şünen insanlar göz önünde bulundurulmuşlardır. 
Buna mukabil bugün gördüğünüz kütle, (sağı 
göstererek) siz de dâhil, seçimle geldiniz. De
mokrasinin bu mabedi seçim temeline dayanı
yor. Bugün kalkıp da gazetecilere veya politika
cılara, «efendim orta mektep diplomamı kay
bettim, mebus olmak istiyorum» diye bu müba
rek müessesenizle alay ettiriyorsunuz, ahlâkı 
bu derecede düşürdünüz. Kendinizle, milletin 
bu mukaddes müessesesiyle alay ettiriyorsunuz. 
Burada konuşurken bunun mesuliyetini asıl ta
rih huzurunda siz yükleneceksiniz. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bir taraftan tahsilin lüzumunu ileri sürüyor, 
bir taraftan inkılâplarımızla övünüyor, tahsil 
ve terbiye müesseselerimizle övünüyor, diğer 
taraftan, şimdi de diyorsunuz ki, tahsile ne lü
zum var? (Bravo sesleri) Bu kendi kendinizi in
kârdır, buna tamamiyle sofizma derler. Hürri
yeti tahditten ziyade hürriyet suiistimalini ön
lemek dâvası karşısındayız/Hürriyetin tahdidi 
diye bir şey yoktur, zaten hürriyet tahdit ile 
olan şeydir. Hürriyet, senin varlığınla benim 
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varlığım arasındaki muvazenenin teessüsüdür. 
Yoksa senm alabildiğine düşünmek, yapmak 
hakkın, benim alabildiğine düşünmek, yapmak 
hakkım değildir. Bunlar basit mefhumlardır, 
bunları vaktiyle malûmatı medeniye derslerinde 
okuturlardı. (Soldan, gülüşmeler) 

Sokakta çocuklarımızın konuşmalarına bakı
yorum, bir rezalet, dil berbat, küfür, argo! Aile 
içine gidiyoruz, okul aile birliklerini dinliyoruz, 
analar babalar bütün şikâyetçi. Neden? Gazete
lerden. (Alkışlar) Açık söyliyeyim. Bunları ben 
söylemiyorum, kendiniz ana, baba, veli olarak 
dinleyiniz,' mütemadiyen şikâyet ediliyor. Resim
lerinde, yazılarında nüktelerinde, esprilerinde 
mütemadiyen bu şikâyet! Şikâyete hedef mat
buatın acaba hiçbir mesuliyeti yok mudur ? Mat
buat hürriyeti mutlaka içinde, matbuat bütün 
bunlardan «lâyüsel, amma yef'al» midir? Mat
buatı bir" ilahe vaziyetine getirmiyelim, her şeyi 
yerli yerine koyalım, onun da değeri vardır, rol
leri vardır, hizmetleri vardır, zaferleri vardır... 
Fakat buna rağmen büyük zaafları ve mağlûbi
yetleri de vardır. 

Geçende muhterem bir gazeteci arkadaşımın 
- ki, kendisine hakikaten hürmetim vardır -
Türk terbiyesine ait hakikaten mühim, düşün
dürücü, üzücü; bazan da yaratıcı yazıları var
dır. Bu arkadaş üç, dört makalelik bir yazı se
risi neşretti idi onlar, bâzı mütefekkirlerimiz, 
bâzı münevverlerimiz buna cevap verdiler. Ben 
de karınca kararınca cevap vermek istiyordum, 
fakat vazifelerim mâni oldu. Hakikaten arka
daşlar, bugün matbuatımızın, matbuat olarak 
rol ve vazifesini idrak etmiş olarak ele alacağı 
memleket meseleleri vardır. Maalesef bunları 
uzun zamandan beri matbuatımızda görememek
teyiz. Soruyorum: İngilterede bugün büyük bir 
gündelik çıkarmak için 2 milyon isterlin lâ
zım olduğunu duyuyoruz. Artık gazeteyi, mat
buatı dördüncü veya beşinci bir kuvvetmiş gibi 
alıyoruz. 

Arkadaşlar hakikaten icra kuvvetinin, ka
za kuvvetinin, teşriî kuvvetin yanında bir de 
basın kuvvetinden bahsedilebilir. Fakat müsaa
de buyurun. Nazariye olan şeyleri birer müte-
arifeymiş gibi buraya getirmekte her halde hiç
bir isabet olmasa gerektir. İnsanlar nazariyede 
çok ileridirler, istedikleri gibi düşünürler ve 
hattâ hatır ve hayale gelmiyen fikir kombinezon
ları ortaya çıkabilir. Fakat pratik daima naza-
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riyenin karşısında bir kantar topu vazifesi gör
mek mecburiyetindedir. Nazariyede 1leri olmak 
ilerilik değildir. Asıl nazariyenin, pratik şeyler
le beraber, birtakım vakaları tevsik edebile
cek durumda olması icabeder. Biz maateessüf 
nazariyede tamamen mesuliyetsiziz, ameliyeye 
geçtiğimiz zaman da tamamen mesuliyetsiz ol
mak istiyoruz, demek istiyorlarsa hayır arka-s 

daşlar, nazariyede mesuliyetsizliği kabul ede
rim, fakat pratikte asla arkadaşlar. Mesuliyet 
daima matbuatın karşısmdadır. Hiç olmazsa 
yaptığımız işin mahiyeti size o mesuliyeti öğ
retir ve daima fizikî mahiyette olduğu kadar 
fikrî mahiyette de öğretici durumdadır. 

Matbuatın daima mücerret prensiplerinden 
bahsedildi. Halbuki matbuatın başlı başına ilân
lar meselesiyle münasebeti konuşulmadı. Dün
yanın her tarafında matbuat bir nevi püblisite 
elinde esirdir. Evet, Matbuatın esareti de var
dır ve bu memleketimizde de bol bol müşahede 
edilen burada defalarca konuştuğumuz bir me
seledir. Matbuatı bugün buraya siz bir ilahe ola
rak getirip oturuyorsunuz. Matbuat istiklâli, 
ilân alanın, ilân verenin, ilân temin edenin em
rinde hiçbir şeydir, bir sabun köpğünden iba
rettir. Buyurun Amerika'nıza, buyurun ingilte
re'nize, buyurun Fransa'nıza... Her yerde budur, 
ispatı çok kolaydır. Amerika'da küçük matbu
at ilândan bol bol faydalanır. İngiltere'de, bü
yük matbuat faydalanır, Londra'da büyük gaze
teler vardır. Maalesef bizim memleketimiz bu 
işin içinde bocalamaktadır. Niçin bunları tet
kik etmiyorsunuz? Başka memleketlerdeki mat
buat ihtiyacı her yerde aynı mıdır, soruyorum 
size? Acaba ingiltere'de gazete okuyanların sa
yısı ne kadardır? Türkiye'de gazete okuyanla
rın sayısı nedir? Hattâ okuyan zümreler hangi
leridir; nerelerdedir? Ankara'daki satışlar, Kon
ya'deki satış, Malatya'daki satış, Van'daki sa
tış acaba bu şehirlerin nüfuslariyle mütenasip 
midir, soruyorum? Hayır arkadaşlar. Binaena
leyh kendimizi matbuat meselesi karşısında gö
rürken, kendimizi biraz da memleket realitele
ri karşısında görelim. Kalkıpta ingiltere'de leh
te şu var, aleyhte şu var, demiydim. Evet, in
giltere'de bunlar bulunabilir. Fakat biz evvelâ 
kendimizden hareket edelim. Yoksa yabancı bir 
memlekette 50 - 100 senelik tarihî, tradisyon-
larla dolu bir maziye sahibolan bu müesseseyi 
kendimiz için biçilmiş bir kaftanmış gibi mem-
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leketimize getirmeğe ne parti olarak, ne hükü
met olarak, ne de efkârı umumiye olarak hiç 
kimsenin hakkı yoktur. 

Arkadaşlarım; bugün modern matbuat da
ha çok sınai, iktisadi bir müessesedir, sanayi
leşmektedir. Her iktisadi müessese ve işletme 
gibi bu hal matbuatı da biraz merkantil yap
maktadır. Binaenaleyh hakikatleri önümüze ol
duğu gibi sermekte isabet vardır. Yoksa bu va
ziyette bir ilahe karşısında olmadığımızı bilme
miz ve anlamamız lâzımdır. Binaenaleyh böyle 
sanayileşmede olan bir işletmecilik halinde te
kevvün etmekte olan matbuatı, (buna ingiliz 
matbuatı da girer, birtakım istisnalar hariç, 
Fransız matbuatı da girer) bunları bir tasnife 
tâbi tutmak lâzımdır. Fikir ve doktrin gazete
leri vardır. Sırf haber ve enformasyon için çı
kan gazeteler vardır. Bunların içinde ilmî olan 
mecmualar vardır. Bunların her hangi bir ideo
lojiye veya bir sermaye, patron veya zümreye 
bağlı olarak birtakım imtiyazları vardır, işte 
bu vazifeleri birbiriyle karşılaştırmak ve bera
ber mütalâa etmek lâzımdır. Yoksa matbuatı 
opinyon sahibi bir organ olarak ve tek fonksi
yon içinde mütalâa etmek birçok sofizmalara 
sürükler. Binaenaleyh matbuatı bu türlü fonk
siyonları içinde tarif etmemiz ve ele almamız lâ
zımdır. 

Bunların yanında matbuat her şeyden evvel 
ağaçtır, sudur arkadaşlar. Birçok memleketler
deki matbuat, bizim memleketimizdeki, meselâ 
bir vilâyetteki her hangi bir esericedit kâğıdı bü
yüklüğündeki gazete gibi değildir. Onların hep
si icabında ağacını, icabında suyunu temin ede
rek kâğıdını yapar ve matbaaya kadar götürür. 
Matbaada basar ve okuyucularının ayağına ka
dar götürüp satar. 

Biz daha bu seviyeye gelmiş değiliz. Bizim 
ancak gelebildiğimiz seviyeyi size izah edeyim 
arkadaşlar. Bizde gazetenin ehemmiyeti her han
gi bir şekilde bulduğumuz bir kombinezonla 
temin ettiğimiz ihtiyacımızdan fazla gazete kâ
ğıdı ile, Avrupa'dan ithal ettiğimiz veya mem
leketimizde bulabildiğimiz kâğıtlarla değerlen
dirilmektedir. (Bravo sesleri) Biz bundan baş
kasını daha yapamadık ve yapmaktan da çok 
uzağız. 

Binaenaleyh, bu gibileri nazarı itibara ala
rak matbuat hakkında. hükümlerimizi biraz in
saflı olarak vermemiz lâzımdır. Yoksa isviçre'-
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deki kanunlar, mahkeme kararları; İngiltere'
deki yazılı olmıyan birtakım örf ve âdetlere, 
tradisyonlara dayanan hususiyetler bizim için 
asla bir örnek olamaz, arkadaşlarım. 

Arkadaşlar, iyi bir haberde bulunması lü
zumlu vasıflara geçiyorum : 

İy i bir haber alâka çekici olacaktır, mühim 
olacaktır, yeni ve taze olacaktır. Fakat, en mü
him vasıf, arkadaşlar, doğru olacaktır. Alâka 
çekici olması mühim bir şey değildir. Bu, mem
leketin içtimai ve fikrî bünyesine göre, iktisadi 
refah seviyesine göre değişebilir. Bunlar kültür 
seviyelerine bağlıdır. Bakmayınız istatistiklere; 
bugün okur yazar nispeti gerçek bir ilkokul 
tahsisi yapan bîr memleket olarak yüzde 13 ü 
geçmez; Binaenaleyh böyle bir memlekette alâ
ka çekici havadisler neler olabilir? Hakikatte, 
bir Amerikalı bunu gayet güzel karikatürize et
miştir ; fevkalâde güzel söylemiştir : 

«Bir köpek bir insanı ısırdı; bunda alâka 
yoktur. Fakat bir insan bir köpeği ısırdı; işte 
havadis budur» der. 

Amerikanvari alâka çekicilik bu ifadenin 
içinde mündemiçtir. Ama bu, benim memleke
tim için aynı değildir. Ben Amerikalıların refah 
oyunları yaptığı bir memlekette değilim; ben 
Amerikalıların dolarlarını sarf etmek ihtiyacını 
duyduğu, bulduğu ve aradığı bir memlekette 
değilim. Ben asırların ıstırabı ile yuğrulmuş bir 
memleketin içinde yağıyorum. Binaenaleyh be
nim gazetede gazeteci esprisi... 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Ya
ni bu memlekette demokrasi olamaz mı diyor
sunuz? 

HAMDI RAGIP ATADEMÎR (Devamla) — 
Müsaade buyurun Hâmid Bey. Daha çocuklu
ğumuzda siz demokrasiyi ele aldınız. Soruyo
rum size, bu memlekette demokrasi tradisyonu 
kurulmuş mudur? En fazla sizin bilmeniz lâzım
dır ki, Hâmid Bey demokrasi kolay kurulamaz. 
Sizin devrinizle bizim devrimizi düşünün. Bel
ki o zaman hürriyeti matbuat bundan fazla idi. 
Hiçolmazsa o zaman bir Falih Rıfkı Atay yok
tu. 

Arkadaşlar, her haber her keşi alâkadar et
mez. Okuyucunun seviyesi meselesi, kültür de
recesi bun^a rol oynar, demiştim. Maalesef Ame
rikan matbuatının ve Avrupa matbuatının en 
büyük endişesi, bir iktisadi işletme olarak; faz-
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la satıcı bulmaktır. Binaenaleyh onun aramlş 
olduğu ekzantrik ve sansasyonel haberler bizim 
için değildir. Eğer matbuatın milletin terbiye
sinde ve milletin ilerleme ve kalkınmasında bir 
vazife aldığına inanıyorsak sırf bu cins havadis
lerden ve bu cins telkinlerden kendisini uzak
laştırdığı zaman yapabilmiştir. Amerika mat
buatı, Avrupa'nın büyük matbuatı >en büyük 
muharrikini ilânlarda ve sansasyonalizmde bu
lur. Bunun haricinde orada hiçbir şey rol oyna
maz ve onun büyük patronu büyük politika 
oyunu içinde kendisini hazırlar ve onu o istika
mete sevk eder. 

Havadisin mühim olmasına gelince arka
daşlarım, havadis gazetelere göre değişir. Bir 
büyük matbuat vardır, bir de küçük matbuat 
vardır. Vilâyetlerde olan matbuat başkadır, bü
yük merkezlerde, fikir merkezlerinde olan mat
buat başkadır. Binaenaleyh her memlekette in
giltere'sinde, Amerika'sında, hattâ Türkiye'de 
de bu mevcuttur. Bunlar bedahettir, her kesin 
müşahede ettiği hususlardır. Mahallî bir gazete 
için mühim olan havadis öteki için mühim de
ğildir. Acaba bizim gazetelerimiz mühim olarak 
neleri almaktadırlar? Bana bir gazeteci geldi, 
bütçe konuşmasından sonra benimle hasbıhal 
ederken dedi ki : «Falan bey; eğer siz bunu mu
halif olarak söylemiş olsaydınız 36 lık punto
larla bunları yazardık, maalesef Demokrat Par
ti mebususunuz ve onun için biz sizin aleyhiniz
de yazacağız.» Meclisin kahvesi şahittir. (Sağ
dan, gülüşmeler) (devam devam, sesleri) Bir 
Amerikalı için arkadaşlar bir haber daima bir 
haberdir. Fakat tekzip, o da bir haberdir. Hal
buki bizim için öyle değildir. Bizim kitleleri
miz Amerika'İr kitlelerle mukayese edilemez. On
larla sosyal pisikoloji bakımından büyük ayrı
lıklarımız vardır. Eğer biz bu memleketin mu
kadderatını ve mukadderat mesuliyetini yüklen
miş insanlar isek, ki böyledir, o zaman biz mem
leketimizi Amerika'daki gazetecilik anlayışiyle 
asla idare edemeyiz ve buna lâyık olamayız. 

iyi bir haberde bulunması ieabeden üçüncü 
vasıf da haberin yeni ve taze olmasıdır. Haki
katen eski haberler elbetteki, hiçbir şey temin 
etmez. Fakat bu eski haber, yeni haber meselesi, 
haberin mühim ve alâka çekici vasıflariyle az 
çok değişebilir ve ayrı bir vaziyette mütelâa edil
mesi ieabeder. Ben bu noktada durmıyacağımv 
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Fakat asıl karakteristik vasfı olan «doğruluk» 
vasfı üzerinde duracağım. 

Arkadaşlar; bir haber doğru değilse, bunun 
ne işletmecilik için, ne memleketin kalkınması 
için, ne de bir fikri ve kültürel seviyenin yüksel
mesi için kıymeti vardır. Aynen bu bir haber 
olarak bir sabun köpüğü gibi sönüp gider. Bir 
gün için kıymeti vardır, fakat ertesi günü o ga
zete en az okunan gazetedir, ertesi giinü satılmaz 
hale gelir. O gazete itimattan mahrum kalır. 
Demek ki gazeteciliğin en mühim yeri hem ikti
sadi işletme olarak, hem diğer fonksiyonlar ola
rak doğru havadis vermesidir. 

Arkadaşlar, doğru havadis nasıl temin edi
lir? Doğru havadis seviye meselesidir Her şeyden 
evvel eğer başka memleketlerde olduğu gibi ga
zetecilik kültür seviyesi bakımından muayyen 
dereceler- üzerinden göreceği işe, kendisine veril
miş olan işin mahiyetine göre muvaffak olabilir 
veya olamaz. Siz eğer bir gazeteciye üniversite 
mefhumu diye bir şeyden bahsederseniz o bunu 
mevhumu diye yazar, siz de gözünüzle o yazıyı. 
görürsünüz ve siz de okursunuz o yazıyı. Okur
sunuz, ona gazeteci demezsiniz. Bu kendisinin, 
sizin, memleketin ve sizin sahibolduğunuz fikir 
için dahi en büyük hiyanet vasıtasıdır. Bu bakım
dan gazetecinin kültür seviyesinin yükseltimesi 
lâzımdır. Bunu herkesten evvel gazeteciler ister
ler ve istemeleri de lâzımdır. Nitekim içimizdeki 
gazeteci arkadaşlar da bu kaziyeye uyan insan
lardır. Başka memleketler bu kültür seviyesin
deki gazetecileri ve gazeteleri değerlendirmişler
dir. Başka suretle gazete ve gazetecilerini değer
lendirmiş bir memleket de yoktur. Rica ederim 
göstersinler, hangi Avrupa muharriri, hangi Av
rupa muhabiri en aşağı üniversite tahsili görme
miştir? Ankara'ya gelmiş olan Fransız ajansı 
muhabirlerini alınız, üniversite mezunudur, pek 
çoğu doktordur, hukuk doktoru, edebiyat dokto
rudur. Arkadaşlar realite budur. Biz şimdi inkı
lâplarımızla övünüyoruz, demokrasimizle övünü
yoruz, göksümüzü gere gere bahsediyoruz. Fakat 
gazetecimize geldiğimiz zaman, hayır diyoruz, 
okumasa da olabilir. Arkadaşlar, bu kadar kolay 
ve ucuz bir gazetecilik dünyada yoktur. Ucuz 
muhabir ve ucuz ve sathi teşkilâtla ve gazetecilik 
servisi ile bu işin yürütülmesi isteniyorsa ve 
bunu Türk matbuatı müdafaa ediyorsa, ben mat
buatı tenzih ederim, ve ben matbuatta çalışan 
bilgili, görgülü fedakâr arkadaşları tenzih ede-
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rim. Onlar namına böyle bir arzuyu bu kürsü
den millet huzurunda nefretle reddederim. 

Hakikaten bizdeki matbuat tamamen ucuz 
muhabir, ucuz yazı sevdasında olan bir "matbu
attır arkadaşlar. Hepimiz yazı yazdık, bir kuruş 
para almadık Her gün peşimizde bir muhabir 
bir mecmua için bir başka şey için bir yazı yazın 
da mecmuamıza koyalım diye söyler. 

Hakikaten arkadaşlarım, bizdeki 'matbuat 
Amerikanvari, Inğilizvari bir matbuat değildir, 
avuç dolusu paralar sarfiyle kurulmuş değildir. 

inşallah bizdekiler de bu derecelere ulaşacak
lardır, bilhassa tenkid eden arkadaşlarımızın 
himmetleri ile bu seviyeye erişeceğiz. 

Arkadaşlar, doğru haber, seviyeli muharrir 
ve muhabirle elde edilir. Çünkü o, söyleneni din
ler, anlar. Kendisine lüzumlu olanı sorar araş
tırır ve o zaman gazetesine lâyık ve gazetesinin 
fonksiyonlariyle mütenasip haber verir. Bir Ame
rikalı muharrir fevkalâde yerinde olarak şunu 
söylüyor. Maalesef kendimizden bahsedemiyo
rum, çünkü misalleri Amerika'dan, Avrupa'
dan alınca konuşmalar, münakaşalar bu safha
da bir üstünlük arz ediyor, bu sebepten Ameri
ka'dan misal alıyorum. (Sağdan, «hiçbir zaman» 
sesleri). Dinliydim efendim, dinliyelım. Biz 
sizi sabırla dinledik, siz de lütfen dinleyiniz, fik
riniz varsa buraya gelip söylersiniz, gürültü 
etmeyin. Bende biraz hocalık vardır, müsaade 
ederseniz gürültüden hoşlanmam. (Gülüşmeler) 

Amerikalı muharrir diyor ki; tefsir, gazete
cinin bir hâdise hakkında yazdığı şeyler, bun
lar serbesttir, fakat vakalar mukaddestir. 

Arkadaşlar, zannederim ki, modern gazeteci
liğin bütün şiarı da bu olmak icabeder. Elbette 
havadis almakta, havadisi anlamakta, havadisi 
anlatmakta gazeteci serbesttir ve hürriyet de bu
radadır. Fakat hürriyeti tahdideden bir mukad
des unsur karşısmdadır, o da vakanın kendisi
dir. Vakayı değiştirmeye, tahrif etmeye, onu 
olduğundan başka göstermeye kimsenin hakkı 
yoktur. O da mukaddesatın başında gelir. Onun 
için kalkıp da sadece gazetecinin hürriyetinden 
bahsedenin aynı zamanda karşısındakinin hür
riyet ve haklarına da hürmet etmesi lazımgelir, 
onun da mukaddes olan varlığa, fikirlere saygı 
göstermesi ieabeder. Bugün, doğru havadis, ga
zete ve gazeteciliğin belkemiğidir. Bunu yapmı-
yan bir gazete ve gazeteci ciddî olmaktan çok 
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uzaktır. Ciddî bir gazete ve gazeteci, mesleki
ni kirletmiyen, aldığı haberi doğru yazan gaze
te ve gazetecidir. Binaenaleyh bu şiarı benimse-
miyen bir gazeteci bu memlekette karanlık oyun
lar oynıyan, karanlıkla oynıyan bir meçhul düş
mandan başka bir şey değildir. Birçok havadis
ler vardır, gizlenir. Niçin! Çünkü o gün men
faatine veya patronun menfaatine veya mensub-
olduğu ideolojinin menfaatine uymaz. Yarın 
aynı gazetecinin arası patroniyle bozulur, bu 
defa gelir başka bir patrona aynı şekilde hizmet 
eder. Bu, ciddiyetten uzaktır. Gazetecinin bir 
meslek ahlâkı vardır, arkadaşlar. Hiçbir arka
daş şimdiye kadar gazetecinin meslek ahlâkın
dan bahsetmedi, temas buyurmadı. Asıl temas 
edilmesi icabeden nokta budur. Başka memle
ketlerde bu mevcuttur. Fakat bizim memleketi
mizde bu, zannederim ki teessüs etmek üzeredir, 
henüz teessüs etmiş sayılamaz. Bunu huzurunuz
da açıkça söylüyorum. 

(Reisvekili İhsan Baç Riyaset mevkiine geçti.) 
HAMDİ RAGIP ATADEMÎR (Devamla) — 

Arkadaşlar, hakikatten tegafül etmekteyiz. Av
rupa gazetelerinin çoklarında muhabirler ara
sında iş bölümü vardır. Her muhabir her yere 
sevk edilmez, iki muhabirle bir gazete idare edil
mez. Dedim ya, Türkiye'de ucuz muhabir, ucuz 
muharrir, ucuz yazı... Bu ucuzun ne olacağını 
tahmin edersiniz? Ben bu kürsüden, matbuatta 
çalışan, yazı işlerinde, hattâ teknik işlerde 
çalışan arkadaşların hukukunun da hiç bahis 
mevzuu edilmediğini görmekteyim. Maalesef 
bizde matbuat, büyük matbuat birkaç kişi müs
tesna, muharriri de, fikir adamını da, muhabiri 
de sadece kullanmaktadır. Sadece kullanmak
tadır, fazla bir şey yapmamaktadır. 

Geçenlerde İstanbul Gazeteciler Cemiyeti İns-
titüsü mezunlarından gelen telgraflar hepimizin 
gözü önünde okundu. Bu tahsil görmüş insanlar 
iş bulamamaktadırlar. Bunlar memleketimizin 
hem bir sosyal meselesi, hem de bir fikir işçisi 
meselesi karşısında bulunduğumuzu gösterir. 
Ancak matbuat hürriyeti kalkanı arkasında 
önüne gelen, ağzına geleni söylesin ve yazsın... 
Hayır arkadaşlar; bunu bırakalım. Ana mese
lelerimizin maddi tarafları ile meşgul olalım, 
meselelerimizi olduğu gibi teşrih edelim. On
dan sonra dertlerimizin devasını bulmakta itti
fak edebiliriz. Bu memlekette namuslu çalışan 
insanlarız, bu kürsüde yemin ettik. 
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çok mühimdir. Avrupa'da parlâmento muhabir
leri vardır. Buraya gelen adamlar en aşağı, po
litikayı, siyasi tarihi, sosyal hayatın, iktisadın 
mânasını, durumunu bilen insanlardır. Ben genç 
arkadaşlarımı itham ediyorum, fakat matbuatta, 
klâsik matbuat anlayışından uzaklaşarak tec
rübeli adam veya tahsilsiz, fakat kariyerden ye
tişmiş insanlar vardır. Bugünkü dünyamızın 
meseleleri o kadar karışıktır ki, kültürü şart 
koşar; ihtisası şart koşar. Maalesef matbuatı
mız bu seviyeyi bulamamıştır. Parlâmento mu
habirliğine gerektiği şekilde ehemmiyet verme
dik. Bunu ne matbuatımız takdir etti, ne de biz... 
Açıkça konuşalım arkadaşlar. Fakat elbette bir 
gün düşüneceğiz. Muhabirler ve parlâmento mu
habirleri üzerinde duracağız Eğer bunu meslek 
kendi kendine halletmezse bunun bir meslek 
kanunu ile halledilmesine lüzum vardır. 

Fransa'da, buradan sık sık misaller verildi, 
ben de vereyim. Her gazetenin, aşağı, yukarı, 
Riyaseti Cumhurluk için bir muhabiri ve servi
si, hükümet mahafili için bir servisi vardır, 
ilim teşekkülleri için bir servisi vardır. Muha
biri değil, servisi vardır, gazete bunlarla çalı
şır ve matbuat hüviyet ve hürriyetini onlarla 
iktisabeder. Yoksa bütün işleri yüklenmiş iki 
muhabirle matbuat hürriyetinin elde edilmiş 
olduğu bir yer yoktur. Bu muhabirlere ve yazı 
işleri müdürlerine bilâhara temas edeceğim. 
(«O», sesleri) Evet, evet temas edeceğim. 

Bizde sokakta, çarşıda, pazarda olmuş olan 
günlük havadisleri getiren muhabirle doğru
dan doğruya parlâmento muhabiri, hükümet 
muhabiri aynı şeylerdir. Vakit, vakit yer değiş
tirirler. Mahkemeye bugün sen git yarın ben 
giderim, olabilir. Vilâyete uğra, polise uğra, ne 
havadisler varsa devşir, gel.... Hayır arkadaşlar, 
matbuat bu değildir, böyle olmamalıdır. Matbu
at mensuplarının da kabiliyetlerine, zekâlarına, 
ihtisaslarına göre üzerlerine almış oldukları va
zifeleri vardır. Çünkü mesuliyetsiz değildirler, 
onların da mesuliyetleri vardır. 

Gazetelerin başmuharrirleri, haberleri mu
ayyen bir istikamette toplatarak neşrettirir. 
Siyasi hareket hattını çizer. Fakat, bu bizde 
çok defa hiç kaale alınmamıştır. Başmuharrir
ler, her biri akademik sıfatları haiz olan muh
telif servis şefleriyle, muharrirleriyle çevril
miştir. Dış politika, iç politika, ummui ha-
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berler kısmı, spor kısmı, akademi ksımı şu kıs
mı, bu kısmı. Bütün bu muharrirler baş mu
harrire yardım ederler. Bunlar hangi gazete
mizde var arkadaşlar!.. Yazı işleri müdürlüğü 
gazeteciliğin en kritik ve en mesuliyetli ve en 
mühim yeridir. Biz yazı işleri müdürlüğünü iş
te böyle bir müessese olarak görmek istemiyo
ruz. Dikkat edin, encümende bu mesele konu
şulurken bunlara bir lise tahsilini fazla gören 
arkadaşlarımız oldu. Halbuki biz onları daha 
yüksek tahsilli, bilgili görgülü görmek istiyo
ruz. 

Arkadaşlar, zannedeliyor ki, matbuatı serbest 
bıraktıkça onu seviyesizleşme durumundan kur-
taramıyacağız. Biz seviye şartını korsak mat
buat güya seviyesizleşecekmiş, yıkılacakmış gibi 
söylenenler vardır. Bu, yanlıştır. Bizim kanaa
timiz, matbuatı seviyeli görmektir. Biz mat
buatı esasen seviyeli olarak biliyoruz. 

Yazıişleri müdürleri; bunlar doğrudan doğ
ruya gazetenin en mühim reknünü teşkil eder
ler. Bunlar matbaaya veirlecek yazıları ince
lerler; metinlerini gözden geçirirler. Başlık
ları hazırlarlar, birçok yerlerde «mise en page»i 
bunlar yaparlar. 

Binaenaleyh bir gazetenin bütün estetiği, 
bütün alâka çekiciliği hep buna bağlıdır. 

Bu fonksiyonu biz o kadar küçük görüyoruz 
ki, bir lise kaydını koyduğumuz takdirde bu 
tamamen bir isyan haleti ruhiyesi doğuruyor, 
matbuat hürriyetine bir tecavüz gibi telâkki 
ediliyor. 

Arkadaşlar biz böyle olmamalıyız. Objektif 
olunuz; İlişlerinizden tecerrüdediniz, matbuatı 
bir memleket meselesi olarak ele alınız ve onu 
politika istismarcılığından azade kılınız. 

Bir hususa daha nazarı dikkatinizi çekmek 
isterim: Öteden beri matbuatı efkârı umumi-
yenin bir nevi tercümanı kabul ederler. Arka
daşlar, bu yanlıştır. Filhakika, birçok memle
ketlerde matbuat, efkârı umumiyenin sevk ve 
idaresini üzerine alır, basın efkârı umumiyeyi 
yaratır, basın efkârı umumiyeyi şu, bu istika
mette iyi veya kötü neticelere sevk edebilir. 
Fakat hiçbir zaman matbuat toplamının, bü
tününün, yekûnunun, milletin efkârı umumiye-
sinin yekûnu olduğu hiçbir memleket yoktur 
ve olamaz. O zaman parlâmentolara lüzum kal
maz, o zaman bu seçim meselelerine lüzum kal-
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maz, artık o zaman demokratik prensipleri de
ğiştirmemiz, tâmamiyle yeni baştan ele alma
mız icabeder. Bunlar biraz tefahürdür. Matbu
atı hakikaten yerinde ve vasfında görmekten 
uzaktır. Şimdi esasen radyo ve saire gibi, tele
vizyon gibi rakipler de çıkmıştır. Acaba bun
lar da efkârı umumiyenin naşiri ve mümessili 
midir? Hayır arkadaşlar. Bunlar fonksiyanlariy-
le, mahiyetleriyle mütenasip olacak nispette efkâ
rı umumiyeden bir kısmını kendilerine iltihak et
tirirler; bir kısmını soğuturlar ve kaçırırlar. Bir 
kısmı radyo ve televizyonunu kapar, bir kısmı 
açar. Bunlar hiçbir suretle topyekûn efkârı 
umumiyeyi temsil sıfatını haiz değildir. Meşru 
ve hukuki mânasında efkârı umumiyenin temsili, 
ancak millî iradeyi temsil eden ve muhalefeti 
seçim teknik ve vasıtalariyle tahakkuk ettirilen 
millet meclislerine aittir. Bunun haricinde ef
kârı umumiyenin temsili yoktur. Kaldı ki, Av
rupa'da Amerika'da efkârı umumiyenin mü
messili dediğimiz gazeteler birkaç adamın cebi
ne, menfaatine hizmet eden, birkaç zümrenin 
veya partinin emrinde olan birtakım müessese
ler olmaktan uzak değillerdir. 

Bu noktanın tavzihi için bilhassa şu fikri 
ileri süreceğim: İngiliz matbuatının bir Kapita
list oligarşinin oyuncağı olduğu iddia edilmiştir. 
Bunu hepiniz okumuşsunuzdur ve istediğiniz 
literatürde bunu bulabilirsiniz. İngiliz basın 
tarihi, bu açık ifadelerle doludur. Binaenaleyh 
bu cinsten matbuat, itiraf etmelidir ki, geniş 
kültür sahiplerini sinesinde barındırır, iddia 
olunmaktadır ki, bu matbuat opjektiflik endişe
sini daima muhafaza eder. Binaenaleyh böyle 
bir matbuatı örnek alalım, hürriyet kendiliğin
den gelir, diyeceğimiz geliyor. Ama bu bütün 
kapıyı açmak suretiyle değil, hürriyeti iktisa-
bedecek ve hürriyete tasarruf edecek insanları 
ve unsurları yetiştirmek ve işbaşında görmekle 
ancak mümkündür. Binaenaleyh matbuat hür
riyetini muhafaza ederken o hürriyetten faydala
nacak olanları da gözden gçeirmek mecburiyetin
deyiz. 

Amerikan Gazete Müdürleri Cemiyeti, mev
kute olarak, jurnalistik ahlâk Oode'u diye bir 
matbua neşreder. Orada gazeteciliğin ahlâkiya-
tmdan sık sık bahsedilir ve onu gerektiren kaide
ler ve prensipler, etüdler orada neşredilir. Aca
ba memleketimizde gazeteciliği bir meslek haline 
getirmek için gazetecilerin yaptıkları cehitleri 
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sormak hakkımız değil midir? Acaba onlar şimdi
ye kadar gazeteciliğimizin seviyesini yükseltmek 
için ne gibi hizmetler yaptılar, ne gibi tasarruf
larda bulundular? Hürriyet kolayca elde edilir, 
tâ ki hürriyetleri iktisabedecek şahsiyetlerin de 
yetişmiş olması şartiyle. Hakikaten matbuatın 
hürriyet ve serbestiye ihtiyacı vardır. Fakat 
matbuatın ve matbuatla ilgili bulunanların sami
miyetinin, bitaraflığının ve doğruluğunun objektif 
olarak birlikte mütalâa edilmesi şartiyle... Eğer 
böyle bir mütalâadan uzak, sadece istiklâl isteni
yorsa o zaman bunlara istiklâlin verilmesi ve 
alınması kolay işlerden olur kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, basın hürriyeti, teessüs etmesi 
gereken bir hürriyettir. Bu hürriyetin teessüs et
mesi için de evvelâ bunun ahlâki vasıfları üzerin
de durmamız ve beraberce ahlâki vasıfları haiz 
şahsiyet ve insanları bulmamızla kabildir. Aksi
ne olursa bu vâki değildir. Nerede hürriyet var
dır, orada, evet, medeniyet vardır. Fakat nerede 
medeniyet vardır, orada ahlâki değerler vardır. 
Eğer ahlâki değerleri tanımıyan bir gazetecilik
ten, sırf bir iktisadi işletmecilik olan gazetecilik
ten bahsedersek orada hürriyete lüzum yoktur, 
o artık Ticaret Kanununa tâbi bir müessese ma
hiyetinden ileri gidemez. Muhterem arkadaşlar 
daha uzun konuşmak mümkündür. 

Sabırlarınızı suiistimal etmiyeyim. Başka za
man huzurunuza gelmek imkânını elde ederim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, şiddetli 
alkışlar). 

REİS — Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanuna (393) arka
daş rey vermiş, (321) kabul, (67) ret, (5) çekim
ser rey kullanılmıştır. 

Bu suretle tasarı kanuniyet kesbetmiştir. (Ha
yırlı olsun, sesleri). 

Buyurun, Hüseyin Balık... 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, 6 seneden beri bu Meclisten çı
kan kanunlara karşı ne Demokrat Partili ve ne" 
de diğer arkadaşlarımız bu kanunda olduğu de
recede töhmet altında kalmamışlardır. Gerek 
Millî Selâmet Kanunu, gerek Emekli Kanunu şu 
bu kanunlar gibi muhalefet tarafından tarize uğ-
rıyan sair kanunlar bu kanunlar derecesinde 
töhmetle karşılanmadı. 

1946 - 1950 arasındaki devre için esasen bir 
şey söylenemez, bendeniz de bir devre için bir şey 
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söylemiyeeeğim, yalnız hürriyet misakının ele 
alınmasından itibaren bugüne kadar geçenler 
hakkında biraz izhat takdim edeceğim. Demok
rat Partinin müşterek noktası ne idi, Dembkrat 
Parti neler iddia ediyordu, Demokrat Part i re
jim namına memlekette neyi söylüyordu? Bun
lardan bahsetmeye çalışacağım. 

TEVFlK ÎLERÎ (Samsun) — Bunların mev
zu ile alâkası yok. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Zatiâliniz 
kadar çok bilgili olsaydım, böyle basit konuş
malara teşebbüs etmezdim Tevfik İleri Bey. Za
tiâliniz kongre başkanlığı yaptınız, iskat kara
rının kahramanlarındansmız. (Sağdan alkışlar) 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Siz kendi ken
dinizi ıskat ettiniz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, karşı
lıklı konuşmayın. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Yakında mil
let de sizi toptan ıskat edecek inşallah. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Yine tan
rıdan temenni ederim, Tevfik İleri Beyin sözü 
yerine gelsin. Benim yerime memleket Demok
rat Partiyi iskat ederse, ben üzülürüm. 

REİS — Rica ederim bu şekilde konuşmıya-
lım. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Evvelâ 
Reis Beyden şunu rica ediyorum, buraya gelen 
hatipler basın kanunu münasebetiyle bütün ko
nuşmalarını yaptılar. Birinci cümlemi söyler 
söylemez sayın Tevfik İleri eski bakan oradan, 
«Ne münasebeti var bu kanunla?» Diyor. 
«Şimdi bu mevzuun kanunla ne ilgisi ver?» Di
yor. (Gürültüler) 

REİS — Müdahale etmeyin efendim, devam 
buyurun efendim. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Demokrat 
Parti toplantılarında hürriyet misakı tesbit edil
diği zaman şu üç husus tesbit edilmişti. Bunlar
dan bir tanesi, hürriyet misakı, bir tanesi Reisi
cumhurun başkan olmaması, parti ile münase-
batının kesilmesi, bir tanesi de Seçim Kanunu
nun tadili ve antidemokratik kanunların tashih 
edilmesi idi. Bizlerin muhalefetinde, 1946 ile 
1950 arasında bizim kendilerine arkadaş oldu
ğumuz zamanlarda, onların da bizimle çalıştık
ları zamanlarda, ben kendilerinin arkadaşı idim, 
şimdi profesörler arkadaşları oldular.. Sayın 
profesör, sayın medeni hukuk profesörü 1946 
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ile 1950 arasında, Demokrat Parti Matbuat Ka
nunu ile adım adım mücadele halinde iken nere
de idiler? (Soldan, gürültüler) Sayın profesör 
1950 senesinde, D. P. Matbuat Kanununu çıka
rırken nerede idi? Ben kendilerinin kıymetli 
yazılarına matbuatta hiç tesadüf etmedim. O za
man üniversiteye mensup bâzı profesörler mat
buat hürriyetsizliğine hizmet ettiler, yardımda 
bulundular. Muhterem arkadaşlar; dün matbu
at D. P. nin lehinde idi. 1946 - 1950 arasında 
matbuat, yekinen malûmunuz olduğu üzere 
D. P. nin lehinde idi. 1950 - 1954 arasında kıs
men lehinde ve kısmen de aleyhinde idi. 1950 
senesinde, D. P. buraya geldiği zaman bizi ye
meğe davet ettiler, ilk sözleri şu oldu : «Bayra
ma gidiyorsunuz, Matbuat Kanununu çıkaralım 
aynı zamanda Af Kanununu da çıkaralım bu 
hediyeyi de alın götürün» denildi. Biz Matbuat 
Kanunundan neler çektiğimizi onlarla beraber 
çok iyi biliyoruz. Onun için Matbuat Kanunu 
buraya ilk geldiğimiz -zaman çıkarıldı. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti o zaman hürri
yet konusundan bahsediyordu, o vakit barajdan 
bahsetmedi, endüstriden bahsetmedi. Çünkü 
memlekette en çok ıstırap çekilen bir rejim buh
ranı vardı, huzursuzluk vardı. Demokrat Parti 
iktidara geldiği zaman mümkün olduğu kadar 
sözünü yerine getirmeye çalışıyordu. Fakat 
1954 Haziranı geldi, ne oldu ise o zaman oldu. 
Bunun sebepleri vardır, meydandadır, hükümet 
29 Kasımda gafil avlanmıştır. Burada hükümet 
iskat edildiği gün o zaman elinde kuvvetler mev
cuttu, şimdiki kuvvetleri kâfi görmüyor. Benim 
şahsi kanaatim budur. 

Birinci mesele 29 Kasım meselesidir. İkin
cisi istanbul hâdisesi, üçüncüsü' iktisadi ve ma
lî darlık, dördüncüsü Meclis tahkikatının nere
ye vardırılmak istendiğinin bugün Matbuat Ka
nuniyle karşımıza çıkmasıdır. (Sağdan, alkışlar) 

tstanbuldan üç beş gün sonra îdarei örfiye-
yi kaldıracaktık. Fakat bu kanunla bütün Tür
kiye'de Îdarei Örfiye mahiyetinde olan yeni 
bir tedbir karşısında bulunuyoruz. Siz bu ka
nunla kalmayacaksınız. Bunu içtimaatı umumi
ye ve diğer kanunlar takibedecek. Millet bizi 
buraya bunun için göndermedi. Benim gördü
ğüm bugünlerde memleket ve Demokrat Parti 
bir rejim buhranı içindedir. Hakikaten ciddî 
bir mesele karşısındayız. Bu kanunu çıkaracak-
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smız, ama seçim çevrenize gittiğiniz zaman seç
menlerinizden iyilik görmiyeceksiniz 

Menderes birgün demişti ki, «Ne gam!» Bu 
kelimeyi çok kullanırdı. 1947 - 1948 de Millet 
Partisi kurulduğu zaman Celâl Bey endişe için
de idi. Birgün, galiba Karpiç'te idi, Celâl Bey
de dedi k i : «Biz vazifemizi yaptık, 3 - 5 sene 
çalıştık, bu çığırı açtık. Bizim neslimiz muvaf
fak olmazsa bizden sonrakiler muvaffak olur
lar.» 

1950 de Menderes ufak bir işaretle Başba
kanlıktan çekilirim demişti. Bunu muhalefette 
iken böyle söyledi, seçim beyannamesinde böy
le söyledi, fakat hâlâ çekilmiyor ve çekilmek 
de istemiyor. (Soldan; gürültüler). 

REİS — Hüseyin Bey, müsaade buyurun, 
mevzu ile alâkadar konuşmalar yapın, şahısla
ra tecavüz etmeyin. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Kanunla 
alâkadar konuşuyorum. Memleketin kaderini 
eline almak istiyen bir zihniyet hakkında bu ka
nan münasebetiyle konuşmak istiyorum. (Sağ
dan; bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hüseyin Bey, zihniyetler ve şahıs
lar hakkında konuşma yapmayın lütfen. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Başbakan
lık makamını işgal eden zihniyet hakkında ko
nuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu kanunlar çık
tıktan sonra 4 senede, 6 senede bâzı haklı ve 
ekseri haksız olarak, muhalefet mebuslarının 
Demokrat Parti hakkındaki iddiaları yer bula
caktır. Ben bugün Menderes Hükümetlerinin 
veya Başvekillik zihniyetinin nerelere kadar gi
deceğini münakaşa etmedim. (Soldan, «yine de 
etme» sesleri) 

12 Eylül tarihinde burada fevkalâde bir iç
tima oldu. Devlet Bakanı dışarda söyledi; 7 Ey
lül hâdiselerinde İstanbul'daki askerlere emir 
vermiş, askerler emirlerini tutmamış. Şiımdiye 
kadar Başbakana itimadediyordum... (Soldan 
gürültüler) 

RElS — Hüseyin Bey; bu sözlerinizin bu ka
nunla alâkası yok. Bu şekilde konuşmaya de
vam ederseniz sözünüzü keserim. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Sabahtan 
beri Fikri Apaydın burada Başkanlık etti. Za-
tıâliniz ikinci başkanlık yapıyorsunuz. Ben bü
tün arkadaşların alâkalı mevzularda bütün hâ
diselere temas ettiklerini duydum. Meclis de 
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duydu. Ama konuşturmak istemezseniz ben de 
susarım. 

REÎS — Alâkalı meseleleri konuşabilirsi
niz. 
.. HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Demek 
istiyorum ki, Başbakanlık makamında oturan
lar Demokrasiye inanmamaktadırlar. Bunu is
pat edeceğim. Diyor ki, Devlet Bakanı; (Şim
diye kadar buna inanmamıştım, fakat şimdi 
inandığım bu söz şudur) : «Bu memlekette bu 
rejim yürümez. Bu memlekette bu rejimle bir 
şey halledilemez.» Ben demek istiyorum ki, bu 
kanunların en büyük saikleri bu memlekette 
demokrasiye şahsan inanmamış insanlardır. 

Muhalefet yıllarında, Demokrat Parti.beş ta
ne hükümet çıkarır; on tane hükümet çıkarır, 
deniyordu.... 

Eğer bir zihniyet, bir başbakanla idare zihni
yeti bir memlekette demokrasiyi yerleştirmek
le kabili telif değilse ve bu bir hâdise olarak 
o memlekette devam ediyorsa... 

REÎS — Hüseyin Bey, tekrar ihtar ediyorum. 
Basın Kanunu hakkında konuşun, aksi halde sö
zünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 

HÜSEYİN BALTK (Devamla) — Basın Ka
nunu ile anti - demokratik kanunların anahta
rını yapıyorsunuz. Bu memleketi, bu milleti bu 
kadar sarsmaya hakkınız yoktur. Bu vatan, bu 
millet bir parti için, bir zihniyet için bu kadar 
sarsılmamalıdır. Bunun ileride vebalini, ceza
sını göreceğiz arkadaşlar. (Sağdan, bravo ses
leri) (Soldan, gürültüler) 

Enis Behiç 1946 da Zonguldak'tan aday gös
terilmişti. (Bizi kahvelere sokmuyorlar, konuş
turmuyorlardı. Halk Partisi müfettişi Şinasi 
Turgut idi. Dediler ki, aday koydunuz, kazana
madınız. Fark yok arkadaşlar. O zamandan beri 
bu rejim aynı. Biz bu kürsüden gideceğimiz sa
ate kadar içimizi söyliyeceğiz. (Ne zaman ses
leri) Buradan gidene kadar, ıskat kanunu gelin
ceye kadar... (ıSağdan, bravo sesleri, alkışlar)... 
Burada bütün dertlerimizi söyliyeceğiz. 

Demek ki, memlekette 4 sene, 5 sene «Mat
buat Kanunu, hürriyet, anayasa, rejim» diye 
konuşacağız, sonra iktidara geleceğiz, 3 - 4 sene 
iktidarda kalacağız, hükümet kuracağız, mem
leketi idare edeceğiz, tam ayağımız düze basın
ca, «Biz Hükümet olarak daha iyi idare ettik, 
şuna buna lüzum yoktur» diyeceğiz. Belki de 
bu, demokrasi rejiminin, Türkiye'deki ilk kademe-

1956 O : 1 
lerinden biridir. Bu devre geçince bugünlerin he
saplarını vereceğiz arkadaşlar, hem de bu zabıt
larla vereceğiz. Artık iyice inandım, kanaat ge
tirdim ki, bu da bir istihale imiş, bu zorluklar 
da bu demokrasinin merdivenlerinden bir tanesi 
imiş. İktidarı kazanan Demokrat Parti bambaş
ka bir zihniyette, Demokrat Partiyi sevk ve ida
re edenler ise başka bir zihniyettedir. Demokrat 
Partinin şakşakçıları, tâvizle elde edilen insan
ları, Demokrat Partinin yarınki mesulleri değil
dir. Onları ortada göremiyeceksiniz. Sular gide
cek, kum kalacaktır. 
Size lütfedin de bir Bayram Veli hikâyesi söy-
liyeyim : 

Bir gün padişah, Veli, demiş, senin dervişle
rinin vergisini affediyorum, ancak dervişlerin 
kimdir söyle? 

Hacı Bayram Veli, kimin sadık müritleri ol
duğunu ispat için bir gün iki tane çadır kur
muş ; «Bugün nezrettim Allaha birkaç tane kur
ban keseceğim, kim kabul ediyorsa gelsin» de

lmiş. Bir tanesi gelmiş, çadırın içinde bir davar 
kesmiş, kanını dışarıya akıtmış. Bu kanı binler
ce insan görmüş. Fakat bundan sonra içeri an
cak bir kadın girmiş, ortada kimse kalmamış. 
Bunun üzerine Bayram Veli demiş ki, «Benim 
bir buçuk dervişim var, gerisinden vergiyi alın.» 

Bugünlerde konuşma gayet kolay. Biz dün 
de böyle konuştuk, evvelki gün de böyle konuş
tuk ve yarın da böyle konuşacağız. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hürriyet Par
tisinde kalacak mısın1? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Demokrat 
Partinin ıslahına dua edeceğim. Çünkü onun ıs
lahında memleketin istikbalini görüyorum. 

Demokrat Parti bu kanunları çıkaracak. Te
mennim belki daha mahir eller gelsin de memle
ket şu badireden az zararla kurtulsun, diyece
ğim. 

Bir arkadaşımın teyzesi var İstanbul'da. 
(Soldan, gürültüler, «Reis bey, mevzu nerede?» 
sesleri) 

REİS — Efendim, mevzua gelin. 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Demek is

tiyorum ki vatan, demokrasi, şiı bu; müsavi rey. 
Vatan, demokrasi; bağırmak çağırmak, iktidar
da oturmak bu değildir. Bugünkü mükellefiyet
lerimiz az değildir. Eğer Demokrat Parti de
mokrasiyi kurmak istiyorsa, hakikaten sözleri-
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nin % 50 sinde samimî ise, hiç olmazsa muhalif
leri dinlesinler, bu kadar üzerinde duru
lanları dinlesinler. Burada bütün grupların söz
cülerini dinledik, sabahtan beri burada karşı
laştık arkadaşlar, işte bir tarafta serbest çalış
manın hulâsası, işte öte tarafta baskı ile çalış
manın hulâsası. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar) 

BEİS — Hüseyin Bey, bir dakika müsaade 
buyurun. Sözünüzü tavzih ediniz efendim, rica 
ediyorum. (Sözünü gerialsm sesleri) 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Demek is
tiyorum ki... Sözümü geri almıyorum. Demek isti
yorum ki, çoğunluk partisi ve grupu, Meclisi 
böyle idare ederse hulâsası bu olur. 30 kişilik 
grup şöyle çalışırsa hulâsası şu olur. 

REÎS — Hüseyin Bey, baskı kelimesini kul
landınız. Demokrat Partide baskı olduğunu id
dia ettiniz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Demokrat 
Parti baskısı... (Soldan, kapak sesleri) (Sağdan 
alkışlar) « 

REÎS — Müsaade buyurun, «Baskı» kelime
siyle ne söylemek istediğinizi tavzih etmezseniz 
sözünüzü kesiyorum efendim.... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Tavzih 
ediyorum: Gruba getirdi, kanunun metnini oku
du, prensip kararı aldı. Demokrat Parti me-
buslariyle kaç günden beri konuşuyorum. 

REİS — Sözünüzü geri alın. (Soldan, «şimdi 
geri alsın», sesleri, «yalan söylüyorsun.» sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Kolayca yalan soyuyorsun. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Yalan söy-
leseydim beni kovmazdm. Yalan söyleseydim 
partiden beni atmazdın. 

REİS — Sözünüzü geri alınız. Tavzih kâfi 
değildir. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Tavzih et
tiğim sözümde ısrar edeceğim. Baskı vardır. 
(Soldan, «baskı yoktur», sesleri) 

REİS — Kürsüyü terk edin. Hakkınızdaki 
muameleyi düşüneceğim. Rica ederim kürsüyü 
terk edin efendim. (Soldan gürültüler, sağdan 
alkışlar) 

(Başvekil Adnan Menderes alkışlar arasın
da kürsüye çıktı.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sevgili arkadaşlarım... 
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REİS — Müsaade buyurunuz efendim. 
Hüseyin Balık, hakkınızda yapılan muamele

ye bir itirazınız mı var? Nizamnameyi tatbik et
tim. İki defa ihtar ettim, üçüncü defa ihtar et
tikten sonra da sözünü kestim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, müsaade eder
seniz biraz lâtifeli konuşacağım. Çünkü bu kür
süden o kadar mütehevvir, o kadar hiddetli ko
nuşmalar yapıldı ki, 400 küsur mensubu olan 
Grupumuzu (akalHiyeti kalile) o derecede şid
detle tehdidetmeye tasaddi etti ki... (Soldan: 
asla asla, sesleri) 

(İsmet İnönü ve muhalefete mensup bâzı me
buslar salonu terk ettiler.) 

(Soldan, yuha sesleri, şiddetli gürültüler) 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) İte bak, ite. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — İt sen

sin. 
REİS — Rica ederim sükûneti muhafaza 

ediniz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Efendim, beyhude telâş ettiler. Yine 
lâtifeli konuşacağım. Ben, lâtife olarak yalnız, 
bu konuşmamda Hüseyin Balık'tan bahsedecek
tim. Halbuki burada tehditler savuran, taban
calar atan, nerede ise ellerine birer sopa alarak 
üzerimize hücum edecek kadar cüretlerini artı
ran arkadaşlarımız hakkında bir şey konuşa
cak değildim. Onu, başka bir konuşmama tehir 
etmiştim. Fakat sadece ve sadece Balık Hüseyin 
arkadaşımın (Karaya vurdu sesleri, gülüşme
ler) sözlerine cevap vermek niyetinde idim. 
Şimdi size zabıtlardan birkaç cümle okuyaca
ğım. Lütfen sükûnetle beni dinleyin: 

«Muhterem arkadaşlar, ne Demokrat Parti
ye gönül verdiğim zaman ve ne de mebus oldu
ğum zaman Demokrat Partiden bu kadar inki
şafı ummamıştım. Sayın Menderes'e bunu iti
raf ederek haklarını teslim ediyorum. Fakat 
kendilerinden de bir tek şey istiyeceğim; gerek 
yirmi seneden beri teşriî hayatından, gerek De
mokrat Partiden, gerekse millet muvecehesinde 
aldığı ilhamlarla büyük işler gördü, öyle ümid-
ediyoruz ki, bu millet onun başında meşale ya
kacaktır.» Balık söyliyor bunu. Daha kuvvetli 
ve şiddetli bir ifade ile; «Yakacak senin başın
da Türk milleti meşale.» diyor. (Tarihi ne, ses
leri) Geçen sene bugün. Bunları Demokrat Parti 
Meclis Grupu zabıtlarından aynen çıkardım. 

— 142 — 



î : 73 6.( 
Şimdi bir de bunun başka tarafım sÖyliye-

yim. Beraber oturduğu îsmet Paşa ile kadehle
rinin muhteviyatını biri birine aktara aktara, 
yeni bir muhalefetin doğuşunu tesidediyordu. 
Bir tarihte Halk Partisi için söylediklerini me-
alen tekrar edeceğim. O söyledikleri, toplantı
daki konuşulanlar tele alındı, inkârdan gelecek 
olursa telden çıkaracağım; Demokrat Parti ar
şivlerinde mevcuttur. 

Sene 1949. 1949 un son aylarında, Kânunu
evvel ayında, yeni ismiyle Aralık ayında De
mokrat Parti bir ara toplantısı, istişari kongre 
yapmak lüzumunu hissetti. Çünkü bizim 194S 
senesinde yaptığımız kongrede burada hazır bu
lunmuş olan ve bugün saflarımız arasında bu-
lunmıyan bir kongre azasının himmetiyle kale
me alman ve «Hürriyet misakı» adı verilen bir 
vesika neşredilmişti. Biliyorsunuz daha önce 
Demokrat Partinin kapanması için müstebit bir 
kasdm mahsulü olarak bir beyanname neşre
dilmiş ve partiyi kanun dışı etmek için de bir
takım tedbir ve • teşebbüslere geçilmiştir. 

Şimdi o zamanki bu fikirden feragat edilme
sinin tek sebebi demokratik prensiplere ve de
mokratik ideallere bağlılıkları değildir. Bunu 
herkes bilir. Maksat o zamanki Millî Şefe, De
mokrat Partinin artık efkârı umumiye nazarın
da düşmüş olduğunu temin etmek idi. 1950 se
çimleri biraz korku, ile, biraz da ürkerek icabe-
derse sandıklarda bâzı el oyunları yapmak sure
tiyle behemehal seçimlerin kazanılacağı fikri 
ve kanaati telkin edilerek, onun üzerine ne, lü
zum var, birtakım zecri tedbirler almaya, seçi
mi şöyle yaparız, böyle yaparız, kazanırız ve 
bir defa iktidara geldikten sonra bunların hep
sinin temizlenmesi yolunu buluruz kanaatiyle 
bırakmışlardı. Fakat Demokrat Parti vaziyete 
hâkimdi. Demokrat Parti 1950 seçimlerinin, j 
1946 seçimleri gibi bir siyaset şekaveti halin
de cereyan etmesini, yalnız kendi parti menfa
atleri bakımından değil, memleketin nizamı ba
kımından, memleket menfaatleri bakımından 
fevkalâde tehlikeli addetti ve vatanperane bir 
hisle o zamanın iktidarını teskin etmek gayesi
ni gütmeye başladı. îşte bizim devri sabık ya
ratmayacağız sözlerinde ifadesini bulan prog
ramımız. Bu sebeplerin mevlûdu olarak ortaya 
çıktı. O zaman biz teşkilâtımıza bu fikri ve i 
yaklaşan seçimlerde takibedilecek hareket hat- j 
tını anlatmak ve arkadaşlarımızla beraber, par- * 
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i timizi sarmakta olan tehlikeleri ve yaklaşmak-
I ta olan seçimlerin icaplarını beraberce tezek

kür etmek üzere bir istişari kongre akdettik. 
Bu istişari kongrede hazır bulunan pek çok ar
kadaşımız vardır. Bu istişari Kongrede birçok ar
kadaşımız söz aldı, bu konuşma bir tazalümdü, 
bir ıstıraptı, hakikaten. Çünkü 1946 seçimleri
nin nasıl yapıldığını biliyorduk ve 1949 da top
landığımız güne kadar, gerek fert olarak, De
mokrat Partisi mensubu olarak, gerekse Demok
rat Part i Teşkilâtı şahsiyeti mâneviyesi olarak 
taaddiye mâruz kalmıştık. Binaenaleyh, o istişa
ri kongre bir «nîn, bir şikâyet ve ıstırabın ifa
desinden başka bir şey değildi. Bu arada gece
nin geç saatinde, Muhterem Hüseyin... Balık ne
rede, burada mı? (Gitti, sesleri) yazık niye git
ti, keşke burada olsaydı. Bu zata baktım. Hiç 
konuşmak niyetinde değildim, ıstırap içinde hâ-

j diseleri gözden geçiriyordum, Senirkent, As-
I lan Köy hâdiseleri... Seçim yaklaşmakta, kim 

bilir daha neler olacak. 1946 da Aydm'da idim, 
o günü gördüm, bir cehennem günü yaşadık, 
Bunlar tekerrür edecek mi acaba? Kongrenin, 
toplantının telkinleriyle bütün bunlar kafam
dan geçiyor. Bakıyorum, Hüseyin Balık - öte-
denberi, zaten fırlama sözler söyler, sivri lâflar 
eder, ondan sonra bir söylediği diğerini tutma
mak suretiyle şöhret kazanır. - Konuşma yapı
yor, diyor ki, «hepiniz konuştunuz, bunların hiç
bir kıymeti yok, siz ne söylüyorsunuz, sizin 
karşmızdakiler siyasi şakilerdir, Halk Partisi 
melun bir teşekküldür, arkadaşlar, arkadaşlar... 
Kendilerinin ifadeleri gibi söyliyeyim, erkedeşler, 
erkedeşler... Yapılacak tek şey vardır, kan dö
keceğiz kan.... 

1946 seçimleri... Bu melun lâfını söyledi mi, 
iyice bilmiyorum, meskût geçeyim, bunu 1950 se
çimini; 1946 seçimine benzetmemek için her 
türlü tedbiri alacağız, kan dökeceğiz kan. San
dık başlarını kana boyıyacağız...» îmza; müelli
fi ; Balık. 

Ben o zaman hiç konuşmak niyetinde olma
dığım halde konuşmak için geldim, çok heye
canlı idim. Çünkü bir milletin hürriyet dâvası
nı bu gibi ifrat, müfrit hareketler iflâsa mah
kûm edebilir, fırsatı vesile olur, onlara meşru 
ve haklı sebepler temin edebilirdi, bundan çok 
korktum. Onun üzerine, behemehal konuşmam 
lâzımdır, bu benim vazifemdir ve Hüseyin Ba
lık'ı ne kadar çok seviyorsan sev, ona cevap ye,- * 
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receksin ve Demokrat Partinin niyetlerini, dü
şüncelerini, ne gibi efkârla mütehalli bulundu
ğunu Hüseyin Balık'a ve efkârı umumiyeye an
latmak vazifemdir, dedim. Bu mecburiyet kar
şısında kendisine o zaman şöyle dedim: Hüseyin 
Balık! Sen çok hamiyetli, çok vatanperver bir 
insansın, 1946 seçimleri senin ruhunda çok şid
detli aksülâmel yapmış, fakat bir partinin bu
günkü şartlar içerisinde takibetmesi lâzımgelen 
bir politikasının olması icabeder ve bunun mem
leket menfaatlerine, yüksek menfaatlerine göre 
ayarlanması lâzımdır. Sen bu kadar hamiyetli, 
bu kadar vatanperver, bu kadar heyecanlı bir in
san olarak; şahsan mesuliyeti üzerine almak 
şartiyle o bahsettiğin siyaset şakilerini tedibet-
mek için istediğin tedbiri alırsın, fakat bir de
mokratik idarenin kurulması mevzuunda, hür-. 
riyet nizamına kavuşması gayesinde bütün emel
lerini Demokrat Partiye bağlamış bulunan Türk 
Milletinin, Demokrat Partiyi en tehlikeli bir va
diye götürmek ve onu mahvetmek yolundan, 
milletin bu aziz emelini, bu gayesini bir defa 
daha iflâsa götüremezsin, sen bunu git yap, 
görelim, biz de, arkadaşlarımızdan birisi niha
yet kendini zaptedemedi ve bunu yaptı, zavallı 
çok iyi bir adam idi, ama heyecanları galipti, 
deriz. Partinin ne demek olduğunu, memleket 
menfaatlerinin ne olduğunu heyecanlariyle, hat
tâ müfrit vatanperverliği ve hamiyetleriyle bir 
türlü ayarlıyamadı, yazık oldu Hüseyin Balık'a, 
deriz. 

Şimdi ben bu konuşmayı yaptım ve dedim 
ki; Hüseyin Balık'm dediğini biz tasvibedecek 
olursak, bu memleketin her tarafında tutunmuş 
olan bu muazzam parti, bütün bir milletin des
teklediği Demokrat Parti, iki jandarma ile da
ğıtılır. Ben bu konuşmayı yaptım, beğendi bü
tün arkadaşlarım. Fakat en çok beğenen kimdi 
bilir misiniz? Heyecanlarının mağlubu olan Hü
seyin Balık koştu geli, dedi ki; ben ne bahti
yar insanım ki, biraz evvel yaptığım konuşma 
ile Adnan Menderes'e fevkalâde güzel bir nutuk 
söyleme imkânını verdim. Partimizin muvaffak 
bir adamının, partimize istikamet verecek olan 
bu güzel nutkunun iradedilmesine sebeboldum. 
Bununla iftihar ediyorum, dedi. Hüseyin Balık. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ben kısa ola
rak bâzı noktalara temas edeceğim. Burada yi-

% ne mütehevvir, tehditkâr ve ekseriyeti azîmesi 
itibariyle, merkezi sıkleti itibariyle memleketin 
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sanki, getirilmekte olan kanunla muazzam bir fe
lâkete mâruz bırakılmakta olduğunu ifade eden 
ve buna memleketi inandırmak istiyen konuşma
lara şahidolduk. Bunlara da temas edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, birtakım insanlar var
dır ki, her hangi bir hâdisenin, âtiyen muhtemel 
inkişafları hakkında bir türlü sıhhatli tahmin
lerde bulunamazlar, aldanırlar. Heyecanlarının 
mağlubu olurlar ve bu kanun kabul edilecek 
olursa, hüda nekerde, göklerin direkleri alm-
mışeasma kıyametler kopar zannederler. Bunlar 
eğer düşüncelerinde samimî iseler onları mazur 
görmek lâzımgelir. Fakat bir kısım insanlar da 
vardır ki, bütün bu vaveylayı sadece ve sadece 
takibetmekte oldukları gayeleri için vasıta yapar
lar, ihtiraslarının oyuncağı halinde kullanırlar. 
Ben bunlardan bir iki misal vereyim : Meselâ her 
gün Atatürk'ün heykellerine tecavüzler vâki ol
makta devam etti, bir noktaya geldi ki, bir gece
de 17 heykeli birden kırdılar. Bununla da iktifa 
etmediler, Zafer Meydanında bütün münevverle
rin öğle tatili yapıp da bu meydanı hıncahınç 
doldurdukları bir zamanda bir betbaht, bir gafil, 
bir cahil, kendisinde o derece cüret buldu'ki, tır
mandı ve herkesin gözü önünde, bütün Ankara'
nın gözü önünde, bütün milletin gözü önünde 
ATATÜRK'ün heykelini kırmaya tasaddi etti, cü
ret etti'. 

Bu arada, Mecliste, toplantı esnasında, Meclis 
inikat halinde iken, samiin yerlerinden ezanlar 
okundu, ezan okudular. Ezan mukaddestir. Ezan 
evkatı hamsede okunur. Yerinde okunur, camide 
veya mescidde okunur. Burada ezan okudular. 
Niçin okudular? Bir kargaşalık yapmak için. işte 
taaddileri, tasaddileri*bir zamanlar burada ezan 
okumak, heykelleri kırmak yolunda tecelli etti. 

Biz Hükümet olarak düşündük ve bir kanun 
getirdik. Bu kanun İnkılâpları Koruma Kanunu 
idi. Bu kanun Atatürk Kanunu idi. Bu kanunun 
müzakeresi esnasında bir kısım arkadaşlarımız 
fevkalâde samimiyetle; acaba ne oluyor endişe
siyle, bir kısmı da Hükümetten ve iktidardan gel
diği için bunun reddedilmesi lâzımdır kanaatiyle 
bu kanunu reddettirmeye çalıştılar. O zaman ko
nuşulanları Meclis zabıtlarında bulabilirsiniz. Bu 
zabıtları tetkik edince göreceksiniz ki, bu kanun 
kabul edildiği takdirde «hürriyetten eser kalmı-
yacaktır, bu kanun kabul edildiği takdirde evlât 
babayı gammazlıyacaktır, bu kanun kabul edildi-

I ği takdirde şunlar olacaktır, bunlar olacaktır.» 
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Bugün muhalefet adına burada konuşulanları 
dinledikçe gayriihtiyari o zamanki konuşmaları 
hatırladım. Muhterem arkadaşlar, bu kanun ka
bul edildi. Ne oldu? Hangi hürriyet takyide uğ
radı? Bir tek hürriyet takyide uğradı : Atatürk'
ün heykelini kırma hürriyeti... Bir tek şey dur
du : Atatürk'ün heykeline ve inkılâplara tasaddi 
eden çekiç darbeleri... 

Bugün, o kanunun müzakeresi esnasındaki 
zerre kadar, iddia edilen hususlardan, eser var-
mıdır? Soruyorum sizlere. (Soldan, yok, yok ses
leri) Bu kanunun mevcudiyetini bile unuttunuz.. 
Ama kendi sahasında cemiyetimizin nizamını te
sis etti. 

Şimdi bu büyük manşetler, hürriyet kefenle
niyor, elden gidiyor nidaları, bilmem neler.. 15 
günlük neşriyat... Bu kanunu kabul ettiğimizde, 
Türk milletine bütün bunların yalan olduğunu 
veya yanlış ve isabetsiz tahminlerde bulunuldu
ğunu veyahut da maksadı mahsusla, politik mak
satlarla inandırılmak istenilen isnatlardan ibaret 
olduğunu ispat etmiş olacaktır. 

Ben şimdi, o zaman ne söyliyecekler diye dü
şünüyorum. 

Bir taraftan muhalif menabiinde, diyorlar ki, 
bu kanun çıkacak; bir taraftan da diyorlar ki, 
biz yine konuşacağız. O halde demekki konuşmak 
mümkünmüş. 

Atatürk Kanunu nasıl ki, mütecavizin çeki
cini durdurmuş ise, bu kanunla da, sabah akşam 
hürriyetleri ve haysiyetleri payimal eden; na
mus, haysiyet ve şeref mefhumuna zerre kadar 
ehemmiyet vermiyen şerefsizlerin taaddilerini 
önlemek istiyoruz. (Soldan, bravo sesleri ve şid
detli alkışlar). 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; büyük bir 
hünermiş gibi kalkarlar, Adnan Menderes mat
buat hürriyeti hakkında 1946 da şunu, 1948 de 
de şunu söyledi, derler. Eğer Adnan Menderes 
bunları söylemese idi, bilmiyorum bavullarına 
neler dolduracaklardı? Onların hepsine tekrar 
imzamı atarım. Biz eğer söylediklerimizin eri, 
hakiki idealist insanlar olmasa idik; 1950 de 
iktidara geldiğimiz günün ertesi günü hiçbir işe 
el sürmeden Matbuat Kanununu ele almış ol
mazdık. Ve biz, devri sabık yaratmıyacağız, sö
zümüze sadık olmasa idik; iktidara geldiğimiz 
günün ertesi günü Af Kanununu çıkarmazdık. 
Onun için arkadaşlar, 1950 de iktidara gelince 
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Matbuat Kanununu ve Âf Kanununu ele aldıE 
Matbuat Kanununda yaptığımız tadiller ve tas
hihler nelerdir? Korkunç ifratlar. Bunu; geniş 
ve derin bir nikbinlik içinde, idealizmin safiyet 
ve samimiyetiyle, mümkündür sandık, arkadaş
lar. Hattâ Garbın ileri demokrasilerinden da
ha ileri bir matbuat hürriyetini bu memlekette 
payidar kılabilmenin büyük bir şeref teşkil ede
ceğini düşünerek böyle bir şerefin serabı arka
sında koştuk, yaptık. Ertesi günü aleyhimize, 
matbuat hürriyetini aleyhimize bir lanet halkası 
gibi kullanan fırsatçılar derhal harekete geçti. 

Neler yazdılar? Bir kimse, aşk olsun şu De
mokrat Partiye, bakın iktidara gelir gelmez 
Matbuat Kanununu âdeta yok etti, mesuliyet
sizlik hududuna götürdü ve memlekette dünya
nın hiçbir tarafında mevcudolmıyan geniş bir 
hürriyet nizamım tesis etti. Hürriyetsizliğe gi
den nizam hakkında muhalefetin bir tek sadası 
yükselmedi, ondan sonra aksine olarak, Hilmi 
Dura arkadaşımızın burada çok güzel anlattık
ları gibi, ferdası gün hürriyetsizlikten dem vur
mak kolay idi. 

Rejim buhranından bahsettiler. Bunlar bu
günün lâfları değil. Ta 1950 de iktidardan dü
şüp de muhalefete geçtikleri andan itibaren baş
ladıkları teranelerdir. Ben, (sağ tarafı işaretle) 
şuradan gelen, bugünkü konuşmaların hepsini 
dinledim, fakat yeni olan hiçbir şey işitmedim 
ve öğrenmedim. Muhalefete düştükleri gün ne
ler konuştularsa bugün de aynı şeyleri tekrar 
ettiler. Başka bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada neler oldu? 
Bu arada yazılanları, söylenenleri bir araya 
getirmekteyiz. 1950 senesinde iktidara geldiği
miz günden bugüne kadar Demokrat Parti ik
tidarının nasıl şeni, nıüstekreh, kötü, çirkin, 
garezkâr, vatansızca taaddiler karşısında bulun
duğunu bu devre içinde yazılan yazılardan bir
takım örnekler vücuda getirmek suretiyle âm
menin nazarı önüne sereceğim. Burada nasıl 
mesuliyetsizlik sahasında yürümüş olduğunu, 
nasıl mübalâtsızea, nasıl şeref ve haysiyetleri 
bir paraya alarak, nasıl vazife ve millet men
faatini bir tarafa bırakarak, onlardan kendi
lerini nasıl sıyırmış olduklarını kâinat göre
cektir. ötede beride memleketimizi kötülemek, 
neticesini doğuracak dahi olsa, Türkiye'de hür
riyet devri kapanıyor, Türkiye zulmet içinde 
kalıyor, denilmesinden çekinmeden, bütün bun-
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lan, memleket nazarında zaten vatandaşlarımız 
bilirler fakat bir de cem ve telfik edilmiş bir 
halde görmek Jâzımgelir ve bütün dünyaya da 
göstereceğiz. Dış memleketlere aksetsin diye 
söyleniyor, oralarda gazeteler elde edilmek için 
uğraşılıyor ve Türkiye'nin aleyhinde bu bakım
dan da neşriyat yapmak için bütün çarelere 
başvurmaktan geri kalmıvorlar. Bizim sövliycee-
ğimiz şudur: 1950 de iktidara geldiğimiz zaman
ki mevzuat olarak, tatbikat olarak matbuat re
jimi ne idi, 1950 den bugüne kadar matbuat 
rejimi ne olmuştur? Evvelâ bunları mukayese 
etmek, ondan sonra söz sahibi olmak hakkını 
kendinde görmek lâzım gelir. Başka memleket
lerin her hangi bir gazetesi buradan aldığı bir
takım telkinlerle, Türkiye'de matbuat hürriye
ti yok, kaldırıldı, yahut, zaten yoktu, bu sefer 
büsbütün kaldırıldı, diyecek olursa biz ona o 
kitabı sunacağız, senin memleketinde bunlar ya
zılır mı diye soracağız. Gayet gülünç ve gayet 
feci birçok numuneler var elimde. Meselâ bun
lardan birisi, devri sabıkın tamimlerinden biri
si, bunlardan neler yok. Deniyor ki ; havadan, 
sudan bahsedemezsin. Diyor ki ; Türkiye matbu
atı âtideki talimata riayet edecektir. Gazeteler 
büyük manşeti yalnız dahilî bir iş için kullana
cak, harici haberler tek sütuna dizilmiş olacak, 
24 puntoyu geçmiyeeck... Bu, uzun umumi fe
lâket, korkunç bir şey, bunları okuyayım size. 

Biz iktidara geldiğimiz sıralarda gazeteci
ler aleyhine her hangi bir dâva ikame edildiği 
zaman o gazeteci derhal hapse girerdi. Sevgili 
arkadaşlarım; çok partili hayata girdikten son
ra, Parlâmentoda 60 kişilik bir muhalefet grupu 
bütün vatanperverliğiyle ve bütün eelâdetiy^ 
ahzi mevki ettikten sonra, bu Meclis kürsüsün
den konuştuğum sözleri neşrettikleri için 13 ga
zetecinin derhal tevkif edildiğini ve hapisha
nelere sürüklendiklerini hepiniz bilirsiniz. Be
nim o gün söylediklerimi alınız okuyunuz, ib
retle okuyunuz. Bir tek tezyif kelimesi yok, ter
biye nezaket ve nezahet içinde söylenmiş söz
ler. Bunlardan Devlet menfaati, millet (menfaati 
çıkardılar ve arkasından 13 gazeteciyi tevkif 
ettiler. Bunların içinde Sam et Ağaoğlu vardı, 
bilmiyorum burada mı? Bunlara Bahadır Dülger 
dâhildi. Neden? Benim Meclis kürsüsünden, se
çim tutanaklarını müzakere ettiğimiz gün, Ay
dın seçimlerinin nasıl cereyan etmiş olduğu 
hakkında yaptığım konuşmayı nakil ettiklerin-
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den dolayı bu arkadaşları sürüm sürüm sürün
dürdüler... 

Sevgili arkadaşlarım; 1950 ye böyle geldik. 
Şimdi buna bakacak olursak, 1950 de bizim ik
tidara geldiğimiz zaman süt gibi bembeyaz ma
vi ufuklar kadar engin bir hürriyet sanki Tür
kiye'de vardı? Arkadaşlar böyle mi idi?... Na
sıl böyle olur? 

Ben şimdi tekrar etmek suretiyle sizlerin 
başınızı ağrıtmak istemem. Muhterem Hilmi Bey 
arkadaşım burada anlattılar. 1945 - 1946 da ne
ler söylemişler? Bakınız diyorlar k i ; «Yıkıcı, 
iptidai ve geri telkinlere Türkiye dayanamaz. 
Başka memleketlerde söz hürriyeti şu olabilir, 
bu olabilir ama bizim memleketin söze dayan
ma kabiliyeti o derecede değildir. 

Başka memleketlerde hiçbir tesir yapmıyan 
sözler bu memlekette yer yer yangınlar çıkarabi
lir, onun için ben bunu tahdidederim. Ben, Ame
rika'da şöyle imiş,t bilmem nerede böyle imiş, 
bununla alâkalı değilim. Ben Türkiye'yi bilirim. 
O zaman böyle konuşuluyor. Daha neler. Başınızı 
ağırtmıyayım. Fakat asıl şayanı dikkat olanı, 
bugün burada, kanunu, kapalı ve karanlık diye, 
tasavvufu itibariyle korkunç fakat boş terane
lerden ibaret olan nutku iradeden muhalefet li
deri, 1950 seçimlerinden dört gün evvel istanbul'
da söylediği propaganda nutkunda, seçimleri 
kazanacağından yüzde yüz emin olarak iktidara 
geldikten sonra neler yapacağını anlatıyor. {Şid
det usullerini bertaraf edeceğim diyor. Şimdi de 
mülâyemet tavsiye ediyor. Allah Lillâh rızası için 
ne mülâyemet usulü takibediyorlar ya?! Başları
nıza tabanca atıyorlar. Bir avuç akalliyet, büyük 
ekseriyete tahakküm etmek istiyor. Bu kanun 
çıkmayacak, eğer çıkarsa, nihayet «kalkın ey ehli 
vatan, ehli matbuatın hürriyeti nehyediliyor, di
yor. Gazeteci diyor ki, '2 gün kaldı... Hani şu, 
Millî piyango bileti satanlar gibi çekilmeye 2 
gün kaldı avazeleriyle biletlerini satmaya çalı
şırlar... «îki gün kaldı, hareket etmezsen hami-
yetperverane ve vatanperverane bir iş olmaz, 
sonra her şey bir sükût kefenine bürünecektir.» 
Böylö diyor ki, eğer bir tasaddide bulunmak 
istiyen, kanun dışı harekete temayül eden insan
lar varsa, vakit kalmadı, iki gün kaldı, harekete 
geçiniz diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlar matbuat 
hürriyeti. Memleketin nizamı nerede kaldı? On
dan sonra birçok neşriyata işaret etmek suretiyle 
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bu memleketi ihtilâle birçok defalar teşvik edici 
yazılar yazdıklarını, sözler söylediklerini bir ve
sika ile değil, bin vesika ile ispat etmeye hazırız. 
Bunların hepsinin cem ve telfik edilmiş cildini 
herkes görecektir, herkes anlıyaeaktır. Şimdi bu 
devre, hürriyetsizlik devresi diyorlar. Yarabbi 
yaresulallâh, hangi hürriyetsizlik? Meclis -ko
nuşturmuyor diyor, bir avuç akalliyet. Mecliste 
tehdit altındayız diyor, tehdide mâruz birakılı-
yor. Millet, üniversite, gençlik... Görüyorsunuz... 
Kalkıyor birisi diyor ki, size de yegân yegân za
ten söyliyeceğiz. Kim bunu söyliyecek olan? kah 
kahalarla gülmek lâzım, tehevvür yaratıyor, şaş
kına bakın. 

Muhterem arkadaşlarım 30 kişilik bir heyet 
500 kişilik bir heyetin karşısına çıkıyor, siz ne
den bizim gibi düşünmüyorsunuz, siz neden bi
zim dilhahımıza göre konuşmuyorsunuz? diyor
lar. Bizleri Divanı Âliye verecekler, İstiklâl 
mahkemelerine, halk mahkemelerine götürecek
ler, hepimizi Meclis önünde sallandıracaklar, 
hayale bakın arkadaşlar, zaıfa bakın arkadaş
lar. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Kimmiş bu? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Tetkik edin, o bilir kendini. 
Ondan sonra anlatacağım arkadaşlar, o 19r>0 

nutkuna geleceğim. Bunu milletin bilmesi lâzım
dır. Dinlemeye alıştıklarımızın bir kısmını kü
für ve palavra edebiyatı ile karıştırmak sure
tiyle temcit plâvı gibi efkârı umumiyenin önü
ne sürülmek istenmesinden başka bir şey karşı
sında değiliz. Bu açık, aşikâr. Birisi izmir'e 
gitmiş, deniyor - Nafıa Vekili için - Biliyorsu
nuz ki, biz NATO Camiası içindeyiz, Balkan 
ittifakı içindeyiz. Bir hâdise oknuş, bir şayanı 
teessüf hâdise. Bu hâdisenin beynelmilel tra-
disyonlara göre tasfiyesi lâzımdır. Bunun için 
tasfiye tedbirleri alıyoruz. Bu tasfiye tedbir
lerinin bir safhasını tatbika giden Bayındırlık 
Bakanımızın bu hareketi, ismi kabinle, Bayın
dırlık Bakanımız bir Yunan kavası oldu, deni
yor. Beyefendiler bu ne biçim şey? Bu ne bi
çim haysiyetsizlik? Biz milletçe böyle bir hay
siyetsizlik içine düşmekteyiz ki, âdeta nar
kotikler gibi damarlarımız mefluç bir duru
ma gelmiştir. Bu yazılan yazılardan binde bi
risi için kıtal vâki olabilir. Adamlar birbirle
rini öldürebilirler. Ama yaza yaza bizi öyle 
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alıştırmışlar ki, âdeta haysiyet ve şeref hisie* 
rinden tamamiyle tecerrüt etmişiz gibi bun
lar bize tabiî görünmeye başladı. Birtakım hay
siyetsiz, şerefsiz ve namussuz insanların haysi
yet ve şeref mefhumlarını bertaraf etmelerin
den ve tasallutlarından dolayı nerede ise mil
letçe haysiyetsiz oluyoruz. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) Korkunç şey! Hele bir gazetesi 
olan, hiçbir mukabele tehdidi altında bulunma
dan, bir köşe başında yüksekçe bir taşın üstüne 
çıkan, yaptığı kötü fiilin hiçbir mukabele endi
şesini duymadan haysiyet ve şereflere söven ve 
en feeii memleket menfaatlerini kendi kör ihti
rasları için ayaklar altına almaktan çekinmi-
yenler var. 

Şimdi nutukta ne diyordu? Şiddet usullerini 
bertaraf edeceğim. İkincisi demokrasi son had
dine geldi, bundan sonra paydos, iktidara ge
lecek, çünkü öyle zannediyorum. Antidemokra
tik kanunlar yok. O gün olduğu gibi bugün de 
profesörler hazırlamış gibi onun mânasını idrak 
ettiği şekilde söylüyor. 

Ondan sonra «Anayasaya muhalif kanunlar» 
diyor. Anayasaya muhalif kanunlar olmaz. Bun
ları izah etmiyeyim burada. 

Matbuat hürriyeti diyor, matbuat hürriyeti 
bu memlekette en ileri demokrat memleketlerde 
olduğundan ileridir. 1950 de hani biz eski mat
buat kanununu bertaraf ettik ya. Demek ki ik
tidara geldikten sonra matbuat kanununda da 
hürriyete doğru gitmek budur. Hilmi Dura ar
kadaşımız eksik izah etti. Arkadaşım şu kadarı
nı söyledi : Basın meselesi. Metin üzerinde oku
yayım; daha iyi. 

«Demokratik rejimin meseleleri ve şikâyet
leri hakkında başlıca mevzuları izah etmiş olu
yorum. Basın hürriyeti üzerinde devam eden 
münakaşalar kolaylıkla hallolunacaktır.» Bura
da bir sinizm vardır, dikkat ediyor musunuz, 
korkunç bir sinizm vardır. Hani böyle istihza 
etme şeklinde bir şey. Burada bâzı mukaddesat 
ve aziz tanılan mefhumlarla istihza etmek var
dır. Kolayca hallolunacak matbuat üzerinde de
vam eden münakaşalar. Nasıl hallolunacakmış ? 
«Bizim basınımız bâzı noktalardan -geliştirile
cek ve birçok noktalarda onlara demokratik 
memleketlerin ve demokratik nazariyelerin ka
yıtları getirilecek.» Yani yakıştıracak. Bilmem 
Nadir Nadi bunu nasıl anlar? (Gülüşmeler) 
«Demokratik memleketlerden şunları getirece-
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ğiz» diyor. Dahası var, durun! «Şurası muhakkak- I 
tir ki basın hürriyeti gibi hürriyet ve demokra- ! 
si rejimi ile temel mefhumu (Allaha şükür nasıl 
itiraf etmiş) bugün bizde en serbest memleket
lerde olduğu gibi işlemektedir.» Yani bir traf-
tan da birçok kayıtlar getireceğiz derken diğer 
taraftan mevccudolan basın rejiminin en ileri 
demokratik memleketlerde olduğu gibi işlemek
te olduğunu söylerse bir insan, o günkü rejim
den mutlaka geriye gitmek istiyor demektir. 
Eğer ben hâkim olsaydım hakareti, tezyifi, Türk
çe bilmezmiş gibi, ehlivukufa havale etmek ih
tiyacında olsaydım, bunu bir jüriye havale 
ederdim. Hangi jüriye havale edersem edeyim, 
bu sözler bugünkü rejimi sıkacaktır mânasına 
geliyor. 

Devam ediyor : «Bütün bu eksikliklerle be
raber memleketimiz hür ve demokratik bir re
jimin bütün esas unsurlarını tahakkuk ettire
cektir.» 1950 de memleketimiz, bütün demokra
tik esasların ve tatbikatın tecelli ettiği böyle 
bir manzara arz etmektedir. O halde kasdmda 
ileriye gitmek yok, geriye gitmek var. Ondan 
sonra, üniversiteler. Onlara ben gösteririm, di
yor. İki gün sonra, üç gün sonra calisi tahti 
saltanat olayım, tekrar millî şefliği alayım. Bu 
sözlerimi dinlemeden gitti. Bu da bir jest. Bu
rada söylüyor, söylüyor, Başvekil cevap verir
ken kalkıp gidiyor. Bu da demokratik bir usul! 

KENAN AKMANLAR (Antalya) — Ama 
Hüseyin Balık 'ı alkışladı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Hüseyin Balık kadar da olamadı. Bura
da konuşuyor, kalkıp gidiyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; size, hürriyet 
yoktur denilen memlekette nelerin yazıldığım, 
nelerin konuşulduğunu ifade etmek isterim. 
Muhterem Nadir Nadi okuyor mu bunları? Oku
sa bize acır ve bizi müdafaa etmek lüzumunu . 
duyar. 

NADİR NADİ (İstanbul) —Benim vazifem 
yazmak. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Yazmak... Bir türlü mü yazmak? Baş
ka türlü yazamaz mısınız? Ne acayip şey bu!.. 

Şimdi bizim aleyhimizde değil, ortaya yazıl
mış olanlara bir işaret edeyim. Ben bu yazıları 
burada tekrar edemem. En büyük gazetelerimi
zin bu yazıları bu kürsüde söylenemiyecek ka
dar âdi, müstehcen ve bayağıdır. Birisi kalkar I 
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öbürünün gençlikte falan odada falan yerde 
başına şu kaza gelmiş olduğunu yazar. Benim 
söylediğim gibi değil, bütün müstehcen elfâzı 
ile yazar. Öbürü kalkar ona misliyle mukabele 
eder. Neler yazar neler... Bunları evlerde çolu-
ğumuz çocuğumuz okuyor... Birisi kalkar der ki, 
işte falan yerde şu oldu, bu oldu... Karşısında
kine dokunur. Karşıdaki de dokunana cevap ve
recek. Der ki, - hâlâ bizim Grupta o arkadaş -
«İzmir Valisi Şinasi Soyer'in bilmem ne ıstıra
bını sen hâlâ etinde kemiğinde taşımaktasın.» 
Ama tâbirin fevkalâde müstehcen olduğu mey
dandadır. Anlamakta güçlük yok. Ondan sonra 
biri kalkar der ki, «Efendim kuyruğunuz ne ol
du?» «Siz benim kuyruğumla ne meşgul oluyor
sunuz, daha insani taraflarımı ele alıp meşgul ol
sanız.» 

Bunlar bizim matbuatımızın hali. Okuyunuz 
bunları. Bunları hep neşrettireceğim. Dahası var, 
bize ait olanları... (Gülüşmeler) Bunlara nasıl 
tahammül etmişiz? Bizim tahammülümüz ideali
mizden ileri geliyor. Fakat memleket nasıl ta
hammül etmiş? Bütün bu tecavüz ve tahrikler 
karşısında mucizevi olarak nasıl kendini kurta
rabilmiş? Asıl şayanı şükran olduğu kadar şa
yanı istihraeolan cihet de budur. 

Bakın, «millî şeref ve haysiyeti olmıyanlar, 
Hükümeti idare edemezler» Biz millî şeref ve 
haysiyetten de uzağız. 

«Demokrat Parti kodamanlarının çeşit çeşit 
apartmanları vardır. Demokrat Parti kodaman
larının hepsi hırsızdır» Bunu namuslu bir adam 
söyler mi? Bu, namussuzluktur. (Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Ondan sonra «Emin Kalafat ufak tefektir, o 
anasının şalvarına girsin.» 

NADİR NADİ (İstanbul) — Bunlar bugün
kü kanunlarımıza göre de suçtur. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Bizim 
bugünkü kanunlarımıza göne neyin suç addedildi
ğini, neyin ne biçim hükme bağlandığını size 
mahkeme ilâmlarından anlatacağım. Bir umumi 
gevşeme içinde, mafsallarından her biri kopar 
hale gelmiş gibi, cemiyet eczayı ferdiyesine dağıl
mak tehlikesini göstermektedir. Biz geldik, muha
lefette iken verdiğimiz sözü tuttuk. Devri sabık 
yaratmıyacağız dedik. Af Kanununu çıkardık. 
Hürriyet dedik, Matbuat Kanununu tahribettik. 
Çıkarmadık; tahribettik. Altı sene sinemiz, De-
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mokrat Partinin sinesi delik deşik oldu. örnekler 
vereceğim. Kitap olarak ellerinize vereceğim. 
Okuyunuz. Neyi müdafa edeceksiniz? 

Lâf söylemek kolay. Gazetenin sahibisiniz. Bir
birinize dokunmazsınız. Fakat gazeteye sahibol-
mıyan insanlar karşınızda fermanberdir. Büyük 
bir ekseriyetle seçilen bir iktidar dahi olsa hüvi
yetlerimiz toptan ellerinde bâzicedir. Ama zerre 
kadar mukabelesini göreceğiniz yer"e katiyen tev
cihi lisan etmezsiniz. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) 

Şimdi beyler, bakınız, dinleyiniz bunları ben 
okudum. Hükmü de okuyacağım. Şimdi bir de
fa çok iyi biliyorsunuz ki Demokrat Parti ikti
darı için, «Bir kara çete bu mevkii işgal etmiş.» 
diyor. Bunları yazan gazeteci ne suretle beraet 
etti? Emsal olsun diye söylüyorum. Şimdi be
nim burada okuyacağım ilâmın kriterlerinin ne
ler olduğuna intikal edeceksiniz. Beyler, şükür 
kurtardık. Yani altı ay daha hükümet olarak 
tedbir almasa idik anarşi uçurumunun kenarın
da kalacaktık. Kendini bilen, tarihini bilen, si
yasi dirayeti olan iktidar, altı sene her şeyi be
yan etmek suretiyle hürriyeti tahdit için siyasi 
en küçük bir emel dahi beslememiş olduğunu bü
tün millete ispat etmiş olan bir iktidar, bir ana
nın sütü kadar helâl olan tedbir almak hususu
nun, aynı zamanda kendisinin vatana karşı en 
mukaddes, en mücbir vazifesi olduğunu idrak 
etmektedir. (Alkışlar) Şu, bu kitaptan, oradan, 
buradan, demokrasi edebiyatından türlü tan-
danslara göre derleme yapılabilir. Bu derleme
lerden bir güzel buket vücude getirilmiştir. O 
yoldan bir kanaati bâtılaya varılabilir ve o hid
detle gelip onlar okunabilir. On bin defa söyle
mek suretiyle ezberlenmiş olan sözler gayet ko
lay, suhuleti beyanla tekrar edilir, bu konuş-* 
maların cazibesine kapılarak dinliyenler bulu
nabilir. Bunları söylemek, o nutukları idare et
mek, devlet idare etmek demek değildir. Bun
ların faillerinin 25 senelik mazide memleketi 
nasıl idare etmiş olduklarını biliyoruz. Eserle
ri meydanda, memleketin % 70 - 80 ini, taş dev
rinin mahrumiyeti içinde terkettiler. Baraj is
temeyiz, diyorlar. Sen isteme. Kuraklıktan du
dakları yarılmış Anadolu su istiyor, baraj isti
yor. Asırların mahrumiyeti bizim bir türlü be
limizi doğrultmıyan elemanlar, bizi Garptan ayı
ran korkunç mesafe, onlarda barajın oluşu, biz
de olmayışı; onlarda elektriğin mevcudoluşu, 
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bizde olmayışıdır. Hangi memlekette bulunuyo
ruz da, biz baraj istemiyoruz, diye konuşabili
yoruz? Hangi memlekette bulunuyoruz da, Av
rupa'dan, medeni âlemden bizi ayıran bu muaz
zam mesafeyi katetmek için gayret etmeye asla 
lüzum yoktur, diyoruz? Bir lokma, bir hırka ile 
mi iktifa edeceğiz? Bu suhenperdazları dinli
yenler var, köyden köye gidiniz, sıtma, ilâçsız
lık, mahrumiyet, sıhhati yok, hiçbir şeyi yok, 
bunlara ne lüzum var? O derece cezbeye kapılı
yorlar ki, biz bunları istemeyiz, diyorlar. Zat-
âliniz istemiyebilirsiniz, ama Türk Milleti isti
yor. Geliyor Türk Milletine, kulaklarınızı açı
nız, söylenenleri dinleyiniz,' yedi senedir hay -
huyla geçiyor, Adnan Menderes şunu demiş, 
bunu demişle geçiyor. Derse ne olur? Ulan bizi 
tanımıyor mu? Tamsa ne olacak, tammasa ne 
olacak? Herife bak be.» Bu bir siyasi parti. 
Bellibaşlı liderleri konuşuyor. Bunlar mahke
mede sübut bulmuş şeyler arkadaşlar, dinleyiniz 
daha. Hangi memlekette bunun eşine rastlanır? 
Yok başka yerde. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Bunları oku
maya lüzum yok, mahkemeye verirsiniz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Verdik efendim, dinliyeceksiniz. Şimdi 
yalnız da kaldınız, bağıramazsınız. öbürleri ol
saydı korkardım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hangi 
memlekette böyle konuşan Başbakan var? Si
zin gazeteleri ben çıkarayım da bize neler yazıl
dığını görün. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — «Herife bak be, ben onun için, hesap 
vermekten kaçtığını söylerim. Ey hesap kaçağı* 
milletin murakabesinden kaçan korkak, utanmaz 
seni. Milletin murakabesini çiğniyen rezil, utan
maz.» (Soldan, kendisi, kendisi sesleri) Milletin 
denetlemesi nasıl olur, müzakere ile olur. Bu asil 
milletin murakabe hakkını çal, cehenneme kadar 
gitsen arkandayım, sonra millet sussun. Sonra 
millet beni seçti diye milletin hakkını çiğniye-
ceksin, nerede bu bolluk? Siyasi emniyeti anla
mış bir millet bu rezilleri hiçbir zaman tutamaz. 
Etrafına topladığı midelerinden bağlı bir sürü 
milletvekili, Trabzon babasımısınız ulan, istizah 
takririni reddediyor. Ne demek?.. Adam muraka
be takririnin ne demek olduğunu bilmiyor ki. 
Yukarda bir delik, aşağıda bir delik. Bu belâları 
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tie kaçlar çekeceğiz? Patlıcan eksin, patlıcan çek
sin. 'îıncti bunların döndürdüğü meskenet dolabı
nı durduracağız. 

Siyasi hakkı millet nasıl kullanacak, muraka
beye çekecek? 

Biz Halk Partisine bağırdık, bunun için ba
ğırdık. Niçin başımızdan indirdik, siyasi halikı
mızı gasbettikleri için. Onlar çekmiyorlardı, bu 
keratalar tepiniyorlar.» (Soldan, namussuzlar , 
sesleri) Bir başka yerinde; «Adnan efendiye so
ruyorum, bu yapılabilir mi? Hain diyor, bilmem 
ne» diyor. 

Şimdi asıl enteresan tarafını size aynen oku
yayım da cemiyetin nizamı nasıl bozulmuştur, gö
rünüz. Çünkü bugünün metaldir. Onun için bir 
psikoz yaratılmıştır, memlekette. Hâkimi de, mah
kumu da hepsi bu tesirin altındadır. Hayır arka
daşlar, bu meş'um gidişe «dur!» diyoruz. (Soldan, 
şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

«Türk Ceza Kanununun 482/1 nci maddesi 
mucibince 5435 sayılı Kanunun 14 - 19 ncu mad
deleri hükümleri nazara alınarak 7 gün müddet
le hapsine ve 10 lira para cezasiyle cezalandırıl
masına» (Gülüşmeler, hayret sesleri) Daha din
leyin : «Fiilin mağdurun Başbakanlık sıfatı he
def tutularak işlenmiş olması itibariyle 273 ncü 
madde ile cezasının 6 da biri artırılarak gün, ve 
10 kuruş küsuru - ama ne miskal - (Gülüşmeler).. 
Lehe hesabedilerek 1 gün hapis 160 kuruş para 
cezasının ilâvesiyle 8 gün hapsine, 1 160 kuruş 
ağır para cezasiyle cezalandırılmasına; ' maznun 
hüküm tarihinde 65 yaşını ikmal eylediğinden 56 
ncı madde gereğince cezasının altıda biri olan 2 
gün hapis ve 200 kuruş ağır para cezasının tenzi
li suretiyle 6 gün hapis ve 960 kuruş ağır para 
cezasiyle cezalandırılmasına, hâdisede kanuni ve
ya takdiri tahfif sebebi bulunmadığından 485/59 
ncu maddenin tatbikine mahal olmadığına... 

B) 14 . XII . 19.52 tarihli Samatya kongre
sinde işlediği hakaret suçundan dolayı hareketi
ne uyan T. C. K. nun 480/1 maddesine tevfikan 
yedi gün müddetle hapsine ve 10 lira ağır para 
cezası ile cezalandırılmasına, 273 ncü madde ile 
cezasının altıda biri artırılarak 8 gün müddetle..» 
Bu deminki değil, ikincisi bu. 

«1 160 kuruş ağır para cezası ile cezalandırıl
masına, 56 ncı madde ile cezasının altıda biri ten
zil olunarak 6 gün hapis, 960 kuruş ağır para ce-
zası ile cezalandırılmasına.. Kanuni ve takdiri ha-
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fifletici sebebi bulunduğundan 485/59 ncu mad
denin tatbikine mahal olmadığına.*.» 

Şimdi arkadaşlar.. Burada iki suçun içtimai 
var.. Neresinde bunun adalet yarabbi?.. 

Bakınız şimdi hapis cezalarının 69, para ce
zaları 79 ncu madde ile içtimaa yapılıp Eyüp top
lantısında vâki hareketten dolayı tâyin olunan 6 
gün hapis 960 kuruş ağır para cezası esas sayıla
rak 14 . XII . 1952 tarihindeki hakaret fiilin
den dolayı tâyin olunan hapis cezasının üçte 
ikisi, para cezasının tamamının ilâve edilmesi 
suretiyle, binnetice 10 gün müddetle hapsine 
vo 1920 kuruş ağır para cezasiyle cezalandırıl
masına, şahsi hak talebedilmediğinden hükme-
dilmesine mahal olmadığına ve Harçlar Kanu-
.nunıın.. Şu. şu maddeleri ilâ...:» 

TAHlR TAŞER (Kırşehir) — Hâkimlik 
yapsaydınız böyle konuşmazdınız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi cevap vereceğim, Reis Bey mâni 
olacak. 

REÎS — Rica ederim müdahale etmeyiniz, 
karşılıklı konuşmayınız efendim .(Gülüşmeler.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Bunu yalnız hâkim yapmıyor, muh
terem Temyiz de tasdik ediyor. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Gayet tabiî. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Gayet tabiî Temyizin Tevhidi içtihat ka
rarında; bir amirin karşısında sigara içip de 
püf derseniz bu, amire hakarettir. Beyefendi 
hâkimmiş. Ben karşısında maznun olarak veya 
davacı olarak bulunsam, kendisine desem ki : 
Hâkim Bey ,benim dâvamı görmüyorsunuz, be
ni süründürüyorsunuz. Hemen alın içeri, mah
kemeye hakaret etti der. Ama Başvekile, bütün 
iktidara, hepinize bu namussuzca sözleri söy-
liyenleri 7 günle kurtarırlar. Acaba ben hâkim
lerimizin karşısına geçsem, Başvekil* olarak 
değil bir vatandaş olarak huzuruna çıksam, ye
di günlük hapis şöyle, şöyle desem vallahi yedi 
gün hapiste bırakmaz. Mademki, Başvekil 
memlekette tutunmakta, mademki sözü tutul
maktadır, politikada bizim kafadarlarımızın ek
meğine mâni olmaktadır, ihtiraslarına set çeke
lim, çeksin cezasını, herkes'- övsün. Bakın bu' 
ceza yedi gün hapis olduğu için cüreti artı
yor, yine yumurtluyor, geçen gün şunu diyor : 
Mehmet Mahmudoğlu meselesine getirerek «iş-
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te kadillak arabaya binerek askerî bir uçakla 
Aydm'a giden şahıs, bu eşekoğlu eşek.» Tarih 
yeni; 2 . IV . 1956. Bu senenin Nisanının ikinci 
günü. Amerika, ingiltere, Fransa, Çin, Japonya, 
Holândada matbuat hürriyeti nasıl? Al baka
yım, (Elindeki kâğıdı işaret ederek) al oku. 

iktidar tehdit ediyormuş. Bunlar yalan 
beyler, biz tehdit altındayız, görüyor musunuz 
beyler. Kimin kimi tehdit etmek haddidir. 
No biçim lâf bu? Ortaya çıkıyorlar vatan bat
tı, gaz yok, Hükümet borçlu, müflis diyorlar, 
ne zaman? geçen sene Mayısında ondan son
ra memlekette 70 milyon dolarlık petrol sarf et
mişiz. Bir mahkeme; devletin müflis olup ol
madığını tahkik edeceğim. Delâili kâfi görmezse 
Sokoni Vakum Oil'den tahkik edecek. Müflis mi
yiz, değil miyiz? Hâkim, mahkeme, adalet.... 

Muhterem arkadaşlar, kıtlık, buhran yok, 
yok, yok. Bunun büyük kısmının muhalefetin 
icatgerdesi olduğuna şüphe yok. Bakınız muh
terem arkadaşlarım, 2 - 3 gündür Ankara'da şe
ker yok. Bugün elimizde 45 bin ton şeker var
dır. Madde bir. Madde iki: 1938, 1939, 1940 se
nelerinde Türkiye'de senede 40 bin ton şeker is
tihlâk ederdi. Yakın zamanlara kadar 50 bin 
ton ile geçirdiği seneler vardır. Madde üç: Şe-
şer 10 Temmuzda istihsal edilecektir. 32 gün 
var. Elde de 40 bin ton şeker mevcut. «Kıtlık 
var» diye sabah, akşam söyle, söyle. Ondan son
ra memleket menfaatlerini ayaklar altına al, kah
veyi al, at bir kenara. Senden ardiye mi istiye-
cekler, daha pahalıya satabilirsin. Petrol mü? 
Al, evine istif et. Bu sıcağa kar mı dayanır? 
Bunlar, muhalefetin fevkalâde vatanperverane 
ve memleket menfaatlerine uygun düşünceleri... 
Memlekette şu yok, bu yok, memlekette şu olu
yor, bu oluyor. Ne zaman söyleniyor bunlar? 
Meselâ 3 ay evvel yapılan bir seçimde. Ben ora
da bir dinleyici olsam, bu muhterem hatip sö
zünü bitirdikten sonra desem ki: «Anladım, ne 
istiyorsun, ne yapmamı istiyorsun?» Ne cevap 
verecek? Bunun bir hedefi, bir gayesi olmak 
lâzımdır. O telâffuz edilmiyen hedef ve gaye 
nedir ? Bu telâffuz edilmiyen hedef ve gayeyi 
orada bu sözleri söyliyen muhterem hatip pekâlâ 
bilir. Üç buçuk sene bekle, ondan sonra reyini 
bizim lehimize kullan. Bu maksatla söylemi
yor mu? Çünkü o gün, o şartların vâki olduğu
nu tasavvur etsek, kabul etsek dahi üç buçuk 
senenin seyri içinde reyini kullanacağı anda va-
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ziyet ne olacaktır ki, üç buçuk sene sonra kulla
nacağı reyin ne suretle tecelli edeceği hakkında 
üç buçuk sene evvelden karara varmış olsun? 
Bunun hedefi- böyle olmak lâzımdır. Telâffuz 
edilmiyen hedef, memleketin, içtimai heyetin 
bütün mafsallarını birbirinden ayırmak, tecez
zisine çalışmak, eczayı ferdiyesinin dağılmasını 
temin etmek. Ne diye konuşuyorsunuz üç bu
çuk sene evvel? Dün çıktık daha seçimden. Ne 
oluyorsunuz? Nerede gördünüz bir hafta başın
da beş mitingi? Hangi memlekette?.. Gösterin 
bana. Demokrasi demokrasi... Ama akıllarına, iş
lerine geldiği gibi bir demokrasi, işlerine geleni 
hepimize, 450 kişiye mutlaka kabul ettirecekler... 
Kabul ettiremediler mi, bizler antidemokratiğiz, 
şayanı tel'iniz ve recmedilmemiz lâzımdır... Ne 
biçim demokrasidir bu? Yağma mı var? 

Muhterem arkadaşlar, bütün gayemiz, namus 
ve haysiyet hususunda hiçbir hassasiyet göster-
miyen, şeref ve haysiyetlere karşı çok mübalât-
sız davrananların, bir de siyasi ihtiraslarla göz
leri karardıktan sonra, bütün bir topluluğa, bü
tün Demokrat Parti topluluğuna envai çeşit ağır 
ithamlar altında, «haysiyetsizlik, namussuzluk, 
şerefsizlik» ithamları altında bulundurulmaları
nın, matbuat hürriyeti cümlesinden olduğunu 
kabul etmemektir, bunda kendimizi mazur ad
detmekteyiz. (Bravo sesi) Bravo diyene bakı
yor, gözle tehdidediyor. Bundan elem duymak
tayım. Çünkü Mecliste Hükümetle beraber ol
mak, günahı kebairdendir, dalkavukluktur. Ya 
ne yapmalı? iç ve dıştan gelip önlemeli. Bizi tu
tarsa o takdirde gözle tehdidetmek suretiyle yıl-
dırmalı. Geçti bunların devri. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu kanunla şimdi 
hakiki hürriyetin temelini atmaktayız. Bu anar
şik nizam içinde, hürriyet denilen, demokrasi de
nilen çok nadir ve hassas nebat neşvünema bu
lamaz, mahvu nabut olur, nadan ellerde perişan 
olur. Nadan ellerin cesaretini kıracağız. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Bu kanunun maksadı bundan 
ibarettir arkadaşlar. (Bravo sesleri ve şiddetli ve 
sürekli alkışlar) 

REÎS — Sabahattin Sönmez. (Kifayet, ki
fayet, sesleri) 

Efendim; Yüksek Heyetinizin aldığı karar 
mucibince lehte, aleyhte ve üzerinde olmak as
gari 6 hatibin konuşması lâzımgelmektedir. 

SABAHATTİN SÖNMEZ (Konya) — Muh
terem arkadaşlarım; Başvekil Menderes'ten son-
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ta konuşmak talihsizliğine mazharım, Hepiniz 
teshir edilmiş bir haldesiniz. (Vaz geç, sesleri) 
Hayır vazgeçmiyeceğim. Ama çok kısa konu
şacağım. Şimdiye kadar hiçbir partiye girme
dim. Müstakil bir arkadaşınızım. 30 senelik bir 
gazeteci sıfatiyle bugün kabulü istenen lâyiha
lar hakkında umumi görüşlerimi ifade edeceğim. 
Bu lâyihaların teferruatı, noktası, virgülü üze
rinde durmıyacağım. Sadece, maksat ve hedef 
üzerine dikkatinizi çekmek, tarihî bir dönüm 
noktasında bulunduğumuza işaret etmek ve si
zi vicdanlarınızla baş başa bırakmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, iktidar, küfrü ve ha
kareti önlemek vajdi ile gruptan aldığı salâhiye
ti suiistimal etmiş, yazı ve söz hürriyetini kat
leden hükümlerle huzurunuza gelmiş bulunmak
tadır. Demokrasi, hak, hürriyet ve adalet vait-
leriyle iktidara gelenlerin matbuatı susturacak, 
ağızları tıkıyacak, hürriyeti ve murakabeyi fel
ce uğratacak bir lâyihayı Türk milletinin mü
messilleri huzuruna getirmeye hakları yoktur. 

REÎS — Sabahattin Bey, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Yüksek Heyetin verdiği karar 
mucibince bir hatip lehte, diğeri aleyhte, diğe
ri de üzerinde konuşacaktır. Siz üzerinde diye 
söz aldınız. Ama başlangıcınız aieyhinde gibi 
oluyor. O zaman aleyhte söz almış olan arkadaş
ların hakki zayi olmuş olur. 

SABAHATTİN SÖNMEZ (Devamla) — Ha
yır efendim, üzerinde konuşuyorum. Fikrimi 
söylüyorum. 

REÎS — Fikir lehte de olur, aleyhte de olur, 
üzerinde de olur. Hangisi bu ? 

SABAHATTİN SÖNMEZ (Devamla) — Şu
rada iki satır daha okuyacağım, müsaade edin. 

RElS — Buyurun, devam edin. 
SABAHATTİN SÖNMEZ (Devamla) — Bu 

lâyiha, artık yepyeni bir rejimin arifesinde bu
lunduğumuzu sarahatle göstermektedir. Mem
leket menfaatlerini parti bağları üstünde tut
manızı, tarihî vazifenizi yapmanızı rica ediyor 
ve hepinizi kırmızı rey vermeye davet ediyorum. 

MUHtTTlN ÖZKEFELl (Samsun) — Ya
lancı adam, sen senelerce Vatân'm muhabirli
ğini yapmadın mı ? Utan; utan. 

SABAHATTİN SÖNMEZ (Devamla) — 
Hayatımda şerefimle, namusumla yaşadım. Ne 
parti değiştirdim, ne fikir? 

MUHİTTİN ÖZKEFELl (Devamla) — 
Utanmaz. I 
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I SABAHATTİN SÖNMEZ (Devamla) — 

Utanmaz adam, sensin. 
REÎS — Sabahattin Bey, aleyhte konuşuyor

sunuz. 
MUHİTTİN ÖZKEFELl (Samsun) — Ben 

parti değiştirdim, bunun hesabını millete ver
meye hazırım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey. Burada şereflerin korunması için kanun 
müzakere ediyoruz. Şerefi ihlâl eden bu adamı 
susturun. 

REÎS — Sabahattin Bey, size kanunun üze
rinde konuşmanızı ihtar ettim. Aleyhinde konu
şamazsınız. Aleyhte konuşmanıza devam ettiği
niz için kürsüyü bırakınız, efendim. 

Arkadaşımız üzerinde konuşacağım, dedi; 
aleyhinde konuştu. Şimdi lehinde olarak sırada 
bulunan Himmet ölçmen'e söz veriyorum» 

Muhittin Bey, rica ediyorum; sükûneti ihlâl 
etmeyin. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Grupumuz namına benden evvel söz 
almış bulunan arkadaşların ve Sayın Başvekilin 
lehte konuşmasından sonra benim söyliyecek sö
züm bulunmaması lâzımdı. 'Söz almış olduğum 
veçhile lehinde sırami savmak için Sayın Baş
vekilimizin eksik okuduğu listeden bâzı madde
ler okumak suretiyle bilhassa bize bugün vaiz 
ve nasihat eden inönü'nün matbuatı nasıl kat
lettiğinin misalini vermek isterim. 

Osman Bölükbaşı; sana da sermaye buluruz. 
Şeker fabrikalarının lüzumsuz olduğunu Konya 
meydanlarına nasıl haykırdığını biliriz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) Yalan... 
öyle bir şey söylemedim. Cevabini veririz. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Devamla) — O senin 
iki bavulluk malzemeyi ben aşağı - yukarı ezbere 
bilmekteyim, ama mânâsız şeyleri söylemeye lü
zum görmem. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bir ba
na söyliyor, bir de Başvekile bakıyor. 

REÎS — Himmet Bey devam buyurun, Os
man Bey; sizi de sükûnete davet ediyorum. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Osman 
Bey, bu dâvaya seninle birlikte başladık, senin 
de içini dışını bilirim, niçin kızdığını bilmekte
yim. Millet huzurunda açıklarsam mahcubolur-
sun... 

I OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Senin 
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açıklamandan korkacak bir insan değilim. Na- I 
muslu bir adamsan açıkla... 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Reisicum
hur Celâl Bayar seni seyahate götürmediği için 
buna kızarak Zevk Lokantasında oturup nasıl is
tifa ettiğini biliyorum... 

(Reisvekili ihsan Baç kürsüyü terk etti, ye
rine Reisvekili Fikri Apaydın Riyaset makamına 
geçti.) 

RElS — Himmet Bey şahsiyatı bırakın da 
lütfen konuşmanıza devam buyurun. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
bir kısmı İnönü'nün (Uyandırma) makalesinde-
ki bâzı cümleleri okudu, ben de aynı makaleden 
bir cümle okuyacağım. Onun mütenazırı cevap
ları vermeye çalışacağım: «Bu suretle de siyaset
te elim, tamamiyle karanlık yeni bir devre girmiş I 
oluyoruz. Benim sarsılmaz kanaatimce, Türk mil
letinin böyle bir karanlık devrede yaşaması kısa 
sürecektir. Salâhiyet mevkiinde bulunan idealist- I 
ler vazife yapmamışlardır.» Burada bir kısım 
idealistlere vazife vermişti, onlar bu vazifelerini 
burada yaptılar. t I 

«insanlar doğru yolda olmıyan önderleri ta- I 
rafından işte bu suretle yardakçı hale getirilir- I 
ler, buna tereddüt veya itiraz edenleri sorum or- I 
tağı yaparak.» (Soldan, 'yardakçı kendileridir 1 
ve yardakçıların kim olduğunu millet bilir, ses- I 
leri). • I 

Muhterem arkadaşlar; bu zat, 27 sene milletin I 
reyine, vatandaşın vicdanına hitabetmeden kendi I 
yaptıkları listelerle buraya milletvekili getirdi. I 
O insanlar yardakçı olmuyor da bizler yardakçı I 
oluyoruz. (Soldan, tarih hükmünü verir, sesleri) 
Dün burada bir kanun görüşüldü, Millî Korun
ma Kanunu. Her kes vicdanına göre rey verdi; 
bir kısmı beyaz, bir kısmı kırmızı. Demokrat 
Partiden de mühim miktarda kırmızı rey veren
ler oldu. Halk Partisinin ise hepsi kırmızı. Ne
den? Çünkü şef kırmızı rey verdi. Hâlâ bugün 
dahi şefin kuyruğunda gitmekten, şefe itaat 
etmekten kendilerini alamıyorlar. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Kuyruk sen
sin... Kuyruk sensin... 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Matbuat 
hakkındaki tamimlerden yine bâzı maddeler 
okuyacağım: 

«Madde 11 : Muayyen bir esnaf veya halk 
zümresinin mâruz kaldığı her hangi bir haksız- I 
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lıktan veya vaziyetlerinin ıslah edilmesinden. 
bahsedilirken bu neşriyatın mevzuu bahis sınıfı 
tahrik etmiyecek mahiyette olması lâzımdır. Mi
sal : (Yabancı garsonlar meselesi, küçük memur
ların zaruret içinde bulundukları ve maaşlarına 
zam yapılacağı)» 

«Madde 12 : Belediye, evkaf ve benzeri mü
esseseler müstesna resmî dairelere ait havadisle
rin doğruluğuna emin olduktan sonra yazılma
sı lâzımdır. Çünkü bu dairelere ait tekzipler Mat
buat Umum Müdürlüğü kanaliyle gönderilmek
tedir.» 

«Madde 13 : Fırtına, hava vaziyeti hakkın
da malûmat vermek yasaktır.» 

Muhterem arkadaşlar, esen rüzgârdan, do
ğan güneşten bahsedilmesini istemiyen insan
lar ve bunları o günün matbuatında meneden 
insanlar, bugün matbuatın baş hamisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Buna yalancılıktan, sah
tekârlıktan başka ne demek icabeder? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kanu
na davet etsene Reis Bey. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — «Madde 
19 .: Un stokunun azlığı, otomobil yedek aksa
mının, demir mamulâtımn azaldığı yazılamaz. 
Hariciye ve Ticaret Vekâletlerinin talebiyle, 
Maşvekâlet bu gibi havadislerin yazılmamaslm 

'bildirmiştir.» 
«Madde 25 : Yabancı gazetelerden yalnız 

haricî siyasi haberler değil, bütün haricî siya
sete ait bentlerin tercüme edilerek alınmama
sı.» 

«Madde 28 : Memleketin sefalet içinde bu* 
lunan bir zümresi varsa bunların vaziyetlerinin 
tebarüz ettirilmemesi, 

(Dilencilerin çokluğu, köylülerin yırtık, 
parçalanmış elbiselerle gezmesi)» gibi hâdise
ler yazılmıyaeaktır. 

Muhterem arkadaşlar, dün memleketin için
de bulunduğu sefaleti memleketin başşehrinde 
ecnebi sefaret erkânına göstermemek için, köy
lülerin Ankara sokaklarında gezmelerini men
eden, memurların muhtacı muavenet oldukları
nı yazmanın suç olduğunu ilân eden insan, 
milletin reyiyle iktidara gelen insanları nasıl 
itham edebilir? Bu Meclisi ki bu memleketin yol 
mevzularını, su mevzularını, baraj mevzularını 
gece gündüz demeden halletmeye çalışan vatan 
evlâtlarını itham etmek salâhiyetini bu insan 
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nasıl kendinde görmektedir? Hürriyet Partisi | 
son günlerde matbuatın baş dostudur. Zira, yeni 
kurulan Hürriyet Partisi için zor mesele vardı, 
memleketin sathına yayılmak, dağları, bayırla
rı dolaşarak vatandaşın nabzını yoklamak, on
ların dertlerini dinlemek, bnlara meram anlat
mak, onları ikna etmek, bunlar zor işlerdi. Bu
nun içindir k i ; işin kolay tarafını seçti, işin 
kolay tarafı, pratik tarafı, matbuatla işbirliği 
yaparak, yalan ve tezvir makinelerini beraber
ce çalıştırarak, memleketin bütün derinlikleri
ne nifak ve şikak tohumlarını saçmak suretiy
le dâvayı kestirme yoldan halletmek.. Yağma 
yok arkadaşlar, yağma yok. (Soldan alkışlar) 
Bu memleket, kimin kendisine hizmet ettiğini, 
kimin kendisine iyilik yaptığını, kimin kendisi
ne iyilik yapmakta devam edeceğini çok iyi 
bilmektedir. Bize matbuatı, tâ mektep sıraların
da iken, (Gazete lisanı millet, tercümanı dev
lettir.) diye tarif ederlerdi. Biz, namuslu ve 
şerefli matbuatımızdan bu tarif veçhile hizmet 
beklemekteyiz. Matbuat içinde öyle yol tuttur
muş olanlar vardır ki, memleketin her gün bir
az daha uçurumun kenarına gitmekte olduğunu, I 
çok kötü bir vaziyette bulunduğunu gÖstenmek 
suretiyle memlekete hiyanet etmekte, ihanet et
mektedirler. Bu memleketin sefaletini, ıstırabı- I 
nı mütamadiyen istismar eden sol ideoloji men
supları vardır, bu memlekette yapılan dedi ko-
dulardan bunların ekmeklerine yağ sürülmek
tedir. 

Bir noktaya arkadaşlarımız az temas ettiler, I 
millî bir dâvanın halli karşısında bulunmakta
yız. (Sağdan; nedir o, sesleri) j 

Sol cereyanlara mensubolanlarm, hükümetin 
itibarını sarsmayı, Allahm mevcudiyetini inkâr 
etmeyi, büyüklere karşı saygısızlığı telkin etmeyi, 
devlet otoritesini imha etmeyi ötedenberi pren
sip ittihaz ettiklerini hepimiz bilmekteyiz. Bina- I 
enaleyh, bugün bu mukaddesatı yoketmeye çalı
şanların, kimlerin işine yarıyacağım sizler de I 
bizler kadar takdir edersiniz. I 

Bugün getirilen kanun, millî huzur, millî sü- I 
kûn kanunudur. Emin olun arkadaşlar, vatan
daş bu kanunu sabırsızlıkla beklemektedir. (Sağ- I 
dan, gürültüler) Onlar bu sükûna, bu huzura I 
kavuşmak istemektedirler. Bu kanunu biz bütün I 
samimiyetimizle desteklemekteyiz. Onun için bu I 
mevzuda, biz hükümeti tazyik etmiş durumdayız. I 
Bunun bütün mesuliyetini, vebalini Menderes'e I 
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yüklemek istiyenlere cevap veriyorum ki eğer 
bir vebal ve mesuliyet varsa bunda bütün De
mokrat Parti Grupu müşterekiz ve biz bunu des
teklemekte devam edeceğiz. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) Muhalefet mensubu arkadaşlanmjz 
bu kanunun bizzat D. P. ye büyük kötülükler 
getireceğini söylüyorlar. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Türk 
milleti söylüyor. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Bunun 
1958 de muhasebesini yapmaya amadeyiz. Yap
tıklarımızın hesabını millet huzurunda vermeye-
âmadeyiz. ve 1958 seçimlerinin neticesini göre
ceksiniz. Hürk milletinin, bugün memleketin mu
azzam kalkınmasına hizmet edenlerle beraber 
olduğunu, bâzı muhalif matbuata rağmen, ispat 
etmeye amadeyiz. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Soldan, alkış
lar) . 

REÎS — Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; demokratik sistemi kökünden bal
talayarak türlü cepheleriyle kurulmaya çalışı
lan Menderes rejiminin ihzarı yolunda yeni (Sol
dan, gürültüler). 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Darılmaca 
yok. Evet ihzarı yolunda yeni bir hamle de bu 
kanunla huzurunuza sunulmuş bulunmaktadır. 
Basın rejiminin basın kanuniyle toplantı hak 
ve hürriyetlerinin seçim ve toplantılara ait ni
zamlarla takyit ve temdidi kâfi görülmemiş ve 
zahmetli telâkki edilmesi olacak ki; 6334 sayılı 
Kanuna eklenen birkaç maddeyle hem basın, 
hem toplantı hürriyetine en kısa yoldan en te
sirli darbenin indirilmesi tercih olunmuştur. 

Getirilen kanun teklifinin metni rejimin nasıl 
bir karanlığa götürüldüğünü her türlü izahtan 
müstağni bir açıklıkla ve acılıkla ifade etmekte
dir. 

Teklifin Anayasanın sağladığı neşir ve top
lantı hürriyetine, demokrasinin ana şartı olan 
siyasi partilerin mücadele ve propaganda serbes
tîsine ; insan haklarına ve hukuk prensip ve 
mefhumlarına mugayereti o kadar açıktır ki 
bunları muhik göstermeye çalışan esbabı mucibe 
adlı mazeret vesikasında (şeref ve haysiyetlerin 
memleketin âli menfaatlerinin lâyikiyle himayesi 
âmme efkârının haksız ve yersiz olarak bulandı
rılmasının önlenmesi) gibi tâbirler karşısında : 
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(Vatandaş hak ve hürriyetlerini ortadan kal

dıranlar hep vatandaş hak ve hürriyetlerini sağ
lamak istediklerini ileri sürmüşlerdir. Matbua
tın yıkıcı bir kuvvet saltanatı olabileceğinden 
bahsolunurken bütün dünyada şahıs veya zümre 
saltanatı kurmak veya idame •etmek istiyenlerin 
bilhassa son 15 - 20 sene içinde millet ve memle
ket menfaatlerini ileri sürerek ne parlak külli
yat ve edebiyat vücuda getirdikleri asla unutul
mamalıdır) diyen eski muhalefet sözcüsünü ha
tırlamamak ve işte misali dememek mümkün ol
muyor. 

Bugün bu tasarı ile aynı teraneler altında 
matbuatın ilim ve hakikat ışığı ile umumi ef
kârı aydınlatma, halkın kendisini idar'e edenleri 
murakabe hakkına hizmet etme ve onun arzu ve 
temayüllerini dile getirme gayreti söndürülmek
tedir. 

Aynı zamanda bugün bu tasarı ile siyasi par
tilerin umumi efkâra hakikatleri ve iktidarın ha
talarını göstererek onun hakemliğine ve iradesini 
daha salim bir yolda kullanmasına hizmet etmek 
faaliyeti körletilmektedir. 

Matbuatı ve muhalefeti susturarak, adaleti 
teminattan, memuru emniyetten, üniversiteyi 
muhtariyetten ve halkı hâdisatı ve hakikatleri 
görmek imkânından mahrum bırakarak demokra
siyi boğmak ve bir ortaçağ rejimi kurmak isten
mektedir. Bu suretle gayretler sonunda asıl ka
palı ve karanlık bir rejimde bir keyfî idarenin 
bütün kötülükleriyle tehlikeye düşecek olan bu
gün korunmasına çalışıldığı bildirilen memleke
tin âli menfaatleridir. 

Bu tedbirler âmme efkârının haksız ve yersiz 
olarak bulaştırılmasına mâni olmak değil bilâkis 
hesap vermekten v?e hatası yüzüne vurulmaktan 
kurtulan bir idarenin her hâdiseyi tek taraflı ve 
sade kendi nef'ine izah tarzına bağlamasiyle ve 
tek yolu kendi ferman ve kararlarının istikameti 
olarak göstermesiyle umumi efkâr büyülenecek 
ve bir karanlığa gömülecektir. 

Bu tedbirlerle şahısların şeref ve haysiyeti ko-
runmıyacak bilâkis iktidar kendisinden olmıyan-
larm şahıslarını, şeref ve haysiyetlerini tezlil et
meyi suç. olmaktan çıkaracak vîe onu bir gıda ha
line getirecektir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Matbuat hürriyeti medeni memleketlerde, 

hattâ demokratik değil sadece medeni memleket-

lerde asırlarca süren tecrübelerden ve çekilen 
ıstıraplardan sonra içtimai bir zaruret olarak 
kabul edilmiş bir haktır. 

Her toplulukta fertler toululuğun gidişi ve 
içindeki olaylar hakkında bilgi almak, kanaat 
beslemek ve fikir serdetmek ihtiyacmdadır.. Bir 
beşerî his ve ihtiyaç, bu beşerî ve tabiî hak mat
baanın icadından evvel türlü yollarla, matbaanın 
icadından sonra matbualarla giderilmiştir. Mat
buatı hür olmıyan memleketlerde bu beşerî ih
tiyaç körletilmez, aksine başka yollarla daha za
rarlı ve kontrolsüz bir surette tatmine yol arar. 
Halkın iradesine dayanan murakabeli rejimler
de ise vatandaş memleketin umumi gidişini ve 
seçtiği mümessillerinin idare ve kabiliyet dere
celerini ve hattâ günü gününe bütün faaliyet
lerini bilmek, öğrenmek ve mütaakıp oylama 
için kanaat sahibi olmak ister. îster ki mahalle 
bekçisinden devlet reisine kadar âmme hizmetin
de vazife almış her ferdin her günkü faaliyetini 
ve hattâ hususi hayatını görsün, bilsin doğru 
yolda olup olmadığı hakkında kanaat serdetsin. 

işte umumi efkârı tenvir ve fikrin serbestçe 
yayılması diye tarif edilen bu maksadı ancak 
hür matbuat temin eder. 

Onun için basın hürriyeti sadece basma 
mensup birkaç şahsın değil bütün bir milletin 
hürriyetidir. 

Anayasamız yetmişinci maddesi ile bunu va
tandaşın tabiî hak ve hürriyetleri arasına almış 
ve 77 nci maddesi ile matbuat hürriyetini temin 
etmiştir. Matbuat hürriyetinin iki suj esi vardır. 
Birisi kendisine hak ve hürriyet tanınan vatan
daş diğeri bu hak kendisine karşı, kullanılacak 
olan Devlet bu sebeple Devlet vazife ve salâhi
yetlerinin kendilerini amansız bir surette gözet
leyip denetliyen matbuattan kurtulmanın ve 
onu arzularına uygun bir disiplin altına alma
nın çare ve tedbirlerini aramaları yeni bir hâdise 
değil tarih boyunca denenmiş usullerdir. 

Matbuat hürriyeti tenkide tahammülü olmı
yan polis devlete karşı fikrin serbestçe ifadesini 
temin etmek gayesinden doğmuş bir hak ve hür
riyettir. 

Bu hürriyeti kısmaya ve onun kendisine kar
şı kullanılmasını imkânsız hale getirmeye çalı
şanların ellerindeki tek silâh daima matbuat 
hürriyetinin suiistimali ve bunun zararları iddia 
ve ithamı olmuştur. 



î : 73 6.6 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Bunu paşa baban mı yazdı, yoksa sen 
mi yazdın? İkinizin söylediği birbirinden ayrıl
mıyor. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Senin de bir 
paşa baban olsa idi, bu haller başımıza gelmezdi. 

Evet, matbuat hürriyetinin suiistimali zarar
lı bir şeydir. Fakat onu önlemek isterken bu 
hürriyetin tam ve kâmil bir halde işlemesini 
menetmek daha zararlı hattâ yalnız zararlı de
ğil, tehlikeli olmuştur. 

Aziz Atatürk; (Matbuat hürriyetinden do
ğan mahzurların bertaraf edilmesinin yegâne 
çaresi bizatihi matbuat hürriyetidir) demek su
retiyle bize bu gerçeği anlatmaya çalışmıştır. 

Matbuat hürriyetinin suiistimali denildiği 
zaman bunu hükümetin anladığı veya bize an
latmaya çalıştığı şekilde tek taraflı ve indî ifa
deye bağlamaya imkân yoktur. Bu hürriyetin 
sınırı, her hürriyette olduğu gibi Anayasanın 
sağladığı diğer bir hak ve hürriyetin smırı ol
mak lâzımdır. Memleketin âli menfaatleri, âm
me efkârının bulandırılması gibi mücerret ve 
müphem ifadeler kurt - kuzu hikâyesindeki su
yun bulandırılmasından daha esaslı sayılacak 
mazeretler değildir. Memleketin âli menfaatle
ri, âmme nizamı Türk Ceza Kanunu ile ve bü
tün mevzuatımızla kalplere huzur verecek bir 
yetrelikte temin ve tercüme olunmuştur ve ham-
dolsun matbuat yoliyle bunu zedeliyen en ufak 
bir hal bugüne kadar müşahade edilmemiştir. 

Matbuat hürriyetinin suiistimalinden âmme 
müesseseleri zedelenmez ve hiçbir zaman zede
lenmemiştir. Ancak suiistimalinden dahi zede
lenirse o müesseselerde vazife ve mesuliyet ta
şıyanlar zedelenir. 

Zaten kanun metnine dikkat buyurulduğu 
takdirde görülecektir ki, hükümet bu tasarıda 
vatandaş şeref ve haysiyetlerini değil, devlet 
hizmetinde bulunanların şeref ve haysiyetlerini 
ve ondan daha titizlikle de hükümete olan sev
gi ve güvenin sarsılmamasmı ehemmiyetli te
lâkki etmiştir. 

Halbuki demokrasi, hükümetlerin itimat 
kaybetmesi tabiî olan ve, hükümetlerin itimat 
kaybetmesine çalışılması meşru sayılan rejimin 
adıdır. 

Şahısların şeref ve haysiyetlerine gelince : 
Bu hususta muhalefetin ve muhalefet mensup-
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larının şikâyeti hiç şüphesiz bu kanunu getiren-
lerinkinden kat kat fazla ve kat, kat haklıdır. 

Elbette ki devlet hizmetinde bulunanların şe
ref ve haysiyetleri de her vatandaşın ki gibi 
muhterem ve mahfuz tutulması lâzımdır. Fakat 
kabul ve teslim olunmalıdır ki, gerek umumi ce
za ve gerekse basın mevzuatımız ve tadiline ça
lışılan elimizdeki 6334 sayılı Kanun bunu ifrat 
sayılacak bir hassasiyetle tecrim etmiş ve mü
eyyideye bağlamıştır. 

Halbuki matbuat hürriyetinin cari olduğu 
ve gerekçede mevzuatları gözden geçirilerek is
tifade olunduğu bildirilen memleketlerde şahıs
ların şeref ve haysiyetleri ve aile hususiyetleri 
himaye edilir ama bunların arkasına sığınılarak 
görülmekte olan âmme hizmetlerinin noksanları
nı ve bu hizmeti ifa, edenlerin kusurlarını ve 
yolsuzluklarını söyletmemeye, yazdırmanıaya 
matuf takyidler konulmaz. Şeref ve haysiyetler 
korunur ama hırsızlık, yolsuzluk, suiistimal ve 
nüfuz ticaretleri korunmaz. 

Politikaya karışmış bir şahsın âmmenin iti
madına lâyık olup olmaması bakımından o 
memleketlerde şahsı dahi matbuata hedef olur. 
Bir şahsın hususi hayatının âmme hayatına te
dahülü nispetinde âmme hizmeti gören şahsm 
hususi hayatına gazete müdahale edebilir. Bu 
müdahalenin meşruiyeti hususi hayat sebebiyle 
resmî faaliyetin zedelenmesinden doğmaktadır. 

Demokratik bir memlekette hususi hayatı
nın dile gelmesinden ürken insan politika haya
tına intibak edemez. 9. Devrede Demokrat 
Parti iktidar grupundan bu Meclis bu mevzuda 
çok parlak nutuklar dinlemiştir. 

BEİS — Nüvit Bey, yazılı konuştuğunuz için 
iki dakikanız kaldı. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sayın Reis, 
Hamdi Ragıp Atademir'e gösterdiği müsamaha
nın yarısını göstermiş olsalar yazılarım biterdi. 
Müsamaha etmezseniz dakikam dolduğu zaman 
sözüme son verir ve tekrar söz alarak sıram ge
lirse tamamlarım. 

Görülüyor ki,- bu tasarı ile matbuatın suiisti
mali.... 

REİS — Vaktiniz tamam olmuştur. Söz alır
sınız, sıranız geldiğinde devam edersiniz. 

REİS — Nüvit Bey zamanınız tamamdır, 
efendim. 

Behzat Bilgin, buyurunuz.. 

156 — 
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BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Çok muhte* 

rem arkadaşlar, memleketin mukadderatını çok 
yakından alâkadar eden böyle bir kanun mevzu
unda her şeyden evvel objektif bir görüşme im
kânının aranması icabederdi. Bendeniz, muhale
fet adına konuşan sözcüleri ve arkadaşları çok 
dikkatle dinledim. Şunu teessürle arz edeceğim 
ki, konuşmalarında objektivite esasını ve hâdise
lere hakiki şekilde temas edildiğini görmek na-
sibolmadı. Efendim, matbuat hürriyetini nazari 
olarak hâdiseler haricinde müdafaa eder gibi gö
rünmek ve birtakım prensipleri ortaya atmak ha
kikaten çok kolaydır. Ve hiç kimse bu prensiplere 
itiraz etmek ihtiyacını elbette hissetmez. Fakat 
hâdiseler vardır, realiteler vardır. Objektif ko
nuşulduğu takdirde buradaki muhalif arkadaşla
rımızın bir an için matbuatımız üzerine bir nazar 
atfetmeleri icabederdi. Acaba gazetelerde yapıl
mış olan neşriyatın aşırı birtakım safhaları ve 
umumi toplantılarda Başvekilimizin biraz evvel 
arz etmiş oldukları kendilerince malûm ve duy
mamak için yerlerini terk edip gittikleri misal
lerin memlekette temadisi arzu edilen bir hal ola
rak kabul ediliyor mu? Acaba matbuat hürriyeti
ni bizdeki bugünkü misalleriyle aynı şekilde de
vam edecek bir yazı itiyadı olarak mı telâkki edi
yorlar? Bu noktayı izah etmeleri icabederdi. 

REİS — Efendim, 6 Haziran saat 24 te bit
ti. 7 Haziran Perşembe günü devam etmek için 
karar almamız icabediyor. 7 Haziran Perşembe 
günü müzakerelerin devam etmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Perşembe günü müzakerelere 
devam edilmesi kabul edilmiştir. 

özür dilerim, Behzat Bey.. Bu saate rasgeldi.. 
Devam buyurun.. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi bizdeki matbuat hürriyeti 
telâkkisinin, yani, muhalefet arkadaşlarımızın or
taya atmak istediği matbuat hürriyetinin bâzı 
tipik misallerini ortaya koyarak bunu arkadaşla
rımızın sarahaten tasvibedip etmediğini sormak 
icabeder. 

Ulus gazetesinin son nüshalarından birisinde 
yarım sayfayı kaplıyan bir karikatür. Üstündeki 
başlık : Karikatürcünün şakası. Altındaki ibare 
de «Tarih bir tekerrürden ibarettir.» Kenara Sa
yın Menderes'i ananavi Neron kıyafetiyle yerleş
tirmiş. önündeki iktidar şarabiyle sermest olmak
ta, plânın gerisinde Roma'nm Arenasında ars-
lanlarm yırtıcı darbelerine mâruz bırakılmış olan 
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matbuat hürriyeti, vatan hürriyeti. Bu, şaka di
ye ifade ediliyor. Adnan Menderes, bu karikatür
de sermest, zevk içinde harpını çalmakla meşgul, 
tıpkı Neron gibi. 

Muhterem arkadaşlar, bir karikatür, imkânsız 
diye tasavvur edilen, imkânsız diye gösterilmiş 
olan ve gazetede diğer neşriyatla öyle telâkki 
edilen bir hâdisenin lâtife şeklinde beyanı olsa 
şaka denir. Fakat o gazetenin bütün neşriyatı 
böyle bir fikri telkin etmeye, bu memleketin bir 
zâlim elinde bulunduğunu telkine matuf bulunu
yorsa, bu karikatür bu gazetede daima açık veya 
kapalı iddia edilmiş olan, Türkiye'nin felâketler 
içinde kıvrandığını, memleketin bir esarete doğ
ru gittiğini ifade ediyorsa, böyle bir eda ile bu
nu yapıyorsa buna şaka demek mümkün müdür? 

Tiran, zalim Neron' Roma'yı ne suretle yak
mış ve mahvetmişse bu memleketin de bu suretle, 
böylece mahvedilmek istendiği ifade ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, işte istifade edilen mat
buat hürriyetinin tecellisi. Bunun aynen devü"-
mı isteniyor mu ve hürriyetin bu şekilde anlaşıl
ması muhalefetçe tasvip ve arzu olunuyor mu? 

Zahiren bununla hiç alâkası olmıyan diğer 
bir yazı aynı nüshada dikkati celbetti. Bu yazı, 
Almanya'da bir gencin Napolyon'a karşı, müs-
tebide karşı vuku bulan suikastini gayet lirik 
bir şekilde tasvir etmektedir. Bunun karikatür
le veya. Adnan Menderesle ne alâkası vardır? 
Fakat gazeteciliğin künhüne ve bâzı trüklerine 
vakıf olanlar gayet iyi bilirler ki, bir gazete 
devamlı olarak ve her vesile ile bir şeyden bah
sederse bunun arkasındaki kasdı tesbit etmek 
çok kolaydır. Daima Peron'dan bahseden, yıllar-
danberi ondan bahsetmiş olan Ulus gazetesinin 
Arjantin'in dahilî işlerinde bir hususi alâkası 
mı var? Hayır bundan kasıt Adnan Mende
res'tir. Tiranla r'dau bahsederken de, kasıt Ti
ran değildir. Adnan Menderes'tir. Bu 18 ya
şındaki Alman genci memleketini felâketlere 
düşürmüş olan tirani, Napolyonu öldürmekten 
başka çare bulamıyor. Gazete Napolyonla 
onun arasındaki muhavereyi naklediyor, Na-
polyon seni affedeceğim diyor, o da beni af
federsen yine seni öldürürüm diyor, çünkü sen 
benim vatanımı felâketlere sürükledin, bunun 
cezasını görmen lâzımdır, cevabını veriyor. Gü
ya bir hâdiseyi anlatıyor, fakat ben eminim 
ki, bunu yazan gazetecinin kasdı açıktır. Napol-
yon namı altında Menderes'i kasdediyor, o ya-
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zıyı yazan gazetecinin telâkkisine göre bu mem- I 
leketteki tiran Adnan Menderest'ir. 

İBRAHİM GÜRGEN (îçel) — Ziya Hurşit 
de Atatürk için aynı şeyi söylemişti. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bu misal
leri taaddüdettirmek mümkündür. Bu misal
leri hatiplerinin beyanlarında da görmek müm
kündür. Kasım Gülek Beyin îzmirde'ki mü-
barek ramazan günü nutkunu ibretle okumuş
tuk. O mübarek günde Ankara'da, Çankaya'da, 
safalar sürüldüğünden, âlemler yapıldığından 
bahsediliyordu. Bunlar hürriyet namına ifade 
edilen şeylerdir. Bu misalleri çoğaltmak dai
ma mümkündür. Başvekilimizin burada oku
duğu ve Halk Partisi muhalefetinin dinlemek
ten hazer ederek yerlerini terk etMği misaller 
vardır. Bu misaller karşısında Hürriyet Par
tisi muhalefetine, Halk Partisi muhalefetine ve 
hattâ Sayın Millet Partisi muhalefetine sor
mak icabeder; bunları tasvibediyorlar mı? Ben 
soruyorum; cevap beklemiyorum. Belki izanları 
ve vicdanları tasvıbetmez. Muhalefet öyle bir fâ- I 
sit dairenin içindedir ki; burada hakikatleri 
itiraf etmeye cesaretleri kalmamıştır. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Çünkü vicdanlarının ve I 
izanlarının kabul ettiği bir hakikati burada iti- I 
raf edecek mevkide olsalardı bu mevzuları ele 
aldıkları zaman tek taraflı almazlardı. I 

Turan Güneş arkadaşımızın konuşmasını I 
dikkatle dinledim. Bir bkıma çok iyi hazırlan- I 
mış, çok ilmî ve müdellel bir konuşma. Fakat 
hakikatte katiyen ilmî değil. Zerre kadar ilmî I 
değil, İlmî konuşma, bir meseleyi bir tarafı ile I 
değil her tarafını da ele alarak konuşmaktır.. I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Zafer'-
deki yazılardan bahset. I 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — îlmî ko
nuşma, bir meselede realitenin ışığı altında her 
iki cephesini ele alarak konuşmaktır. Muhale- I 
fetler ve gazeteler için de, bugün âmme vicda- I 
nının tecviz etmediği, hiçbir izanın tecviz et- I 
mediği hususları tamamen meşru hâdiselermiş I 
gibi meskût gççtikten sonra böyle bir kanuna I 
hürriyet perdesi altında muhalefet hakkını bu I 
şekilde hareket edenler tamamen kaybetmiş I 
olur arkadaşlar. Osman Bölükbaşı arkadaşımız I 
Zaferdeki neşriyattan bahset diyor. Hattâ öy- I 
le tahmin ediyorum ki, daha da ileri giderek I 
bizim hatiplerin toplantılarda söylediklerinden I 
bahset de diyebilirler. Ben itiraf edeyim : On- 1 
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larm bize söylediklerini biz de onlara söyledik. 
Onların da şikâyeti olduğu görülüyor. O halde 
bu kanunun çıkması için bir yerine iki sebep 
var demektir. 

.OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Size 
tesir etmiyor, size karşı harekete geçmiyor ki.. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bunlar 
hep birtakım iddialardır ki hakikata tahammü
lü yoktur. Siz, hoşunuza gittiği zaman adaleti 
her şeyin üstünde görüyorsunuz. Hâkimlerin 
tesirlerden münezzeh kalacaklarını iddia edi
yorsunuz. îşinize gelmediği zaman «size» tatbik 
edilmez diyorsunuz. Bu kanun herkese tatbik 
edilecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Aksi fi
kirde iseniz : Bu kanunun çıkması lâzımdır ve 
herkese tatbik edilmesi lâzımdır, deyiniz. Böy
le demiyorsunuz da, o tarafa temas etmiyorsu
nuz da, zavallı hürriyetin gadre uğradığını, 
maktele gönderildiğini söylüyorlar ki tıpkı vak
tiyle Şarlot Kordey'in «Zavallı hürriyet senin 
adına ne cinayetler işleniyor» dediği gibi. Şim
di irtikâbedilir gibi olan cinayet onun aynıdır 
beyefendiler. 

Buradaki konuşmalarda dikkati calibolan 
bir husus vardır. Arkadaşlarımız, gene, tedbir
lerin alınması zaruretini zımnen kabul ve itiraf 
ederek diyorlar ki; «acaba İsviçre'de, Fransa'
da, İngiltere'de ve sairede ispat hakkı yok mu
dur?» Şimdi bir meseleyi diğer bir mesele ile 
karıştırmakta ne mâna vardır? îspat Hakkı Ka
nunu Meclise gelecektir. Ve Mecliste müzakere 
edilecektir. Bu kanun hakkında olduğu gibi 
îspat Hakkı Kanunu hakkında da Meclis vicda
ni bir noktai nazara varacaktır. Ve bunun mü
nakaşası o zaman yapılacaktır. Ben yine arka
daşlardan soruyorum. îspat hakkının kabul 
edileceğini zannediyorlarsa bu kanunu onlarla 
beraber kabul ediyorlar mı? (Sağdan, hayır 
sesleri). Hayır diyorlar, demek ki,.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — İşlerine geleni istiyorlar. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Demek ki, 
ispat hakkı burada bir bahaneden ibarettir 
(Soldan, bravo sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Niyet
lerinizi ifade için ondan bahsediyoruz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Çok şey
lerden bahsediyorsunuz, yalnız bir şeyden bah
setmiyorsunuz. Matbuat hürriyetine sizlerden 
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on kat fazal taraftar olmam için sebepler var
dır. Siz gazeteci değilsiniz ve hiçbir zaman da 
gazeteci olamıyacaksmız. (Gülüşmeler). Zaten 
gazeteci olmadıklarından burada matbuat hür
riyetinden realitelere temastan kaçınarak bah
settiler. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Matbuat 
hürriyeti gazetecinin malı değildir. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Oraya da 
geliriz. Ben şimdi Osman Beye hitabediyorum. 
Diyorum ki, matbuat hürriyetine belki kendi
sinden 10 kat daha fazla taraftar olmaklığım 
için sebepler vardır. Ve her halde kendisinden 
100 kat daha fazla matbuat hürriyetine taraf
tarım. Fakat bu, suiistimali kabul etmek demek 
değildir. Bir gazeteci olarak, çocukluğumdan 
beri hattâ babadan evlâda intikal etmek sure
tiyle bir gazeteci olarak, namuslu bir gazeteci 
olarak; Osman Bölükbaşı gibi bâzı hatiplerin, söz 
hürriyetini götürdükleri mecradan ve Ulus gibi 
bâzı gazetelerin matbuat hürriyetini uğrattığı 
iptizalden her şeyden fazla şikâyetçiyiz. Bu ka
nunda bizim gibi dürüst bâzı gazetecilere te-
rettübedecek bâzı müşküller varsa bu müşkül
lerden dolayı da sizlerden müştekiyiz ve dava
cıyız beyefendi. (Soldan, bravo sesleri). Çünkü 
hakikatleri inkâr etmekle hiçbir şey kazanıl
maz. 

Hakikaten Sayın Başvekilin dediği gibi ve 
hiç olmazsa şu tarafta Hürriyet Partili arkadaş
larımızın tasvib ettikleri icabettiği gibi dünya
nın en liberal matbuat kanunlarından birisini 
iktidarımızın ikinci, üçüncü günü vücuda ge
tirmek İçin Demokrat Parti tam bir hüsnüniyet 
göstermiştir. 

Fakat bunun karşısında mükâfatını görmesi 
icabederdi. Ve matbuatın, kendilerine temin 
edilmiş olan rejime intibak etmesi icabederdi. 
Bu rejime intibak edeceği yerde Ulus gazetesi
nin, Dünya gazetesinin ve ağıza almmıyacak 
kadar kötü birtakım varakparelerin... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Büyük -
Doğu gibi... 

BEHZAD BİLGİN (Devamla) — Evet ve 
hattâ Büyük Doğu gibi, bütün bunların ölçü
süz neşriyat tarzı netice itibariyle matbuat hür
riyetini bu memlekette zaıfa düşürmüş ve 
hattâ tereddi ettirmiştir. Gazetelerin matbuat 
hürriyetine hiç şüphesiz lâyık olmaları lâzım
dır. Bize burada, İsviçre, Fransa, îsveç v. s. 
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mevzuatından bahsettiler. Arkadaşlar tenkid 
vardır, istihza vardır, karikatür vardır fakat 
bunların hepsinin bir edep ve terbiyesi olması 
lâzımdır. Edep ve terbiyeden azade matbuat ola
maz. Kendi, kendini kontrol etmiyen üzerinde 
kontrolün kendi kendine tatbik edilmediği tek 
müessese Türk matbuatının kendisi olmuştur, 
arkadaşlar. Bütün matbuat umumi efkâr muva
cehesinde, muhterem Meclisiniz muvacehesin
de müdafaa edilemez bir hale düşmüştür. İşte 
bendenizin kaydetmek istediği şu idi: Eğer mu
halif arkadaşlar bu kanun dolayısı ile asgari 
bir objektivite gösterselerdi meselenin öteki 
cephesini, yani madalyonun öteki yüzünü tet
kik zahmetini ihtiyar ederlerdi. Bu zahmetten 
kendilerini külliyen vareste addetmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir noktaya mü
saadenizle temas edeceğim. 

Burada matbuat hürriyetini ihlâl ve hürri
yeti müdafaa mevzuunda muhterem muhalifle
rimiz Sayın Başvekilimizin sözlerini altı yıllık 
bir teehhürle tekrar etmekten başka yol bula-
ımadılar. 

Bizim grupumuzun muhterem sözcüsü de Sa
yın İnönü'ye cevabolarak yine kendi sözlerini 
burada tekrar etmeyi lüzumlu görmüştür. 

Şimdi takdir buyururlar ki, şartlar 1945 ten 
bu yana değişmiştir. Bununla beraber şunu na
zarı dikkate almak lâzımdır ki, şartların değiş
mesi değil yalnız, zamanın değişmesi dahi ha
kikaten bâzı şeyleri değiştirir. Tarihî diyebi
leceğim bir sözü hatırlatayım. Vaktiyle Fransız 
üçüncü Cumhuriyet Başvekillerinin en meşhur
larından biri olan Mösyö Briyan'a Fransız Mec
lisi Mebusanı şu sitemde bulunuyor; siz siyasi 
hayata bir sosyalist olarak başladınız, bugün 
neredesiniz1? Müsyö Biriyan bunun üzerine di
yor k i ; bir çakıl taşının dere içinde aka aka, 
yuvarlana yuvarlana keskin zaviyelerinin dü
zelmesi, yuvarlaklaşması ve yumuşaması gibi 
bir devlet adamı olarak benim de, siyasi hayat 
cereyanı içinde fikirlerimde, görüşlerimde hiç
bir değişiklik olmasaydı o zaman çok zavallı 
bir Devlet adamı olurdum. Arkadaşlar, 10 se
ne geçiyor, on senelik bir tecrübe yapılıyor. Bu 
tecrübeler bâzı noktalarda muhalefetin yani 
dünkü Demokrat Parti muhalefetinin yanıldığı
nı ve bâzı noktalarda da dünkü Halk Partisi ik
tidarının haklı olduğunu göstermiş olabilir. Bu
nu kabul etmek lâzımgelir. Tecrübeler memle-
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ketin üzerinde hiçbir iz bırakmadan mı geçe- I 
çektir? Fakat bu tecrübeler Demokrat Partinin 
yanılmadığmı göstermiştir. Demokrat Paçti va-
itlerini hüsnü* niyetle yerine getirmiştir. Mem
lekete geniş hürriyet ve tesanüt sağlıyan Matbu
at Kanununu ve Af Kanununu çıkarmıştır ve 
fakat bunların suiistimal edildiklerini görmüş
tür. Suiistimalden Sayın İnönü'nün bahsetme
sinde hakikat az olabilirdi. Çünkü 45 - 50 dev
resine nazaran 10 misli genişlemiş olan bu sui
istimalden bugünkü Hükümet adamlarımız şi
kâyette İnönü'nden daha çok haklıdır. 

Ben bir gazeteci olarak şunu söyliyeyim ki, 
biz matbuat hürriyetini İnönü'nün devrinde 
gördük. O zaman gazeteler rahat rahat kapanı
yordu. Bugün Hürriyet Partisinin veya Halk 
Partisinin müdafii mevkiinde bulunan gazeteci 
arkadaşımız Nadir Nadi'nin gazetesi de kapan
dı. Neden dolayı kapanmıştı bilmiyorum. Bizim 
kendi gazetelerimiz bir kelimeden dolayı, bir 
fikir veya tenkidden dolayı değil, tek kelimeden 
dolayı kapandı. Bir kelimeden dolayı kapanmış
tır arkadaşlar... (O kelime nedir sesleri?) Efen
dim, Atatürk'e çekilmiş olan bir telgrafta 
elkabm «huzuru mânevisine» diye gazeteye geç
miş olmasından, başka bir sebep yoktur. Çünkü 
huzuru mânevi tâbiri Atatürk'ün öldüğünü ifa
de ediyormuş! Başka hiçbir sebep gösterilmeden 
gazetem iki ay tatil edildi. İşte Halk Partisinin 
hürriyeti matbuat telâkkisi bu idi. (Sağdan, 
Başbakan kimdi? sesleri) 

Gayet güzel bir sual. Başvekil Muhterem Cum
hur Başkanımız öelâl Bayar'dı. Fakat bundan 
ne çıkar? Celâl Bayar bu mevkide Halk Parti
sinin malûm olan siyasetini tatbik etmiştir. Ne 
çıkar bundan?. Cümlece malûmdur ki tarihin 
muayyen bir devresinde bu memlekete hizmet 
etmiş olan devlet adamları Halk Partisinin için
de bulunmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 
memlekette' ikinci bir parti mevcut muydu ar
kadaşlar? Celâl Bayar yapmışsa Halk Partisini 
mazur görmek mi lâzımdır? Bu hareket Sayın 
Celâl Bayar 'm şahsi hareketi mi idi ? İçinde bu
lunduğu Halk Partisi zihniyetinin ieabiydi. Bun
lar boş sözler. Bütün bunlar Halk Partisi dev
rinde gazetelere ne şekilde muamele edildiğinin | 
delilleridir. Birçoklarınız bilmezsiniz. O devirde 
gazeteler için hakikaten nefes almak mümkün 
olmamış, envai hakaretlere mâruz kalmışlardır. 
Buna rağmen Türkiye en geniş, en müsamahalı 
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matbuat hürriyeti rejimi içindedir iddiası hem 
ileri sürülmüş, hem de gazetelerde de müdafaası 
mecburen yaptırılmıştır. Rejim bu rejim, söyle
meye lüzum yok. 

Şimdi bugünkü rejimimiz beyefendiler, Halk 
Partisinin 1945 - 1950 hattâ 1935 - 1945 rejim
leriyle katiyen mukayese edilemiyecek durum
dadır. Şikâyet ettiğiniz tadilât yapıldıktan son
ra meydana gelen rejim de Halk Partisinin mat
buata yaşattığı cehennemi rejimle mukayese ka
bul etmez. 

Şimdi ben muhterem heyetinize encümende 
söylediğim bir hususu tekrar edeceğim. Bu ka
nun Muhtelit Encümende tetkik edildi. îstitra-
den arz edeyim, matbuat hürriyetleri demiye-
yim, doğru halber verme hususu bile nereye ka
dar düşüyor? Bilmiyorum, muhterem Nadir Na-
di buradalar mı? (Gitti sesleri, uyuyor sesleri) 
Orada konuştum. Bendenizin konuşmam hakkın
da Sayın Başvekil kısmen târizkâr olduğunu ifa
de buyurdular ve hakikaten târizkâr tarafları 
vardı. 

Bununla beraber bu kanunun esas itibariyle 
beni de endişeye getiren tarafı olduğunu söy
ledim, kanun hazırlandığı zaman çok endişe 
duydum, çünkü tenkid hürriyeti kalkacak, ha
ber verme hürriyeti kalkacak, bunlar esaret al
tına alınacaktır, deniyordu. Kanunu okuduktan 
sonra gördüm ki yarın Adnan Menderes 'i tenkid 
edebileceğim, iktisadi politikasını hoş görmüyor
sam, siyaseti kötüdür, diyebileceğim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ama sövmiyeceksin. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Hayır, esa
sen terbiyem ona müsait değil. 

Haberi aldığım zaman, doğru haber aldığım 
zaman, bunun doğru olduğunu anladıktan son
ra yazabileceğim. Binaenaleyh, kalbimden bir 
yük kalktı, dedim. Ve birçok hususlara dokun
dum. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, En
cümende bu hususlar bilâhara tashih edilmiş
tir. Konuşmam bu istikamette oldu, Sayın Baş
vekil tarafından son derece tasvipkâr olarak 
kabul edilmedi. Biraz târizkâr oldu, dediler. Er
tesi gün Cumhuriyet gazetesinde bunun iki sa
tırlık bir ifadesini gördüm. Resmim gazetede çık
mış ve altına bir yazı konmuş, gazeteci olduğu 
halde çıkacak Basın Kanunundan dolayı mem
nuniyetini izhar eden gazeteci milletvekili Beh-
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zat Bilgin. Halbuki, ben böyle bir memnuniyet 
duymadım, bilâkis bu kanunun çıkmasına zaru
ret hâsıl olmasından dolayı üzüntü duymakta
yım. Eminim hepiniz de benim gibi üzüntü duy
maktasınız. Gönül arzu ederdi ki, Türkiye'de 
teessüs etmiş olan matbuattaki inkişaf seyri ve 
hudutsuz hürriyet rejimi hiç değişmeden devam 
etsin. Bizim istiyeceğimiz en iyi şey budur. Bu
nu encümende de ifade ettim. Bu olmamışsa 
bunda biz gazetecilerin - şahsan suçum olmadı
ğını söyliyebilirim - maateessüf kusurlarımız, 
kabahatlerimiz büyük ölçüde olmuştur. 

Şimdi bu havadisi, benim bütün konuşmamı 
üç satıra hasrederek sevincini izhar etti, dedi
ği zaman bir gazeteci vazifesini yapmış oluyor 
mu? 

İşte haber verme hürriyeti dediğimiz bu. 
Şimdi Nadir Nadi Bey arkadaşımız burada ol
saydı kendisine soracaktım, zatıâliniz diyecek
tim, müstakil bir mebussunuz, D. P. listesine mi-
safireten girip bugün müstakillîk sıfatı ile bu 
Mecliste âza olmak şerefine kavuşmuş bir gaze
teci arkadaşımızsınız, siz de benim gibi Muhte
lit Encümene gelip, Grup kararı takyidi altın
da dahi konuşmak mecburiyetinde olmaksızın, 
bütün serbestliğinizle bu encümende konuşabi
lirdiniz, niçin encümene gelmediniz, (Soldan, 
Avrupa'da idi, sesleri) Neden gelip konuşmadı
nız? Neden maddelerinin mümkün olduğu ka
dar ıslahına sarfı mesai etmediniz? Ve ondan 
sonra neden bu kürsüye çıkıp kanunun encüme
ne iadesini istediniz? Vazife telâkkisi bu mu
dur? Gazetecinin vazifesi yalnız gazete sütunun
da mıdır, yoksa burada, kürsüye çıkıp vazife
sini ifa etmesi midir? 

Arkadaşlar, hakikat bir olmak lâzımgelir. Ve 
hakikatten ayrılmamak lâzımdır. Hâdiseleri iki 
taraflı görmek lâzım. Muhalefet arkadaşlarıma 
sitem ediyorsam, vazifelerini suiistimal ettikle
ri içindir. Matbuatı küçük bir çocukmuş gibi 
müteessir edecek bir lisan kullanmaktan tevak
ki ettikleri için, çünkü deselerdi ki, burada hü
kümetin hakkı vardır, matbuat ölçüyü kaçır
mıştır, matbuatın düzeltilmesi lâzımdır, hükü
metle beraberiz, görüşelim; beraber konuşalım 
ve maksadı tecavüz eden, gayesini tecavüz eden 
hususlarda kanunu ıslah edelim, demiş olsalar
dı kendilerine hepimiz hak verirdik, ben de hak 
verirdim. Halbuki buraya yanaşmadılar. Bütün 
tertipleri hükümete, yalnız hükümete değil, 
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Yüksek Meclise, hepimize kasdı mahsus isnadın
dan ibaret. 

Arkadaşlar, neden kasdı mahsus? Bizim içi
mizde misiniz beyefendiler? Biz fle hürriyete 
âşıkız, bizler de sizin kadar bu memleketi sevi
yoruz. Bu memleketin iyiliğini biz de sizler gi
bi istiyoruz. Neden kasdı mahsus? Adnan Men
deres diktatör olmak istiyor, Türkiye'yi yıkmak 
istiyor, iktidardan çekilmemek istiyor. Şu, bu... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ben İsmet Paşa değilim ki. (Soldan, gü
lüşmeler) 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Türkiye'
de muhalefet müessesesine, yani İngiltere'de 
Majeste Kraliçenin muhalefeti gibi, Türkiye 
Cumhuriyetinin sayın muhalefetine yakışan ob
jektif durum bu mudur beyefendiler? (Soldan, 
bravo sesleri) Onun için beyefendiler, hakika
ten böyle bir mesele müzakere edilirken herke
sin bir vicdan muhasebesi yapması, ne husus
ta hatanın kendisine terettübedeceğini düşün
mesi icabeder ve böyle bir müzakereye yalnız 
bu meselede değil, bütün meselelerde bu mecli
sin, her partinin, bilhassa sayın muhalefetimi
zin alışması lâzımgelir. Böyle olmazsa ömrümüz 
devam ettiği müddetçe bi# tarafın ak dediğine 
diğer taraf kara diyecek, bir tarafın iyi buldu
ğunu öbür taraf kötü bulacak, daima bu böyle 
tecelli edecektir ve biz buna mı mahkûm olmalı
yız? Acaba memlekette, Demokrat Parti kendi 
anlayışına göre bir iş görürse1, bir baraj yapar
sa, bir fabrika yaparsa, bunun muhakkak suret
te kötü olması mı lâzımdır ve hattâ son zaman
lara kadar bizimle beraber olan, iktidarda bu
lunan arkadaşlarımız o zamanlarda bu eserlere 
iyi ve mükemmel derken, bizden ayrıldıktan son
ra bunlara fena mı demeleri icabeder? Görüşle
rimiz bu şekilde olmamalıdır. Belki iktidarın da 
hatası vardır, olabilir de. Bunu kabul edelim. 
Fakat bir fikri sabite kapılarak her şeyi ters 
görmemek lâzımdır. Meseleleri her cihetten tet
kik etmek icabeder. Yoksa fikri sabite kapılarak 
onda ısrar asla doğru olmaz ve bu bizi doğru yola 
isal etmez. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Komisyona 
muhalefetten bir âza dahi alınmadı Behzat Bey. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Söyliyece-
ğim beyefendi, söyliyeceğim. Ben bulundum 
komisyonun o celsesinde. Ben komisyonun âzası 
mı idim? (Sağdan, gürültüler). 
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RAÎF AYBAR (Bursa) — Bize vahiy nazil 

olmadı; nerden bilelim? 
BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Rica ede

rim beyefendi. Ben komisyonun... 
REÎS — Siz cevap vermeye mecbur değilsiniz 

beyefendi. Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — İfadelerine 

teşekkür edeceğim. Bir hakikatin burada belir
tilmesine imkân verdiler. Ben komisyonun âzası 
değilim. Fakat bu Meclisin bir âzası olarak va
zifem memleket hayrına her mevzuda, encüme
ne faydalı olabileceksem, tenvir edebileceksem, 
orada hazır bulunmaktır. Vazifemi yapmaktır 
bu, beyefendiler. (Sağdan, gürültüler). Beyefen
diler müsaade buyurun. Fethi Çelikbaş Beyefen
di sizin gayet lirik ve teatral olan konuşmaları
nızı dinledim. «Efendim, usuli hata vardır. Mec
liste müzakere sırasında konuşulmuştur. Şimdi 
şöyle olmuştur, böyle olmuştur.» Binaenaleyh 
encümende bulunmıyacağız, haydi Allaha ısmar
ladık. Bu bir jest midir beyefendiler? Bundan 
bir fayda mı istihsal ediyorsunuz? Encümende 
bulunsaydımz, zatâliniz bu memleketin iktisa
diyatını, hukukunu herkesten çok bilen bir pro
fesörsünüz. (Gülüşmeler). (Mesele bu değil ses
leri). Mevzu budur, beyefendi. Bilhassa Ekrem 
Alican arkadaşımızın bu mevzuda bize yardımcı 
olabileceğini tahmin ediyorduk. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — 4 saat mühlet ver
diniz, bize vahiy mi nazil olacaktı? 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Beyefendi 
bu husus anlaşılmalıdır. Size vahiy nazil olma
dı ise bize mi nazil oldu ? 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Grupunuzun ka
rarı vardı. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Encümen
de konuştuk. Encümende ne netice alındığını 
size kısaca arz edeceğim : 

Şimdi, oradaki konuşmaların zannettiğiniz 
gibi olmadığı için, kaçıtğımz andan itibaren 

(çünkü ayrılışınızı ben terk etmek değil, vazife
den firar telâkki ediyorum.) (Soldan, bravo 
sesleri) oradan kaçtığınız andan itibaren tam 
bir hürriyet havası içinde konuşmalara devam 
edildi, tasarı görüşüldü. 

Basittir, ama Matbuat Kanununun bel kemi
ğini teşkil eden bir mesele de cevap, tekzip 
hakkıdır. 

Gelen tasarıda şayanı esef olan cihet şu 
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I idi : Gazeteci arzu ettiğini yazmış, buna cevap 

verilecek, verilecek olan cevabın başlığını cevap sa-
I hibi hazırlıyacak, metnini de hazırlıyacak, iki mis

li olacak ve saire. Bunun içinde istediği ka
dar küfredecek, hakaret edecek, memleket men
faatlerine aykırı hususları yazacak, beyan ede
cek, gazeteci gözü kapalı bunu neşredecek, ken
disi mesul olmıyacak cevaptaki hakaretlerden 
ve saireden. Mesuliyet varsa cevap verene aid-
olacak. 

I Sizin zannettiğiniz gibi bu tasarılar fikri 
| sabitle gelseydi naçiz Behzad Bilgin'in oradaki 

itirazlarının hiçbir kıymeti olmazdı. 
Edendim, komisyonda biz gazeteci olarak-

çünkü kanunu hazırlamış olanlar gazeteci ol
madıkları için bu noktaları teemmül etmemiş
ler - gazeteci olarak dedik ki, Hükümete hitabe--
derek dedik ki, sizin zannettiğiniz gibi veri
lecek olan cevaplar yalnız hüsnüniyet sahiple
rinin, suiniyet sahibi gazetecilere verecekleri ce-
veplardan ibaret değildir. Bunun öteki cephe-
side vardır. Ben de gazeteciyim. Hüsnüniyetle 
tenkid ederim, cevap sahibi suiniyetle cevap ver
mek durumuna düşer. Her hangi bir gazetede me
selâ benim gazetemde, memlekette komünist olarak 
tanınmış olan bir kimsenin sözleri tenkit edi
lebilir bir gazetecinin âmme vazifesidir. Bir 
gazeteci buna lakayt kalamaz. Dedim ki : Şu tak
dirde o komünist şahsiyete bir cevap hakkı veri
yor. Çünkü kanunda istisna yoktur. Cevap hak
kını kullandı; eğer yazım üç sütunluk bir baş
lık taşımışsa oda üç sütun üzerinden cevap vere
cektir. Belki de manşet yapmışım, manşetle mu
kabele edecektir. Yazdığımızın iki misli cevap 
verecektir. Manşet baştan başa komünist idealine 
istinadeden, memleket rejimini yerden yere batı
ran, belki halkımızı isyana teşvik eden bir yazı 
olacaktır. Metin de öyle bunu gazetemde aynen 
neşre mecbur olacağım. Ve cezaya tahammül ile, 
maddede teemmül eden cezaya tahammülle neşre-
dilmiyecek olursa o komünist siyasi makalesini, 
manifestosunu dercetmediğimizden dolayı mahke
meye dâva açacak, ve mahkeme bizi mahkûm ede
cektir. îş bununla da kalmıyacak, mahkeme o ko
münist manifestini gazetenin neşretmesine hük
medecektir. Bunun üzerine komisyon ve Hükü
met mümessili arkadaşlar hüsnüniyetle itirazımı
zın doğru olduğunu kabul ettiler. Sizin sözcünü
zün ifadesindeki savcı kanalı ile gönderilmesi hu-

I susundaki tenkidleri o suretledir, yoksa suç ne 
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olursa olsun gazeteciye hiçbir garanti mevzuu-
bahsolmıyacaktı. Birisi bu, bu hususta birçok nok
talar mevzubahsetmek mümkündür. 

Şimdi hakkı müktesep meselesinde bâzı gaze
teciler için konmuş olan tahsil derecesi hakkında
ki mütalâamı komisyonda arz ettim ve arkadaşlar 
da dinlediler. Orada benden daha muktedir arka
daşlar bulunsaydı]ar komisyon onları da yine alâ
ka ile dinliyeceklerdi. Netice itibariyle komisyon 
vazifesini iyi yaptı ve bu mevzuda bizim nâçiz 
mütalâlarımıza hüsnü kabul göstererek bugün
kü muhbir ve muhabirler için bir hakkı müktesep 
tanınmış oldu ve bu suretle 15 - 20 sene çalışmış 
olan arkadaşların hukuku vikaye edilmiş oldu. 
Bu vikaye mevzuunda Nadir Nadi Beyi de ko
misyonda görmek isterdim. 

NADİR NADİ (İstanbul) — Bir buçuk gün
de bitirdiniz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Zaman kı
salığı bizim için de aynıdır. Fakat Nadir Nadi 
Beyefendi arkadaşımız yalnız İstanbul'da komis
yonu ve komisyonda konuşan bizim gibi arkadaş
ları tenkid ettiler. 

Şimdi arkadaşlarım; ben daha fazla uzun ko
nuşmak istemiyeceğim. Burada hazırladığım not
larda maddelere ait birçok mülâhazalar vardır. 
Gerek Hükümet ve gerekse komisyon azaları 
maddeler üzerinde iyi niyetlerini göstererek ve 
gazeteci milletvekillerinin de mütalâalarını ala
rak maddeleri mümkün olduğu kadar ıslah et
miştir. Şüphesiz bendeniz, ne Basın Kanununu 
ve ne de neşriyat suçlariyle ilgili kanunun muh
terem komisyondan mükemmeliyet halinde geldi
ğini iddia etmiyorum. Komisyon azaları da bunu 
iddia etmezler. Islâha muhtaç noktalar vardır. 
Maddeler üzerinde yegân- yegân izahat vermek 
zarureti hâsıl olabilir. 

Şimdi bu maddelere gelmiyeceğim, bendeni
zin hulasaten mâruzâtımı toplıyarak şunu ifade 
edeceğim : Bu kanunun zaruri olması için sebep
ler vardır. Bu sebeplerin muhalefetteki arkadaş
larımızın iz'anında ve vicdanında yer bulmama
sına imkân ve ihtimal yoktur. Bu arkadaşlarımızı 
çok zeki ve kifayetli mebuslar olarak tanımakta
yız. Fakat onlar- vicdanlarını burada konuşurken 
susturmak zaruretini her nedense hissettiler. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu kadar ace
leye ne lüzum vardı? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Meseleyi 
iğlâk etmiyelim. Muhalefet bu mevzuda memle-
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ketin iyiliği için hükümetle teşriki mesai etmek 
vazifesini hissederek mesul bir organın zihniye
tiyle hareket etmemiştir. Şayanı teessür ve tees
süf olan keyfiyet budur. 

Şimdi bu kanunun buraya gelmesinde muva
fık ve muhalif mebusların veyahut hatiplerin 
umumi toplantılarda söyledikleri sözlerin tesir
leri büyüktür. Bu kanunun muhalif ve muvafık, 
her ikisini de söylüyorum, Zafer de hattâ ister
lerse Yeniasır da dâhil, gazetelerine memleket 
meselelerini tetkik etmekte kullandıkları lisan 
memleket ölçüsünde fena ve büyük tesirler ic
ra etmiştir. Bendeniz bunu bir gazeteci sıfatiy-
le maalhicap ifade mecburiyetindeyim. Şunu 
söyliyeceğim, gazeteler, muhalefetteki arkadaş
larımın göstermek istedikleri gibi melekler de
ğillerdir, kusursuz müesseseler değillerdir, ma
alesef kusurları vardır, arz ettim. Yine gazete
ciler, bâzı arkadaşların ifade ettikleri gibi şey
tan da değillerdir. Gazeteler içinde vazifeleri
ni hüsnü ifa etmiş ve bu vasfı taşıyan, mesle
kin şeref ve haysiyetini bilen müesseseler var
dır. Bizim gayemiz bu müesseselerin mevcudol-
duğunu kabul ederek ve bunların memlekette 
umumi kaide olmasını temenni ederek, burada, 
getirdiğimiz kaidelerin şahısların vekar ve hay
siyetlerini korumak ve memleketin yüksek men
faatlerine riayet etmek, memleketi tehlikeler
den mâsun bulundurmak kaydı şartiyle gazete
lere bütün hürriyetleri vermek ve muhafaza et
mektir. Bu zihniyetle kanunu müzakere edece
ğinize eminim, arkadaşlar. 

REİS — Hamdullah Suphi Tanrıöver. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar; bu kanunun 
çok sıkıntılı tarafları var, çok güzel tarafları 
var. 

Orta yaylada Ankara'da teessüs eden Millet 
Meclisi gelip gelecek nesillere yol gösteren bir 
büyük fener, bir deniz feneri vazifesini görecek
tir. O, bize şimdi içine düştüğümüz buhranı gös
teriyor. Kanaatler tamamen mahfuz kalmak 
şartiyle münakaşalarımız sükûn içinde olsun. 
Nüvit Yetkin'in lisanını ne kadar beğeniyorum; 
arasıra gülüyor ve sükûn içinde konuşuyor. Baş
vekil sükûn içinde konuştu. İstiyorum ki, hep 
böyle sükûn içinde konuşalım. İster misiniz si
ze Osmanlı İmparatorluğunun son zamanların
dan bâzı misaller getireyim. Osmanlı İmpara
torluğunun enkazı üzerine kurulmuş bir sıra 
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devletler var. Bunlardan biri Romanya. Ben 13 
sene bu memleketin iki büyük partisini yakın
dan gördüm. Bizdeki didinmeyi, husumet hava
sını orada seyretmedim. 

Size şaşacağınız şeyler anlatacağım: Titeleseu, 
Hariciye Nâzın - ki müstakil bir mebustu - Ro
manya beynelmilel konferanslarda onun sesi yük
seldiği vakit, bu sesle beraber yükselirdi. Bu dev
let adamı M. Meclisine girdiği zaman bütün mec
lis bunun müstakil olduğunu düşünmez, haiz ol
duğu büyük devlet adam vasfına hürmeten hep 
birden kalkmak suretiyle ona hürmet ve muhab
betini gösterirdi: 

Bir çok defalar, muhalefetin reisi olan Manyu, 
meclisten içeri girdiği vakit, iktidar partisi de 
dâhil olmak üzere, bütün partiler ayağa kalkar
dı. 

Bundan belki şayanı hayret bir şey daha işi
teceksiniz. Gençliğini menfalarda, Macar hapis
hanelerinde geçiren Manyu, bu büyük, fevkalâ
de devlet adamı, bundan bir buçuk sene kadar 
evvel Galatz kalesinde Rus'ların hapsettikleri 
bir yerde bütün bir milletin göz yaşları üzerine 
akarak öldü. O mahkemeye geldiği vakit hâ
kimler bâzısı âni bir hisse kapılarak ayağa kal
kardı. 

işte iki partinin hayatı, işte dünkü tebaamız 
Romanya'nın hayatı, özeniyorum, istiyorum, 
acaba Büyük Millet Meclisini, Türk milletinin 
efendiliğine lâyık bir tarzda münakaşa ederken 
görmek bana nasibolacak mı ? Başvekilin nut
kunda, fena yazılardan, şuursuzca kullanılan 
cümlelerden şikâyetlerine şahidoldum. Ne duy
dum bilirmisiniz? Çok sevindim; inşaallah Baş
vekil de bu kürsüden aynı lisanla konuşmıya-
Cak, Meclis kürsüsüne lâyık lisana intikal ede
cek, onun lisaniyle inönü'nün çok ağır haka
retlere uğradığını biliyoruz. Bu ona asla reva 
değildir. Ben başkasına inönü'yü öğretirim, 
onu bana öğretecek kimse yoktur. Anadolu'ya 
geldiğim zaman hükümet yoktu, Meclis yoktu, 
partiler değil, parti yoktu, oturacak yer yok, 
yemek yiyecek yer yok. Sefalet içinde kasabada 
27 bin fakir var. (Millet var sesleri) Evet mil
let var. Efendi Türk milleti var. Bu şerait son 
derece ağır. Bu şerait dâhilinde onu ikinci de
fa gördüm. Birinci görüşüm, çok genç bir adam. 
Mektepten henüz çıkmış, Türk - ocağına geldi. 
Gözleriyle konuşuyor, gözleriyle dinliyor, göz
leriyle seviyor ve gözleriyle kabul ediyor. O za-
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mandan beri aşinalığım devam ediyor. Ben onun 
burada en ağır hakaretlere uğradığını gördüm. 
Başvekil onu söver, izmir'den bir ses gelir, is
met inönü'yü hudut dışına atmalı, bunu kimin 
söylediğini ben de biliyorum, siz de biliyorsu
nuz. Mebus olarak buraya getirtilmiştir, mükâ
fatını gördü. Ayvalık'tan bir ses : «inönü'yü 
idam etmelidir». Şikâyetlerin Meclise de raei ol
duğunu hatırlatmak lâzımgeldiği için söylüyo
rum. (Soldan, şiddetli gürültüler). Efendiler, 
bekliyeeeğim, sabredeceğim ve konuşacağım. 
Burası macera yeri değildir. (Sağdan, alkışlar). 

REÎS — Hamdullah Bey, şüphesiz haiz ol
duğunuz sıfat itibariyle en geniş mânada ko
nuşmak hakkınızdır. 

Fakat mevzuumuz, Basın Kanununun tadi
line dair olan kanun lâyihasıdır. Bunun üzerin
de konuşunuz. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Başvekil en geniş şekilde konuşuyor. 
Niçin bana konuşmak hakkını vermiyorsunuz? 

ABDULLAH GEDlKOĞLU (Ankara) — Bi
ze komünist dedi, 1946 da reylerimizi çaldı. Bu
nu inkâr mı ediyorsunuz ? 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Bunu katiyen kendisi söylememiştir. 

ABDULLAH GEDlKOĞLU (Ankara) — 
Söyledi, bize komünist dedi. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Beyefendi; söylediğini bilmiyorum. 
Eğer söylemişse hata etmiştir. Kim söylerse ha
tadır. 

Cevabımı dinleyin. Bilmediğim şeyi soruyor
sunuz. Bilmiyorum. Okumadım bunu. Ne diye
yim. Eğer yaptı ise, söyledi ise hata etmiştir. 
Başkaları da söylese hata eder. 

REÎS — Rica ederim karşılıklı konuşmayın. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De

vamla) — Arkadaşlar, matbuata gelince; Türk 
matbuatının acıklı bir tarihi vardır. Türk mat
buatına mensubolan Namık Kemal, kaleminin 
neşrettiği yazılar dolayısiyle mahkemeye sevk 
edilmiştir. Fakat o zaman mahkeme vardı. Sul
tan Hamit zamannında mahkeme vardı. (Sol
dan, gürültüler, şimdi de var mahkeme sesleri..) 

Sultan Hamit zavallı Mithat Paşayı boğdur
duktan sonra o, son düşmenini mahkemeye, is
tinaf mahkemesine gönderdi, istinaf mahkemesi 
reisi o devrin vezirlerinden birisidir. Abdül-
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lâtif Suphi Paşa. O, benim babamdır. Memlekete 
yayılmış fevkalâde korkunç havaya rağmen va
zifesini yaptı. Meclisi Mebusan dağıtılmış, Ka
nunu Esasi lâğvedilmiş, nazırların bir kısmı 
Sultan Abdülaziz'in hal'inde methaldar görü
lerek Çerkeş Hasan'm eliyle kıtale uğratılmış. 
Namık Kemal Padişahın damadı ile Mahmut 
Celâdettin Paşa vedaetiyle mahkemeye tebliğ 
ettiği irade ile şairi mahkûm ettirmek istiyor. 

/(Yeri değil, matbuatla ne ilgisi var sesleri). 
Beyefendi, matbuat bir milletin matbuatıdır. 
Bir memleketin havası, muhiti içindedir. Namık 
Kemal bir gazetecidir. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Or
taokulda öğrendik bunları. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Bir memlekette mahkeme var mı, 
matbuat var mı? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Hamdullah Bey sakin konuşsanız.. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) ^ - Sizin gibi konuşuyorum, tahrik edil
memek şartiyle. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Sakin konuşunuz, sakin konuşsanız daha iyi 
olur. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Ben kendi kendime hiddetlenmem. 
Sükûna imkân verin, sakin konuşurum. 

Arkadaşlarım muhakeme cereyan etti. Na
mık Kemal beraet kazandı, size kısa bir Arapça 
cümle söyliyeceğim: 

(Rimadülûlema kedimaüşşüheda) 
Hafız değilim, medresede yetişmedim, Arap-

çanın, harikulade fikirleri en kısa şekilde ifade 
hususundaki kudretine hayranım. «Âlimlerin 
mürekkebi, şehitlerin kanı gibidir». Yani bir 
âlimin kaleminden sayfalara akan mürekkep,... 
Şehitlerin damarından toprağa dökülen kan 
nispetinde aziz ve mübarektir. (Bu cümle hatı
lınızda kalırsa memnun olurum.) 

DEVLET VEKİLİ CEMlL BENGÜ (Ordu) 
— Ezberleriz. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Namık Kemal, bu şair ki, bugüne ka
dar bütün ihtilâllerimize, ya doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle tesir etmiştir.. Çok muzlim bir 
devirde adaleti canından aziz bilen bir mahke
menin büyük namusu sayesinde ölümden kur
tulmuştur. 

1956 C : X 
Çankaya'da bir akşam sofrada Namık Ke

mal'den bahsolunuyor. Reisimiz Atatürk'e 
sordum: Paşam, gençliğinizde cebinizde Namık 
Kemal'in şiirleriyle dolu bir defter var mı id i ! 
«Evet» dedi, vardı, «Benim de vardı, benim de 
öyle bir defterim vardı» dedim. Vatan kelimesi 
onunla edebiyatımıza geldi. İhtilâllerimizin fik
riyatında onun tesiri çok derindir. 

Adliye Nazırı Abdurrahman Paşanın mesele
sini biliyorsunuz. (Sadede sesleri). Eve varmak 
için bir bahçeden geçiyorum. Adliye mahkeme
leridir, matbuat mahkemeden kurtulmamıştır.. 

Hüseyin Cahit Serveti Fünunda; ben Gala
tasaray sıralarında iken Fransızlar 16. Lui'yi 
nasıl öldürdüler, diye bir makale neşretti 
Bunun üzerine saray jurnalcıları bunu Sultan 
Hamid'e duyurdular. Sultan Hamit kendisi için 

' de böyle bir harekete tevessül edilir diye, Ad
liye Nazırı Abdurrahman Paşaya Hüseyin Ca
hit ' i Sinob kalesine sürmek ve hapsetmek üzere 

' bir irade tebliğ etti. Bunun üzerine Abdurrah
man Paşa ayağa kalkarak «işgal ettiğim ma-

' kam bu iradeyi infaza mânidir. Bendelerini af
fetsinler. Yerime başkasını geçirirler, bu irade
yi o yerine getirir» cevabını verdi. Netice ne 
oldu biliyor musunuz? Sultan Hamit iradesini 
geri aldı. Hüseyin Cahit sürülmedi, hapsedil
medi : 

REFET AKSOY (Ordu) — Talât Paşa Hü
seyin Cahit için ne söyledi. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Arkadaşlar beni söyletiyorsunuz. 
Emin olunuz, beğenmediğiniz, Cumhuriyet Halk 
Partisi devrini hasretle arıyorum, Atatürk ve 
İsmet İnönü devirlerini hasretle arıyorum. Ha
beriniz olsun. Asla arkadaşım. O tecrim ettiği
niz devirleri hasretle anıyorum. Birçok müna
kaşalar geçirmiş bir adamım. Büyük Millet Mec
lisinde Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün mütaad-
dit defalar karşısına çıktım. Altı defa Millet 
Meclisi fikrini müdafaa ettim. Bana hiçbir za
man itirazla değil, gürültü ile de mukabele et
mediler. Dolmabahçe'de 1 100 kişilik bir kala
balık karşısında Atatürk 'ün vücuda getirdiği 
Dil Kurultayındayım. Kara tahtanın önünde 
bize dil işlerinde yol gösterecek biri var. ölmüş 
olduğu için hâtırasına hürmeten ismini söylemi
yorum. İlk cümlelerde altı tane yanlışını yaka
ladım. SÖK aldım : 
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Eğer ömrümde Türkçeyi bir gün böyle ko-

nuşacaksam elbet dünyanın en bedbaht adamla
rından biriyim dedim. Kimse taşkınlığa lüzum 
görmedi. Sükûnla dinlediler. Atatürk, bu yakın 
dostunu müdafaaya teşebbüs etmedi. (Gürültü
ler) Elbette sıkılırsınız, tarihsiz, mazisiz, muka-
yesesiz bir hakikat istiyorsunuz. Mukayesesiz 
hakikat yoktur. Yanyana koyarak sizi anlıyo
rum. 

Sofradayım (bırak sofrayı sesleri) 
Matbuata gelince; kanaatimi söyliyeyim ki, 

bundan hayırlı bir şey çıkmıyaeaktır. Bu ka
nundan asla hayırlı bir şey çıkamaz. (Yapılan
lar, hayırlı mı sesleri) Müsaade buyurun da te
ker teker konuşalım. Ben bu kanunun aleyhin
de reyimi vereceğim. Matbuattaki şikâyetleri 
matbaada kalemini eline alanda aramayın, sos
yal bir felâket karşısında değil miyiz? Soruyo
rum sizlere ticaret âleminden memnun musu
nuz? Elbette memnun değilsiniz. Niçin aşmalı 
diye muhtekirlere idam cezası verilmesi hususu
nu müzakere ettiniz? Buhran her sahada var. 
Bulduğunuz çare, buhranı artıracak, eksiltmi-
yecek. Kaldığımız yerden tekrar devam edece
ğiz. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Memlekette 
âbideler yükseliyor. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Memlekette yapılan âbideleri hatır
latıyorlar. Ben her zaman söylerim; memlekette 
üstüste iki taş koyanı bir eli ben mübarek ad
dederim. 

SELİMİ DlNÇER (Kocaeli) — Biz hiç duy
madık. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Siz duyanı amışsmızdır, daha çok genç
siniz. Bizim siyasi hayatımıza ne vakit karış
tınız? 

SELÂMI DlNÇER (Kocaeli) — Ben sizi | 
Bükreş'ten tanırım. I 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De-
vamla) —• Bükreş'ten tanıyorsunuz daha iyi. Ro
manya beni gayet iyi tanır. Oradan size 104 bin 
Türk gönderdim. (Sağdan : Bir hayli de komü- j 
nist gönderdin sesleri) 

Arkadaşlar, gazeteler arasında iktidarın 
memnun olmadıkları var. Bunu biliyoruz. Fa-
kaf yalnız iktidarı medhü sena eden gazeteleri- I 
miz olsaydı emin olunuz daha fena olurdu. tk- I 
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I t idan mütemadi tasvibeden matbuat kahir ekse

riyeti gayrimemnun bırakır. 
İktidarın istediği bellidir, açıktır. Görüyo

rum konuşanlara çerçeve çiziyorsunuz. Ben bu
raya etraflıca mânevi havanın hususiyetlerini 

. anlatmak için geldim. Buna mütehammil değil
siniz. (Mütehammiliz, dinliyoruz sesleri). Yeni 
kanunu tanzim edenler arzularına rağmen um
dukları neticeyi göremiyeceklerdir. Bilâkis 
mukavemeti artıracak ve bu memlekette hürri
yet peşinde gidenlerin adedi eksilmiyecek ço
ğalacak. Bunu görürüz. 

Ben bu tahammülü senelerce göremedim. 
Tutulan yol yanlıştır. Himmetiniz neticelerini 
verecek ve birgün nedamet duyacaksınız. (Sağ
dan alkışlar) 

REİS — Başvekil.. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver Beyefendiye cevap vermek vaziyetin
de olmak istemezdim. Fakat, ne çare, öyle söz
ler söylediler ki, kendilerine mutlaka cevap ver
mek vazifesiyle kendimi muvazzaf gördüm. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, her şeyin ve her
kesin üstünde, herkese nasihat verebilmek edası 
ile konuşmanın cazibesi aşikârdır. Bu, cazibeli 
olduğu kadar müşkül bir şey de. Çok muhterem, 
aklı başında, tecrübeli Hamdullah Suphi Tanrı
över kürsüde bulunduğu 5 dakika içinde bu müş
küllerin ne dereceye kadar fazla olduğunu biz
zat kendisi hissetti. 

Tafsil etti, İsmet Paşa şöyledir, böyledir, de
di. Tıpkı tevzii mükâfatta tahsin varakaları da
ğıtır gibi; Nüvit Yetkin'i çok beğeniyorum, çok 
güzel konuştu, dedi, lütfetti, naçizane şahsım 
hakkında da iyi konuştu, dedi. Çok hürmet etti
ğim Hamdullah Suphi Tanrıöver tarihî bilgisi, 
güzel lisaniyle nasihatler vermektedir. Ama na-

I sihat vermek başka, işbaşında bulunmak büa-
I bütün başka şeydir. (Soldan, bravo sesleri) 

Ondan sonra İsmet Paşanın filân tarihinde
ki hizmetinden, Ankara'nın kuruluşundan, millî 
mücadelenin açılışından, mektepten çıkışından 
bahsettiler. Biz, burada, İsmet Paşanın dün söy
ledikleri fikirlerle, bugün söylediği fikirler ara
sındaki tezadı bu kürsüye getirdik, bunu konu
şuyoruz. Biz, diyoruz ki, 1950 seçimlerinde şun
ları, şunları söyledi, bugün de kalkıyor, bunları 

I söylüyor. Bir fikir haysiyeti vardır, bir ahlâk, 
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bir siyasi ahlâk vardır. Biz, diyoruz ki, işte dün 
konuşutkları, işte bugün burada konuştukları. 
(Sağdan biz de onu söylüyoruz, sesleri) Evet, 
dur küçük bey biraz... Biz, diyoruz ki, Hamdul
lah Suphi Tanrıöver'den böyle umumi mütalâa
lar, hattâ Mitat Paşa devrine giden, Abdülhamit 
sofralarına giden bir musahabe değil, bizim ileri 
sürdüğümüz fikirler üzerinde müşahhas mütalâ
alar beklerdik. Bunları söylemedi. Bizi, güzel 
mütalâalarından, meselemizi tenvir edecek yollu 
mütalâalardan mahrum bıraktı. Biz Hüseyin 
Cahit'in falan tarihte Abdülhamit zamanında 
nasıl ve hangi vazifeye geldiğini, iki duvar ara
sında neler konuşulduğunu ve o günün şartları
nın neler olduğunu burada takdir edecek vazi
yette değiliz. Ama çok iyi bildiğimiz taraflar var. 
Sabah, akşam okuduğumuz yazıları var. Bir ta
raftan Halk Partisinin vakarından, sunundan 
bunundan bahsettiniz, bir taraftan Hüseyin Ca
hit'i methettiniz, öbür taraftan Halk Partisinin 
Hüseyin Cahit'i sürgüne gönderdiğinden bah
setmiyorsunuz. (Soldan, gülüşmeler) 

Bir taraftan kalktınız Birinci Büyük Millet 
Meclisinin şunu vardı, bunu vardı, İkinci Büyük 
Millet Meclisinin şunu vardı, bunu vardı, diye 
bahsettiniz, fakat Dördüncü, Beşinci Büyük Mil
let Meclislerinden bahsetmediniz, nerenin vefa
kâr olduğu belli değil. 

Abdülhamit zamanında mahkemeler olduğu
nu söylediniz, bunda sarahat yok. Bugün mahke
meler yok mudur? Türkiye Abdülhamit devrini 
hasretle hatırlatacak bir halde midir? 

Abdülhamit devrinde acaba Türkiye hürriye
tin cenneti mi idi,.adaletin içinde mi idi, ümra
nın içinde mi idi, yoksa bunların hiçbiri değil 
de, sadece gençlik çağımızın bir iştiyakı ve has
ret hâtırası mı idi? Biz bunları fark ve temyiz 
edemiyoruz, bunları tasrih etmek, sarih olarak 
söylemek lâzımdır. Hamdullah Suphi Beyden 
bunu sarahatle öğrenmek isterdik. Ben kendisini 
dikkatle dinledim. Fragman halinde, yani yarın 
gösterilecek bir sinema şeridinden burada par
çalar göstermek suretiyle bir fikir vermeye ça
lıştığına şahidolduk. Fragmanların manzarası 
çok güzeldir. Fakat hüküm ve kanaat vermeye 
medar olacak hiçbir fikre şahidolmadık maale
sef. Meselâ, «Vatan», Namık Kemal'in kalemiyle 
lisanımıza girdi. Peki ondan evvelkiler vatanı 
bilmiyorlar mı idi? 
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HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İstan

bul) — Kelime olarak efendim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — O halde Namık Kemal'den evvel yaşıyan-
lar, vatanlarını sevenler, onun uğrunda kanla
rını sel gibi akıtanlar vatanı bilmiyorlar mı idi? 
(Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs
tanbul) — Reis bey, beyefendi sözlerini bitirin
ce söz istiyorum. (Tahammül et bakalım sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, şu hâdise, bu hâ
dise, esere bakma müessire bak, gazete böyle ya
zıyor, bu memlekette mutlaka bir içtimai felâ
ket var. 

Sevgili arkadaşlarım, gazeteleri susturduğu
nuz zaman içtimai felâketin âzamisi olsa hiçbir 
şey yazamaz. Şimdiye kadar, dünkü devrin be
raber acısını birbirimize naklettiğimiz zamanlar, 
beraber konuştuğumuz zamanlar bu geniş hür
riyetin verilmesinin, hürriyet suiistimalini teş
vik edici şartların meydana gelmesinden ileri 
gidemez. 

İçtimai felâket neymiş beyler? Her yerde iç
timai felâket var, içtimai felâketin mevcudiye
tinin delili, gazetelerin böyle yazması. Bunun 
ilimle, hakikatle hiçbir alâkası yoktur. Ekmeğin 
yüz kuruş olduğu zaman yüz kuruşa satıldığın
dan şikâyet eden bir tek satıra rastlamazsınız. 
Neden? içtimai felâket yerden semavata kadar 
yükselse gazete yazamıyacak olduktan sonra 
hangi içtimai felâketi yazar? 1293 senesinde Ab
dülhamit vazifeye gelişinden tahttan indirilin-
ceye kadar memleket, içtimai, siyasi, iktisadi 
bütün felâketlerden vareste miydi? içtimai hâ
diselerin, felâketlerin mevcudolmasma rağmen 
bunlara dair hiçbir yazı çıkmamıştır. Bunlar o 
kadar rölâtif şeyler, fakat hitabet olarak takdir 
ederim, tahsin ederim. Birdenbire bunun cazi
besini ruhunuzda hissediyorsunuz. Fakat ondan 
sonra biraz üzerinde tefekkürle durduğunuzda, 
bunların frenklerin (des mots creux) dedikleri 
özü olmıyan lâflardan ibaret olduğunu anlarsı
nız... Prensibe irca ettiğimiz takdirde bunlar 
arasında. insicam temin edemezsiniz. Biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Abdülhamit zamanını beğeni
yor, o zamanın mahkemelerini beğeniyor, o za
manın adaletini beğeniyorsunuz. Bugün Türkiye 
o zamandan daha mı geridir, daha mı ileri? 
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'Muhterem arkadaşlar, bir mesele'de lüzum ! 

hissetmeden, bir hakikatle mümas tarafı olup ol
madığı üzerinde durmak lüzumunu hissetmeden 
söz söylemek gayet kolaydır. Fakat benim va
zifem, bizim vazifelerimiz, 6 ayda bir hitabeti 
munise vermek değildir. Biz, sabah akşam, asır
larca ihmal edilmiş olan bu memleketin binbir 
ihtiyacına cevap verirken, riâdânm, muhterisin, 
memleket düşmanının kurdukları bütün tuzak
lardan tahlisi giriban etmeye çalışmak ve mem
leketin binbir ihtiyaeiyle boğuşmak mevkiinde 
olan insanlarız. Biz kafamızda, vicdanımızda hi
tabetimizin mükemmeliyetini temin endişesinin 
ötesinde, sabahtan akşama kadar binbir gaile
nin, binbir ıstırabın ağuşunda yaşıyan insan
larız. Biz, söz söylemek için hakikatlere şekil 
vermeye değil, sözlerimizle hakikatleri ifade et
meye mecbur olan insanlarız. (ıSoldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; buraya Ankara 25 bin 
nüfus iken gelinmiş, gayet tabiî. Ben de diyo
rum ki bunun üzerinden 30 - 35 sene geçmiş, 
niçin görmüyorsunuz 1950 deki Türkiye 'yi ? Yüz 
bin ton şeker yiyen Türkiye'ye bugün 260 bin 
ton şeker veriyoruz, memlekete yetmiyor. Niçin 
bunu görmüyorsunuz? Ankara'nın 25 bin nü
fustan 400 bin nüfusa çıktığını hayranlıkla tez-
kâr etmek lüzumunu neden hissetmiyorsunuz? 
O günden bugüne kadar görülen asarı terakki
nin hepsini beraber bir içtimai felâket çerçe
vesi içinde nasıl mütalâa ediyorsunuz Hamdul
lah Suphi Bey? Bunu nasıl yapıyorsunuz? 1950 
ile bugün arasındaki millî servet bakımından, 
iktisadi cihazlanma bakımından, millî enves-
tismana eriştiğimiz merhale hakkında hiçbir 
fikir beyan etmeden nasıl oluyor da Abdülha-
mit devrinden Meşrutiyete, Meşrutiyetten Millî 
Mücadeleye, Millî Mücadeleden bugüne geçek
ken, bugünün eserleri üzerinde hiç durmadan, 
hiçbir ikna edici delil vermeden, türlü delil
leri birbiri arkasına bimahaba söylemek cesa
retini kendinizde buluyorsunuz? Ben şimdi kür
süyü, muhterem şahsiyetinize, bana cevap ver
mek üzere bırakırken rica ve istirhamım şu 
olacaktır : Firari fırça darbeleri gibi, kübik 
resim gibi, ne olduğunu istihraç için büyük 
gayretler gerektirecek fikirler değil; memle
ket meselelerini lâzımgelen ciddiyetle inceliyen 
ve hakikatleri mevzubahseden bir konuşmanı-
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zı bekliyorum. (Soldan, şiddetli alkışlar ve 
bravo sesleri). 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Fethi Bey, şahsınız adına mı, Grup 
adına mı konuşacaksınız ? 

FETHİ/ ÇELİKBAŞ (Burdur) '— Grup adı
na konuşacağım. (Soldan, gürültüler). 

REİS — Rica ederim sükûneti muhafaza 
-edelim arkadaşlar. Dahilî Nizamnamenin 85 nei 
maddesi, Grup reis ve sözcülerinin sıraya tâbi 
olmadıklarını tasrih eder. Onun için şahsan mı, 
Grup adına mı konuşacaklarını sormaya mec
burum. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Grup adına Turan Güneş konuşmuştu, Fethi Çe-
likbaş konuşamaz. 

REİS — Murad Âli Bey, inşallah seneye ma
kamımı zatıâlinize terkederim. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar). 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 
Muhterem arkadaşlarım; Hürriyet Partisi Mec
lis Grupu adına konuşan kıymetli arkadaşım 
Turan Güneş'in, müdellel olduğunu bizzat Gru-
punuz mensuplarından bir gazeteci mebusun da 
söylediği, konuşmasını dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Gönül isterdi ki, ya komisyon sözcüsü yahut 
Grup sözcünüz veyahut da hükümet, bu müdel
lel konuşma karşısında yine müdellel bir konuş
ma yapabilsin. 

Dikkat etmişseniz, gerek Demokrat Parti 
Grupu adına konuşan sözcü, gerekse diğer arka
daşlar ve komisyon adına konuşan arkadaşlar 
1934 - 1935 yıllarına ait misaller verirken Hürri
yet Partisi Sözcüsü Turan Güneş arkadaşımız 
birinci müzakeresi Fransız Parlâmentosundan 
henüz geçmiş kanun lâyihalarından misal verdi
ler. Acaba, Demokrat Partili mebuslar ve sözcü 
arkadaşlarınız 1934 - 1935 ten bahsederken niçin 
daha kolayını bulup da Nazi Almanya'sından 
misal getirmemişler? Cidden üzerinde durula
cak bir keyfiyettir! Hükümetin; Grupunuz söz
cüsünün, Muvakkat Komisyon sözcüsünün ce
vapsız bıraktığı birçok hususlarda, Gruptan ko
nuşan mebus arkadaşların beyanatına iltica edi
yor görünmesi bizim için beklenmedik bir şey 
olmamıştır. Lâyiha meydanda, ucundan, ke
narından Garp memleketlerinin bâzı mevzuatın
dan bahsedilmiş, fakat bütün bu mevzuatın sa-
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dece ve sadece muayyen bir maksada hizmet et
mek yolunda kullanılmasına hususi bir itina 
gösterilmek istenmiş, fakat bunda dahi muvaf
fak olunamamıştır. 

Filhakika grupuıiuz mensuplarından konu
şan bir D. P. li profesör Garp memleketlerinden 
misal getirmenin dahi memleketimiz için ne%ka
dar zait olduğunu mükerreren söyledi. Şu 
halde asıl zamir ortaya çıkmaktadır. Bu kanun 
lâyihaları neye getirilmektedir? Basın Kanu
nu hiçbir istatistiki malûmat ihtiva etmeksi
zin ortaya sürülen esbabı mucibe ile güya Tür
kiye'de matbuat hayatını tanzime matuftur. 
6334 sayılı Kanunun tadili ise hakikaten müp
hem ve elâstiki tâbirlerle yeni birtakım fiiller 
ve hareketleri suç saymak maksadına matuf
tur. 

Bu lâyihaların maksadı nedir? Bu lâyihanın 
maksadı meydandadır. Adliye Vekili Profesör 
Hüseyin Avni Göktürk'ün yenilik olarak getir
diğini söyledikleri bir beşinci bent vardır; ba
kınız arkadaşlar 6334 sayılı Kanun kapalı, açık 
toplantılara da teşmil edilmek suretiyle Basın 
Kanuniyle matbuat hürriyetinin sıkıca tahdidin
den sonra muhalefet çalışmalarını son derece 
güçleştirmektedir, bu V nci bent. Filhakika mez
kûr V nci bent şu hükmü ihtiva etmektedir : 
«Kanunda tasrih edilen haller 

Bizzat kendi grupuıiuz içerisindeki bir şahıs 
tarafından Zafer'de neşredilen bir yazı ile, şim
di bu V nci bendi karşılaştıracağım. Ta ki, 
umumi efkâr önünde.kendi aranızdaki teşeddü-
dü efkârı da tesbit etmiş olalım. 

Profesör Rıfkı Salim Burçak, Demokrat 
Partinin naşiri efkârı gazetede, 4 . VI . 1956 ta
rihli Zafer gazetesinde, «Beyhude Gayret» baş
lığı altında şunları yazıyor : «Bu yeni tasarı
larla mutlakiyete doğru gidildiği yolundaki id
diaları ciddiye almak doğru değildir. Zira, De
mokrat Parti iktidarı bu kanunlarla Türkiye'
de fikir hürriyetini zedelemeyi aklından geçir-
memiş, mahza tenkidin değil, fikir hürriyeti
nin alabildiğine suiistimal edilmesi sonunda 
herkesin şeref ve haysiyetine vâki olacak ulu -
orta tecavüzleri sağlam müeyyideler altına al
mak istemiştir. 

Şiddeti ve derecesi ne olursa olsun hakikata 
dayanan tenkidler daima yapılacak ve matbuat 
murakabe ve ikaz vazifesini her zaman kemali 
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ile ifa edecektir.» Bu sözler Sayın Profesör Rıf
kı Salim Burçak'a aittir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; V nci bendin 
fevkalâde seyyal tâbirlerinin, meselâ istihfaf 
maksadı gözetmek, küçük düşürebilecek bir ma
hiyet göstermek gibi az çok her tenkidde bulu
nacak bir vasfı da taşıyıp taşımadığı belli de
ğildir. Soruyorum : Türk vatandaşları Profe
sör Rıfkı Salim Burçak'm yazısına mı inansın
lar, yoksa şu lâyihada yer almış bulunan V nci 
bentteki hükme mi? Eğer meselemiz bir siyasi 
tarih meselesi olsaydı kararımız kolaydı. Eski 
Maarif Vekili Rıfkı Salim Burçak'a bu mevzu-
daki ihtisası dolayısiyle iltihak ederdik. Fakat 
ne yaparsınız ki, meselemiz ceza tehdidi altına 
alman bir fiildir, bir harekettir, bir siyasi tarih 
meselesi değildir. Görülüyor ki, kanun lâyiha
ları üzerinde Demokrat Parti mebusları arasın
da dahi bir vuzuh ve sarahat yoktur. Bu husus 
ayrıca, gruptan konuşan arkadaşlarınızın bir
birine zıt beyanlarında da görülmektedir. Bu 
kanunların maksadı nedir? Vatandaşları düpe
düz, hodbehot devlet işlerine karşı lakayt bı
rakmaktır. Demokrasi, umumi hizmetlerin mü
zakere, münakaşa ve tam bir murakabe serbest
liği içinde bütün vatandaşların iştirakiyle yü
rütüldüğü sistemdir, nizamdır. Bu vaziyete gö
re lâyihalar düpedüz Türk vatandaşlarını dev
let işlerine karşı mütalâa beyan etmekten alı
koyan, onları vatandaşlık haklarını kullanmak
tan mahrum eden bir hedef gözetmektedir. Ni
çin? Şimdi bunun sebebini arz edeceğim ve size 
barajlardan, santrallerden ziyade bâzı rakkam-
larla misaller vereceğim. Çünkü bu lâyihalar 
Hürriyet Partisi saflarında yer alan arkadaşlar 
için beklenmiyen lâyihalar değildi ve bunlar 
bizim için katiyen bir sürpriz teşkil etmemiş
tir. Çünkü ispat hakkiyle meydana çıkan hare
ketten sonra adım adım, safha safha ve nihayet 
sonunda günün birinde bu lâyihaların gelmesi 
bizlere göre mukadderdi. 

Niçin bu böyle oldu? Bunda iki sebep ara
mak lâzımdır. Sebeplerden birisi, hakikaten 1950 
yılından önce muhalefette iken matbuatla rejim 
meselesine kader birliği halinde çalışan Demok
rat Parti iktidara gelir gelmez ilk günlerin he
yecanı içinde gayet isabetli olarak Basın Ka
nununu çıkardı. 

Fakat zamanla iktidar hatalar yapmaya baş
layıp, ki bu tabiîdir, basın da bu hatalar üze-
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rinde durunca Demokrat Parti liderleri bunu 
yadırgamaya başladılar. Çünkü böyle bir reji
me kendisini alıştırmış değillerdi. 

Şu halde, ruhlarını ve fikirlerini, matbuatın 
icra makamında olanların, icraatlarından dola
yı tenkid edebileceğine, hakaret ve küfür ola
rak değil, zaten hakaret ve küfür yapanlar esa
sen tecziye edilmektedir, iktidarın hata ve ku
surlarını göstermenin matbuatın vazifesi oldu
ğuna inandırmamış olanların bu kusurları gös
terilmeye başlandığı andan itibaren, icraat ba
şında olan ve bu makamı işgal edenlerin bu 
tarzı mesaiye alışık olmadıkları için, bunu ya
dırgamaya başladılar, işte bu haleti ruhiye ne- * 
ticesidir ki, bu lâyihalar hazırlandı. îşte lâyi
haları bu sırada getirmenin ruhi sebepleri böy
lece ortaya çıkmaktadır. Fakat, bu ruhi sebep
lerin yanında şimdi izah edeceğim objektif se
bepler de var. Bakkamlarla, elle tutulur misal
lerle bunu arz edeceğim: 

Sırası gelmişken tekrar edelim. Bütçe müza
keresinde de söylemiş olduğumuz veçhile, henüz 
ne hükümet ne iktidar muhitleri memleketteki 
iktisadi konjonktür vaziyetine göre ^birbirinden 
tamamen farklı iktisadi ve malî siyasetleri ta-
kibetmek lâzımgeldiği hakkında katiyen sarih 
bir fikre sahip bulunmuyorlar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Neye öğretmedin kardeşim? 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Hürriyet 
Partisi mensuplarının hükümette vazife aldığı 
sırada, iktisaden geri kalmış bir memleket ol
mak itibariyle, takibedilen siyaset isabetli idi. 
Çünkü Merkez Bankası kaynaklarına da müra
caat etmek suretiyle durgun ve statik ekonomi
yi harekete getirmek için tıpkı geçenlerde Sa-
yın>Başvekilin MyrdaPm beyanatından bir nok
tayı yakalayıp okudukları gibi, Merkez Banka
sı kaynaklarına müracaat etmek suretiyle eko
nomiyi harekete getirmekte zaruret vardır, fay
da vardır. Fakat iktisadi konjonktür muayyen 
bir noktaya geldiğinde aynı yolda devam etmek 
artık iktisadi vaziyet için tahripkâr neticeler 
verir, bugün için Türkiye bunun içindedir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) —- Ne zamandan beri? 

REÎS — Rica ederim Matbuat Kanunu için
de kalınız. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Sayın Re
is Matbuat Kanunu içinde kalmamı söylüyorlar, 

1956 C : 1 
Müsaade ederseniz alâkasını arz edeyim. 

Şimdi arkadaşlar, Demokrat Parti Lideri, 
Grupunun umumi efkârını, Meclisi tatil et
mek suretiyle, bu kanun lâyihalarına ha
zırlamak maksadiyle yapılan merasimlerden 
birinde, Zonguldak'ta, şöyle diyor : Çimen
to istihsali 1956 senesinden, geri kalan 9 
ayı içinde 910 bin ton artacağından sırf bu sa
yede 70 milyon liralık döviz tasarrufu sağlana
caktır. Acaba çimento tek başına kullanılır bir 
meta mıdır ki, bu istihsal fazlası bu miktarda 
hem döviz bir tasarrufu sağlıyacaktır, denebil
sin. Bununla müterafik olarak hangi maddeler 
ne miktarda kullanılmak ve ne miktarda döviz 
tediye etmek lâzımgeldiğini hesaba katmıyorlar 
mı? Müsaadenizle bendeniz bu hesabı yapaca
ğım. 

MEMlŞ YAZICI (Ordu) — Amelî tarafına 
aklın ermez, yapamazsın hesabını. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, 910 000 ton çimento in
şaatta kullanıldığı takdirde... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Beraber değil mi idik, çimento fabri
kaları kurulduğu zaman yahu?... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Müsaade 
buyurun, arz edeyim: 910 000 ton çimento inşa
atta kullanıldığı takdirde asgariden 400 000 
metre mikâbı kereste, 300 000 ton demire ihti
yaç gösterilmektedir. (Su miktarını da söyle 
sesleri, gürültüler) Bakınız sabırlı olunuz, hâlâ 
içinizde enfilâsyonist iktisadi, malî politikanın 
1956 yılında hasat mevsimi olacağı 1957 yılında 
refaha kavuşulacağı hakkında suni kanaat taşı
yan arkadaşlar var, fikirlerini tashiha medar 
olsun için arz ediyorum. (Soldan, gürültüler) 

RElS — Fethi Bey, bunlar bütçe müzakere
lerinde görüşüldü, Basm Kanununun tadili ile 
alâkası yok. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Arz ede
ceğim, teklifin şu sırada gelmesinin esbabı var: 
Matbuat yazacak, falan mal bulunmuyor, altın 
yükseliyor, malî itibarımız düşüyor, bunlar ya
zılmasın için geliyor bu. (Gürültüler) 

Kerestenin metre mikâbı 300 liradan 400 bin 
metre mikâp kereste sadece 120 milyonluk eder. 
70 milyon liralık çimentodan tasarrufa mukabil 
120 milyon liralık dövize ihtiyaç gösterilmek
tedir. Demir ihtiyacı, inşaat demiri... (Soldan, 
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«kereste dışardan geliyor.» sesi) Evet beyefen
di kereste de maalesef dışardan geliyor. İnşa
at demirinin kilosu 70 kuruştan 210 milyon li
ra. Eğer kilosunu 200 kuruştan hesabederseniz 
600 milyon lira. Sadece iki madde bile iktisadi, 
malî programsızlık ve plansızlığın, bugün mem
leketi içine soktuğu darlıklar, karaborsa ve fi
yat tereffülerinin piyasada nasıl bir rol oyna
dığının bir delilidir. 

Dış ticaret politikasına gelince: (Gürültü
ler, «ne alâkası var?» sesleri) 

REÎS — Fethi Bey, üçüncü defadır ihlŞfer 
ediyorum, bunlar bütçe müzakeresi sırasında gö
rüşüldü. Şimdi Basın Kanununun tadili hakkın
daki lâyiha üzerinde görüşüyoruz. Çok rica 
ederim Grup Reisvekilliğine verdiğimiz müsa-

. mahayı suiistimal etmeyiniz. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Yani söz

lerimden kasit ne ise Murad Âli Bey izah et
sinler, memnun olurum. 

REİS —• Rica ederim üçüncü defa ihtar 
ettim. 

FETHt ÇELÎKBAŞ (Devamla). — lütfen 
fikirlerimin teselsülüne dikkat buyurun. Di
yorum ki, bilhassa okuduğum şu beşinci ben
din ışığı altında bunlar mütalâa edilirse ar-
tırk gazeteler hakiaktle alâkalı iktisadi, malî 
işlerden bahsedemiyeeeklerdir. (Soldan, gü
rültüler) edilecektir, edilebilecektir deyiniz, 
memnun olurum. (Soldan, «yalan yazamıyaçak-
lar» sesleri) 

Başka bir sahaya Dış tiearete^geçtiğimiz-* 
de, memleketin normal ihracatı 900 milyon li
ra raddesindedir. 

REİS — Rica ederim Fethi Bey. 
MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Ticaret Vekili 

oldun, nazariyattan başka bir şey yapmadın, 
işte Kalafat burada, işte berber dükkânı! Saf
sata dinlemeye vaktimiz yok. 

REÎS — Fethi Bey, sizden rica ediyorum, 
sözünüzü kesmeğe mecbur olacağım, çok rica 
ederim mevzu üzerinde konuşun, sadet dışma 
çıkmayın. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Çok muh
terem arkadaşlarım; şu okunan maddelerde da
hi memlekette tenkid imkânını bertaraf etmek 
maksadı aşikâr olduğuna göre, ben memleke
tin iktisadi, malî meselelerindeki sıkıntıların 
Hükümeti bu kanun lâyihasını sevk etmeye 
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mecbur ettiğini izah etmiye vazifeli değü mi
yim? Reis Bey izin vermiyecekler mi? 

REÎS — Gazeteler bunu neşrediyorlar. îzah 
edilirse memnun olurum diyorsunuz, tecahül-
den geliyorsunuz. Tasarı diğer mebuslar gibi 
size de tevzi edilmiştir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Ben be 
şinci maddeyi okudum. 

REÎS — Bey, sizinle mi konuşacağım, 
yoksa maksadımı mı anlatacağım? 

İçtüzüğe göre sizi ikaz etmeye mecburum. 
İhtar ediyorum, üçüncü defa ihtar ediyorum. 

FETHÎ .ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım; Reisin üçüncü ihtar 
demesinden sonra vaziyeti anladım. Bu itibar
la gayet kısaca ifade edeceğim, hiç sizi yormı-
yacağım. Bu kanun lâyihaları memlekette 
basın hürriyetine olduğu kadar, hattâ Demok
rat Part i kongrelerinde vatandaşın ıstırabını 
ifadeye dahi mâni olacak hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Şunu arz ediyorum : Vatandaş kapalı top
lantıda, açık toplantıda, basında veya her hangi 
bir yerde bir derdini ifade edemiyecektir. Ettiği 
andan itibaren seyyaliyeti aşkiâr olan maddeler 
bugünkü mevzuat içerisinde ve tatbikatta biz-
zarure, hukuki durumları ne olduğu belli olan 
adalet mensupları arasında, onun kıymetli müd
deiumumileri bugünkü başkanı Adliye Vekili 
Prof. Hüseyin Avni Göktürk'ün elinde tek ta
raflı olarak kullanılmaya mahkûmdur. 

REÎS — Bu türlü tarizle mevzudan dışarı 
çıkmak suretiyle tecavüz doğru olmaz. Binaena
leyh çok rica ediyorum, sözlerimi telhis edece
ğim dediniz, başka türlü konuşmayınız. 

FETHt ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Müsaade 
buyurur musunuz? Maalesef bu kanun lâyihala
rının Yüksek Meclise geldiği andan şu anda Re
isin müdahalesine gelinceye kadar herkes, yal
nız Mecliste bulunanlar değil, hariçte, içerde ve 
dışarda bulunan bütün efkârı umumiye takdir : 

le görmektedir, muhalefete mensup olanlar, ma
alesef ne komisyonda, ne de huzurunuzda Hü
kümet Reisinin, hele burada demin konuşan 
muhterem Prof. Atademir'in konuşmaları misil-
lû konuşma imkânından mahrum bırakılıyor. 
(Soldan, gürültüler). Arkadaşlar; eğer bu de
rece bir tahammülünüz yoksa, vakit kazanmak 
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için bir kifayeti müzakere takriri verir, mesele
yi halledersiniz. 

Şimdi müsaadenizle bizler hiç olmazsa bu 
mevzuda, müzakere esnasında tashihe medar 
olur düşüncesiyle bildiklerimizi ifadeye çalışa
lım. Aksi takdirde Reis Bey hakikaten söz ver
mez. 

Bu ramın lâyihaları ne gibi maksatlarla ge
tirildi, b ı ' misal vermek suretiyle arz ettim. Ha
ta ve kusurları örtmek, gelmiyeceğim o noktaya. 
Şimdi ben d > memlekete ne çeşit mevzuat içinde 
bu lâyihaları getiriyorlar arkadaşlar? Matbuat 
Kanunu müstaı il bir mesele olarak tetkik edile
mez. Çünkü matbuat hürriyeti burada bâzıları
nın .ifade ettiği g.'bi, gazetecilere verilmiş hür
riyet değildir, vatandaşın haber alma hürriyeti, 
haber verme hürriytti, murakabe hürriyeti ile 
alâkalıdır. 

Şimdi ne oluyor? Murakabenin Yüksek Mec
liste aldığı istikamet meydanda. Beş ay evvel 
verilen muayyen meseleleı gündeme dahi alın
mamaktadır. (Soldan, «Bunun sadedle alâkası 
yok» sesleri, gürültüler) 

RElS — Efendim; Fethi Çelikbaş arkadaşı
mızın Grup Reisvekili sıfatiyle aldığı söz, hudu
du taşmıştır. Üçüncü ihtarıma rağmen mevzu 
dışına çıktığına Heyeti Celileniz de şahidolmuş-
tur. Bu itibarla sözlerini kesmek mecburiyetin
deyim. 

Buyurun, Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzake
releri esnasında da, dünkü arkadaşım, mesuliyet 
refikim, beraber çalıştığım Fethi Çelikbaş'ı mut
laka korumak arzusu ile ve ihtiyacı ile hareket 
ettim. Şimdi gene kendisi ile karşılaşmak istemez
dim. Maalesef karşılaşmaya mahkûmum. Bu kar
şılaşma mukadder. 

1950 de iktidara geldik. 1950 de vazifeye baş
ladık. Fethi Çelikbaş Bütçe Komisyonunun söz
cüsü veya ikinci reisi olarak her çeşitten muraka
be vazifesini yapmakla vazifeli idi. Bütçe Ko
misyonunda kaç defa izahat verdi, konuştu ve 
dinledi. Ondan sonra vekil oldu. Mesuliyetlerimi
ze iştirak etti. Takibettiğimiz politikayı bilerek 
mesuliyetimize iştirak etti. ikinci defa vekil oldu. 
Gene mesulyetimize iştirak etti. Bu, Kütahya Şe
ker Fabrikasının açılmasından bir hafta evveline 
kadar devam etti. Neden Kütahya Şeker Fabri
kasının açılmasına tekaddüm eden günlere kadar 
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1 devam etti? Kütahya Şeker Fabrikası açıldığı 

gün orada beraberdik. Üç kişi.. Samet Ağaoğlu, 
Fethi Çelikbaş ve ben. Fethi Çelikbaş orada bir 
nutuk söyledi. Bu nutuk tele alınmıştır, istifasın
dan bir hafta evveldir. PJksik olmasın, o zaman 
Başvekiline en yüksek elojları diriğ etmedi. 
Amasya Şeker Fabrikasına gittik. - Ne güzel gü
lüyorsun - (Gülüşmeler). Amasya Şeker Fabri
kasına gelmedi. Telgraf çekiyor, bana çekmiyor 
da fabrika müdiri umumisine, bana tebliğ edil
sin diye, çekiyor. 

^ E T H l ÇELİKBAŞ (Burdur) — Zatâlinize 
çektim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Peki ne dediniz? 

Bakın beyler, şu Halk Partisinde bu kadar 
ikametim var. Halk Partisi zamanında iktisadi 
Devlet Teşekkülleri heyeti umumisinin mazba
ta muharriri idim, tam üç sene. O zamanın kav
imce, o zamanın icabmea Heyeti Umumiye va
zifesini bitirince usulden tazim telgrafları çe
kilir. Hem bunu mazbata muharriri de yazmaz, 
komisyonun mebus kâtibi de yazmaz, Meclis'in 
kâtipleri yazarlar. Bu formaliteleri onlar yerine 
getirirler. «Encümen mesaisini bitirdi, size ta
zimlerini arz ediyor» diye yazarlar. Ben Cumhu
riyet Halk Partisinden çıktıktan bugüne kadar 
kaç defa ve kaç defa bu okundu. Ben vazifeli
yim, ben iktisadi Devlet Teşekküllerinin Umumi 
Heyetinin mazbata muharririyim. Ve o zaman, 
o işlerde vazife gören arkadaşlar, benim ne dere
celere kada ra gayret sarf ettiğimi, ne dereceye 
kadar hükümeti tenkid ederek hataları ortaya 
koyduğumu bilirler. Şimdi, bu telgraf benim yüz 
karamdır. Her zaman okunur, durur. Ama Fet
hi Çelikbaş'm dün çektiği bu telgraf.. (Oku, oku 
sesleri) başka bir zaman okuyacağım. Bir defa 
değil, bin defa okuyacağım. Fethi Çelikbaş, belki 
şimdi bir defa okunsa da kurtulsam, der. Bun
dan ibaret değil. (Soldan, şiddetli alkışlar) Bun
dan ibaret değil. 

Şimdi diyorlar ki, bunlar seçim fabrikaları
nın temel atmalarıdır. Fethi Çelikbaş o zaman 
diyordu ki; birbiri ardına temel atmalar, bu 
memleketin ümranının esaslarıdır. Bir hafta, on 
gün içinde arka arkaya bu temeller atılıyor;.. 
Türkiye iki üç sene sonra... 

Ey sevgili Başbakan, sen ki, yarınki Türki-
I ye'nin başmimarısm sana bütün heyecanımla 
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tazimlerimi arz ediyorum. (Soldan, bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, o zaman Ticaret Vekili 
idi, İktisat Vekili idi. İkisini de yaptı. O za
man bu çimento fabrikalarının hesaplarını bil
miyor mu idi? O zaman şu kadar ton demiri, şu 
kadar ton kömürü istilzam edeceğini bilmiyor 
mu? A şeker kardeşim, bu nasıl izah edilir? 

Muhterem arkadaşlar, bir kere bunların hep
si lâfı güzaf. Sanki biz çimentoyu artırıyoruz, 
kereste aynı noktada bulunuyor. Hayır, arkadaş
lar. Kereste istihsali o zaman 500 bin tondu, bu
gün 1 milyon 100 bin tona çıkmıştır. Bir taraf
tan çimento istihsalini artırırken, demir istihsa
lini de artırıyoruz. Yarın bir mukavele daha im-
zalıyacağız, Krupp ile. Bunlar bir senede realize 
edilecektir. Demir istihsalimiz bir sene sonra 
350 000 tona ulaşacak. 72 bin tondan. Ondan 
sonra inşaatçı mısın? Şu kadar çimento, kereste,. 
Yanlış.. Kim öğretti bunlara sana?.. Liman inşa
atında, baraj inşaatında bu senin dediğin keres
te, demir, çimento kompozisyonu büsbütün baş
ka manzara arz eder. Biz barajlar yapıyoruz, ne 
demir koyuyoruz, ne kereste!. 

Beyefendiler, bir ev yaptıracak olsanız, size 
akıl öğretecekler çok çıkar. Şimdi forumlar çıkı
yor, şunlar, bunlar yazılıyor. Büyük iktisatçılar.. 
Beyefendi de onların arasına dâhil. 

1950 senesinde Türkiye yeni bir iktidarın 
eline geçmiş, yeni bir iktisat programı tatbik 
edilmek mecburiyetindedir. O zaman soruyoruz 
hiç kimse birşey bilmiyor. Büyük iktisatçılar bek
liyorlar ki, kendi zuumlarmca, iş ortaya çıksın. 
Yahut hiçbir fikirleri yok. O gün için bütçe bir 
milyar iki yüz milyon lira. Bir iktisadi program 
ile bu işlerin bu para ile yapılabileceğine kimse
nin aklı ermiyor, onun için bir ehemmiyet 
atfedip de, beş dakika üzerinde durup, acaba 
Türkiye'nin müstakbel plânı nasıl olur meselesi 
hiçbir mütehassısın, üniversite mensubunun, şu
nun, bunun aklından geçmiyor. Onlara bu ya
zıları yazdırmak imkânını veren Demokrat Par
tidir, o şerefi bu parti haizdir. Biz bunları yap-
masaydık, bu iktisadi efkârı âliyeyi ne akılları
na getireceklerdi, ne de yazı yazmak ihtiyacını 
duyacaklardı. Niçin 1950 - 1951 de bu fikirle
rinden bir kırıntı ortaya koymadılar, niçin Halk 
Partisi söylemedi? Niçin sevgili arkadaşımız, 
dört sene dokuz ay İktisat Vekilliği yapmış olan 
sevgili arkadaşlarım niçin Hükümetin içinde ol-
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i duldan halde, ikaz etmediler? Bütün Hükümetin, 

sizinle beraber vazife gören Hükümetinizin bü
tün azaları şahit, Ellerini vicdanlarına koysun
lar. Zatı âlinizin takibettiğiniz politikanın isa
betli ve muvaffak olduğuna dair her gün yeni 
delil taharrisi ile meşgul olduğumuzdan başka 
hiçbir şey söylemediler. Siz sabah, akşam bana 
gelirdiniz, telefon açardınız, Heyeti Vekileye 
gelirdiniz ve bizim yaptığımız iş sağlamdır, şöy
le diyenlere, şöyle deyiverdim, böyle diyenlere 
şu cevabı veriverdim, diye edebiyatını yapardınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Dış borç
ların konsolidasyonu için tezkerem vardır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — O... O... O... Dış borçların konsolidas
yonu. Ne parlak fikir, o zaman söylemiş. Ben 
semavata çıkmak isterim. Ama istemek, söyle
mek başka, yapmak yine başkadır. Nasıl yapı
lacağını yazdın mı a dostum? Bu hususta müza
kere açtın mı? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bugün de 
imkân var. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Bugün var. Dirayetle Demokrat Par
ti Hükümeti işi oraya kadar getirmiştir. Ya, ya... 
(Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Zamanı 
gelmeden olmaz. Bugün bütün meyva bahçeleri
ni dolaşın, oralarda çağla halinde armutlar, ka
yısılar göreceksiniz. Zamanı gelmeyince bir ye 
de göreyim seni. (Gülüşmeler) Başvekâlete tez
kere yazmış. Allah aşkına dikkat edin arkadaş
lar, Başvekâlete bir tezkere yazmış. Arz ettiği 
gibi konsodilâsyon hakkında bu bir. İkincisi, 
bu yazmış olduğu tezkere hakkında bir mütalâa 
söylememişti, katiyen 

Şimdi gelelim bizim indî hesaplar yapmamıza 
ve bu rakamların şimdiki vaziyete kavuştuğuna, 
defter tutan olmadığına... 

Büyük Millet Meclisi reyini kullanmış ve büt
çe yarısını geçmiştir. Böyle bir anda gelen çi
mento şu kadar, kereste şu kadar diye bu ra
kamları veriyor. İkinci madde, işte bu rakamla
rın ifade ettiği hakikati gizlemek için maksadı 
mahsusla kanun tasarısını buraya getirdiler, ya
ni yağmur yağdı deyince sen bana ördek dedin, 
demiş. Yani bununla bunun arasındaki irtibatı 
temin etmeye imkân yoktur, ciddiye almaya im
kân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, ne yaptı isek beraber 
[ yaptık. Bunu inkâr edemezler. Benim çektiğim 
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masum telgraf hâlâ yüz karası olarak gösterilir
ken, sizin; bizim partiden ayrılmanız daha dün
dür, ne nutuklar söylediniz, 1954 seçimlerinde 
Demokrat Parti memleketi batırıyor, diye mi ko
nuştunuz da mebus seçildiniz? O nutukları çı
karttım. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — 1950 den 
beri benim bir sözümü çıkar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bugünkü 
vaziyet 1954 değil.... 

BAŞVEKİL, ADNAN MENDERES (De
vamla) — Ha... 1954 ten sonra oldu demek... 

Aziz arkadaşlarım telgraf şu .-
Tarihi 22 . IX . 1954, daha iki sene olma

mış.. 
Bakınız, Umum Müdürün orada olduğunu 

benden iyi biliyor. 

(Türkiye Şeker Fabrikaları Umum Müdürü 
Erzurum) 

(Memleketimizin ümranı ve milletimizin refahı 
yolunda bir haftan beri yekdiğerini takibeden 
merasimlerde bulunamamak benim için büyük 
bir talihsizlik olmuştur. Şimdiden yarının me
sut, müreffeh ve mamur Türkiyesi teressüm et
meye başlamıştır. Beş sene sonrasını tasavvu
rumda canlandırıyor ve heyecan duyuyorum. 
Bu muazzam muvaffakiyet âbidesinin mimarı 
Sayın Başvekilimize saygılarımın duyulmasını 
rica eder fabrikanızın hayırlı ve uğurlu olması
nı diler hepinize sağlık ve başarı dileklerini 
yollarım. 

İşletmeler Vekili 
Prof. F. Çelikbaş 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar).. 
SAÎD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlar; Tanrının laneti, prensip meselelerinde, 
iktidarda ve muhalefette bulunmaları halinde, 
değişik şekle dayanan şahıslar üzerine olması
nı temenni ederim. 

Arkadaşlar, bugün burada matbuat mevzu
unda serdedeceğim fikirler takma fikirler değil
dir. Dün hiçbir siyasi parti ile irtibatım bulun
madığı zamanlarda bu mevzuda neler söylemiş 
isem, bugün de aynı şeyleri söyliyeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; Türk matbuatının hazin 
durumu üzerinde senelerce evvel neşretmiş oldu
ğum bir beyannamemden birkaç cümleyi okuma
ma müsaade etmenizi rica ediyorum : (Bugün
kü şartlar altında bu yurdun en mühim ve en 
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müstacel ihtiyacının yüzde yüz matbuat oldu
ğuna inanıyorum. Bugün her sahaya el atan 
hakikatlerin boğulduğunu, millî şuura, hürri
yete giden bütün yolların tıkandığını ve cemi
yetin mânevi kıymetlerinin durmadan zehirlen
diğini görüyoruz.) 

Aziz arkadaşlarım; otuz seneden beri mem
leketimizde hakikaten epey sofist yetişti. 
Bir fikrin hem müspet, hem menfi cephesini 
izah eden fikir cambazlarının dillerinde kelime
ler mefhum ve mânalarını kaybetti. 

Arkadaşlar; dünyanın hiçbir yerinde siyasi 
mevta halinde olan bir insan üç günde siyasi 
kahraman haline gelmez. 

Arkadaşlar; hakikaten bu memleketin bir 
evlâdı olarak üzüldüğüm bir husus vardır : Az 
evvel de siyasi mevta haline gelen bâzı tipler 
bizim büyük bir kısım matbuatımızın elinde üç 
günde siyasi kahraman haline getirilmek iste
niyor. 

Aziz arkadaşlarım, altı seneden beri şu mu
kaddes çatmm altında vazife görüyorum. Bir 
mebus olarak kürsüden sarf etmiş olduğum söz
ler matbuatımızın bir kısım gazeteleri tarafından 
tamamen tahrif edilmiştir. Bir kısım arkadaşla
rımız, bilhassa muhalefette bulunan arkadaşları
mız insan şeref ve haysiyetlerinden mütemadi
yen bahsederler. Bâzı günlük gazetelerin mü
messilleri birer mebus olarak bu çatının altın
da bulunuyorlar. Bir defa olsun kendilerine sor
madım. Benim ağzımdan çıkan sözleri neden bu 
kadar korkunç şekilde', bu kadar ağır şekilde 
tahrif ederek efkârı umumiyeye intikal ettiri
yorsunuz? Ben de bu memleketin bir evlâdı
yım, niçin beni hâcil bir duruma düşürüyorsu
nuz diye söylemiye, sormaya tenezzül etmedim, 
arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; meşru veya gayrimeş-
rû yollardan bir insan yorgan ebadında bir ga
zetenin üzerine oturmuşsa, bu; kendi zihniyeti 
düşman bulunduğu bir insanın fikrine aykırıdır 
diye o insanı efkârı umumiye karşısında hâcil 
bir duruma düşürmek için bir sebep teşkil etme
melidir. 

Arkadaşlar, Muhterem İnönü birkaç mevzua 
temas ettiler. Hakikaten sözümün başında dedi
ğim gibi, Allah hiç kimseyi iktidarda bulundu
ğu zamanlarda başka, muhalefette bulunduğu 
zamanlar başka şekillerde konuşmak mecburi
yetinde bırakmasın. 
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Sayın înönü hâkim teminatından bahsediyor, 

arkadaşlar. 1944 senesinde örfi îdare Mahkeme
si hâkimlerini ve müddeiumumisini Çankaya 
köşküne davet etmiş ve Turancı ve ırkçılara ve
rilecek cezayı dikte etmişti. Onun. anlamış oldu
ğu mânadaki hâkim teminatı bundan ibarettir. 
((Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, sansürler devrine mi dönüyoruz ? 
Keyfî tarzda gazete kapatmak usulünü mü ye
niden ihdas ediyoruz? Vatana iltica eden vatan
perverleri Moskoflarm satırlarına teslim ettik 
de gazetelerin yazmalarına mı mâni olmak isti
yoruz? Rey hırsızlığı mı yaptık ki gayrimeşrû 
bir iktidarı meşru göstermek için gazetelere zor 
tatbik edeceğiz? 1950 deki iktidar değişikliğin
den sonra mesuliyeti ağır geldiği için hayatı 
hakkında teminat istiyen şef bizim aramızda 
mıdır? Vatanperverleri haini vatan olarak gös
termek için gazete 'başmuharrirlerini tazyik mi 
ettik, onlara makaleler mi yazdırdık? Sonra on
ları bir kitap haline getirip biz mi bastırdık? 
Ne demek istiyorlar? 1944 te înönü bugün hâlâ 
Türk matbuatının başında olan bir kısım insan
lara bir emirle makaleler yazdırdı. 19 Mayıs 
Stadyomunda Türk hâkimine verdiği emirle ik
tifa etmedi, ayrıca bütün memlekettedir neşir 
kampanyası açtı ve inanmadığı halde bir kı
sım muharrirlerimize maznun sıfatı bulunan 
insanlar hakkında makale yazdırıp Hasan Âli'ye 
kitap halinde bir arada toplattırdı. > 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten 1950 se
nesinde Demokrat Parti iktidara gelir gelmez 
matbuat mevzuunda hüsnüniyet göstermiş ve 
matbuata serbesti tanımıştır. 'Fakat insan şeref j 
ve haysiyetine tecavüz etmeye kimsenin hakkı S 
olmadığı cihetle Demokrat Parti Meclis Orupu I 
bizzarur insan şeref ve haysiyetini vikaye mak-
sadiyle bu tasarıyı huzurunuza şevk etmiş bu- j 
lunmaktadır. j 

Aziz arkadaşlarım, gazetecinin hürriyeti mu
kaddestir. Fakat memleket evlâdlarının hürriye
ti de en az onlarınki kadar mukaddestir. Bir 
memleket evlâdını, hiç de hakları olmadığı hal
de efkârı millet muvacehesinde küçük düşür
mek hususunda kendilerinde hak görenlerin bu 
hareketlerinin mânasını nasıl izah edebiliriz? i 

Hulâsa, ben, tetkik edilmekte olan Basın 
Kanunu tadilâtına bütün gönlümle iştirak edi- j 
yorum. 6334 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili maksadiyle hazırlanmış bulunan ve aynı I 
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i zamanda tetkik edilmekte olan tasarının bâzı 

hükümlerini ağır buluyorum. Bu, tamamiyle be
nim şahsi kanaatimdir. Maddelerin müzakeresi
ne geçildiği zaman üzerinde duracağım. Mârü-

I zatım bundan ibarettir. 
REÎS — Efendim, kifayet takrirleri var, 

i okuyoruz. 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
I Samsun Kütahya 

R. O. Gümüşoğlu î. Ş. özgen 

Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye konma

sı arz olunur. 
ı Trabzon 

P. Sanaç 

j Meclis Riyasetine 
I Görüşmeler kâfidir. Müzakerelerin kifayeti

nin reye konması arz olunur. 
Kocaeli Kocaeli 

H. O. Erkan S. Dinçer 

! REÎS — Kifayet takrirlerini okuduk. Sıra 
itibariyle söz alan arkadaşlarımız da vardır. Bu 
itibarla neticeye göre mesaiye devam edeceğiz. 

Kifayet takrirlerini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen işaret versinler.. 
Kabul etmiyenler.. Kifayeti müzakere kabul 
edilmiştir. 

Basın Kanununun tadiline dair lâyihanın 
maddelerinin müzakeresine geçilmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
versinler.. Kabul etmiyenler.. Maddelerin mü
zakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yazılı olarak, lâyihanın müstaceliyetle nıü^ 
zakeresi teklif olunmaktadır. Lâyihanın müsta-
celen müzakeresini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret versinler.. Kabul etmi
yenler.. Müstacelen müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 

Kanun 

MADDE 1. -— 5680 sayılı Basın Kanununun 
4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 32, 34 ve 39 
ncu maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş 
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ve kanuna muvakkat 3 neü madde ilâve olun
muştur : 

Madde 4. — Her basılmış eserde o eserin ne
şir yeri ve yılı ve tabiin, varsa naşirin adları 
ve iş yerleri gösterilir, ilân, tarife, sirküler ve 
emsali hakkında bu hüküm tatbik olunmaz. 

Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih ile sahi
binin ve yazı işlerini fiilen idare eden mesul 
müdürün adları gösterilir. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Her mevkutenin yazı işlerini 
fiilen idare eden bir mesul müdürü bulunur. 

Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olma
lıdır : 

1. Türk vatandaşı ve asgari lise mezunu 
olmak veya bu derecede tahsili bulunduğu res
men tevsik edilmiş olmak, 

2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak; 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve 

devamlı oturmak; 
4. Devlet memuru, asker veya ordu men

subu olmamak; 
5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden mem

nu bulunmamak; 
6. Ağır hapis, taksirli suçlar haricolmak 

üzere altı aydan fazla hapis cezasiyle mahkûm 
olmamak veya suç tasnii, resmî mercileri iğfal 
iftira, yalan şahitliği ve yalan yere yemin, sah
tekârlık, müstehcen ve hayasızca neşriyat, fuh-
şiyata tahrik, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli if
lâs, emniyeti suiistimal suçlarından biriyle hü
kümlü bulunmamak; 

7. Muvakkaten âmme hizmetlerinden mem-
rüiuiyet, umumi emniyet nezareti altında bulun
durulma veya sürgün cezasına mahkûmiyet hal
lerinde bu ceza ve tedbirler infaz edilmiş olmak. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeni. . Bu
yurun Ziyad Ebüzziya. 

ZİYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; Muvakkat Komisyonun bu 
maddesinin VI ncı bendi, ahlâki redaet sahip
lerinin yazı işleri müdürü olamamaları hakkın
da hükümler sevk etmektedir. Bu pek muvafık 
ve lüzumlu bir hükümdür. Burada «Ağır hapis 
ve taksirli, suçlar haricolmak üzere altı aydan 
fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak..» diye i 
bir mâni daha ayrıca ileri sürülmüş. Bizce bu 
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hükmün çıkarılması ve yerine kanunun eski 
metninin VII nci bendindeki şu hükümlerin 
- Komisyonun esasen teker teker vaz'etmiş ol
duğu şartlara ilâve olarak - şu şekilde tadilini 
rica ediyorum: Buradan «Altı aydan fazla ha
pis cezası ile mahkûm olmamak» hükmünü çı
karıp, «Ağır hapis, taksirli suçlarla mahkûm 
olmamak, suç tasnii, resmî mercileri iğfal ,ifti-
ra, yalan şahitliği ve yalan yere yemin, sahte
kârlık, müstehcen ve hayasızca neşriyat, fuhşi-
yata tahrik» kelimelerinden sonra eski metinde 
bulunan «Neşir tehdidi ile para ve menfaat te
mini, hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, em
niyeti suiistimal, iftira suçlarıyle hükümlü bu
lunmamış olmak» ibarelerinin ilâvesini rica ede
ceğim. Bu suretle kanun daha açık bir şekilde 
ahlâki redaetleri belli olmuş olan insanların 
mesul müdür olmamalarını temin etmiş olur. 

Bu husustaki teklifimi Riyasete takdim edi
yorum, kabulünü bilhassa istirham ediyorum 
efendim. 

REÎS — Tadil teklifini okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
5 nci maddenin VI ncı bendinde bulunan (6 

aydan fazla hapis) kelimelerinin çıkarılarak ye
rine : 

(Neşir tehdidi ile para ve menfaat temini 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti 
suiistimal ve hileli iflâs suçlarından mahkûm 
olmamak) 

ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ediyorum,. 
Konya Mebusu 

Z. Ebüzziya 

RElS —• Komisyonun noktai nazarını anla
mak için bir daha okuyalım. 

(Takrir bir kere daha okundu.) 
REÎS — Komisyon iştirak etmiyor efendim. 

Teklifi reylerinize arz ediyorum. Dikkate alan
lar lütfen işaret versinler... Almıyanlar... Teklif 
kabul edilmemiştir. Maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Mevkute sahibinin, bu kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci bendindeki lise tahsili 
şartı müstesna olmak üzere aynı bentte ve diğer 
bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz ve okur
yazar olması icabeder. 

Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhde 
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eylediği takdirde 5 nci maddede yazılı bütün I 
vasıf ve şartları haiz olması gerekir. 

Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhde 
etmez veya mesul müdürlük için kanunen ara
nan vasıf ve şart lan haiz bulunmazsa bu tak-
dirde mevkuteye bir nnesul müdür tâyin etmek 
mecburiyetindedir. 

Mevkuteyi neşreden bir şirket veya cemiyet 
ise bunların mahiyetine göre meclisi idare reisi, 
umum müdür veya müdürlerden biri veya şir
ketin idaresi kendilerine tevdi edilmiş olanlar
dan biri veya cemiyetin reisi veya mevkuteyi 
neşreden teşebbüsün sermayesinin çoğu bir şah
sa ait ise bu kimse ve mevkutenin sahibi birden 
fazla veya küçük ise bu takdirde bu maddenin 1 
nci fıkrasında yazılı vasıf ve şartları haiz olan 
sahiplerden birisi veya küçüğün kanuni mümes
sili bu kanun hükümlerine tevfikan verilecek be
yannamede sahibolarak gösterilir ve bu sahipler 
de bu maddede yazılı hükümlere tabidirler. 

Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması 
mahallî en büyük mülkiye âmirinin mütalâası 
üzerine Dahiliye Vekâletinin müsaadesine ve 
mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek me
sul müdürün 5 nci maddedeki vasıf ve şartları 
haiz olmasına ve mevkute hangi dilde çıkıyor
sa o dili bilmesine bağlıdır. 

REÎS — Şebati Ataman. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Arka

daşlar; bu maddenin 4 ncü fıkrası tarzı tahlil 
itibariyle biraz vuzuhsuz gözükmekte ve bâzı 
muvazaalara meydan verecek mahiyette bulun
maktadır. Kanun lâyihasının esprisini değiştir
memek şartiyle maddeye vuzuh verecek şekil
de bir teklifte bulunuyorum. Kabulünü istirham 
ederim. 

REÎS — Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Efendim, mevku

te sahibi mesul müdürlüğü kabul etmezse, lise 
kaydı müstesna, diğer bentlerdeki vasıf ve şart
ları haiz olması lâzımgeliyor. 

Burada bir nokta nazarı dikkatimi celbetti. 
Eğer mevkute sahibi altı aydan fazla mahkûm 
olursa gazete ile münasebeti ne olacaktır? Mül
kiyet hakkını kendisinden nasıl nez'edeceğiz? Bu
nun hakkında komisyon ne düşünüyor? öğren- | 
mek istiyorum. 

REÎS — Encümen. j 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar- | 
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kadaşlanm, şartların ziyaı halinde hakkm da zı
yaı bunun tabiî neticesidir. 

ZÎYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Bir sualim 
var. 

Teşebbüs kelimesini yeni verdikleri takrir na
sıl izah ediyor bilmem; o okunsun da ona göre 
sual soracağım. 

REÎS — Sebati Ataman'm tadil teklifini 
okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
7 nci maddenin 4 ncü fıkrasının ekli metinde^ 

ki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Sebati Ataman 

7 nci madde fıkra 4 : 
Mevkuteyi neşreden cemiyet ise reisi; şirket 

veya bir teşebbüs ise en fazla hisseye malik olan; 
bunların taaddüdü halinde biri; sermayenin ta
mamı bir şahsa ait ise bu kimseye veya sahip 
küçük ise kanuni mümessili bu kanun hükümle
rince verilecek beyannamede sahibolarak göste
rilir ve bu sahipler de bu kanunda yazılı hüküm
lere tabidirler. 

REÎS — Buyurun, sual tevcih edin efendim. 
ZÎYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Gerek bu 

tâdil teklifinde gerekse buradaki metinde teşeb
büs kelimesi bulunuyor. Her teşebbüs ya bir 
şahsın yahutta doğrudan doğruya şahısların ser
mayesi ile kurulmuş müesseselerdir. Şirketler 
anonim, komandit,... şeklinde olabilir. Nitekim 
yukarıda metin bunların sahiplerinin, yahutta 
idare heyetlerinin ne suretle mesuliyet altına 
gireceklerini söylüyor. Bu mesuliyet ya tek bir 
şahsa yahutta kendisinin tâyin edeceği mesıtl 
müdüre aidolacaktır. Buradaki (teşebbüs) keli
mesinden bir mâna çıkaramıyoruz, bunu rica ede
ceğim. 

REÎS — Tadil teklifi 7 nci maddenin dör 
düncü fıkrasına aittir. 

ZÎYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Evet, ayın 
fıkra efendim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU 
HARRÎRÎ NURET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zongul
dak) — Bu maddedeki «şirket» kaydı anonim, 
komandit, kollektif şirketler gibi şirketlerdir, 
«Teşebbüs» ten maksat âdi ve hususi şirketler 
olup şahıslar arasında ticari mahiyette bir şirket 
mevzııubahsolmaksızın bir araya gelmeği tazam-
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mun eder. Hususi ve âdi şirket... Ticaret Kanu
nuna göre «şirket» kelimesi ile tanınan şirketleri 
ifade eder. «Teşebbüs» bu «şirke» tin dışında 
kalan ortaklıkları ifade eder. Filhal iştirak ediyo
ruz. Madde olarak da teklif ediyoruz. 

Reis — Tadil teklifini tekrar okutuyorum: 
(Yedinci maddenin dördüncü fıkrasına ait 

Sebati Atamanın tadil teklif tekrar okundu). 
REİS — Tadil teklifini reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi yeni şekliyle okutup reye arz ede
ceğim. 

Madde 7. — Mevkute sahibinin, bu kanunun 
5 nei maddesinin 1 nci bendindeki lise tahsili 
şartı müstesna olmak üzere aynı bentte ve diğer 
bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz ve okur
yazar olması icabeder. 

Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhde 
eylediği takdirde 5 nci maddede yazılı bütün 
vasıf ve şartları haiz olması gerekir. 

Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhde 
etmez veya mesul müdürlük için kanunen ara
nan vasıf ve şartları haiz bulunmazsa bu tak
dirde mevkuteye bir mesul müdür tâyin etmek 
mecburiyetindedir. 

Mevkuteyi neşreden cemiyet ise reisi; şirket 
veya bir teşebbüs ise en fazla hisseye malik 
olan; bunların taaddüdü halinde biri; sermaye
nin tamamı bir şahsa ait ise bu kimseye veya 
sahip küçük ise kanuni mümessili bu kanun hü
kümlerince verilecek beyannamede sahibolarak 
gösterilir ve bu sahipler de bu kamında yazılı 
hükümlere tabidirler. 

Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması 
mahallî en büyük mülkiye âmirinin mütalâası 
üzerine Dahiliye Vekâletinin müsaadesine ve 
mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek me
sul müdürün 5 nci maddedeki vasıf ve şartları 
haiz olmasına ve mevkute hangi dikle çıkıyorsa 
o dili bilmesine bağlıdır. 

REİS — Dördüncü fıkra tadil edildiği şekil
de maddeye girmek suretiyle yedinci maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Mevkute çıkarılması izne bağlı 
değildir. Ancak mevkutenin : 

1. Adını neşir mevzuunu, ne vakitlerde çı
karılacağını ve idare yerini, 
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I 2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya ka-
| nuni temsilci varsa ad ve soyadlarını tâbiiyet 
I ve ikametgâhlarını gösterir bir beyanname ve

rilmesi mecburidir. Bu beyannameye sahip hükmi 
şahıs ise şirket mukavelesinin veya cemiyet ni
zamnamesinin tasdikli bir örneği eklenir. 

Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı mes
ul müdür varsa onların da imzasını ihtiva eder 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Mulıte-
; rem arkadaşlarım; şimdi kabul buyurduğunuz 

7 nci maddenin 4 ncü fıkrasındaki tadile müte-
| nazır olmak üzere bu maddenin 2 numaralı ben-
| dinin de şu şekilde tadilini arz ve teklif ediyo-
1 rum : 
j «Sahibinin ve ayrı mesul müdürü varsa onun, 
; sahip küçük ise kanuni temsilcisi ile birlikte kü-
' çüğün ad ve soyadlarını,' tabiiyet ve ikametgâh-
| .larını gösterir bir beyanname verilmesi mecbu

ridir.» 
! 2 numaralı bendin bu şekilde kabulünü arz ve 
| teklif ediyorum. 
i REİS — Encümen. 
| MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
j KİRlŞCÎOĞLü (Zonguldak) — Muhterem ar-
i kadaslar; 7 nci maddeye göre sahibi olarak bil

dirdiği şahıs kanuni mümessilidir. Bu itibarla 8 
nci maddenin 2 numaralı bendinin birinci eüm-

j leşinde bu mânayı ifade etmediği görülmektedir. 
! Bu. itibarla bu teklife de iştirak ediyoruz. Oün-
| kü, esas sahibi olarak kanuni mümessili bildiri-
İ leceğine göre büyükle birlikte küçüğün de ismi 
j ve soyadı bildirilecektir ki, maddenin mânasını 
! tavzih etmiş olmaktadır. 
I REİS — Encümen filhal iştirak ediyor. Se-
; bati Ataman'ı.n bu teklifini okuyoruz, efendim : 
I 

! 
j Yüksek Riyasete 
! 8 nci maddenin 2 No. lu bendinin ilk cümle-
1 sinin ekli şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
| ederim. 
j Zonguldak 

Sebati Ataman 
2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür varsa 

i onun, sahip küçük ise kanuni temsilci ile bir-
i likte küçüğün ad ve soyadlarını, tabiiyet ve ika-
| metgâhlai'inı gösterir bir beyanname verilmesi 
| mecburidir. 
i REİS — Tadil teklifini dikkate alanlar işa-
' ret versinler... Almıyanlar,.. Tadil teklifi kabul 
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edilmiştir, efendim. Sekizinci maddeyi yeni şek
liyle tekrar okuyoruz : 

Madde 8. — Mevkute çıkarılması izne bağlı 
değildir. Ancak mevkutenin : 

1. Adını, neşir mevzuunu, ne vakitlerde çı
karılacağım ve idare yerini, 

2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür varsa 
onun, sahip küçük ise kanuni temsilci ile bir
likte küçüğün ad ve soyadlarını, tabiiyet ve ika
metgâhlarını gösterir bir beyanname verilmesi 
mecburidir. Bu beyannameye sahip hükmi şahıs 
ise şirket mukavelelerinin veya cemiyet nizam
namesinin tasdikli bir örneği eklenir. 

Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı mesul 
müdür varsa onların da imzasını ihtiva eder. 

REİS — ikinci fıkranın tadil şekliyle, mad
deyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın
da söz istiyorum, efendim. 

REİS — Usul hakkında, Turan Güneş, bu
yurun. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, Yüksek Meclis 11,5 saattir mesai ha
lindedir. (Devam devam sesleri) 

REİS — Müsaade'buyurun, bakalım sonu 
ne gelecek. 

TURAN GÜNEŞ. (Devamla) — Bilhassa 
6334 sayılı Kanunun tadiline ait maddeler ha
kikaten dikkatle çıkarılması icabeden madde
lerdir. Onun için eğer bu kanunun acele çıka
rılması için fevkalâde mühim sebepler mevcut 
değilse lütfedin hiç olmazsa yarın sabah veya 
öğleden sonra toplanalım. (Devam sesleri) Ben
denizin teklifimi Yüksek Heyet kabul eder ve
ya efrnez. Fakat 12 saati geçen bir mesaiye 
ciddî nazariyle bakmak hakikaten müşkül olur. 

REÎS — Meclis mesaiye devam kararı ver
miş olduğu için maddelerin okunmasına devam 
ediyoruz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Böyle bir 
karar verilmedi Reis Bey. 

Madde 13. — Mevkutelerde çalıştırılacak 
muhbir veya muhabirlerin bu kanunun 5 nci 
maddesinin 3 neü bendi hükmü müstesna di
ğer bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz ol
maları ieabeder. 

PERTEV ARAT (izmir) — Muhterem ar
kadaşlar, bu madde mevkutelerde çalıştırılacak 
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. olan muhbir ve muhabirlerin de lise mezunu 
| olması akydını koymaktadır. Bilhassa ehemmi* 
\ yetli olan bu meslek sâliklerinin bu vasfı haiz 
| olmaları şayanı arzudur. Fakat gazetelerin birçok 
I küçük kasaba ve kazalarda da muhbir ve muhabir-
i leri olması gerekecek, halbuki buralarda bu va-
! sıfta muhbir ve muhabir bulmak müşkül ola

caktır. Bu sebeple nüfusu 50 binden aşağı olan 
kasaba ve kazalarda ortamektep mezunlarının 
da bu işi yapmalarına imkân vermek doğru ola
cağı kanaatindeyim. Eğer böyle olmazsa bizim 
İzmir vilâyetine bağlı Kınık, Tire, Foça kaza
larında muhbir istihdamına imkân bulunamı-
yacaktır. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, bu madde münsebetiyle ben Pertev Arat 
arkadaşımızın temas etmiş olduğu hususa te
mas etmek istiyorum. 

Hakikaten bütün mevkutelerin çalıştıraca
ğı muhbir ve muhabirlerin lise mezunu olmasv 
hususu muhakkak surette kabul edilecek olur
sa bütün gazeteler için Anadolu teşkilâtı yüzde 
85 ölmüştür, eskilerin yerine muhbir ve muha
bir tedarikine imkân yoktur. Bu hakikati bile 
bile bu maddeyi nazarı dikkatinize arz ediyo
rum. Maksat gazeteleri teşkilâtlarından mah
rum etmek demek değildir. Zaten kanunun 
izahlarında böyle bir noktai nazar da serdedil-
memiştir. O halde memleketin vaziyetinin icap
larını düşünerek muhbir ve muhabirlerin lise 
mezunu olmak kaydından vareste tutulmasını 
ben de arz ve teklif ediyorum ve bu hususta 
bir de takrir takdim ediyorum. 

Müsade ederseniz, arkadaşım hatırlattı, di
yor ki, «müstemirren bir mevkutede çalışmış 
olanlar.» Kabul.. Yani teessüs edecek olan bir 
gazetenin muhabirlerini nereden bulalım1? (Li
se mezunlarından sesleri) 

Bulunmadığı zaman ne yapacağız Sadettin 
Yalım Bey? Bunların hepsini düşünmek lâzım-
gelir. 

RElS — Encümen. 
MUVAKKAT EN. M. M. NUSRET KlRÎŞ-

ÇlOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
lar ; her iki teklife de iştirak etmediğimizi en
cümen olarak arz ederim. Bu mevzu uzun uza-
dıya müzakere mevzuu olmuştur. Biz bu kanu
nu yalnız muayyen cezalar vermek için çıkar
mıyoruz, basın ve memleketimiz matbuatının 
tekemmülü için sevk edilmiş bulunmaktadır. 
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Bu itibarla esasen muvakkat maddede mükte
sep hak da tanındığına göre kimse mutazarrır 
olacak değildir. Muhbir ve muhabirlerin lise 
mezunu olmasında memleket istikbali için fay
da bulmaktayız, fayda görmekteyiz. Allaha çok 
şükür vilâyetlerimiz hattâ kazalarımızda muh
bir olacak lise mezunları vatandaşlarımız çok
tur. 

REİS — Tadil tekliflerini okuyoruz. 

Reisliğe 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
izmir 

Pertev Arat 

Ancak nüfusu 50 binden aşağı olan şehir ve 
kasabalarda çalışan muhbir ve muhabirlerin or
ta okul mezunu olmaları kâfidir. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddede muhbir veya muhabirlerin 

lise tahsiline sahibolmak mecburiyetinden vares
te tutulmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

BEİS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, bil

miyorum bu mevzuda Muhterem Meclis gazete
ci arkadaşların tecrübelerine iltifat ve itimat 
buyurur mu? Bendenim encümende de arz et
miştim, esas itibariyle muhbir ve muhabirlerin 
lise mezunu olmalarını zait telâkki ediyorum. 
Kısaca bunun mucip sebebini huzurunuzda izah 
edeyim : 

Endişe şu efendim, gazete müessesesi mür 
kemmel olsun, muhbir ve muhabir arkadaşlar 
daha kültürlü olsun. Malûmuâliniz muhabirle
rin verdikleri yalan ve maksatlı haberlerden şi
kâyet yardır. Bu şikâyetlerden kurtulalım, isti
yoruz. Efendim, bir defa şunu kaydetmek lâzım-
gelir ki, asıl mesele; bâzı müessif yani maksat
lı ve yalan haberler ve tefsirlerinin Önlenmesi 
ise, bu haberlerin kaynağını katiyen muhbir ve 
muhabirin kültür noksanlığında aramamak lâ-
zımgelir. Bunların ekseriyeti azîmesi Ankara'
dan ve İstanbul'da nebean etmektedir. Ve bun
ları veren arakadaşlarm da yine ekseriyeti 
azîmesi üniversite mezunu, yüksek mektep me
zunu arkadaşlardır. Dolayısiyle lise mezunu ol-
mıyan muhabir arkadaşlara bu mevzuda haksız 
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bir itham yapıldığını, zannediyorum ben tecrü
beme istinaden de söyüyebilecek durumdayım. 
Gerçi muvakkat üçüncü madde encümence ka
bul edilmiştir, bu madde bir hakkı müktese
bi tanımaktadır, fakat şunu söylememe müsaa
denizi rica edeceğim, kanunda esasen gazete 
mensuplarının ancak üç rüknü tahsil bakımın
dan mülâhaza ediliyor. Eğer müdürü mesullüğü 
kabul ediyorsa, gazetenin sahibi tahsil kaydın
dan varestedir, okur - yazar olması kâfidir. Hiç
bir tahsili olmadığı ve kendi gazetesinin mün-
dereeatmı takibedecek durumda olmadığı hal
de mesuliyeti takabbül etmeye ehil telâkki edil
miştir. 

İkincisi; mesul müdür, bunun lise mezunu 
olması aranıyor. 

Üçüncüsü; muhabir ve muhbirler. Büyük ve 
küçük gazeteler bu bakımdan çok sıkıntı çeke
ceklerdir. Encümenin iddia ettiği gibi gazetele
rin kültür seviyelerini yükseltmek hakikaten 
mevzuubahis değildir. Tatbikini temenni etme
diğim bir hususu hatırlatacağım; gazetelerde 
bilfarz fıkra muharrirleri hakkında hiçbir tah
sil kaydı yoktur. Yani bir ilk mektep mezunu 
gazetenin başmakalesini, siyasi makalesini ve 
iktisadi makalesini yazar. Fıkra muharrirliği 
malûmuâliniz ne kadar suiistimale uğradı. Fık
ralarını maksadı mahsusla yazar, telkin ve tef
sirler yapar. Ekonomik sayfa Öyledir, spor say
fası Öyledir. Bir gazetede çalışan düzinelerle in
sandan hiçbiri, ne başmuharriri, ne iktisadi mu
harriri, ne harici sütun muharriri, ne fıkra ve 
edebiyat muharriri, ne de spor sayfası muhar
riri tahsil kaydı ile bağlı değilken, bunların hiç
birisinden tahsil aranmazken, her nedense zaval
lı muhbir v-e muhabirler için kayıt koyuyoruz, 
bunlar illâ lise mezunu olsun, diyoruz. Bunda bir 
hususiyet yoktur. Muhabir orta mektep mezu
nu olsun, ilk mektep mezunu olsun, onun aldı
ğı bir haberi sahih olarak almak ve sahih ola
rak neşretmek müşkül bir mesele değildir. Son
ra muhabirlik meselesini bir kül olarak telâkki 
etmek de başkadır. Burada müzakerelerimizi ta-
kibeden gazeteci arkadaşlarımızın lise mezunu 
olmalarını arzu ederiz, buna itiraz edilmez, fa
kat küçük işlerde, meselâ zabıta haberlerinde 
ımıhbir, nihayet gidip zabıta haberini toplaya
caktır. Bunu polisin hususi bürosu da yazdıra
bilir, bunları alıp gazete idarehanesine gönde
rebilir. Bunun gibi diğer bâzı haberlerde de 
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muhbirin yapacağı şey haberi not edip gazete
ye getirmekten ibarettir. Daha bunlara benzer 
şekilde çalışan muhbir ve muhabirler vardır. 
Bunların lise mezunu olmaları kaydı bendeniz-
ce zaittir. Bunun üzerinde ısrar edilmemesini ri
ca ederim. Mamafih, Pertev Arat arkadaşımızın 
takririne iltihak ederim, şu bakımdan: Gazete 
denilince yalnız büyük şehirlerimizdekilerin 
değil, küçük şehirler ve kasabalardakilerin de 
mahallî muhbir çalıştırabilmeleri için bu imkâ
nı vermek doğru olur. Şu takdirde Pertev Arat 
arkadaşımızın teklifinde olduğu gibi, 50 bin nü
fustan aşağı kasabalardaki gazeteleri bu kayıt
tan istisna etmekte fayda vardır. Bu gazetele
rin inkişafını temin etmek şayanı temennidir. 
Büyük merkezlerden uzak, istanbul ve Anka
ra'dan çok uzak kasaba ve şehirlerimizin gaze
te ihtiyacını mahallî gazeteler temin etmekte
dir. Takririn kabulünü ben de rica ederim. 

REÎS — Adnan Karaosmanoğlu. 
* ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Gayet kısa mâruzâtta bulunacağım. 
Muhbir ve muhabirlerin tahsil meselesi ha

kikaten mühimdir. Ben, takrirlerin kabulüne 
taraftar değilim, öyle hâdiselerle karşı karşıya 
kalıyoruz ki, meselâ bakıyorsunuz Istnabul'da-
ki en büyük bir gazetenin muhabiri oradaki ka
sabada bir kahveci çırağıdır, okur yazar bile 
değildir. Ancak dinlediğini yazabilecek kabili
yettedir, onu da yanlış yunluş yazmaktadır. 
Biz eğer bu maddede tahsili mecburi kılıyor
sak bundan hakikaten büyük gazete sahipleri 
memnun olmalıdırlar. Çünkü; bu onların fay
dasınadır, onların bu kanun çerçevesi içindeki 
işlerini kolaylaştırmış oluyoruz, daha emin ve 
faydalı ellere tevdi ediyoruz. 

Sonra yalan mevzuuna temas ettiler, arka
daşlarım. Gazete sahibi her gelen haberi kon
trol edecek değildir, aşağı - yukarı muhabirine 
emniyet edecektir. Şunu söyliyeyim; okumu
şun yalanı ile cahilin yalanı arasında büvük 
farklar vardır, bunu takdir etmek zaruridir. 
Ben bu taleplerin reddini ve maddenin olduğu 
gibi kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Adnan Tüfekçi... (Vaz geçti, ses
leri...) Tadil tekliflerini okuypruz efendim. 

(izmir Mebusu Pertev Arat'm takriri tekrar 
okundu) 

(Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in takriri 
tekrar okundu) 
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RElS — Efendim nüfus meselesi var, ayrı 

ayrı reye koymam icabediyor. En aykırı olanı 
Bahadır Dülger'in teklifidir. Takriri dikkate 
alanlar lütfen işaret versinler... Almıyanlar. 
Takrir kabul edilmemiştir. 

(Pertev Arat'm takririni dikkate alanlar.. Al
mıyanlar... Kabul edilmemiştir.) 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16 : Basın yoliyle işlenen suçlardan 
dolayı ceza mesuliyeti : 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan ve
yahut haber, havadis veya vesikaları veren muh
bir veya muhabir ile birlikte bu mevkutenin 
mesul müdürüne ve mesul müdürlüğü kabul et
memiş olan sahibine terettübeder. 

2. Mesul müdür, mevkutelerde müstear ad 
ile veya imzasız yahut remizli imza veya mah
sus bir işaretle neşredilen yazı, resim, haber, 
havadis veya vesika sahiplerinin sarih hüviyet
lerini talep tarihinden itibaren 24 saat içinde 
Cumhuriyet Müddeiumumisine bildirmeye mec
burdur. 

3. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eser
lerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suçu teş-
kil eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya 
tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu kim
se aleyhine Türk mahkemelerinde dâva açıla
madığı veya kendisinin malûmatı veya muvafa
kati dışında neşrolunduğu hallerde naşire ve 
naşir de belli olmazsa tabie, bu da bilinmediği 
takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

RElS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (izmir) — Efendim; bu 

maddenin birinci fıkrası hükümetin getirdiği şe
kilde gayet tabiî ve yerinde olarak yalan havadis 
vesika ve yazıyı gazeteye veren kim olursa olsun 
mesuliyetini mucibolacak şekilde sevk edilmiş
ken, komisyonda her nedense bu fıkra değiştiril
miş ve suç yalan yazıyı yazan veya resmi yapan 
veyahut haber, havadis veya vesikaları veren 
muhbir veya muhabir ile birlikte mesul müdür 
ve sahibine terettübettirilmiştir. Yani yalan 
haber gelecek, muhbir ve muhabirle mesul mü
dür ceza görecek, fakat asıl vesikayı veren me
sul olmıyaeak. Birisi çıkacak telefonla veya 
mektupla her hangi bir yalan havadis uydura
cak, bundan mesul müdür mesul olacak. Halbu-
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ki suçlarda iştirak diye bir şey vardır. Yalan ha
ber veya resmi alan mesul müdürle birlikte bu
nu verenin de mahkûm edilmesi icabederdi. işte 
dert buradadır arkadaşlar. 

Bu itibarladır ki, bendeniz komisyonun ka
bul ettiği metnin değil, hükümetin getirdiği 
metnin okunup kabul edilmesi için bir takrir ve
riyorum. Kabulünü rica ederim. 

REÎS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, konuşulmakta olan 16 ncı maddenin ikinci 
fıkrası gazetelerde anonima denilen mefhumu 
tamamen kaldırmak gibi bir hususu ihtiva edi
yor. Yani imzasız yazı yazmak... Yazılabilir da
ima. Bunun suç teşkil etmediği hallerde Cumhu
riyet müddeiumumiliği tarafından araştırılmaya 
lüzum ve ihtiyaç görülmemek lâzımgelir. Halbu
ki maddenin bu fıkrasının şevkinde : (Mesul 
müdür, mevkutelerde müstear ad ile veya imza
sız yahut remizli imza veya mahsus bir işaretle 
neşredilen yazı, resim, haber, havadis veya ve
sika sahiplerinin sarih hüviyetlerini talep tari- I 
hinden itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet müd
deiumumisine bildirmeye mecburdur.) gibi mut
lak bir ibare kullanılmaktadır. 

Bundan maksat suçu takibetmek ve anonima 
yoliyle imzasız yazı yoliyle işlenen suçları ön
lemek olduğuna göre bu fıkra ile suç teşkil eden 
(bir müstear adiyle veya imzasız) ibaresine bir 
iki kelime eklenmesinin yerinde olacağını sanı
yorum. Anonim ayı tamamen ortadan kaldırma
ya lüzum yoktur. Bütün yazıların altına imza 
koymakta ben hiçbir fayda mülâhaza etmiyo
rum. Anonim yazılar üzerinde Cumhuriyet müd
deiumumisinin araştırma yapmasına lüzum ve 
ihtiyaç yoktur. 

REÎS — Turgut Göle. 
TURGUT Göi/E (kars) — Muhterem arka

daşlar; getirilen bu teklif gerek haber alma 
hürriyetine, gerek basının müstakbel inkişafına 
gerekse gazetecilik ahlâkına indirilen en şid
detli bir darbedir. Sayın Bahadır Dülger arka
daşım bu noktayı ifade etmemişlerdi. Fıkrayı 
tekrar okumak istemiyorum, bu hüküm haber 
alma hürriyetine aykırıdır. Çünkü haber kay
naklarını açıklama mecburiyeti ile haber alma 
hürriyetinin bir arada yürüyebilmesine imkân 
yoktur. Bu hüküm karşısında vatandaşlar şikâ
yetlerini gazetelere bildiremiyeceklerdir. Bu hü-
•kii-m gazetecilik ahlâkı ila kabili telif değildir. 
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Çünkü sır saklamak avukatlıkta, bankacılıkta, 
doktorlukta olduğu gibi gazetecilikte de bir 
meslekî namus meselesidir. Bir gazeteciyi ken
disine sır olarak tevdi edilen bir bilgiyi, haber 
veya vesika kaynağını açıklamak zorunda bı
rakmak bu onun meslek namusuna tecavüz de
mektir. 

Birleşmiş Milletlerin haberleşme hürriyeti ile 
ilgili bir su komisyonun aldığı kararlar arasın
da gazetecilikte anonimite hakkına, ad ve kay
nak saklama hakkına riayet edilmesi; haber 
hürriyetinin başlıca şartlarından biri olarak zik
redilmektedir. 

O bakımdan bu hüküm milletlerarası vecibe
lerimize de aykırıdır. Bugün bütün dünyada ko
lektif ve anonim gazetecilik inkişaf etmektedir. 
Meselâ Anglo - Sakson memleketlerinde çıkan 
birçok gazetelerin başmakale ve yazıları anonim
dir ve kolektif çalışma mahsulüdür. (Bu madde
nin birinci fıkrası üzerinde Muvakkat Encüme- * 
nin «Havadis ve vesikaları veren» kelimelerinden 
sonra (Muhabir ve muhbirler) kelimelerini ilâ
ve etmesi suç mevzuunda yalnız gazete personel
lerini göz önünde tuttuğunu göstermektedir. 

Fakat ikinci fıkra Hükümetin teklif ettiği 
şekilde kalmıştır. Cumhuriyet müddeiumumile
rine istedikleri ismi vermenin mecburiyeti ne
dir? Bu bir siyasi baskı mı olacaktır? Başka tür
lü nasıl mütalâa olunabilir? Haber ve vesikaları 
verenler cezadan muaf tutulduğuna göre adları
nın açıklanmasmdaki maksat nedir? 

Bu arada şunu da kaydedelim ki memleke
timizde 1931 de 1881 sayılı Basın Kanunu il« 
sır saklama hakkı basına tanınmıştır. Bu hak 
basından ancak 1938 yılında alınmıştır. 

16 ncı maddenin birinüi fıkrasında muhbir ve 
muhabirlerle beraber mesul müdür ile gazete sa
hibinin de mesuliyeti derpiş olunmuştur. 

Muvakkat Encümen yedinci maddede yaptı
ğı tadilât ile mesul müdürlüğün de mevkute sa
hiplerine ihbar hakkı tanınmıştır. Maddeten im
kânsızlık mütalâa olunarak mesul müdürlükten 
kurtulabilen gazete sahibini hiçbir İştiraki mev
zu olamayacak bir suça ortak etmenin mânası 
olamaz. Bu mâna olsa olsa baskıdır. 

REÎS — Behzat Bilgin. 
. BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) _ Muhterem ar

kadaşlarım, gazetede intişar eden imzasız yahut 
müstear imzalı yahut remizli yazı saHplerini bil-
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dirmek kaydı şimdi mer'i olan Ceza Kanunun
daki hükmü yalnız tadil etmekle kalmıyor, tam 
aksine bir istikamete sevk ediyor. Mer'i kanun
daki hüküm şudur : (Madde 16. — Mevkuteler
de müstear adla veya imzasız veya remizli imza 
ile neşredilen yazı veya resim sahiplerinin ad
larını mesul müdür bildirmeye mecbur değildir. 
Ancak, suç teşkil eden yazı veya resim Türk 
Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babı
nın birinci faslında yazılı cürümlere taallûk edi
yorsa mesul müdür bunların sahiplerinin sarih 
hüviyetlerini, istek tarihinden itibaren 24 saat 
içinde Cumhuriyet savcısına bildirmeye mec
burdur.) 

Görülüyor ki, bugünkü mer'i olan prensip 
mesul müdürün bu gibi yazıların anonimasım 
bozmaya mecbur olmadığı merkezinde idi. Buna 
rağmen maddede, ne gibi hallerde yani ne gibi 
suçlar halinde, suç teşkil eden yazıların anoni-
masma devam etmiyeceğini tesbit etmiş bulunu
yoruz. Zannediyorum ki, Bahadır Dülger ar
kadaşımın söylediği gibi, esasen mevcut madde
de tamamen bu açıklanmıştır. Yani bir suç vu
kuunda müddeiumumi bu gibi yazıların kim
ler tarafından yazıldığını esasen soracak mev-
kidedir. Fakat ortada bir suç mevcudolmadığı 
hallerde dahi müddeiumuminin gazetedeki falan 
yazının kimin tarafından yazıldığını sorması caiz 
değildir. Kanaatımca bunun mevcudolmaması 
icabeder, bir meslekin ciddiyetini sarsacak ma
hiyettedir. 

Efendim, bu madde üzerinde Pertev Arat ar
kadaşımız bir tadil teklifi yaptı. Arkadaşımızın 
iddiası, komisyon tarafından tanzim edilmiş şek
liyle hükümetin getirdiği şekilde bir ayrılık var 
ise, vaka bu değildir. 

Şimdi, hükümetin getirdiği şekli okuyalım : 
«Mevkutede işlenen suçlar da, suçu vücuda ge
tiren yazıyı yazan veya resmi yapan veya yalan 
havadis ve vesikaları verenle birlikte bu mevku
tenin mesul müdürüne terettübeder.» 

Burada, yazıyı yazan muharrir, resmi yapan 
ressam, havadis veya vesikaları veren muhbir ve
ya muhabirdir. Vaziyetin böyle olduğu komis
yonda sarahaten gerek hükümet temsilcisi tara
fından, gerek mazbata muharriri tarafından 
izah edildiği halde Hamdi Ragıp Atademir ar
kadaşımız, iltibasa mahal olmasın diye, buna 
muhbir veya muhabir kaydının ilâve edilmesini 
istedi, yani hükümet teklifindeki kaydın, aynı 
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maksadı daha sarih ifade edecek şekilde tadilini 
talebetti. Komisyon da bu teklife iltihak etti. 
Arkadaşımız, muhbir ve muhabirle vesikayı ve
ren şahıslar mesul tutulsun diyor ki, bunun sa
rahaten haber alma hürriyetine en vahîm bir 
darbe teşkil edeceği aşikârdır. Bunun hududu 
da olmaz. Muhbir bir haber alır, ona haberi ve
ren de bir başkasından almıştır, böylece zincir
leme halinde matbuatın dışında hattâ verdiği 
haberin neşredileceğinden haberi olmıyan bir 
şahsa kadar bu hudut uzanır, bu suretle bu şah
sı da tecrim etmek mevkiine girilir. Muhbir bir 
dairenin memuru veya müdüründen bu haberi 
almıştır. Bu memur veya müdür, müessese... 
Her ne ise bu haberi bir şahit huzurunda vermez, 
bu haberi gizli olarak vermiştir. Kendisi tecrim 
edildiği zaman kabul etmiyecek, fazla olarak 
neşredilmek üzere verilmediğini iddia edecek, 
birçok ihtilâflar hâsıl olacaktır. Binaenaleyh, 
Basın Kanunu mucibince matbuatta fiilen alâ
kadar olmaları itibariyle mesuliyet tevcih edil
miş olan kimseler, yani muhbir veya muhabir, 
mesul müdür ve gazete sahibine terettübetmesi-
nin ve daha öteye gitmemesinin; haber alma 
işini korumak ve matbuat meslek nizamını ko
rumak ve nihayet suçsuz insanları rahatsız et
memek bakımından zaruri olduğunu arz eder ve 
Pertev Arat arkadaşımızın takririnin kabul edil
memesini rica ederim arkadaşlar. 

ZÎYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, tadili istenilen kanunda basın yoliyle 
işlenen suçlardan dolayı ceza, mesuliyet, suçu vü
cuda getiren ve yazıyı yazan veya resmi yapan 
kimseye ve mevkutenin mesul müdürüne teret-
tübediyordü. 

Bu mevkutede çıkan haber bir yazı, bir re
sim dolayısiyle bunların muharrirliğini, neşri
yatının mesuliyetini uhdesi altında bulunduran 
mevkutenin müdürüne suçu affetmek adalete 
eh uygunu bir hareketti. 

Eğer mevkute sahibi mesuliyeti kabul etme
miş ise her ikisinin cezalandırılması isteniyor. 

Bugünkü Garp âleminde, dünyanın hiçbir 
yerinde bir suçtan dolayı bir suçu meydana ge
tiren yazıyı yazan mevkutenin mesul mevkii 
dışında olanlardan, üç kişiyi mesul eden her 
hangi bir usule raslamak imkânsızdır. Eğer tek
lif edilen tasarıyı tetkik edecek olursak; komis
yonun kendi kendisini nakzettiğini ve teklifte 
tezat halinde iki hükmün bulunduğunu görü-

m-



İ : 73 6.6. 
riiz. Arz ediyorum,: Muvakkat Komisyonun 5 
nci maddesinin 3 ncü fıkrası kendisiyle tezat 
halindedir. 

5 nci maddede, bir mevkutenin mesul müdü
ründe aranan şartlardan birisi de şudur: 

(Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve de
vamlı oturmak.) Halbuki gazetenin mesul mü
dürlüğünü kabul etmemişse bu kimsenin de
vamlı olarak Türkiye'de oturmasını kanun ka
bul etmiyor. Gazete sahibinin her gün gelen ha
berleri alması ve gazetenin başına gelmiş olması 
imkânsızdır. Bir gazete sahibinin gazetesinin 
umumi politikasında muhakkak ki, tesiri vardır. 
Fakat fiilen gazetenin uesul müdürlüğünü ifa 
etmiyen bir gazete sahibinin gazetesine giren 
her yazıdan malûmatı olması imkânı yoktur. 
Zaten vâzıı kanun gazete sahibinin, (Gazetenin 
mesul müdürlüğünü üzerine almamışsa) Tür
kiye'de ikametini mecburi kılmadığına göre 
onun mesuliyetini de ilzam etmiyor. Bu itibarla 
hariçte, seyahatte bulunan, memleket içinde ve
ya dışında bulunan ve iğin fiilen başında bulun-
mıyan bir gazete sahibinin kendi malûmatı di 
şmda çıkan bir yazıda bir sunu taksiri olmadığı 
aşikârdır. Her hangi mesul müdürün her hangi 
bir lâkaydisi veya yanılması neticesi yalan 
olarak bir haberin gazetesine girmesi halinde 
hem orada fiilen gazetenin başında bulunan 
mesul müdürünü hem de belki binlerce kilo
metre dışarıda bulunan bir gazete sahibini mes
ul ediyoruz. Bu âdil bir hüküm değildir. Bu 
hususta komisyonun nazarı dikkatini bilhassa 
celbederim. Eğer sevk edilen tasarıda teklif 
etmekte olduğum husus kabul edilirse bir dâva 
halledimiş olur,, (Sahibine) kelimesinin çıkarıl
ması lâzımdır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası üzerinde de 
ehemmiyetle durulacak hususlar vardır. Kanu
nun eski metnindeki «mesul müdür bilmeye mec
bur değildir» in mânası, bunlar gazeteye sorula
maz, sorulacak olsa dahi mesul müdür cevap ver-
miyebilir, demektir. Nihayet böyle bir yazıdan 
doğacak suça karşı kendisi mesul olduğuna göre 
daha ilerisini aramak elbette ki lüzumsuzdu. Bu 
madde aynı zamanda her meslek için mukaddes 
bir hak olarak tanınan «meslek sırrı» na da ria
yet ediyordu. 

Muhterem arkadaşlar; hepiniz pekâlâ takdir 
edersiniz ki, basın mesleki belki her meslekten 
fazla bu sırra riayet etmek mecburiyetinde olan 
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bir meslektir. Bir gazete her yerden, her memba
dan haber alır. Bu haberleri havadisleri kendi
sine verenler kendilerinin hiçbir zaman ifşa edil-
miyeceklerini bilirler. Bütün Garp demokrasi ale
mince de bu sır mukaddes sayılmıştır. Ve haber
leşme hürriyetinin birinci şartıdır. Kanunun 
eski maddesi bu hususa tamamen riayet ediyor. 
Ceza Kanununun ikinci kitabının, 1 nci babının, 
1 nci faslında yer alan cürümleri bundan istisna 
ediyor. Ceza Kanununun 128 - 173 ncü madde
leri devletin şahsiyetine ve devlet kuvvet
lerine karşı işlenen cürümleri hükme bağ
lamaktadır. Ancak, ceza, imzasız, rumuz ha
linde ve namı müstear ile yazılan bir yazı 
dolayısiyle işlenen bir suçtan tekevvün eder
se bu yazının sahibini aramak ve mesul etmek 
tabiî bir haktır. Fakat, bugünkü tasarı kanuni-
yet kesbedecek olursa bu, imkânsız hale gelecek
tir. Hükümet gerekçesinde temas edilen Garp 
mevzuatında bu hususa dair tek bir hüküm bul
mak imkânsızdır. Fransa'da bu husustaki mev
zuat, biraz evvel Turan Güneş arkadaşımızın da 
işaret ettikleri gibi, tadil teklifinde ise Garp mev
zuatının tamamen aksine, hükümetin emrinde 
bir memur olan müddeiumumiye, yani hüküme
te, her hangi bir yazının, bir haberin, bir hava
disin, bir resmin membamı öğrenme hakkını bir 
suç mevzuu bahis konusu olsun, olmasın vermek 
istiyoruz. Bu madde bu şekilde kaldığı takdirde 
basın hürriyetinin bundan rencide olacağı, bizim 
de birleşik milletlerde kabul eylemiş olduğumuz 
«serbest haber alma ve haberleşme hürriyetinin» 
işliyemez hale geleceği bedihidir. 

Ayrıca bütün bu arz ettiğimiz hususları göz 
önünde bulundurarak, kanunun bu maddesinin 
ikinci fıkrasının eskisi gibi kalması hususunda 
kararınızı rica ediyorum. Bu madde hakkındaki 
tadil teklifimi de Muhterem Riyaset Makamına 
takdim ediyorum. 

Ayrıca- bir hususu daha arz etmek istiyorum. 
Biraz evvel Sayın Menderes burada konuşmala
rını yaparken, kendilerinin 1946 da yaptığı ko
nuşmalara işaret edildiği zaman, onları bugün 
de kabul ettiğini ve altına imzasını atabileceği
ni buyurdular. 1946 da merhum Recep Peker'in 
Basın Kanununu ağırlaştırarak basın hürriyeti
ni baltalayan meşhur Basın Kanunu Mecliste 
müzakere edilirken o zamanın Sayın Adnan Men
deres'i imzasız yazıların sahiplerini öğrenmek 
için maddeler sevk eden merhum Recep Peker'-
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İe mücadele ediyor. Ve müstear isimlerin ancak; 
(memleketin dahilî ve harici emniyeti ve askerî 
esrarına aidolursa) sorulabilmesi lâzımgeldiğini 
ileri sürüyor ve şöyle de bir takrir veriyordu : 
«27 nci maddenin tadili hakkında teklifim : - Za
bıt Ceridesinin 16 ncı cildindedir - Takma ad
larla veya imzasız veya rumuzlu imza ile neşr
olunan yazılar memleketin dahilî ve harici emni
yetine ve askerî esrarına aidolursa muharrirle
rin hüviyetlerini Cumhuriyet savcısı gazeteden 
sorabilir.» imza : Adnan Menderes. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bir gazetenin 
lâyikiyle haber alıp haber verme imkânlarını 
kendisine bahşedebilmemiz için kanunun bu 
maddesinin tadil edilmesini rica edeceğim. Bu 
hususta bir tadil teklifini Riyasete takdim edi
yorum. 

REİS — Adnan Karaosmanoğlu. 
ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Efendim; özür dilerim, yine kısaca huzurunuzu 
rahatsız ediyorum. Bu 16 ncı maddenin I nci 
fıkrası hakkında Pertev Arat arkadaşımızın tak
riri üzerine tekrar söz aldım. Bu nokta haki
katen çok mühimdir. Bugünkü basın mekaniz
masının Ankara'da (bilmem hepiniz bilir misiniz?) 
ne şekilde çalıştığını size kısaca izah edeyim: 
Her partiye mensup, partinin basın işlerini mat
buata veren bir iki arkadaş vardır, bunlar te
lefonla hangi haberi verirlerse otomatikman bü
tün gazeteler bu haberi birbirlerine tevdi eder
ler. Böylece haber basma yayılır. Bunun menşei 
doğru mudur? Doğru değil midir? O; partinin 
sözcüsüne aittir. Bu böyle olduğuna göre bu 
bentte yazılı cezaların birbirini takibederek ta 
sermaye sahibine kadar gitmesi doğrudur. Şu 
bakımdan doğrudur ki, gazete sahibi gazetede
ki teşkilâtını kurarken muhabirlerini ve teşkilâ
tım ona göre düzenlemelidir ki, şuradan bura
dan, telefonla, ismini bile sormadan verilen ha
berlerin gazetelerde neşredilmesine mâni olsun. 
Mâni olmadığı takdirde elbette bu cezaya müs
tahak olacaktır. Bu bakımdan Pertev Arat'm 
takririnin reddini sizden istirham ediyorum. 

REÎS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, Adnan Karaosmanoğlu arkadaşı
mız iki meseleyi tamamiyle birbirine karıştırı
yorlar. Bir tanesi, başka mevzuatta kullanılan, 
«Gazete sahibinin malî mesuliyeti» meselesi, 
biri de, bunun dışında kendisi neşriyat müdürü 

. 1956 0 : 1 
olmadığı hallerde dahi mahkûm olabilmesi mö-
selesi. Şimdi gazete öyle teşkilât kurmalıdır ki, 
gazete sahibi böyle yalan haberleri anlıyabile-
cek tipte bir insan olsun. Muhterem arkadaş
lar, ayni mütalâa ve mülâhazalar çerçevesi için
de, bir müessesede çalıştıracağı memurları öy
le düşünmelidir ki, bunların hiçbiri suç işleme
sin. Memurlarından biri rüşvet aldığı zaman 
Vekil bir seneye, beş seneye mahkûm olmalı
dır. Bu olabilir mi? Onlar biribirinden ayrı me
selelerdir. Bu kanunda böyle bir hüküm yok. 
Gazete sahibine böyle bir murakabeyi yüklüyor
sunuz, onu muayyen müeyyidelere tâbi tutu
yorsunuz. Farz edelim ki, bu mümkün olsun, 
bunun dışında neşriyat müdürü veya muhabiri
ni işlediği suçtan dolayı... 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Fransa'
da var. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Sadettin Bey, 
Fransa'da var, diyorsun. Hem bilmiyorsun, hem 
de bilmediğin söylendiği vakit üzülüyorsun, 
O malî mesuliyet demektir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Allah al
lan'.. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Yani öyle 
demektir... 

SADETTİN YALIM (Devamla) — İşine 
gelmiyor da söylemiyorsun... 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Referans de
dim, yanlış mı? Bu mesuliyet zincirini gaze
te sahibine eklemek mümkün değildir. 

Gazete sahibinin mesuliyet sebebine gelince; 
o da ayrı bir meseledir. Gazete gibi büyük te
şebbüse girişen insan bundan doğacak riske kat
lanmak mecburiyetindedir. Bu tehilkeli teşeb
büsten dolayı doğacak bağlamanın yerinde ola-
mıyaeağma kaaniim. 

REİS — Selâhattin Toker. 
SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar, 16 ncı maddenin birinci fık
rası müşterek cezai mesuliyet ihdas eden bir fık
radır. Bu müşterek cezai mesuliyet ihdas etmek 
şist e ini. bugün ceza hukuku prensiplerine de 
muhaliftir. Ceza suç işliyene verilir. Çünkü ce
zanın şahsiliği prensibi ceza hukukumuzda 
esastır, başkasına ceza verilemez ve verilmeme
si lâzımdır. 

Bu fıkra Hükümetin sevk ettiği teklifle de 
tezat halindedir. Hükümet mevkute sahibinin 
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mesul müdür olmasını da teklif etmektedir. 
Encümen mesul müdür ile sahipliği ayırıyor. 
Bunları ayırdığı halde mesuliyet vermek iste
mediği adamı şimdi ceza mesuliyeti altına alı
yor, ki bu, doğru değildir. Pertev Arat arka
daşımızın teklif ettiği gibi 16 ncı maddenin 
1 nci fıkrasının kabulü daha uygun ve doğru 
olur kanaatindeyim. Nispeten mesul tuttuğu
muz ve tahsil aradığımız bu mesul müdürlerin 
bundan ayrılması icabeder. Halbuki, mesul mü
dür olmıyan mevkute sahibinden kanun tah
sil aranmamaktadır, okur - yazar şartı koymuştur. 
Mesul müdür olmıyan bir adamı mevkute sa
hibi olduğu için tevkif etmek ceza kanunlarının 
esasına da uygun değildir. 

Bu itibarla bendeniz, Pertev Arat arkada
şımızın fıkrasının kabul edilmesini talebediyo- -
rum. Maruzatım budur arkadaşlar. 

REİS — Behzat Bilgin, buyurun. 
BEHZAT BİĞİN (tzmir) — Efendim, Sala-

hattin Toker arkadaşımızın izahatına karşı bi? 
noktayı tasrih edeyim: Hakikaten hükümetin 
getirdiği teklif mutlak surette gazete sahibinin 
mesul müdürlüğü deruhde etmesi noktası merke
zinde idi. Fakat komisyondaki müzakereler es
nasında ortaya bir fikir atıldı. Nitekim bendenim 
de o fikri müdafaa ettim. O da şudur: Fiiler. 
gazete sahibinin neşriyatı idare etmediği bir 
emrivakidir. Bu vazife diğer bir arkadaşın uh
desinde bulunmaktadır. Gazete sahibinin mesuli 
yetini ve suiistimali önlemek bakımından zaruri 
görülüyor. Buna peki diyelim. Fakat hiç olmaz
sa gazete sahibi için bir garanti olmak üzere 
onun vazife tevdi ettiği şahsın da mesuliyeti ka
bul edilmelidir. Yoksa yine gazete sahibi yazı 
işleri müdürü olmıyacak, yine iş başka arkadaş 
tarafından yapılacaktır. Ama mesuliyeti olma
dan bu zat işi tedvir edecektir. Yani gazete sahi- j 
bi, yazı işleriyle meşgul şahsın mesuliyetini ta- i 
şıyacaktır. Bu mevzu konuşulurken mesul müdür 
bulunsun ve mesuliyet gazete sahibinde olmakla 
beraber her ikisi uhdesinde olsun kaydı konul
muştur. Zannederim ki bu kayıt gazeteyi idare ; 
edenler noktasından da en iyi kayıttır. j 

PERTEV ARAT (tzmir) — Efendim, demin 
izahat verirken zühul ettiğimi konuşmalar so
nunda farkettim. Bendeniz muhbir ve muhabire 
inhisar ettirilmiyerek gazeteye havadis, resim ve ı 
saireyi veren kim olursa olsun zincirleme mesul 
edilmesini teklif etmiştim. Fakat komisyonun 
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kabul ettiği şekilde ve sahibine de şâmil olmak 
üzere fikrini kabul ediyorum, takririmi değiştir
dim, bu yeni takririmin reye konulmasını rica 
ederim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bugün bilhassa bâzı büyük 
gazeteler mal sahibi sıfatiyle gazetede çalışan 
personeli istedikleri istikamete sevk etmek sure
tiyle istedikleri gibi yazı yazdırıyorlar. Onun için 
bu hüküm lâzımdır, gazete sahiplerinin mesuli
yeti mutlaka icabediyor. öyle vakıalar vardır ki, 
gazete sahipleri mahkûm olmuştur. Onun için 
encümenin getirdiği teklifin kabulünü bendenim 
de rica ediyorum. 

Bir ticarethane sahibi, mal sahipleri mesuli
yetten kaçınacak ve buldukları vasıtalarla iste
dikleri yazıları yazdıracaklar, mesuliyeti göze 
alan kimseler de olacak, patronlar da bıyıkları
nın altından güleceklerdir. 

REİS — Ziyad Ebüzziya. 
ZİYAD EBÜZZİYA (Konya) — Efendim, 

Sadettin arkadaşımızın işaret ettikleri varit de
ğildir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, Garp âlemin
de, dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde bir me
suliyet hükmü yoktur. 

Ancak 1948 de Cenevre'de Beynelmilel Haber
leşme Kongresinde bu, münakaşa ve müzakere 
edildiği zaman, aynen buyurdukları gibi... (Gü
rültüler). 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, hatip 
fikirlerini arz ediyor. 

ZİYAD EBÜZZİYA (Devamla) — Bir tek 
delege müdafaa etmişti, o da Polonya delegesi 
idi. Aynen şöyle söylemişti : Kapitalist memle
ketlerde sermaye sahipleri en ufak havadisten, 
en mühim haberlere kadar mesul müdürlerdir. 
Onlar bir hain olarak mesul edilirler. 

SADETTİN KARACABEY (Kocaeli) — Ge
ri al bu sözünü, senin karşında bir Polonyalı 
yok. Bir Türk var. 

ZİYAD EBÜZZİYA (Devamla) — Efendim, 
ben şahıs meselesi olarak söylemiyorum, fikir 
olarak söylüyorum, bahsettiğiniz fikir üzerinde 
duruyorum, sizinle asla mukayese etmiyorum. 

REİS — Encümen namına Nusret Kirişci-
oğlu. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KİRİŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlarım; konuşan 5 - 6 hatibe karşı gayet 
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kısa cevap vereceğim. Belki bir tanesinin ko- ; 
nuşmasının miktarını geçmiyecektir, emin ola
bilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; Pertev Arat 'in tek
lifine iştirak ediyoruz. Hakikaten gazeteye ha
vadisi, haberi ve vesikayı - tabiî suç teşkil eden- j 
lerini - verenler muhbir veya muhabir olmasa 
dahi cezalandırılması lâzımdır. 

Burada şu ciheti komisyon sözcüsü olarak 
ifade etmeyi zaruri addediyorum, hilâfına ko
nuşmalar olduğu için. Maddede doğrudan doğ
ruya gazeteye haber, havadis ve vesikayı veren 
şahıs maksuttur. Bu itibarla muhbire veren, 
muhbire verene veren gibi bir silsileye düşme- | 
melerini arkadaşlarımdan istirham ediyorum. 
Bu. bentte temas edilen nokta sahibin mesuliyeti 
meselesidir. Heyeti umumiye üzerinde konuşur
ken neden sahibin mesul olması icabettiğini 
izah ettik. Suç teşkil eden bir haberin yazılma
sında suçlu kimsenin cezalandırılması prensi- j 
binden hareket ediyoruz. Bu itibarla birlikte I 
mesuliyet sistemini de kabul ettik. Haberi ve- j 
renin mesul edilmesi nasıl bu noktadan vardı
ğımız bir netice ise sahibin mesul edilmesi de i 
ynı prensibin bir neticesidir. Çünkü bugün rea
lite şudur ki ; neşriyta istikamet veren sahibin 
iradesidir. O, ne derse o şekilde yazılır. Hattâ 
bu hüküm, arz ettiğim gibi, mesul müdürlerin 
de lehindedir. Çünkü kendisi cezaen mesul ol- J 
mıyan sahip bugün mesul müdüre baskı yapa- j 
bilmektedir. Halbuki kendisi ceza görünce me- } 
sul müdüre baskı yapamaz hale gelecektir. | 

Burada asıl şayanı hayret olan nokta, ecne
bi mevzuatı gayet iyi tetkik ettiğini ifade eden j 
arkadaşlarımızdan Turan Güneşin Fransada ga- j 
zete sahiplerinin mesul edilmediği hakkındaki ; 
mütalâasıdır. (Soldan; «Onu oku», sesleri) 26 j 
Ağustos 1944 tarihli Ordonansm 7 nci fıkrasını j 
kendileri okudular mı? (Fransızca'sını aynen j 
okuyup tercüme ederek) sahibin mesul müdür- i 
lüğü kabule mecbur olduğu kaydını gördü- ! 
ler mi? | 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — «Directeur de i 
la publication», biliyor musunuz ne demektir? i 
Neşriyat müdürü demektir. ı 

REİS — Müsaade buyurun. j 
NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Devamla) — Bir | 

kelime oyunu yapıyorlar, sahip Fransa'da neşri- j 
yat müdürlüğünü kabul etmek mecburiyetinde- j 
çür. Aynı Ordonanş'm mütaakıp (cezai)! mad- i. 
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delerine göre mesuliyet cezai yani (penal) dirv 
Kayda dikkat etmenizi rica ederim. Biraz son
ra Turan Güneş arkadaşımıza kitabı takdim 
edeceğim, okurlar. 

Demek ki muhterem arkadaşlar; haberi ve
renlerin ve sahibin mesuliyeti, birlikte mesuli
yet sisteminin tabiî bir neticesidir ve suç işle
yenin cezasız kalmamasını intacedecek bir hü
kümdür. 

Bu maddenin 2 numaralı bendine ait itiraz
lara geçiyorum. Müddeiumuminin imzasız ya
zıların kime aidolduğunu sorması salâhiyeti... 

Muhterem arkadaşlarım bilâsebep bir yazı
nın sahibi sorulmaz. Müddeiumumilerin behe
mehal icra organının emrinde olduğunu iddia 
etmek bilhassa bu kürsüden ayıbolur. Cumhu
riyet müddeiumumisi lüzum gördüğü takdirde, 
bir sebep mevcudolduğu takdirde, yazı sahibini 
soracak ve ona göre icabını yapacaktır. Bunun 
haber alma hürriyeti ile hiçbir alâkası yoktur. 

Anonima denilen ve arkadaşlarımızın üzerin
de durdukları mesele bugün yalnız İsviçre'de 
mevcuttur. 

Üçüncü bende bir itiraz olmadığı için bu 
bende temas etmiyorum. Yalnız Pertev Arat ar
kadaşımızın takririne iştirak ediyor, diğerleri
nin reddini rica ediyoruz. 

REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, «bir kelime oyunu var.» diyor Kiriş-
cioğlu arkadaşım. Yani mesul müdür olan sahi
bin mesul olması. Aksini iddia eden yok. Za
ten bu hususta grup olarak lehte rey verdik. Mese
le neşriyat müdürü olmıyan sahibin durumu ne 
olacak? Meselâ maddede derpiş %dildiği gibi, 
küçüğün kanuni mümessilinin durumu?. 

Bir çocuğun anası babası ölmüştür, babası 
gazetecidir, dayısı kanuni mümessilidir. Mese
lâ8 bu adam avukattır, doktordur veya tüccar
dır. Gazetede çıkan bir yazıdan ve savcının 
talebi üzerine, yani gazeteye atfedilen bu suç
tan bu adamı mesul edecek miyiz, etmiyecek mi
yiz? 

Fransız sistemi diyorlar. Şimdi efendim, 
benim elimdeki metni size arz edeceğim. Eğer o 
başka bir metin ise o hususta söyliyeceğim bir 
şey yok. Biz yeni şeyler öğrenmekten sadece 
memnuniyet duyanz. 26 Ağustos 1944 tarihli 
ordonanstan bahsettiler. Hakikaten en son mev-
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zuat bundan ibarettir. Bunun yedinci madde
si tesadüfen bizim kanunun da 7 nci maddesi
dir, yalnız ikinci fıkra mevcut değildir. «Sa
hibin neşriyat müdürü olup idare meclisi reisi 
olmaması yani bir şahsın bizzat sahip sıfatıy
la hareket edip neşriyat müdürü olmadığı 
halde, bakın ne diyor : «idare meclisinin ma
lî mesuliyetli, idare meclisi teşkil eden bütün 
azalara yahut bütün idarecilere bu müessesede
ki payları nispetinde bölüşülür.» Malî me
suliyet denen mesele buradan çıkmaktadır. 

NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Tazminat. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Evet efen
dim, tazminat. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Anlaştılar. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi ge

liyorum 8 nci maddeye. 8 nci maddenin 2 ncı 
fıkrası diyorlar. Onu da arz ediyorum. 

Efendim, direktöre yüklenen hukuki ve ce
zai mesuliyetler, (bu direktör kendi selâhiyet-
lerinin bir kısmını bir başka direktöre devret
miş olsa bile) o direktörün uhdesinde kalır. 
Sahibin mesuliyeti mânasını nereden çıkardık
larını da bendeni? anlıyamadım. Biz bu işi 
çok iyi tetkik ettik demiyorum. Zaten küv 
tüphanelerde de yok. Elimize ne geçti! ise, 
onunla iktifa ediyoruz. Elime geçenlerde de bu 
cezai mesuilyeti göremedim, arkadaşlar. Eğer 
Fransız kanununda, mevcut ise hakikaten 
lütfetsinler, öğrenmek için rica ediyorum efen
dim. 

RElS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Komis-

yon sözcüsü arkadaşımız çok kategorik konuşu
yor. Geldik, kestirdik. 2 nci madde mesul mü
düre anonimayı bir kalemde sildi attı. Yalnız 
İsviçre'de varmış, dendi. Olsun. Müddeiumumi 
soracak. Niçin soruyor? Müddeiumuminin sdr-
ma sebebi vazıh olmalıdır. Çünkü ceza tâyin edi
yorsunuz. Eğer suç teşkil etmiyen bir nokta hak
kında müddeiumumi yazı işleri müdüründen bir 
sual, soracaksa buna da yazı işleri müdürü ce
vap vermezse ne olacak? Esasen suçlu olmıyan 
bir işte niçin soruyor ? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLII (Zonguldak) — 
Bunu hâkim tâyin edecektir. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Yani 
müddeiumumi o zaman vardır diyebilecek midir? 
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işte, ben böyle bir kelime ilâve edilmesini is

tirham ederken maddeye vuzuh vermek istiyo
rum. Vuzuhun bu madde içinde ifadesini isti
yorum. Bu tazip maddesi midir yahut takip 
maddesi midir? Bunun bir hududu olmak lâ-
zımgelir. Yani bir kalemde anonima yalnız is
viçre'de vardır, başka yerde yoktur, diye ke
sip atmıyalım. 

NUSRET KlRlŞClOĞLÜ (Zonguldak) — 
Kısa konuşmak için, yoksa dünya kadar kitap 
var. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bu mu
allel maddenin burada muhafaza edilmesinin 
sırrını ben anlıyamıyorum. Onun için bu mad
dede suç teşkil eden kelimelerin ilâve edilmesi 
hakkındaki takririmin kabul edilmesini rica 
edeceğim. 

RElS — Takrirler var, okuyoruz efendim. 

Başkanlığa 
16 ncı maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini teklif ederim. 
izmir 

P. Arat 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan ve
yahut haber, havadis veya vesikaları verenlerle 
mevkutenin mesul müdürüne ve mesul müdürlü
ğü kabul etmemiş olan sahibine terettübeder. 

Muhterem Riyaset Makamına 
16 ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz 

ve teklif ederim. 
1 nci fıkradan son satırlardan (ve mesul mü

dürlüğü kabul etmemiş sahibine) kelimelerinin 
çıkarılmasına 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Reisliğe 
16 ncı madde 1 nci bent son paragraftaki; bu 

mevkutenin mesul müdürüne ibaresinden sonra 
gelen (ve mesul müdürlüğü kabul etmemiş olan 
sahibine) kaydının tayyını teklif ederiz. 

Kocaeli Burdur 
T. Güneş F. Çelikbas 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin ikinci fıkrasına mevkuteler

de kelimesinden sonra «suç teşkil eden ve» keli-
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melerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

• Riyasete 
ikinci fıkranın aşağıdaki gibi tadilini teklif 

ederiz. 
Konya Burdur 

Ziyad Ebüzziya Fethi Çelikbaş 

Mevkutelerde müstear adla veya imzasız ya
hut remizli imza ile neşredilen yazı veya resim 
sahiplerinin adlarını mesul müdür bildirmeye 
mecbur değildir. 

Ancak, suç teşkil eden yazı veya resim Türk 
Ceza Kanununun 2 nci kitabının birinci babının 
birinci faslında yazılı cürümlere taallûk ediyor
sa mesul müdür bunların sahiplerinin sarih hü
viyetlerini istek tarihinden itibaren 24 saat için
de cumhuriyet müddeiumumisine (bildirmeye 
mecburdur. 

REÎS — Ziyad Ebüzziya arkadaşımızın bi
rinci fıkranın sdn satırlarında değişiklik yapıl
masını teklif eden takririni oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Aynı mahiyette olan ikinci, Turan Güneş ve 
Fethi Çelikbaş'a ait takriri okutmaya lüzum gör
müyorum. 

Şimdi de izmir Mebusu Pertev Arat arkada
şımızın takririni okutuyorum: 

(izmir Mebusu Pertev Arat 'm takriri tekrar 
okundu.) 

RE IS — Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KÎRtŞClOĞLU (Zonguldak) — Ediyoruz, efen
dim. 

RElS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı itibara alınmıştır. 

Bununla ilgili Bahadır Dülger arkadaşımızın 
takriri vardır, onu. da okutuyorum: 

(Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in takriri 
tekrar okundu.) 

RElS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA NUS

RET KlRİŞClOĞLU (Zonguldak) — Okumak 
üzere encümene verilmesini rica ediyoruz. 

RE IS — Bir daha okunması ve iştirak edip 
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etmediklerinin tâyini için takriri encümene veri
yoruz. 

(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya ve Burdur 
Mebusu Fethi Çelikbaş'm takriri tekrar okundu.) 

RElS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

' Bahadır Dülger'in nazarı dikkate alman tak
riri hakkında encümenin fikri nedir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KlRİŞClOĞLTJ (Zonguldak) — iltihak ediyo
ruz. 

MADDE 16. — Basın yoliyle işlenen suçlar
dan dolayı ceza mesuliyeti: 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan ve
yahut haber, havadis veya vesikaları verenlerle 
mevkutenin mesul müdürüne ve mesul müdürlü
ğü kabul etmemiş olan sahibine terettübeder. 

2. Mesul müdür, mevkutelerde suç teşkil 
eden ve müstear ad ile veya imzasız yahut remiz
li imza veya mahsus bir işaretle neşredilen yazı, 
resim, haber, havadis veya vesika sahiplerinin 
sarih hüviyetlerini talep tarihinden itibaren 24 
saat içinde cumhuriyet müddeiumumisine bil
dirmeye mecburdur. 

3. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eser
lerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suçu teşkil 
eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya 
tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu kim
se aleyhine Türk mahkemelerinde dâva açılama
dığı veya kendisinin malûmatı veya muvafakati 
dışında neşrolunduğu hallerde naşire ve naşir de 
belli olmazsa tabie, bu da bilinmediği takdirde 
bilerek satana,dağıtana aittir. 

REİS — Bu tadillerle birlikte maddeyi tek
rar okuduk, yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Basın yoliyle işlenen suçlar
dan doğacak maddi ve mânevi zararları eezaen 
mesul olanlarla birlikte ve eezaen mesul edilemi-
yen hallerde, mevkutelerde sahibi ve mevkute 
olmıyanlarda naşiri müteselsilen tazmin ile mü
kelleftirler. 

i Ayrıca bu kanun ile Matbaalar Kanununa 
veya diğer kanunlara muhalefetten dolayı suç
lular hakkında tâyin olunacak ağır para ceza
sının on mislinin, ister hakiki, ister hükmi şahıs 
olsun eezaen mesul edilemiyen hallerde mevku-
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te sahibinden ve naşirden tahsiline de mahkeme
ce hükmolunur. 

REÎS — Pertev Arat buyurun. 
PERTEV ARAT (izmir) — Efendim, bu 

maddenin ikinci fıkrasında gazete sahibinin ce-
zaen mesul edilemediği hallerde «suçlular hak
kında tâyin olunacak para cezasının on mislinin, 
ister hakiki, ister hükmi §ahıs olsun, cezaen me
sul edilemiyen hallerde mevkute sahibinden ve 
naşirden tahsiline de mahkemece hükmolunur.» 
deniyor. 

Bu gazete sahibi cezaen mesul edilememek
tedir. Ne suretle ve ne sebeple suçluya terettüb-
eden ağır para cezası on misli alınacaktır. Bu 
madde de lüzumsuz bulunmaktadır. Komisyon 
sözcüsü bizi tatmin 'edemezse bu fıkranın madde
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

REÎS — Encümen iltihak ediyor mu? 
ENCÜMEN — Hayır, iltihak etmiyoruz.. 
RE IS — Encümen ne diyor? 
ENCÜMEN M. M. NUSRET KlRÎŞClOĞLU 

(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, cezaen 
mesul edilemiyen haller malûmdur. Bir iki mi
sal arz edeyim: Meselâ esas sahibi küçüktür. Bir 
vasisi vardır. Sahibolarak beyannamede bildiril
miştir. Fakat vasi ölmüştür, yeni vasi henüz 
mahkemece tâyin edilmemiştir. Bu arada cezaen 
mesul edilmeme hali vardır. Akli maluliyete 
müptelâ olması sebebiyle mesul edilememe hali 
vardır. Bu takdirde cezai mesuliyet bulunmadığı 
için malî mesuliyet müessesesinin kabulü temi
nat; olarak uygun bulunmuştur. Encümende bu 
mevzuda uzun müzakereler cereyan etti. Bunla ı/ı 
tekrar etmekten içtinabediyorum. Bu sebeple 
takrire iştirak etmiyoruz . 

BEHZAT BlLKÎN (izmir) — Vasi vefat et
miştir, bu sebeple cezai mesuliyete gidilemiyor, 
çocuğun küçüklüğü dolayısiyle vasinin bulunma
ması sebebiyle de kendisine 10 misli para cezası 
muhik görülüyor... Bunun hukuki mesnedini izah 
etmelerini rica ediyorum. 

NUSRET KlRlŞClOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, cezada mesul edebilmek 
için suçun mevcudolması lâzım, işlenmiş bir suç 
var, mesul edilemiyor. Suç var, müeyyidesiz ka
lıyor. Bu hüküm fiilî sebeplerle, müeyyidesiz 
kalan bir suçun müeyyidesidir. 

PERTEV ARAT (izmir) — Şimdi muhte
rem arkadaşlar, siz de benimle beraber görüyor
sunuz ki, Komisyon Sözcüsünün izahatı asla tat 
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min edici değildir. Bir gazete tab'a verilmiştir. 
Basılırken sahibi hakikisi ölüyor. Karısı Ayişe 
veya küçük oğlu Mehmet mirasçı. Hakiki suçlu 
öldü. Vefatı halinde âmme dâvası sukut eder, 
malûmu âliniz cezada ikame yoktur, ille birisini 
mahkûm etmek için on misli para cezası almaya 
teşebbüs etmek, esasen suç işlese de meselâ akli 
maluliyete duçar olmuş bir vasiden para cezası 
almak ne ceza hukuku sistemimizle ve ne de hak 
ve adalet kaideleri ile kabili telif değildir. 

Eğer suç ve suçlu varsa muktazası yapılır. 
Bu itibarla fıkranın çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar; bendeniz de kısa ^konuşacağım. 
Pertev Arat arkadaşımız gayet güzel işaret bu
yurdular; bir kere bu tesbit edilen ceza hiçbir 
suretle mantıki değildir. Çünkü birinin mesul 
edilmemesi, illâ bir şahısta mesuliyet aranması
nı icabettirmez. Ayrıca bir de aranmakta olan 
mesule 10 misli para cezası verilmesi çok ağır
dır. Komisyon sözcüsü bu fıkra için mucip se
bepleri arz ve izah etmedi. Binaenaleyh ben de 
bu fıkranın tayymı arz ve teklif ediyorum. 

RElS — Başka söz istiyen?, Yok. Takriri 
okuyoruz.. 

Yüksek Reisliğe 
Arz ve izah ettiğim sebap dolayısiyle 17 nci 

maddenin ikinci fıkrasının tayymı teklif ede
rim. tzmir 

P. Arat 

RElS — Efendim, takrirde 17 nci maddenin 
2 nci fıkrasının tayyı teklif edilmektedir. Tak
riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen de iştirak ediyor mu efendim? 
NUSRET KlRlŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Ediyoruz, efendim. 

Madde 17. — Basın yoliyle işlenen suçlar
dan doğacak maddi ve mânevi zararları cezaen 
mesul olanlarla birlikte ve cezaen mesul edile
miyen hâllerde, mevkutelerde sahibi ve mev
kute olmıyanlarda naşiri müteselsilen tazmin ile 
mükelleftirler. 

RElS — Encümen de filhal iştirak ediyor. 
2 nci fıkranın tayyı suretiyle okunan 17 nci 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir, 
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Cevap ve tekzip hakkı 

Madde 19 : Bir şahsın haysiyet ve şerefine 
dokunan veya menfaatini bozan veyahut haki-
kata aykırı hareketler, düşünceler ve sözler iza
fesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mev
kutede yapılan yayından dolayı o şahsın imza-
siyle gönderilecek cevap ve tekzibi, mevkutenin 
mesul müdürü, metnine hiçbir. mülâhaza ve işa
ret katmaksızın ve bu cevap veya tekzip dola-
yısiyle her hangi bir mütalâa beyan etmeksizin 
aynen ve tamamen neşre mecburdur. 

Cevap veya tekzibin günlük gazetelerde, 
alındığının ertesi günü ve diğer mevkutelerde 
bu müddet gözetilmek şartiyle ilk çıkacak nüs
hada aynı sayfa ve sütunda ve aynı mahalden 
başlamak üzere aynı punto harflerle neşri, ce
vap veya tekzibi mucibolan yazı için başlıklar 
yapılmış veya resimler konulmuş ise, cevap ve 
tekzibi gönderen şahıs tarafından tesbit edile
cek başlıkların ve resimlerin de aynı büyük
lükte neşri mecburidir. 

Cevap veya tekzip, taallûk ettiği yazıya bir 
misil ilâvesiyle baliğ olacak miktar ve hacmi 
geçemez. Ancak 20 satırdan az olan yazıların 
cevabı 20 satır olabilir. 

Cevap veya tekzipler mevkute ile birlikte, 
alâkalının bulunduğu mahal Cumhuriyet müdde
iumumisine verilir veya gönderilir. Cumhuriyet 
müddeiumumisi, en geç 24 saat içerisinde, ce
vap veya tekzibi; suç mahiyetinde olup olma
dığı, neşir ile alâkası bulunup bulunmadığı, ka
nunda yazılı şekil ve şartlara uygun olup olma
dığı ve neşrinden itibaren üç ay geçip geçme
diği cihetlerinden tetkik ederek bir karar ve
rir. Bu karara göre münasip göreceği değişik
likleri yaparak veya aynen, alâkalı mevkutenin 
mesul müdürüne neşredilmek üzere cevap veya 
tekzibi gönderir. 

Cumhuriyet müddeiumumisinin kararı katı 
olup yerine getirilmesi mecburidir. 

Devlet daireleri, âmme müesseseleri veya 
hükmi şahıslar tarafından gönderilecek cevap • 
veya tekzipler hakkında da yukardaki fıkralar 
hükmü tatbik olunur. 

Cevap ve tekzip hakkını kullanmadan ölen 
bir kimsenin bu hakkını vârisleri kullanabilir. i 

Cevap ve tekzipte suç teşkil eden bir mahiyet | 
bulunduğu takdirde bundan yalnız cevap ve tek- i 
zip hakkını kullanan mesuldür, ! 
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REÎS — Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Arkadaşlar, 19 

ncu madde için getirilen tadil teklifi ile tekzip 
hakkına yeni bir şekil veriliyor. Tamamen acaip 
ve tatbik kabiliyeti asla olmıyan hükümet tek
lifi karşısında Muvakkat Encümenin teklifi 
daha anlayışlıdır. Burada bir iki noktayı be
lirtmek lâzımgeliyor: 

Yürürlükteki kanunda tekzibin «Taallûk et
tiği yazının cevap verenle ilgili miktarından 
uzun olamıyacağı» belirtilmektedir. Yeni ta
sarıda ise «Cevap vel tekzip taallûk ettiği yazı
nın bir misli ilâvesiyle baliğ olacağı miktar ve 
hacmi geçemez» denilmektedir. 

Bu durum, meselâ 5 sütun devam eden uzun 
bir haber veya yazıda bir şahıstan 10 satırlık 
bir cümle ile bahsedilmişse o 10 satırlık cümle 
için tekzip mektubu gönderecek şahıs mektubu
nu 10 satır uzunluğunda değil, 20 satır uzunlu
ğunda değil, bütün yazının iki misli uzunluğun
da yazma hakkına sahibolacaktır. (Soldan, öyle 
değil sesleri) Maddeyi iyi okuyunuz, çıkan mâ
na budur. Yani gazetenin 10 sütununu doldura
cak kadar bir tekzip hakkında sahibolmaktadır. 
Bunun ne kadar gülünç bir hüküm olacağı 
açıktır. 

İkinci nokta: Yine yürürlükteki kanuna göre 
eğer tekzipte suç teşkil eden cümleler tekzip 
konusu olan yazı ile ilgisiz hususlar varsa sulh 
ceza yargıçlığından bunu istemek hakkı ga
zeteye tanınıyordu. Muvakkat encümen tekli
finde bu cumhuriyet savcılarına bırakılıyor. Ve 
cumhuriyet savcıları tekzip veya cevabın suç 
mahiyetinde olup olmadığına, neşir ile alâkası 
bulunup, bulunmadığına, kanunda yazılı şekil 
ve şartlara uygun olup, olmadığına kati olarak 
karar veriyor. Evvelâ bunun sulh yargıçların
dan alınarak müddeiumumilere verilmesindeki 
hikmeti anlamak zor olmazsa da yine sormak 
mecburiyetindeyiz. Niçin?... 

Adalet Bakanının emrinde bir şahsa böyle 
bir hak verilmesi hiçbir zaman vatandaşları tat
min etmiyecektir. Ayrıca bu maddenin son fık
rasında «cevap ve tekzipte suç teşkil eden bir 
mahiyet bulunduğu takdirde bundan yalnız ce
vap ve tekzip hakkını kullanan mesuldür» hük
münü savcının tetkik ve karariyle tezat halinde 
görüyoruz. 

Tasarıya göre müddeiumuminin tetkikatmda 
suç unsurunu da arıyacaktır ve ondan sonra 
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neşrine müsaade edecektir. Bir müddeiumumi- J 
nin tetkikatmdan ve kararından sonra tekrar 
tekzibi göndereni mesuliyet altında tutmanın 
mânasını da anlamak zordur. I 

REİS — Ziyad Ebüzziya. 
ZÎYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Son fıkrada 

hata varsa değiştirsinler, tashih etsinler, ona 
göre konuşalım. 

Muhterem arkadaşlar, tekzip ve cevap hak
kı, şüphesiz ki hakkında yazılan yazılarla isnat
lara mâruz kalan vatandaşın hak ve menfaatle
rinin müdafaası imkânını veren çok mühim bir 
haktır; bunun içindir ki üzerinde ehemmiyetle 
durulmuştur. Yalnız yüksek huzurunuzda teba
rüz ettirmek isterim ki, mütemadiyen Garb mev
zuatına temas edilmesinin sebebi bu tasarının 
bütün kuvvetini Garb mevzuatından almış olma
sındandır. Garbte cevap hakkı diye bir şey olma
dığını nazarı dikkatinize arz ederim. Amerikan 
gazetelerinde mülkiyet hakkı o kadar kuvvetli 
hükme bağlanmıştır ki, bir insan, her hangi bir 
gazete kendisine hücum dahi etse, hücuma mâ
ruz kalan kimse, oraya yazısını dercettirmek im
kânına malik değildir. 

Keza İsveç'te her hangi bir tekzip için gön
derilen bir yazıyı alâkalı gazete arzu ederse kor, 
etmezse dercetmez. Cevap verdirmek istiyen 
başka bir gazeteye müracaat eder. 

Cevap ve tekzip hakkı hususunda tasanda 
şu şekilde hükümler vardır : 

Hükümetin teklifinde : (Madde 19 : Cevap 
ve tekzip hakkının arz ettiği ehemmiyet üzerin
de hassasiyetle duran vâzıı kanun; bu hakkın, 
istimalinden beklenilen tesir ve faydayı lâyıkı 
veçhile sağlıyabilmesi için cevap ve tekzibin 
metnine; hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın 
avnen neşrini derpiş eylemiş ise de bugünkü tat
bikat, vâzıı kanunun bu husustaki maksadından 
bizi tamamen uzaklaştıracak mahiyette tecelli 
eylemiş bulunduğundan ve kanunun yapılış tar
zının sebebiyet verdiği bir boşluktan istifade 
eyliyen mevkute mesul müdürleri cevap ve tekr 

zibin metnine hiçbir mülâhaza ve işaret ilâve 1 
etmemekle beraber yazının başına ve sonuna is
tedikleri gibi ilâveler yapıp mütalâalar dercet-
mek suretiyle cevap ve tekzibin yine tesir kabi
liyetini azaltmakta olduklarından bu muvazaalı 
şekle mâni olmak, dolayısiyle vâzıı kanunun 
esas maksadını hâkim kılmak için 19 ncu mad
deye «Bu cevap ve tekzip dolayısiyle her hangi I 
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j bir mütalâa beyan etmeksizin aynen ve tamamen 

neşre mecburdur» hükmü de ilâve olunmuştur.) 
denilmektedir. 

I Muhterem arkadaşlar, bunlar ilk bakışta 
doğru ve yerinde mütalâalar gibi görünür. Arz 
edeyim; bir gazetede çıkan bir yazı tekzip edil
diği için mutlaka yalan değildir. Biliriz ki her 
tekzip sadece yalan habere değildir. Tekzibedi-
len bu yazı, üç beş gün sonra, gazetenin daha ev
vel istihbar edip umumi efkâra bildirdiği bir 
yazı ise ve bu yazının hakikat olduğu meydana 
çıkarsa ne olacak? Hafızanızı şöyle bir yoklar-
sanız, geçenlerde birçok İstanbul gazetelerin
de 1933 doğumlu eratın bir ay evvel izinli sa
yılarak terhis edilmeleri hakkında bir haberi ve 
tekzibini hatırlarsınız. Bu havadis çıkdıktan iki 
gün sonra Millî Müdafaa Vekâletinin bir bürosu 
bunu tekzibetmişti. Gazeteler bu tekzibi sütun
larına geçirdiler. Aradan kısa bir müddet geç-
dikten sonra bu haberin doğru olduğu meydana 
çıktı ve bu erat izinli sayılarak bir ay evvel ter
his edildi. 

Tasarı bu şekilde kanun halini alacak olur
sa, böyle bir vaziyet karşısında gazeteye gön
derilen tekzip, gazeteci haberin % 100 hakikat 
olduğunu bilmesine rağmen, basılacak ve kendi
si de yalancılıkla itham edilecektir. Tavzihin ye
rinde olmadığını arz etmek imkânına dahi ma
lik değildir. 

Bunun başka misallerini görmedik mi? Da
ha geçenlerde, her halde bir kısmınız tahattur 
buyurursunuz, İzmir'de bir iki fabrikanın kömür 
yokluğu dolayısiyle kapandığı yazıldı, sonra 
tekzibedildi. İki gün sonra aynı gazeteler, kö
mür yokluğu dolayısiyle kapandığından bahse
dilen müessesenin kapısını açmış olduğunu (ka
pısında işçilere hitaben işe gelmeyin ilânının da 
asılı olduğunu gösteren delilin fotoğrafını da be
raber basmak suretiyle) yazdı. 

Burada ne oluyor? Tekzibeden makam müş
kül mevkide kalıyor. Eğer biz gazeteden kendi
sini müdafaa etmek hakkını alırsak yani ha-

1 kikat olarak yazdığı bir havadisin yalan, diye 
tekzibedilmesi, kendisinin yalancılıkla itham 
edilmesi halinde karilerinin huzuruna çıkıp 
kendisini müdafaa edecek vesikayı neşredemi-
yecekse her halde bu hüküm âdilâne olmaz. 

Bunun misalleri çoktur. Fakat gecenin, ya
hut sabahın bu saatlerinde izahat vermeye lü-

I zum yoktur. 
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Bu hususta Yüksek Riyasete bir teklifte bu

lunacağım. Bunun lütfen kabulünü istirham 
edeceğim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Nedir asker meselesi? 

ZÎYAD EBÜZZÎYA (Devamla) — Efendim, 
arz edeyim: Eratın bir ay evvel izinli addedile
rek vaktinden evvel gazetelere bu şekilde akse
den bir haberden ibarettir. 

Takririmi okuyorum: * 
19 ncu maddenin birinci fıkrasının sonuna 

şöyle bir cümlenin ilâvesini arz ve teklif ediyo
rum : 

«Ancak, mevkute, tekzibe uğrayan haber, ha
vadis veya yazının doğruluğunu ispat edecek 
vesaika malik ise bunları neşredecek tekzibe ce
vap verebilir.» Yani bununla şu hakkı vermiş 
oluyoruz. Gazete kendisine verilen tekzibi ele 
alıp, ilân ettiği zaman fazla bir şey ilâve etme
sin. Gazete hakikat olduğuna dair kanaat geti
rirse ve buna dair vesaika sahipse; bunu ce
vaplandırmak hakkına mâlik olsun. Yine ayni 
maddedeki yazıların başlığını ve saireyi yapma 
hakkının tekzibi gönderen kimseye verilmiş ol
ması teknik bakımdan gazeteler için büyük müş
külâta sebebiyet verecektir. Bu hususta daha 
munsif davranılmasınm, daha büyük başlıklar 
kullanılarak başlık tertip hakkının gazeteye bı
rakılmasının çok daha muvafık olacağı kanaa
tindeyim 

Sonra tekzip hususiyeti fıkrada nazarı dik
kate alınmamıştır. Muhterem komisyondan bu 
hususun da nazarı dikkate alınmasını rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, gazetelere 24 saat ev
vel verilen tekzip, derhal ilk çıkacak sayıda çı
kacaktır. Gazete, hepinizin malûmalinizdir ki, 
nihayet gecenin geç saatine doğru yani sabaha 
karşı tertiplenen bir şeydir. Binaenaleyh gece
nin 9, 10, 11 ine kadar gelen tekzip pekâlâ ga
zete sütununa girebilir. Bu olsa olsa, mecmualar 
için ilk çıkacak nüshaya kaydı derpiş eden bir 
hüküm olarak sevk edilmiştir. Cumartesi çıka
cak olan bir mecmua bir hafta evvelinden ha-
zırlanmış, nihayet basılacak bir nüshası ya kal
mış veya kalmamıştır. Bu sayfa da sonradan 
basılır. Ve piyasaya sürülür. Şimdi kanunun 
hükmüne göre mecmualara gelecek bir yazı ken
disi hakkında yazı çıkmış olan bir kimsenin ya-
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zmın çıkmış olduğu aynı sayfaya kaydedilme
si mecburiyeti bulunduğuna ve ilk nüshada çı
karılması gerektiğine nazaran mecmua sahibi, 
yanlış olarak dahi yazmış olduğu bir yazının 
tekzibi eline geldiği zaman ya basılmış sayfala
rı bir kenara bırakmak veya cezayı göze almak 
durumunda kalacaktır. Elbetteki hapis cezası-

. nı göze almaktansa matbu formayı tahribetmeyi 
tercih edecektir. Burada mecmuaların bu husu
siyetini nazarı itibara alarak (eğer gönderilen 
tekzip bu nüshaya yetişiyorsa ona, buna yetiş
mediği takdirde ondan sonra çıkacak olan ilk 
nüshada çıkarılması) şeklinde tadil edilerek 
sevk edilmesini bilhassa istirham ederim. Ve 
bu hususta da bir tadil teklifini Riyaset maka
mına tevdi ediyorum. 

Biraz evvel komisyonun da işaret ettikleri 
gibi, bu maddenin son fıkrası zühul olarak sevk 
edilmiş, diyorlar. Bunun da tayyı için bir tek
lifim vardır. Bu teklifi de veriyorum. 

Son bir noktayı da işaret etmek istiyorum: 
Bu tekziplerin müddeiumumilik kanaliyle 

gönderilmesi kanaatimee doğru değildir. Bunun 
(sulh hâkimliği) şeklinde tadil edilmesi çok mu
vafık olur. 

İbare aynen şöyledir; «Bu karara göre müna
sip göreceği değişiklikleri yaparak veya aynen, 
alâkalı mevkutenin mesul müdürüne neşredil
mek üzere cevap veya tekzibi gönderir.» 

Arkadaşlar, (müddeiumumi veya sulh hâki
mi dahi münasip göreceği değişiklikleri yapa
rak) diye mutlak salâhiyet vermek bu tasarı
nın ruhuna katiyen uygun değildir, Bunun şu 
şekilde tadil edilmesini rica ederim. 

Cumhuriyet müddeiumumisi kelimelerinin 
(sulh hâkimliğine) olarak değiştirilmesini, fık
danın son cümlesinde bulunan (münasip görece
ği değişiklikleri yaparak) kelimelerinin kaldı
rılmasını, yerlerine (suç mahiyetinde olan husus
ları neşriyat ile alâkası bulunmıyan kısımları çı
karır) kelimelerinin ilâvesini rica ederim. 

Takririmi Riyasete takdim ediyorum kabu
lünü istirham ederim. 

REÎS — Söz Başvekilindir. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Cevap hakkının memleketimizde bir za
ruret olduğunu, konuşan hatip arkadaş da kabul 
etti. Şimdi bula bula iki misal söylediler. Hal
buki cevap hakkını istilzam eden yalan neşri-
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yatın muazzam bir dosyasını yapmak mümkün
dür. Gün yoktur ki, beş tane, on tane, yirmi ta
ne yalan haber uydurulmamış olsun, ilgililer 
bunları tekzibetmekten bıkmışlardır. Tekzip de
mek, yazılanın tesirlerini ortadan kaldırmak de
mek değildir. Esasen bu inceliği gayet iyi bil
dikleri için tekzibetmeyi göze alarak sabah ak
şam yalan imal etmektedirler. 

Yalan haberleri okuyanların mutlaka tekzibi 
de okuyacaklarını kabul etmek imkânı yoktur. 
Bir mesele ortaya atıldıktan sonra bu tekzib-
edilse dahi bunun vicdanlarda bırakacağı rü-
subun kalkacağını kabul etmek imkânı yoktur. 

Şimdi bahsettiğim meseleye gelince, askerle
rin terhis haberini almış, yazmışlar, ondan son
ra da tekzibedilmiş ve bir hafta sonra bu tekzi
be rağmen askerler terhis edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, her hangi bir kulağı 
delik, Erkânı Harbiye Dairesine. giriyor, orada 
«terhis edelim mi, etmiyelim mi?» diye müza
kerelerin cereyan etmekte olduğu hususunda 
bir haber alıyor. Daha karara iktiran etmemiş
tir, falan falan yere gelecek; nihai makamların, 
nihai tasvibi yapması lâzımdır ve salahiyetli 
olan makamlar henüz kabul etmemiştir ama, ya 
gazetecilik yapmak için veyahut da idareyi müş
kül durumda bırakmak için takaddüm etmek su
retiyle bu şekilde haber verme imkânını elde 
ettiği takdirde, o zaman için bunun vâfidolma-
dığmı söylemek ve idarenin tekzip hakkını kul
lanmak elbette hakkıdır. 

Kömür meselesine gelince : İzmir'de filân 
gün* kömür bitecektir diye, bitmezden önce fa
kat limaksadin, «şu veya bu sebep tahtında ben 
kömürüm olmadığı için fabrikayı kapatıyorum» 
derse, hakikatte de onun dört günlük daha kö
mürü olduğu tesbit edilecek olursa ve ben bu 
yüzden haberi veren gazeteye karşı tekzip hak
kını kullanırsam bunda hakikat olmıyan taraf 
nedir? 

Şimdi bunun aksine sabah akşam her biri
niz için ayrı ayrı tesadüf etme imkânı vardır. 
Meselâ Başvekilin oğlu ne olmuş, NATO'ya tâ
yin edilmiş, Paris'e tâyin edilmiştir. Yalan, su
reti katiyede yalan! Fakat bunun yalan oldu
ğunu bilerek yazarlar. Üç gün geçer, tekzibet-
sen bir türlü etmesen bir türlü. Vatandaşı izaç 
etmek, bir şahsı haysiyetinden vurmak. Bir Baş
vekili oğluna sahavet eden bir adam halinde 

. 1956 0 : 1 
memlekete göstermek. Tekzibetsen bir türlü, 
etmesen bir türlü. Tasavvur edin, bu yalnız bir 
hâdise değildir, hepinizin başına gelmiştir. 
Çünkü bir gazeteyi çıkaran bir insan bütün va
tandaşlara karşı taaddi silâhını kullanmak hak
kını kendinde görmektedir. Böyle şey olmaz 
beyler. Gayrivâridolan, yalan bir hususu bilmi-

. . yenler, işitmiyenler kalmışsa onları sağır sultana 
işittirelim. Böyle şey olmaz, ayıptır! Gazeteciliğin 
ciddiyeti ve vakarı vardır, gazeteci dürüst olmak 
mecburiyetindedir. 

Gazete esas itibariyle iki kısımdan ibarettir. 
Mütalâa ile tenkid ve haber.. Mütalâa ve tenkidi-

' nî edep ve terbiye dairesinde istediği gibi yapar. 
Diğer taraftan efkârı umumiyeyi yalanla dolan
la aldatmaya hakkı yoktur. Haber verme tarafı 
nı yalana istinadettiremez. Bu, mağşuş yağ sa
tan köşe bakkalı gibi efkârı umumiyenin emni
yetini suiistimal etmekten başka mânayı tazam-
mun etmez. 

Şimdi, müddeiumumilere verelim mi, vermi-
yelim mi? Bana kalırsa vermemek lâzımgelir. 
Sulh hâkimine? Ona da vermemek lâzımdır. Se
bebi? Sebebi şudur : Bu yalanı yazan, bunu yaz
mak suretiyle vatandaşı haysiyetinden, şerefin
den * vuran gazeteci, yazarken kimseye soruyor 
mu? Kimseye sormuyor. Çünkü kablenneşir san
sür yoktur. Eline kalemi alır, istediği gibi ya
zar. En geniş hakareti tazammun eden mevzu
ları, en geniş şekilde suizannı davet edecek ya
zıları istediği gibi yazar. Onun için vatandaşlar 
her sahada, hele politikada gazetelerin diline dü
şen vatandaşlar her sabah, haberi yokken, acaba. 
gazetelerde hakkımda neler çıkacaktır, endişesi 
içindedir. Yazıların sansür edilemez olması, me
suliyeti cezaiyenin mevcudiyetine istinadeder. 
Çünkü, önceden bakamam, neşirden sonra 'yazı 
suç mahiyetinde ise cezasını çekecektir. Ne diye 
sulh mahkemesine, ne diye müddeiumumiye gi
diyorsunuz? Eğer cevap hakkında şunu bunu 
yazmışsa.. Bunun mesuliyeti cezaiyesi yok mu? 
Onu yazmış olmasından dolayı mahkemeye gider 
ve suçunun ukubatma katlanmak mecburiyetin
de kalır. Hâdise bundan ibarettir. Fakat, buna 
rağmen encümenimiz, daha da ince bir adalet ta
hakkuk ettirmek için müddeiumuminin gözün
den geçmesi hususunu kabul etmiş bulunuyor. 
Onun için esasta yalanı yazanın cevabı tahrif 
etmiş olduğunu, suçun mübaşirleri bulunduğunu 
kabul ettikten sonra. ona. verilecek cevabın da 
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aynı şartlar ve haklar altında verilmesini de ev-
leviyetle kabul etmek lâzımdır. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Behzat Bilgin... 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ekseriyet yok

tur efendim. (Sağdan, ekseriyet yok, sesleri) 
REÎS — Beş kişi mi kalktınız? O halde .Ni

zamnameye göre yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar mebuslarından yoklamaya 

başlandı.) 
Ekseriyetimiz var, celseye devam ediyoruz. 

Buyurun Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Bu madde

nin birinci fıkrası hakkında encümenin bir hu
susu tasrih etmesini rica ederim. Fıkranın so-
nunda diyor ki, (Gönderilecek cevap ve tekzibi, 
mevkutenin mesul müdürü metnine hiçbir müta
lâa ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya tekzip 
dolayısiyle her hangi bir mütalâa beyan etmek
sizin aynen ve tamamen neşre mecburdur.) 

Buna her hangi bir tarizimiz yok. Yalnız, bu
nun bu nüshaya münhasır olduğunu tasrih et
mek doğru değildir. Yani ertesi günü buna ce
vap verilebilir. Bu mutlak bir memnuiyet değil
dir. Bu ciheti tasrih edeceğim. 

REİS — Efendim, madde hakkında encüme
nin mütalâası nedir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zongul
dak) — Efendim; maddenin son fıkrası maddi 
hata sebebiyle metne ithal edilmiştir. Tayyı tek
lifi vardır. İştirak ediyoruz. Biz de çıkarıyoruz. 

Cevap hakkının lüzumu üzerinde Sayın Baş
vekilin söylediği sözlere ilâve yapacak ve vak
tinizi alacak değilim. Yalnız bir noktayı işaret 
edeyim : 

Daima ecnebi mevzuatta yok buyuruyorlar. 
13 ncü maddede, Fransız Kanununda vardır. 

Behzat Bilgin'in tereddüdlerini izale ve tat
bikatta kolaylık olmak için şunu arz ediyorum: 

O sayıda yazının cevabının başına veya so
nuna bir mütalâa ilâve etmiyeceği gibi bunun 
başına veya sonuna o nüshada cevabı tekzibe-
decek bir yazıyı da gazete müdürü koyamaz.. 
Fakat diğer nüshalarda yeni bir yazı yazabile-
eektir. 

REİS — Takrirler var, okuyoruz efendim, 

Yüksek Reisliğe 
19 ncu maddenin birinci fıkrasının aşağı

daki şekilde tadilini rica ve teklif ediyorram : 
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I Fıkranın son satırlarmdaki (ve bu cevap ve 
i tekzip dolayısiyle her hangi bir mütalâa beyan 
| etmeksizin) kelimelerinin hazfını arz ve rica 
| ediyorum. 

Burdur Konya 
F. Çelikbaş Z. Ebüzziya 

• TURGUT GÖLE (Kars) — Bir iki- nokta 
var, bunlara işaret etmek istiyorum, 

ZİYAD EBÜZZİYA (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, burada Adnan Menderes'in işaret 
buyurdukları terhis etme işine temas etmek is
tiyorum. Başvekilin binbir işinin arasında bu 
kadar teferruatla meşgul olamaması tabiîdir. 
Kendilerinin verdikleri malûmata işaret etmek 
isterim. Yazı aynen şudur : «Okuyucularımızın 
hatırlıyaçağı veçhile, bundan iki ay kadar evvel 
3 1 . III. 1956 tarihinde 1933 doğumlu üçüncü 
tertip kara, deniz ve hava sınıfına mensup er
lerin müddetlerinin hitama ermesinden birer ay 
önce mezuniyetlerle terhis edileceklerini bildir
miştik. Bu haberimiz üzerine Millî Savunma Ba
kanlığı Temsil Bürosu 2 . IV . 1956 tarihinde 
bir. tavzih yayınlayarak 1933 doğumlu üçüncü 
tertip eratın normal askerlik müddetinin ekse
riyetle bir Ağustos 1956 tarihinde dolmakta ol
duğunu, binaenaleyh şimdiden terhislerine ait 
bir emrin mevcut bulunmadığını bildirmişti. 
Sayın okuyucularımıza duyurduğumuz bütün 
diğer haberlerimiz gibi bu haberimizin de vakı
alara ve vesikalara müstenidolduğunu 4 . IV . 
1956 tarihli nüshamızda ispat etmiş ve bahis ko
nusu terhis emrinin birliklere Millî Savunma 
Bakanlığı Kara Kuvvetleri Kumandanlığı Mer
kez Daire Başkanlığı asker alma ve seferberlik 
grupunun 27 Mart 1956 gün ve IV ncü Şube 2 
nci Kısım ve 321 - 66189 67189 - 15 - 19 numa
ralı tamimi ile bildirildiğini açıklamıştık» Bir
az evvel Adnan Beyefendi buyurdular ki, bir 
gazeteci Millî Savunmadan emir almadan bu 
malûmatı elde ediyor ve bu malûmatı gazeteci
lik kaygusu ile arkadaşlarından daha önce.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Gazeteci, böyle bir askerî haberi vere
yim mi, vermiyeyim mi, diye konuşur, ondan 
sonra verilmesi icabederse verir... 

ZİYAD EBÜZZİYA (Devamla) — Bunu ga
zetesine geçiriyor. Aynen Başvekil Beyefendi
nin buyurdukları ile buradaki yazı arasında şu 
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fark vardır: Yazı 31 Martta çıkıyor, şu şekil
deki emir birliklere 21 Martta gönderiliyor. 
Binaenaleyh emir çıkıp, yazılıp, kaydedilip, 
evrak kaleminden çıktıktan sonra ve bütün 
birliklere dağıtılmasını mütaakıp gazete bu
nu haber alıp neşrediyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bu hususu" tetkik edeceğim. 

ZlYAD EBÜZZlYA (Devamla) — Ben te
menni ediyorum ki, zatı âlinizin beyanatı doğ
ru olsun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Hangi gazete bu. 

ZlYAD EBÜZZlYA (Devamla) — Muhalif 
gazetelerden bir tanesi. 

Şu hususu rica ederim, hepiniz küçük yaş
tan beri tanıdığını $u Babıâli'yi bir kere göz-
önüne getiriniz. Babıâli'de bir kimse ne za
man yalan ve uydurma haberlerle gazetecilik 
yapmaya kalkmışsa gazeteleri payidar olama
mıştır. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Şimdi oluyor. 

ZlYAD EBÜZZlYA (Devamla) — Hayır 
Murad Âli Bey, bugün dahi, olmuyor. Bugün 
100, 150, 200 bin nüsha basan gazetelerin 
yalan ve tekzibe uğrıyan havadisleri 1, 3 veya 
5 ise, tirajı 20 - 30 bini bulmıyan gazetelerin 
tekzibe uğrıyan havadisleri 50, 60 veya yüzdür. 

MUSTAFA AKÇALI (Seyhan) — Çıplak 
kadın resmi basanlar nasıl1?.. 

ZlTAD EBÜZZlYA (Devamla) — Evet bir
çok çıplak kadın resmi basanlar var ama öyle mec
mualar veya gazeteler vardır ki, çıplak kadın res
mi basmadan pekâlâ yüksek satışlar yapmakta 
ve tutunmaktadır. Bu tekzip ve cevap verme 
hakkının lüzumlu bir hak olduğuna evvelki ko
nuşmalarımda da işaret etmiştim. Hakikaten ' 
birçok gazetecilerin şöyle oldu, böyle oldu di
ye boşııb osuna yazı yazmalarının mânası yoktur. 
Ancak takdim etmiş olduğum gibi, bir gazete 
tekzibe uğrıyan havadisini hakikaten muayyen 
vesikalara müsteniden ve doğru olarak ver-
mişse, tekzibin aksine bunun mesnetlerini bil
dirmesi ve kendisinin haksız yere, yalancılıkla 
itham edildiğinin tevsiki için bu hakkı kendi
sine vermemiz hakikaten yerinde olur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Evvelâ bu tebliğ meselesinin hakikatinin 
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neden ibaret olduğunu tetkik edip bilmünasebe 
arz edeceğimi ifade etmek isterim. 

Gazeteciler doğru yazdığı için satılırmış, eğri 
yazdığı takdirde satılmazmış.. Gazeteler yazdık
larını çok iyi bilirler. Gazetelerin satılmasını mu-
cibolan birçok unsurlar vardır. Bu, tek bir un
sura bağlanmaz. 

Muhterem arkadaşlar, gazetelerin mübalât-
sız ve şuursuz yazıları ile millî bünyemizde aç
tıkları rahnelerin nerelere vardığı düşünüldüğü 
ve bu onların temin ettikleri faydalarla karşılaş
tırıldığı takdirde neticenin ne kadar aleyhimize 
olduğunu izaha hacet yoktur. Arz edeyim : 

Seyhan barajı açılıyor. 2 bin kuzu kesilmiş, 
*3 vagon İstakoz gitmiş, şu yapılmış bu yapılmış, 
toprak barajmış, bilmem neymiş. Bütün bun
ların edebiyatı yapıldı. Bunun doğru olup olma
dığı üzerinde söylenen sözlere karşı daha şiddetli 
neşriyat yapıldı. Amerika efkârı umumiyesine 
hitabeden çok geniş tirajlı Times mecmuası, bizi 
müdafaa etmek mecburiyetinde değildir. Bugün 
netice ne oldu, «Kebap yiyen Türkler, zevk 
için baraj yapan Türkler» diye bizim mecmua
lardan alıp kendi sayfalarına naklettiler. Bize 
yardımını beklediğimiz, bize yardım için karar 
verecek olan Amerika efkârı umumiyesine yay
dılar. 

Bir defa, iki bin kuzu da yalan, iki yüz ku
zu da yalan, İstakoz, baştan başa yalan. Kim 
uyduruyor bunları? Yok mu doğruyu yazacak? 

öte taraftan, günün memleketi alâkadar eden 
fevkalâde mühim hâdiseleri var. Ama hayır. 
Onlar bir tarafa bırakılır. Nerede heyeti içtima-
iyeyi kötü gösterecek, memleketimiz hakkında 
menfi ve bedbin kanaatler tevlidine sebebolacak 
noktalar varsa bunları yazar. Ondan sonra bir 
gazetenin yazdıkları, yazacakları sadece haber 
mahiyetinde, kabili tekzibolacak mahiyette de
ğildir. Çizgi ile, birtakım lâtife ile, şahıslar hak
kında, her hangi bir topluluk hakkında, her han
gi bir cemiyet, her hangi bir zümre hakkında, 
toptan vatan hakkında... Menfi telkinler yapa
cak tarzda idarei kalem edebilen, her gün yüzler
ce misal karşısında bulunmaktayız. 

Bunları kısmen kanun ile menetmek mümkün 
olmakla beraber, her şeyden evvel gazeteciliği, 
her türlü vatan endişesinden mahrum, sadece ka
zanç ihtirasına dayanan bir meslek olmaktan çı
karmak lâzımgelir. Bu hal ne zamana kadar de
vam eder beyler? 

— m — 
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Vatansever, her türlü menfi menfaatlerden 

uzak olması hissi mevcudolmadıktan sonra bu 
zararlı vaziyetlerin devam edip gitmesi mümkün
dür. 

Memleketin her yerinde muazzam hâdiseler 
cereyan etmektedir. Bunların hiçbirisini sütun
larına koymazlar. Adeta bir Ehlisalip cephesi 
vücuda gelmiş gibi, Hükümete, iktidara aid-
olan, memleket menfaatlerine aiflolan bilgileri 
külliyen nehyedecek, buna mukabil ne kadar 
vicdanları karartacak fikirler varsa bunları 
«sabah şerifleriniz hayrolsun!» der gibi umu
mi efkâra sunacak... Gazeteyi ; mülkü gibi 
kullanan, istediği şekilde idare eden bir dere
beyi zihniyetiyle hareket etmenin, malına kö
tüye kullanan bir mal sahibi zihniyetiyle ha
reket etmenin memleket hesabına ne kadar 
zararlı olduğunu hesaba katmak lâzımdır. 
Hangi memleketteyiz? Hangi memlekette yaşıyo
ruz? Bu memleketin türlü, birçok dertleri var
dır. Bu dertlerin perdesinin ucunu bile kal
dırmak lüzumunu duymamıştır eski gelmiş geç
miş iktidarlar. Bu memleketin elektrik, baraj, 
su işleri gibi çeşitli birçok meseleleri vardır. 
Eski, gelmiş geçmiş iktidarlar bu meseleler 
için selâm vermemek mevkiinde kalmışlar, 
borçlu duruma düşmemek için bunlardan ta
mamen mütegafil görünmüşlerdir. 

Şimdi diğer taraftan da bu memleketin 
asırlarca geri kalmış bir hürriyet ve demok
rasi inkılâbı vardır. Bütün dnüya bugün en 
tehlikeli devrini yaşamakta ve Türkiye deni
len memleket de bu tehlikenin en nazik nokta
sında kâin bulunmaktadır. Bugün işbaşına ge
lenler hürriyet inkılâbını, demokrasi inkilabını 
süratle tahakkuk ettirmek gibi çok nankör ve 
fevkalâde zor bir vazife ile karşı karşıyadır. 
Ama bunun yanında memleketi silâhlandırmak 
için, mevcudiyetini müdafaa edebilmek, mevcu
diyetinin bekasını teminata bağlıyabilmek için 
uğraşmak mecburiyetindeyiz. Mahrum vatan
daşları, yalınayak, başıkabak, yarı aç, buğ
day ekmeği ile dahi karınlarını doyuramıyan 
vatandaşları sosyal bakımdan »iktisadi bakım
dan kalknıdırıp dünyanın içinde bulunduğu 
tehlikelere karşı teçhiz etmek için her çareye 
başvurarak süratle kalkındırmak mecburiye
tindeyiz Yani tekrar edeyim : Dünyam en tehlike
li devrinde, dünyanın en tehlikeli noktasında olan 
ve üzerinde dnüyanın nazarı bulunan Türkiye 
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adlı memlekette, iki başlı bir inkılâbın, (hattâ 
süratle bakılacak olursa) iki başlı ihtilâlin ta
hakkuk ettirilmesi mecburiyetini arz eden bir 
memlekette bu böyle telâkki edilmek lâzımge-
lir. Beş on senede hem memleketi kalkındıra
caksın, hem de demokrasi inkılâbını yerleş
tireceksin. Bunlar kolay olsaydı, Türkün al-

| tın devirlerinde bu işlere şüru, edilirdi. O za-
m%n böyle meselelerin mevcudiyetinden bahis 
dahi yoktu. Sadece ve sadece iktidarımızdır 
ki, cesaretle bu meseleleri ele almıştır. Bu ka
dar zor olan vazifelerin altında olan, memleke
te hizmet etmekte olan, memleketin bekasını te
minat altına almak için didinen bir iktidarı 
«neme lâzım ben gazeteciyim, gazetemi satmama 
bakarım», «Neme lâzım ben muhalifim, her tür
lü kayıttan muarrayım. Onlar vazifesini yap
sınlar, memleket menfaatini korusunlar, ben 
kanunların verdiği bütün müsaadelerden istifa
de ederim. İktidara çelme atarım, onu sabotaj
lara mâruz bırakmak için sebep icadederim.» 
zihniyeti karşısına bırakırsak o zaman böyle 
kanun hükümleri gelir, arkadaşlar. (Soldan; şid
detli alkışlar) 

REÎS — Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
19 ncu maddenin birinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde tadilini rica ve teklif ediyorum. 
Fıkranın son satırlarmdaki (ve bu cevap ve 

tekzip dolayısiyle her hangi bir mütalâaa beyan 
etmeksizin) kelimelerinin hazfini arz ve rica 
ediyorum. 

Burdur Konya 
Z. Ebüzziya 

Yüksek Reisliğe 
19 ncu maddenin birinci fıkrasının sonuna 

şu cümlenin ilâvesini arz ve teklif ediyorum: 
Ancak, mevkute, tekzibe uğrayan haber, ha

vadis veya yazının doğruluğunu ispat edecek 
vesaika malik ise bunları neşrederek tekzibe 
cevap verebilir. 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Yüksek Reisliğe 
19 ncu maddenin ikinci fıkrasının şu şekil

de tadilini arz ve teklif ediyorum : 
Ertesi günü kelimesinden sonra ibare şöyle 

olacaktır : 

— m~ 
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«ve diğer mevkutelerde tekzibin mevkute 

mesul müdürüne tesliminden itibaren çikacak 
ilk nüshaya, buna konamaması halinde ikinci 
nüshaya, aynı sayfa ve sütunda»... 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Reisliğe 
19 ncu maddenin üçüncü fıkranın şu şekil

de tadilini teklif ederim : 
Konya 

Z. Ebüzziya 

Cevap veya tekzip taallûk ettiği yazının ce
vap verenle ilgili mikdarına bir misil ilâvesiy
le baliğ olacak miktar ve hacmi geçemez. 

Yüksek Reisliğe 
19 ncu maddenin dördüncü fıkrasında aşa

ğıdaki değişikliklerin yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Cumhuriyet müddeiumumisi kelimelerinin 
(Sulh hâkimliğine) olarak değiştirilmesini, fık
ranın son cümlesinde bulunan (münasip görece
ği değişiklikleri yaparak) kelimelerinin kaldı
rılmasını, yerlerine (suç mahiyetinde olan hu
susları neşriyat ile alâkası bulunmıyan kısım
ları çıkarır) kelimelerinin ilâvesinin kabulünü 
rica ederim. Konya 

Z. Ebüzziya 

Yüksek Riyasete 
19 ncu maddenin üçüncü fıkrasının aşağı

daki tarzda tadilini arz ve teklif ederiz. 
Kars 

T. Göle 

Cevap veya tekzip taallûk ettiği yazının ce
vap verenle ilgili kısmının iki mislini geçe
mez. 

Yüksek Riyasete 
19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasındaki (Cum

huriyet müddeiumumisi) tâbirlerinin (Sulh hâ
kimi) olarak tashihini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Kars . 
N. Yetkin T. Göle 

Yüksek Reisliğe 
Arz ettiğim sebepler dolayısiVİe 19 ncu mad

denin son fıkrasının tamamen hazf ini arz ve 
teklif ediyorum. Konya 

Z. Ebüzziya 
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Reisliğe 

19 ncu maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıda
ki gibi olmasını teklif ederim. 

Burdur 
F. Çelikbaş 

Cevap veya tekzip taallûk ettiği yazının ce-
vep verenle ilgili miktarından uzun olamaz. 

REİS — Efendim; takrirlerin heyeti umu-
miyesini reylerinize arz edeceğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim; 
takrirlerdeki aykırılık dereceleri aynı değil, dik
kat buyurunuz. 

REİS — Efendim, takrirleri ayrı ayrı reyi-
âlilerinize arz edeceğim. Birinci fıkraya aidolan-
lardan başlıyoruz : 

(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya 'mn, birinci 
fıkranın tadiline dair takriri tekrar okundu) 

REİS — Encümen iştirak ediyor mu? Etmi
yor. Takriri nazarı dikkatinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir nazarı dik
kate alınmamıştır. 

(Konya Mebusu Siyad Ebüzziya'nm birinci 
fıkranın sonuna cümle ilâvesine dair takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Encümen iştirak ediyor mu? Etmi
yor. Takririn nazarı dikkate alınmasını arzu bu
yuranlar lütfen işaret versinler... Arzu buyurmı-
yanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya'nın 19 ncu 
maddenin 2 nci fıkrasının tadiline dair takriri 
tekrar okundu) 

RE IS — Bu takrire encümen iştirak ediyor 
mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KİRlŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Etmiyoruz. 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya'nın 19 ncu 
maddenin 3 ncü fıkranın tâdiline dair takriri 
tekrar okundu) 

RE IS — Encümen bu takrire iştirak ediyor 
mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KÎRÎŞCÎOÖLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, «Taallûk ettiği» kelimesi «kendisine 
aidolan» mânasını ihtiva eder. Zapta böyle geç
mesi maksadı temin eder sanırım. Bunun için 
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takririn geri alınması yerinde olur kanaatin
deyim. 

REİS — Takriri geri alıyor musunuz efen
dim? 

ZÎYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Alıyorum 
efendim. 

R E l S — Takrir geri verilmiştir efendim. 
(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya'nm 19 neu 

maddenin 4 neü fıkrasında değişiklik yapılması
na dair takriri tekrar okundu) 

REÎS — Encümen iştirak etmiyor. Takriri 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 19 ncu mad
denin 3 ncü fıkrasının tâdiline dair takriri tek
rar okundu) 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu? Etmi
yor. Takriri nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
Takrir nazarı itibara alınmamıştır. . 

(Kars Mebusu Turgut Göle ve Malatya Me
busu Nüvit Yetkin'in, 19 neu maddenin 4 ncü 
fıkrasındaki tâbirin tashihi hakkındaki takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, takrir müddeiumumi yeri
ne sulh hâkimi ibaresinin konulmasını mutazam-
mmdır. Takriri nazarı itibara alanlar... Almı
yanlar... Takrir nazarı itibara alınmamıştır. 

(Ziyad Ebüzziya'nm takriri okundu.) 
REÎS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al

mıyanlar... Takrir nazarı itibara alınmamıştır. 
(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya'nm takriri 

tekrar okundu.) 
REÎS. —• Esasen encümen çıkarılmasını tek

lif etmişti. Takriri geri alıyor musunuz? 
ZÎYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Geri alıyo

rum. 
REÎS — Takrir geri verilmiştir, efendim. 
3 ncü fıkraya mütaallik takrir reddedildiği 

için aynı mahiyette olan Fethi Çelikbaş'm tak
ririni reye koymuyorum. 

Maddenin son şeklini okuyoruz. Son fıkra 
çıkarılmıştır. 

Cevap ve tekzip hakkı 
Madde 19. — Bir şahsın haysiyet ve şerefine 

dokunan veya menfaatini bozan veyahut haki-
kata .aykırı hareketler, düşünceler ve sözler iza
fesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mev
kutede yapılan yayından dolayı o şahsın imza-
siyle gönderilecek cevap ve tekzibi, mevkute-
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nin mesul müdürü, metnine hiçbir mülâhaza ve 
işaret katmaksızın ve bu cevap veya tekzip do-
layısiyle her hangi bir mütalâa beyan etmeksi
zin aynen ve tamamen neşre mecburdur. 

• Cevap veya tekzibin günlük gazetelerde, alın
dığının ertesi günü ve diğer mevkutelerde bu 
müddet gözetilmek şartiyle ilk çıkacak nüsha
da aynı sayfa ve sütunda ve aynı mahalden baş
lamak üzere aynı punto harflerle neşri, cevap 
veya tekzibi mucibolan yazı için başlıklar ya
pılmış veya resimler konulmuş ise, cevap ve tek
zibi gönderen şahıs tarafından ^esbit edilecek 
başlıkların ve resimlerin de aynı büyüklükte 
neşri mecburidir. 

Cevap veya tekzip, taallûk ettiği yazıya bir 
misli ilâvesiyle baliğ olacak miktar ve hacmi ge
çemez. Ancak 20 satırdan az olan yazıların ceva
bı 20 satır olabilir. 

Cevap veya tekzipler mevkute, ile birlikte, 
alâkalının bulunduğu mahal Cumhuriyet müd
deiumumisine verilir veya gönderilir. Cumhu
riyet müddeiumumisi, en geç 24 saat içerisinde 
cevap veya tekzibi; suç mahiyetinde olup olma
dığı, neşir ile alâkası bulunup bulunmadığı, ka
nunda yazılı şekil ve şartlara uygun olup olma
dığı ve neşrinden itibaren üç ay geçip geçmedi
ği cihetlerinden tetkik ederek bir karar verir. 
Bu karara göre münasip göreceği değişiklikleri 
yaparak veya aynen, alâkalı mevkutenin mesul 
müdürüne neşredilmek üzere cevap veya tekzi
bi gönderir. 

Cumhuriyet müddeiumumisinin kararı kati 
olup yerine getirilmesi mecburidir. 

Devlet daireleri, âmme müesseseleri veya 
hükmi şahıslar tarafından gönderilecek cevap 
veya tekzipler hakkında da yukardaki fıkra
lar hükmü tatbik olunur. 

Cevap ve tekzip hakkını kullanmadan ölen 
bir kimsenin bu hakkını vârisleri kullanabilir. 

REÎS — Son fıkra çıkarıldıktan sonra, mad
deyi bu şekliyle reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 25. — 13 ncü maddede yazılı şart ve 
vasıfları haiz olmıyan kimseleri çalıştıranlar 
bir aya kadar hapis ve 5 000 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 29. —. 19 ncu maddedeki neşir mec

buriyetine riayet etmiyenler hakkında 15 gün
den 3 aya kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte neşrin
den imtina olunan cevap ve tekzibin aynı mev
kutede 19 ncu maddede gösterilen şekil ve şart
lar dairesinde neşrine de hükmolunur. 

Mahkemenin hükmüne rağmen neşrinden im
tina olunması halinde yukarıki fıkra gereğince 
verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolu
nur ve ayrıca neşrin geciktiği her nüsha için 
1 000 lira ağır para cezası da ilâve olunur. 

REÎS — Bir takrir var okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
29 ncu maddenin E. M. M. si tarafından tet

kikine dair 3 ve 4 ncü bentlerinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Niğde 
H. Hayati Ülkün 

REÎS — Böyle bir madde yok. 
HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Niğde) — Geri 

alıyorum, efendim. 
REİS — Geriverilmiştir. Maddeyi reylerini

ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Ceza dâvasına ait talep ve id
dianamelerle kararların ve diğer her türlü vesi
ka ve evrakın aleni duruşmada okunmasından, 
hazırlık ve ilk tahkikatlarda takipsizlik veya 
muhakemenin men'i kararı verilmesinden önce 
neşri yasaktır. 

Tahkikatın seyri veya muhakemenin karar 
ve muameleleri üzerinde tesir yapabilecek her 
türlü neşriyatta bulunulması, Cumhuriyet Müd
deiumumisinin talebi üzerine hazırlık tahkika
tında sulh ceza hâkiminin ve ilk tahkikatta sor
gu hâkiminin ve muhakeme sırasında mahkeme
nin vereceği kararla yasak edilebilir. 

Ceza dâvasının başlamasiyle hüküm katîle-
şinceye kadar hâkim ve mahkemenin hüküm ve 
kararlariyle muameleleri hakkında mütalâa ser
di yasaktır. 

Kanun, nizamname veya resmî teşekküllerce 
ittihaz olunan karar gereğince gizli yapılan top
lantılardaki müzakeratm veya alman kararla
rın veya gizli olan tahkikat ve safahatının ve 
kaza mercilerinin müzakeratınm neşri yasaktır. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad-
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deleri ve neşir yoliyle veya radyo ile yahut top
lantılarda işlenen bâzı cürümler hakkındaki ka
nun hükümlerinin tatbiki suretiyle mahkûmiyet 
halinde 1 aydan 3 aya kadar mevkutenin neş
riyatının tatiline de karar verilir. 

Neşriyatı tatil edilen mevkutenin sahip veya 
mesulleri tatil müddeti içerisinde başka bir ad
la mevkute çıkaramazlar. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
ler 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 5 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

REÎS — Encümen namına Nusret Kirişcioğ-
lu. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M . " N Ü S R E T 
KÎRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — Efendim; ikin
ci fıkranın 4 ncü kelimesi «muhakemenin» şek
linde çıkmış, «mahkemenin» olacak, arz ederim. 

REÎS— Turan Güneş, Grup adına mı efen
dim? 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Şahsım adına. 
REÎS — öyleyse evvelâ Hikmet Bayur söz 

istedi. Buyurun, Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar ; bu gazete • kapamak meselesinin bizde 
çok fena tesiri olduğunu bilirsiniz. Bu propa
gandaya da vesile verir. Teklifim bu kapatma 
meselesinin kaldırılmasıdır. Batı mevzuatında 
da vardır, denecektir. Ancak bizde yargıç temi
natı 1946 dan önceki duruma gelirse böyle bir 
kapatma işini nazarı itibara alabiliriz. Fakat, 
bugünkü durumda gazeteyi kapatmıyalım. Bu 
fıkranın kaldırılması için bir önerge veriyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

FETHÎ ÇELÎKKBAŞ (Burdur) — Encümen
den bir sualimiz var. 

REÎS — Sualler müzakereler bittikten son
ra olsun Fethi Bey. 

Behzat Bilgin. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu gazete kapatılması mevzuu ha
kikaten çok nazik bir mevzudur. Bunun yalnız 
141 ve 142 nci maddelere hasredilmesini bende
niz rica edeceğim. Bu maddeler, malûmu âli
leridir ki, komünist tahrikatı ve komünist pro
pagandası ile mahkûmiyet halini tazammün et
mektedir. Bu itibarla komünist tahrikatı ve 
propagandası ile mahkûm olacak gazetenin ka
patılmasını pek tabiî telâkki ederiz. 
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Fakat neşir yoliyle işlenen suçlarda, neşir 

halinde dahi kapanacaktır. Birçok hükümleri 
ihtiva ediyor; şerefleri, haysiyetleri kesretmek, 
itibarı kırmak gibi suçlar var. öyle ki, bu ka
nunda zikredilen suçlarda gazetecinin her han
gi s bir kasdı olmaksızın, bunu arzu etmeksizin 
her hangi bir dikkatsizlik sebebiyle, hataya du
çar olması mümkündür. Bu suçlar böyle bir 
tedbiri intacedecek mahiyette değildir. Yani 
falan şahısa hakaret etmiş, falan toplantıdaki 
sözleri nakletmiş, diye bir gazetenin kapatılma
sını kabul ederseniz, bendeniz öyle endişe ede
rim k i ; birçok gazetecilerin başına böyle bir ka
za gelebilir. Bu itibarla kapama keyfiyetinin 
yalnız 141 ve 142. maddelere inhisar etmesini 
arz ye teklif ediyorum. Encümen de itiraz et
mez, lütfen kabul ederlerse memnun ve müte
şekkir olacağım. 

BEİS — Encümenden suali var Fethi Beyin. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Gayet nor

mal seyrettiği için müzakereler encümenden bir 
fıkranın tavzihini istemekte fayda buluyorum. 

Beşinci paragrafta:. «Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddeleri ve neşir yolu ile veya 
radyo ile yahut toplantılarda işlenen bâzı cü
rümler hakkındaki kanun hükümlerinin tatbi
ki...» 

Acaba toplantılarda işlenen suçlar hakkında 
kanun hükümleri kabul edilmiş mi farz edili
yor ki, komisyon hiç dikkati çekmeden bunun 
böyle geçmesine rıza gösteriyor? 

REÎS — Encümen, buyurun. 
^EtJHTELİT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUSRET KİRİŞCtOĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlarım, bu ciheti za
ten arz edecektim. Evvelâ 6334 sayılı Kanunun 
müzakeresi yapılsa idi bu madde o şekli alacak
tı. Şimdi bu maddenin müzakeresinin diğer ka
nunun müzakeresi neticesine tehiri icabetmek-
tedir. 

REİS — Encümenin teklifi de bu maddenin 
müzakeresinin diğer kanunun müzakeresinden 
sonraya tehiridir. 

Tahrirleri o zaman mı okutacağız? 
NUSRET KİRİŞCtOĞLU (Zonguldak) — 

Evet, ^efendim. 
REÎS — Mütaakıp maddeye geçiyoruz. 

Madde 32. — Memleket ahlâkını, aile nizamı
nı bozacak veya cürüm işlemeye teşvik veya tah-
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rik edecek şekilde heyecan uyandıracak tafsilât 
ile hakiki veya hayalî vakıaları hikâye veya tas
vir veya tersim edenler veya intihar vakıaları 
hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyanları 
tesir altında bırakacak mahiyette tafsilât ve re
simler neşredenler hakkında 1 000 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — İlâvenin 
esbabı mucibesi nedir, müstehcen neşriyat esasen 
takibedilmektedir. Burada (memleketin ahlâkını 
filân, filân) diye bir ilâve var. Esbabı mucibesi 
nedir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KİRİŞCtOĞLU (Zonguldak) — Esbabı mucibe-
de yazılıdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Encümen 
cevap vermek lüzumunu hissetmiyor mu? Riya
set Divanı ne kanaattedir? Cevap verilmemesi 
kanaaatinde midir? 

REİS — Onun takdiri cevap verilip verilme
mesi keyfiyeti Riyaset Divanına aittir. Mamafih 
sordunuz, istenilen cevabı verdiler. 

NUSRET KİRİŞCtOĞLU (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, 5680 sayılı Kanunun mü
zakeresi sırasında bu kaydın bilhassa Fethi Çe-
likbaş'm talebi üzerine metne ithal edildiğini bi
liyorsunuz. O zaman mucip sebebolarak arkada
şımız şunu ileri sürüyordu : «İstirham ederim; 
bu memleketin içtimai bünyesini korumak vazife
miz değil midir? Bu arada başka hususa da te
mas etmek isterim. Yine bâzı suçlar ihmal edil
miştir... 

Bendeniz matbuat müntesibi arkadaşlar gibi 
salahiyetli değilim. Fakat, yabancı memleketle
rin basın rezaletlerini okumak fırsatını elde et
tim. 

Bu itibarla hükümet tasarısında mevcudolan 
32 nci maddedeki hükmün komisyon metnine 

ilâvesini arzu etmekteyim.» İşte kendisinin o za
man ileri sürdüğü bu sebeplerle madde ilâve edil
miştir. (Soldan : Alkışlar, bravo sesleri) 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sorduğum 
hususla bunun alâkası yok. Ben, «memleketin ah
lâkını» diye başlıyan kısmı sordum. 

REİS — Suale cevap verilmiştir. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Siyasi, iktisadi, ticari mevku
telerin sermayeleri ve devamlı veya geçici bütün 
gelir kaynaklariyle basılan nüshalarının adedi 
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ve bir nüshasına 50 den fazla abone yazılmış 
olanların isim, adres ve tabiiyetleri ve umumi 
abone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile olan hu
kuki münasebetleri noterlikçe tasdik edilmiş bir 
deftere kaydedilir. 

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan 
veya yanlış malûmat geçirildiği veyahut müddei
umumilikçe talep vukuunda defter ve ihtiva et
mesi gereken hususlar gizlendiği takdirde mev
kutenin sahibi veya onun mümessili üç aydan 
bir seneye kadar hapis ve (500) liradan (5 000) 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

ilmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan 
mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, iktisa
di ve ticari mahiyette neşriyata girişenler bir ve 
ikinci fıkralar hükümlerine tabidirler. 

Umumi yerlerde, sokaklarda veya halkın ko
laylıkla girip çıktığı mahallerde ve bunlara ben
zer diğer yerlerde mevkute ve gayrimevkuteleri 
ihtiva ettiği haber, havadis, yazı ve resimlerden 
(Matbua muhteviyatından) veya sair hususlar
dan bahsile satanlar, sattıranlar veya satışa arz 
edenler, (100) liradan (500) liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. Tekerrürü halin
de para cezasiyle birlikte bir aya kadar hapis 
cezası da hükmolunabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Basın Kanununa giren veya 
basın yoliyle işlenen suçlara ait dâvalar acele 
işlerden sayılır ve mahkemelerin senelik tatil 
günlerinde de görülür. 

Maznunun ikametgâh itibariyle mahkeme
ye çağırılabilmesi için gerekli zaman gözetile
rek, duruşma için en yakın gün tâyin edilir. 

îddia ve müdafaalar ve deliller birden söy
lenir ve gösterilir. 

Duruşmalar, işin en az gerektirdiği müddet
ten fazla bir zamana bırakılamaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3. — Bu kanunda yazılı 
hükümlere, durumları, vasıf ve şartları uygun 
olmıyanlar kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir sene içerisinde riayet ve intibaka mecbur
durlar. 
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Ancak, bu kanunun meriyete girdiği tarih

te neşredilmekte olan her hangi bir mevkute
nin devamlı olarak asgari üç sene muhbir ve
ya muhabirliğini yapmış olanlar kanunun 5 
nci ve 13 ncü maddelerinde yazılı yeni şartları 
haiz olmasalar da bu sıfatları muhafaza ederler. 

REİS — Mekki Said» Esen buyurun. 
MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bu maddenin ikinci fıkrasında 
maddi bir hata olduğunu zannediyorum. Bu 
hususta encümen arkadaşlarımızla da mutabık 
bulunuyorum. 

Burada muhbir ve muhabirlere 3 sene için 
bir müktesep hak tanınıyor. Yalnız maddenin 
yazılış şekline göre kanun çıktığı anda bir ga
zetede üç sene müddetle bulunmuş olması şar
tı anlaşılmaktadır. Bu, her hangi bir haksızlı
ğa sebep olabilir. Çünkü bir iki, sene bir ga
zetede çalışıp ondan sonra her hangi bir ga
zeteye gedmiş olanların bu haktan istifade ede
memesi gibi bir netice çıkacaktır. Bu fıkranın 
tadilini encümen de kabul ediyor. Bunun için 
bir takririm de vardır, kabulünü rica ederim. 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Efendim, 
Mekki Said arkadaşımızın mütalâasına iştira-
ken söz almış bulunuyorum. Aynı müessesede 
3 sene çalışan muhbir ve muhabir azdır. Bir
kaç gazete değiştirmek mecburiyetinde kalan
lar ise çoktur. Bu itibarla hayatlarının bir
çok senelerini bu meslek içinde geçiren insan
ları meslek dışında bırakmak doğru olmaz. 
Bendeniz bir takrir veriyorum. Bu ikinci fık
raya «üst üste üç sene basın kartı almış olanlar» 
kaydını koyarsak mesele halledilmiş olur. (Ba
sın kartı almamış olabilir, karıştırma sesleri) 

O halde Mekki Said arkadaşımız takrir ver-
mişlerse ben ona iştirak ediyorum, ayrıca tak
rir vermiyeyim. 

ZÎYAD EBÜZZİYA (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, komisyonun Hükümet tasarısının bu 
maddesini tadil ederek seyk etmesini şükranla 
karşılıyorum. Bu sayede birçok gazetelerde ça
lışmakta bulunanlar ve senelerden beri kendisi
ne gazeteciliği meslek olarak seçmiş bulunan
lar çalışmak imkânını bulmuş olacaklardır. 

Yalnız zannederim burada ufak bir hata 
var. İkinci fıkrada şöyle deniyor, «Ancak bu 
kanunun meriyete girdiği tarihte neşredilmekte 
olan her hangi bir mevkutenin devamlı olarak 
asgari üç sene muhbir veya muhabirliğini yap-
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mış olanlar kanunun 5 nci ve 13 ncü maddele
rinde yazılı yeni şartları haiz olmasalar da bu 
sıfatlarını muhafaza ederler.» 

Buradaki 5 nci madde mesul müdürler, 13 
ncü madde muhbir ve muhabirler içindir. Şu 
halde (muhbir ve muhabirler) kelimeleri tasrih 
edildiğine ve atıf yapıldığına göre, mesul mü
dürler de dâhildir, istanbul'da öyle mesul mü
dürler vardır ki, 30 sene meslekte çalışmış her 
biri bir üniversite mezunu kadar çok bilgili, 
meslekin eri olmuş kimselerdir, müktesep hakkı 
üç sene olarak kabul ettikten sonra, bunlara 
da bir hak kabul etmek lâzımdır. Tasavvur bu
yurun, aramızda gazeteci arkadaşlarımız vardır, 
bir gazetede üç. sene mesuliyet kabul etmiş bir 
arkadaş lâyıkı veçhile bu mevzuda yetişmiş in
sanlardır, her türlü mesuliyeti üzerine almak 
kabiliyetindedir. Bunların bu haklarını kabul 
etmekle birçok haksızlıkları bertaraf etmek im
kânını buluruz. Bu husustaki teklifimi arz edi
yorum. 

* REÎS — Refet Aksoy, bir sualiniz mi var? 
Buyurun. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim bu 
maddenin tadili teklifi yapıldı, encümen de iş
tirakini bildirdi. Her hangi bir gazetecinin mes
lekine üç sene hizmet etmiş, devam etmiş olduk
larını kim tevsik edecek, müseccel mi Basın -
Yayında? Yoksa ilgili makamdan bir vesika ala
caklar mıdır? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Za-
tıâliniz de biliyorsunuz, kimler muhbirdir, esa
sen bunların Basın - Yayın U. Md. de kayıtları 
vardır, efendim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Basm - Yayında 
müseccel midir? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Devamla) — 
Evet, efendim. 

Muhterem arkadaşlar Mekki Said Esen ar
kadaşımızın, maksadı encümen metnine nazaran 
daha iyi ifade eden takririni, encümen olarak 
kabul ediyoruz. Burada yalnız müktesep hak 
muhbir ve muhabirler için tanınmaktadır. 5 nci 
maddenin bu fıkrada zikredilmiş olmasının se
bebi bizzat 13 ncü maddeden neş'et etmektedir. 
Çünkü 13 ncü maddede; «Mevkutede çalıştırı
lacak muhbir ve muhabirler bu kanunun 5 nci 
maddesinin 3 ncü bendi hükmü müstesna diğer 
bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz olmaları 
icabeder» denilmektedir. Yoksa mesul müdürle-
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rin vazifelerinin ağırlığı herkesçe malûmdur. 
Bu mesuliyete katlanmaları için gerek şahısları 
bakımından, gerek memleket bakımından muay
yen şartlar ve vasıfları haiz olması lâzımgelen 
mesul müdürlere müktesep hak tanımıyoruz. 
Zaten bu kanunun esasını teşkil eden mesul mü
dürlerdir ki bunlarda lise tahsili şarttır, mük
tesep hak iddiasiyle de olsa lise mezunu bulun-
mıyanlarm mesul müdürlük yapmaları fikrine 
iştirak etmiyoruz. Bir gazetede mutlak surette 
mesul olan bir mesul müdür bulunur fakat bu
nunla beraber yardımcıları da bulunabilir. Fran
sız kanununda olduğu gibi bizim vâzıı kanunu
muz da bir mesul müdürün muhtelif kısımlar 
için kendisine yardımcı neşriyat müdürleri bu
lundurmasına müsaade etmektedir, yani mâni 
bir hüküm koymamıştır. Bu itibarla bu gibi ar
kadaşlarımız esas kanun muvacehesinde mesul 
müdür sıfatını alamıyacaklar fakat yardımcı 
olarak daima çalışabileceklerdir. Bu bakımdan 
umumi prensipleri ihlâl eden tadillerin yapılma
sında fiilî bakımdan da zaruret yoktur. Esasen 
memleket icapları bu encümen metninin kabu
lünü tazammun etmektedir. 

REÎS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Muhbir ve mu

habirler hakkında bir hakkı müktesep kabul et
mek hakikaten birçok gazeteci arkadaşımızı mü
teşekkir kılmıştır. Şükranlarımı arz ederim. 
Bu geniş düşüncenin mesul müdürlere de teşmi
lini de bendeniz teklif ediyorum. Mesele tama
men Kirişcioğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
değildir. Fiilî imkânsızlık vaziyeti yoktur. O ka
dar yoktur ki, bu maddede iki sene mesul mü
dür olsunlar diyoruz. Mesul müdürlüğü ifa ede
bilecekler demektir. Bu arkadaşların içinde on 
beş yirmi seneden beri mesul müdürlük yapan 
arkadaşlar mevcututr. Hem melekeleri, hem de 
geçmiş hizmet müddetleri bakımından, hem de 
esasen bundan sonra dahi mesul müdürlükte de
vam imkânı iki sene için kabul edildiğine göre, 
bu iki sene müddetin, muhabir için olduğu gibi, 
3 seneden fazla mesul müdürlük yapmış olanla
ra da müktesep hak olarak bu tahsil kaydından 
istisna edilmelerini bendeniz rica ederim. Encü
menin buna iştirakinde hiçbir mahzur görmemek 
lâzımgelir. Hakikaten yoktur. îki sene mesul 
müdürlük yapacak. Bu işi kabul ediyorlar. 
Mümkünmüdür ki, bu kanuni vazifeyi takabbül 
etmiyecek olan bir kimseye bu kanuna göre sen 
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iki sene daha yap diyelim. Bunların ehliyetini 
kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra bu ehliye
ti devam ettirmesinde bir mahzur yoktur.. Bunu 
Muhterem Meclisimizin takdirine arz ederim., 
Bunun için bir takrir veriyorum. Bu müktesep 
hakkın mesul müdürlere tanınması hakkaniyet 
olacaktır. 

REÎS — Efendim, takrirler var okuyoruz. 

Yüksek Eeisliğe 
Muvakkat 3 ncü maddenin ancak kelimesi 

ile başlıyan II nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
tadilini teklif ederim : 

«Ancak bu kanunun meriyete girdiği tarih
te nşeredilmekte olan her hangi bir mevkutede 
çalışan ve basında fasılasız üç sene muhbir ve 
muhabirlik yapmış olanlar kanunun V nci ve 
XIII ncü maddelerinde yazılı yeni şartları haiz 
olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza ederler.» 

Balıkesir Mebusu 
Mekki Said Esen 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat madde 3 ün, 3 ncü fıkrasında aşa

ğıda yazılı değişikliklerin yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

«Ancak bu kanunun neşri tarihinden geriye 
doğru üç sene müddetle bir veya muhtelif mev
kutelerde devamlı olarak muhbirlik veya muha
birlik veya mesul müdürlük yapmış olanlar ka
nunun 5 ve 13 ncü maddelerinde yazılı şartları 
haiz olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza eder
ler. Konya Milletvekili 

Ziyad Ebüzziya 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 3 ncü maddenin ikinci fıkrasın

daki her hangi bir mevkutede üç sene kaydı ye
rine (mevkutelerde devamlı olarak üç sene muh
bir veya muhabirlik yapmış olanlar kanunun 13 
ncü maddesinde yazılı yeni şartları haiz olmasa-
larda...) şeklinde tâdilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Füruzan Tekil « 

Reisliğe 
Muvakkat 3 ncü maddenin ikinci fıkrasında 

muhbir ve muhabirler için tanınan 3 senelik 
müktesep hakkın iki sene olarak kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Seyhan Seyhan 
Mehmet Ünaldı Mustafa Akçalı 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle müktesep hak
lar hakkındaki muvakkat üçüncü madde hük
münün mesul müdürlere teşmilini arz ve teklif 
ederim. 

îzmir 
Behzat Bilgin 

REÎS — En aykırı teklif Ziyad Ebüzziya'-
nın mesul müdürlere teşmilini teklif eden ve 
bir sene kaydını koyan takrirdir. 

Bu takrirden başlıyarak reyinize arz edece
ğim. 

(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya'nm takriri 
tekrar okundu) 

ZİYAD EBÜZZİYA (Konya) — Ben bu 
müddeti üç sene olarak Behzat Bilgin'in takri
rine iştirak ediyorum. 

(İzmir Mebusu Behzat Bilgin'in takriri tek
rar okundu) 

REİS — Bu takrirlere encümen iştirak edi
yor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — İştirak etmi
yoruz. 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Takrirler nazarı dikkate alınmamış
tır. 

(Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı ve arka
daşının takriri tekrar okundu) 

REİS — Encümen iltihak ediyor mu? 
ENCÜMEN — Hayır.. 
REÎS — Encümen iltihak etmiyor. Takriri 

nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir 
nazarı itibara alınmamıştır. 

(Balıkesir Mebusu Mekki Said Esen'in tak
riri tekrar okundu) 

(İstanbul Mebusu Füruzan Tekil'in takriri 
tekrar okundu) 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zongul
dak) — Mekki Said Esen'in teklifine encümen 
olarak iştirak ediyoruz, yalnız oradaki «gazete» 
tâbirinin «mevkute» olarak değiştirilmesi şar-
tiyle. 

REİS — «gazete» tâbirinin «mevkute» ol
ması şartiyle encümen Mekki Said Beyin tak
ririne iştirak ediyor. Nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Bu tadile göre maddeyi okuyoruz: 
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Muvakkat madde 3. — Bu kanunda yazılı 

hükümlere, durumları, vasıf ve şartları uy
gun olmıyanlar kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir sene içerisinde riayet ve intibaka 
mecburdurlar. 

Ancak, bu kanunun meriyete girdiği tarihte 
neşredilmekte olan her hangi bir mevkutede 
çalışan ve basında fasılasız üç sene muhbir ve 
muhabirlik yapmış olanlar kanunun 5 nci ve 
13 ncü maddelerinde yazılı yeni şart lan haiz 
olmasalar da bu sıfatlarını muhafa ederler. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Bu mad
denin kabulünden sonra tenevvürü icabeden bir 
noktayı soracağım. 

REÎS — Bu mad'le hakkında soracaklarını
zı encümene sorarsınız. 

Bu kanunda bir madde geri bırakıldığı için 
mütaakıp kanuna geçiyoruz. O kanunun müza
keresini mütaakıp o maddenin müzakeresine 
avdet edeceğiz. 

Efendim; neşir yoliyle veya radyo ile işlene
cek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası için maddelere geçilmesini yüksek rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Usul hakkında Fethi Çelikbaş buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Ceza hu

kukuna yeni yeni suçlar getiren bu kanun lâyi
hasının Dahilî Nizamnamenin 108 nci maddesi 
mucibince fıkra fıkra reye konmasını rica ede
ceğim. Madde şudur: 

«Müzakere edilen bir madde mütaaddit me
sele veya fıkralardan mürekkep ise bunların 
birbirinden tefriki ile ayrı ayrı reye konmaları 
teklif olundukta muktazası ifa olunur.» 

REÎS — Efendim; sırası gelince bu ciheti 
nazarı itibara almak şartiyle kanunun müstace
liyetle müzakeresini yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cü
rümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile 
bâzı maddelerinin tadiline ve bir madde ilâve

sine dair Kanun 

MADDE 1. — Neşir yoliyle veya radyo ile 
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işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayı
lı Kanunun adı aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir: 

Neşir yoliyle veya radyo ile yahut toplan
tılarda işlenen bâzı cürümler hakkında Kanun 

REÎS — Söz istiyen? 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Huzuru

nuzda uzun konuşmanın zait olduğu kanaatin
deyim. Bu kanun lâyihası muhalif partilerin 
toplantılarda konuşmalarını suç telâkki etmek 
maksadına matuf ve konuşacakları gayet müp
hem suç telâkkileri ve nusurları içerisinde hiç-
olmazsa manen huzursuz bırakmak maksadına 
matuf bir karakter taşımaktadır. 

Bu hususu sadece tesbit ederek bundan ev
velki kanun dairesinde Basını - ki telâkkileri-

' mize göre tamamen rejimin bir müessesesidir -
bu kanun lâyihasında da muhalif partileri va
zife göremez hale getirmek maksadı hâkim olan 
bu kanun lâyihasını da bu hususta tesbit ettir-

' mek için söz almış bulunuyorum. 
REÎS — Efendim, başlığa taallûk eden bu 

maddeyi şimdilik reye koymıyacağım. Maddele
rin müzakeresi hitama erdikten sonra avdet 
ederek reye koyacağım. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 1, 3, 4, 5 nci 
maddeleri tadil edilmiş ve bu kanuna bir mad
de ilâve olunmuştur. 

Madde 1. — Matbuat vasıtasiyle her ne su
retle olursa olsun : 

1. Namus, şeref, itibar veya haysiyete te
cavüz edilmesi veya hakarette bulunulması, 

2. îtibar kıracak veya şöhret, meslek ve
ya servete zarar verebilecek bir hususun isna-
dedilmesi, 

3. Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahva
lin işae edilmesi veya teşhir olunması, 

4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, ha
karet, isnat, işae veya teşhire mâruz bırakıla
cağından bahsile tehditte bulunulması, 

5. Kanunda tasrih edilen haller haricinde 
resmî sıfatı haiz olanları küçük ^.üşürmeyi he
def tutan veya bunlar aleyhine istihkar veya is
tihfaf hissi telkin edebilecek yahut müphem ve 
suizannı davet eyliyebilecek mahiyette neşri
yatta bulunulması, 

Hallerinde fail 1 seneden 3 seneye kadar ha
pis ve 3 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 
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Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz 

olanlar aleyhinde sıfat ve hizmetlerinden dola
yı işlendiğinde cürme mürettebolan ceza üçte 
birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

REİS — Efendim, bu maddenin fıkraları
nın teker teker müzkere ve reye konması tek
lif edildi. Dahilî Nizamnamenin 108 nci madde
sinde «Müzakere edilen bir madde mütaaddit 
mesele veya fıkralardan mürekkep ise bunların 
birbirinden tefriki ile ayrı ayrı reye konulma
ları teklif olundukta muktezası ifa olunur» de
nildiği için bu maddeye istinadederek her fık
rayı ayrı ayrı müzakere edeceğiz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim, en
cümenden bir sual soracağım. Bu bentteki ha
karet, sövme suçunun, Türk Ceza Kanununda 
tasrih edilmiş bulunan hakaret cürmü ile na-

' mus, şeref ve haysiyete tecavüz suçları ile far
kı nedir? 

REÎS — Efendim, birinci fıkra hakkında bu 
suale cevap buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HAMDI 
SANCAR (Denizli) — Efendim, birinci madde
nin bir defa, 108 nci maddeye göre beş bent var
dır. Bu beş bent bir fıkra teşkil eder. Bunlar 
ayrı ayrı müzakereye konmaları bent olmaları 
itibariyle Tüzük hükümlerinin icabı sayılmaz ve 
böyle yapılmaması lâzımgelir. 

Saniyen, beşinci bende kadar değişiklik yok
tur. 6334 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
1, 2, 3, 4 ncü bentleri mahiyet ve mâna itibariyle 
aynön eski hükümler baki olarak muhafaza edil
miştir. Fark olarak birinci bentte, «namus, şe
ref, itibar veya haysiyete» denilmek suretiyle 
(haysiyete) den evvel (itibar veya) ibaresi ko
nulmuştur. 

İkinci bentte «itibar kıracak veya şöhret, 
meslek veya servete...» denilmiş yani (meslek) ke
limesi ilâve olunmuştur. Binaenaleyh «namus, 
şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi veya haka
rette bulunulması» ilk defa olarak bu kanunda 
tedvin edilmiş bulunmadığından bu hususta 
muhterem arkadaşımızın, tevcih etmiş olduğu 
sualin bir hukuki veçhesi yoktur. 

REİS — Ziyad Ebüzziya. 
ZİYAD EBÜZZİYA (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; tadili istenilen birinci maddenin bi
rinci bendine ilâve edilen itibar kelimesinin mâ
nası, Muhterem Heyetinizce malûm olduğu vee-
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J hile lıigatlerde, şeref, haysiyet, hürmet, ihtiram, 

hüsnünazar olarak izah olunur. Bende ilâve edil
mek istenen bu kelimeden namus, şeref kelime
leri esasen bentte de mevcudolduğuna göre bu
rada itibar kelimesinden, hürmet, ihtiram, ve 
hüsnünazar kelimeleri kalıyor demektir. Şu hal
de bir yazı ile her hangi bir şahsa edilen hürmeti 
azaltabilecek bir neşriyatta bulunmak suç hali
ne gelmektedir. Basın hürriyetinin sebep ve vü
cudundan insana her hangi bir mevzu hakkında, 
her hangi bir fikir hakkında düşünce ve kanaa
tini neşir yoliyle açıkça ifade edebilmesine im
kân vermesidir. Bu bende ilâve edilen itibar ke
limesine gelince; velev haklı da olsa, bir tenki
de mâruz kalan insanın burada işaret edilen 
mânada, itibarının haleldar olmaması İmkânsız
dır. İlmî bir hüviyete sahibolarak tanınan bir 
kimsenin bu şöhretinin kâzibolduğunun idiasını 
neşrettiğiniz ve vesikalara müstenidolarak bu 
otoritenin kâzibolduğunü neşreylediğiniz tak
dirde, bu kimsenin itibarı elbette ki haleldar ola
caktır. Kelimenin mânasında mündemiç «hüs-
nünazardan» kaybedecektir. Böyle bir neşriya
tın sahibi haklı dahi olmuş olsa, bu kelimenin 
bu bentte bulunması dolayısiyle mahkûm edile
bilecektir. Eğer yanlış olarak bu neşriyatı yap
mış ve bunu yutturmuş olsa bile bu en hafif tâ
biri ile günahtır. Kanunun metni sarihtir. Ve
sikalara müstenidolarak böyle bir şey yapmak 
bu hükme göre suçtur. Kelimenin mânasında 
mündemiç bulunan hüsnünazarı da kaybetme
menin imkânı yoktur. Her hangi bir tenkid ve 
doğrudan doğruya bir kimsenin akrabaları ya
hut yakınları nazarında mazhar bulunduğu 
hüsnünazardan düşürülmesi ister istemez müm
kündür. 

Ayrıca neşriyattan dolayı maddeye konan 
yeni çarelerin ne olduğunu bendeniz hâlâ anlı-
yamadml; şeref, haysiyet, dürüstlük manasına
dır her halde. 

Buraya itibar kelimesinin getirilmesi ve bu 
kadar kolaylıkla hissedilemiyecek bir mefhumun 
madde olarak lâyihaya sevk edilmesi hakikaten 
yersizdir. Bunun lâyihadan çıkarılması için bir 
teklifim vardır. Bunu Riyaset Makamına arz 
ediyorum. 

REİS — Hikmet Bayur, buyurun. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlarım, bendenizin kanaatine göre birinci bent
te ve genel olarak bu birinci maddede lâzımgelen 
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bir tefrik yapılmıyor. Bir adamın şahsına ha- I 
karet vardır. Bir de âmme menfaatine olarak 
nüfuz ticareti yaptı, rüşvet aldı diye bir kim
seyi tenkid etmek ve saire vardır. Bir metinde 
bunlar birbirinden ayrılmıyor. Halbuki bütün 
dünya mevzuatı bunları tefrik eder ve âmme 
menfaati ile de bunu göz önünde tutar. Yani yi
ne ispat hakkı meydana çıkıyor. Hükümet bunu 
getireceğim, diyor. Getirecek ama bu kanun 
böyle çıkarsa ispat hakkı da kabul olunmazsa iş 
nereye varacaktır? Bu bakımdan bu maddenin 
encümene iade edilerek bu zihniyetle suçlarda bir 
tefrikin yapılmasını rica ediyorum. 

TUEAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakere mevzuu olan tasarının de
ğiştirdiği birinci maddenin birinci bendine yeni 
bir kelime ilâve edilmiştir, (itibar) kelimesi. 

Bendeniz dikkat ettim, hem Hükümetin tek
lifinde var, hem de encümen bunu aynen kendi 
lâyihasına almıştır. Şüphesiz ki, Hükümet na
mus, şeref ve haysiyetin yanma - tatbikattan 
sonra (itibar) mefhumu altında toplanabilecek 
bâzı fiiller tesbit etmiş olacak ki - bu kelimeyi 
koymuştur. 

Şimdi ben öğrenmek istiyorum, encümen ve
ya Hükümet cevap verebilir: Bu kanunun meri
yete girmesinden sonra birinci bentteki şeref, na
mus ve haysiyete tecavüz kabilinden ne gibi fi
iller meydana gelmiş de tatbikatta bunları ceza
landırmak imkânı bulunamamıştır. Hakikaten 
böyle bir teklif geldiğine, bir değiştirme ve ta
dil teklifi yapıldığına göre bunun mucip sebep
leri de olmak lâzımgelir. Rica ediyorum Hükü
metten, evvelce maddenin bu bendine girmiyen 
ve şimdi girebilecek olan fiiller hakkında lütfen 
bizi tenvir buyursun, tatbikatta bu gibi hâdise
ler çıkmış mıdır, bu ibareyi koymaya sevk eden 
mucip sebepler nelerdir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ HAMDI SANCAR (Denizli) — Muh
terem arkadaşlar, (itibar) kelimesinin birinci 
bende bir vüsat, bir şümul temin ettiği muhak
kaktır. Esasen 6334 sayılı Kanunun tekrar ele 
alınmasının başlıca mucip sebeplerinden birisi 
de, neşir yolu ile şeref ve haysiyetlere karşı son 
derecede mahirane ve vâsi derecede yapılmakta 
olan saldırmaların her türlü kapılarını kapatmak 
suretiyle şeref ve haysiyetleri teminat altına 
almak mülâhazasıdır. Evvelâ arkadaşlardan bi- I 
risi bir eserin tenkidinin misalini vererek, boy- I 
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le ahvalde dahi bu bendin tatbik edilip edilmi-
yeceği hususundaki tereddütlerini beyan etti. 
Bu mevzuda hemen şunu söyliyeyim ki, bu bir 
cürüm olduğuna ve cezanın tekevvünü için her 
şeyden evvel hakaret cürmünde de kasdin mev-
cudolması iktiza ettiğine göre, bu kasdin mev-
cudolup olmadığının bilinmesi ile vaziyetin ay
dınlanacağına kaani bulunuyorum. 

(itibar) kelimesi; 6334 sayılı Kanunda mev-
cudolup yeni bir kelime olmadıktan başka mü-
taakıp ikinci bentte de bulunmaktadır, isviçre 
Ceza-Kanununun 1937 de neşredilen ve 1947 ta
rihinde meriyete girmiş olan kanunun 174 ncü 
maddesinde de bu kelime hukuk edebiyatına, 
tedvin edebiyatına girmiş bulunuyor. Maddeyi 
aynen okuyayım : 

«Her kim üçüncü bir şahsa hitabederken, is
natlarının doğru olmadığını bilerek, bu kimse
nin şahsına veya itibarına her hangi bir haka
ret kasdı ile hitabederse.» Yani hakaret cürmü-
nün unsur ve vasıflarını dahi isviçre Ceza Ka
nununun 174 ncü maddesi şeref ve haysiyet 
mefhumlarının yanında şahsın itibarım da te-
minat# altına almış bulunmaktadır. Bu itibarla 
«itibar» kelimesinin içerisinden bu kadar hü
küm istihracetmiye lüzum bulunmadığı kanaa
tini arz ediyorum. 

REÎS — Efendim, ikinci bölüme ait takrir
ler var okuyacağız. 

ZlYAD EBÜZZlYA (Konya) — Bir sual 
soracağım. 

RElS — Buyurun. 
ZlYAD EBÜZZlYA (Konya) — Efendim; 

biraz evvel arz ettiğim misalde, yanlış ve kâzip 
bir şöhret yapmış olan bir profesörün şöhreti
nin kâzibolduğutıu kasdı mahsusla, onu itibar
dan düşürmek için yazan bir kimse, haklı oldu
ğu takdirde, bu madde mucibince mahkûm olur 
mu, olmaz mı? Belki yanlış anlamış olabilirim, 
sabahın saat altısıdır, benim anladığıma ve 
muhterem encümenin verdiği izahata göre, onu 
itibardan düşürdüğüm için mahkûm oluyorum. 
Şu halde burada kâzip şöhret dediğimiz zaman 
o profesörün kâzip şöhret sahibi olduğu ancak 
onun yalanının meydana çıkmasiyle sabit ola
bilir. (Soldan; «yani sahtekâr», sesleri) 

Evet, hilafı meydana çıkıncaya kadar şöh
reti kâziptir. Şu halde bu zatın her hangi bir 
vesikaya müstenid ilmî bir otoritesi olmadığı 
bir yazı ile, bir kasdi mahsusla yazılıyorsa en-

- 2 0 7 — 



î : 73 6.6 
cümenin izah ettiği gibi bu maddeye göre suç 
sayılıyor. Bu böyle ise âdil değildir. 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Muhterem Reisliğe 
1 nci maddenin I nci bendinde bulunan 

(itibar) kelimesinin kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Z. Ebüzziya 

REÎS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Birinci bendi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. İtibar kıracak veya şöhret, meslek veya 
..servete zarar verebilecek bir hususun isnadedil-
mesi, 

İtEÎS — Buyurun. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar ; buraya bir meslek kelimesi ilâve edil
miştir. Bu meslek kelimesinin muhtevası içine 
her türlü mesleklerin gireceği aşikârdır. Mese
lâ bir adam romancıdır, yahut ressamdır, ya
hut tiyatro aktörüdür. Bir tenkid yazıyorsunuz, 
diyorsunuz ki; falan piyesteki, ondan evvel de 
falan piyesteki, bu aktörün oyunları göstermek
tedir ki, çıkmakta olduğu birinci sınıf rollere 
lâyik bir artist değildir. Bu normal tenkid hu
dutları içinde kalan bir husustur. 

Şimdi, bu «meslek» kelimesinin içine, bu 
kabîl bediî tenkidler yahut buna mümasil umu
miyetle kabul edilmiş tenkidler girecek mi, gir-
miyecek mi? Bendeniz bunların dışında mesleke 
zarar verecek bir hususun ne olduğunun izahı
nı rica ediyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. A. HAMDİ 

SANCAR (Denizli) — Muhterem arkadaşlar, an-
laşılıyor ki her bent için buraya çıkıp aynı şey
leri tekrar etmeye mecbur kalacağım. 

Bidayette arz ettim, burada muhterem arka
daşımın tereddüdüne cevabımı tekrar arz ediyo
rum: Eğer hakarette cürüm kasdı mevcut değilse, 
tenkidin mevzuu ister bediî olsun, ister ilmî ol
sun, isterse edebî olsun, tenkid mevzuunun şek
line göre vaziyet değişecek değildir. Aslolan bu
nu maddedeki sarahat veçhile itibar kıracak ve
ya şöhret veya meslekine zarar verebilecek bir 
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hususun bulunmasıdır. Bu şekilde bir isnat kas-
dmı taşıyorsa, hangi mevzua taallûk ederse et
sin, bu suç teşekkül eder. Sonra, bu meslek tâ
birinin nereden geldiğinde de tereddüt ederlerse 
kendilerine, bilhassa yabancı mevzuata çok me
raklı olan Turan Güneş arkadaşıma bir misal 
vereyim; îsveç Matbuat Kanununun 13 ncü mad
desini okuyorum: «küfür mahiyetinde veya di
ğer taarruzi tecavüzi fiiller, yahut vatandaş ve 
hususi şahıs olarak şöhretine, meslekine, yaşayış 
vasıtasına veya sanatına onu rencide edecek 
fiiller yahut suç teşkil edecek fiiller isnadı ile...» 

REÎS — Efendim; takriri okutuyorum. 

Muhterem Reisliğe 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasına konmuş bu

lunan meslek kelimesinin fıkradan tayyını arz 
ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Ziyad Ebüzziya 

REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? 
MUVAKKKAT ENCÜMEN M. M. A. HAM-

Dî SANCAR (Denizli) — îştirak etmiyoruz. 
REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Bendi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3. Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin 

işae edilmesi veya teşhir olunması, 
REÎS — Söz istiyen yok. Bendi reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, ha
karet, isnat, işae veya teşhire mâruz bırakıla
cağından bahsile tehditte bulunulması, 

REÎS — Söz istiyen yok. Bendi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Kanunda tasrih edilen haller haricinde 
resmî sıfatı haiz olanları küçük düşürmeyi he
def tutan veya bunlar aleyhine istihkar veya is
tihfaf hissi telkin edebilecek yahut müphem ve 
suizannı davet eyliyebilecek mahiyette neşriyat
ta bulunulması, 

Hallerinde fail 1 seneden 3 seneye kadar ha
pis ve 3 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

, Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz 
olanlar aleyhinde sıfat ve hizmetlerinden dolayı 
işlendiğinde cürme mürettebolan ceza üçte bir
den yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

- 208 — 



î : 73 6.6 
HİKMET BAYUR (Manisa) —Efendim; 

bir sual soracağım: Küçük düşürmek ne demek
tir? Şümulü nedir? İstihfaf ne demektir? Şü
mulü nedir? 

REİS — Lütfen kürsüye teşrif edin de ko
nuşun. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — En ufak bir 
tenkide istihfaftır, denebilir. Bu küçük düşür
mek olabilir. Bunların ihtiva edecekleri mâna
nın sınırları çizilmelidir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ AHMET HAMDİ SANCAR (Deniz
li) — Muhterem arkadaşlar; hakikaten 1 nci 
maddenin doğrudan doğruya ihdas edilen bendi 
bu V nci bendidir. Bu, yeniden konmuş bir hü
kümdür. Anlaşılmıyacak bir yeri olmamakla be
raber şimdi tasvibinize arz edilen 4 ncü madde
nin dışında kalabilecek ve (resmî sıfatı haiz 
olanları küçük düşürmeyi hedef tutan, veya bunlar 
aleyhine istihkar veya istihfaf hissi telkin ede
bilecek veya müphem ve suizannı davet edebile
cek mahiyette neşriyatta bulunmak) kabilinden 
hususatı ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem hocamız 
Bayurun tereddüdünü, belki de madde muhte
vasının şeref ve haysiyetleri korumak bakımın
dan, kendi düşüncelerine göre lüzumundan faz
la geniş bir anlayışla, bize mahsus bir yenilik 
telâkki etmeleri teşkil ediyorsa, bunun Garp hu
kukundaki misallerini kendisine arz edeyim, her 
halde hak vereceklerdir. Buyurun, sorun. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sizden son
ra fikrimi söyliyeceğim. 

A. HAMDİ SANCAR (Devamla) — 1881 ta
rihli Fransız Matbuat Kanununun 29 ncu mad
desinin son fıkrası: (Hiç bir madde isnadın^ 
muhtevi olmıyan âdabı umumiyeye mugayir is
tihkar, istihfaf ve küçük düşürücü iftiralar ha
karettir.) Der. Hakaretin tarifini ihtiva eden 
bu maddenin son fıkrasının birbirinden virgül
lerle ayrı olarak yazılan (istihkar, istihfaf ve 
küçük düşürücü) ıstılahları âdi hakarettir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Küçük düşü
rücü tâbirinin Fransızca aslı nedir? Bunu bana 
söyliyebilir misiniz? 

A. HAMDİ SANCAR (Devamla) —Ben i 
Fransızca imtihanına çekecekseniz o başka. Ben 
komisyon namına konuşuyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sövme ile ha-
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kareti birbirine karıştırıyorsunuz. Adliye Ve
kâleti size doğru tercüme versin. 

REİS — Siz devam edin, efendim. 
A. HAMDİ SANCAR (Devamla) — Yine 

Garp hukukundan bir misal olarak Federal Al
manya Anayasasında da ismi geçen (siyasetle 
meşgul şahısların şereflerinin korunması hak
kındaki kanun) un birinci maddesinde... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Tarihi kaçtır? 

A. HAMDİ SANCAR (Devamla) — Anaya
saca 1949 da bir vazife olarak intişarı emredil
miş olan bu kanunun meriyeti 1950 de olmak 
lâzımgelir. Federal Almanya Anayasasının 16 
nci maddesinde bu mecburiyet vaz'edilmiştir; 
son fıkrasında: 

(Halkın siyasi hayatında mevki işgal eden 
bir şahsa karşı alenen veya bir toplantıda ve
ya yazı, resim veya temsillerin tevzii suretiyle 
hakarette bulunulursa ve bu fiil de siyasi şah
sın resmî vazifesini küçük düşürücü mahiyette 
ise şu kadar cezaya mahkûm edilir.) Yani si
yasi sahada vazife alanları diğer şahıslardan 
farklı olarak hususi bir himaye teminatı altın
da bulundurmak lüzumunu vaz'etmiştir. Ve bu 
Alman Anayasasının 46 nci maddesinin son fık
rası ile Alman Meclisine tahmil edilen bir va
zifedir. Maddenin sonunda; «Üç aydan aşağı ol
mamak üzere hapis cezası verilir.» denilmekte
dir. Biz burada bir kanun resepsiyonu yapmı
yoruz. Bu bizim cemiyetin hususi hal ve icapla
rına göre halledilecek bir keyfiyettir. 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, 

bir Batı dilinden, bir Batı kanununun tercüme
si yapılıp buraya gelince şuna dikkat etmelidir: 
Hepimiz biliyoruz ki, Fransızcada Almancada, 
İngilizcedeki bir kelime Türkçeye tercüme edi
lirken farklı ve çeşitli mânaları olur. Türkçe 
bir kelime, başka bir lisana tercüme edilirken 
de aynı şey olur. Onun için bir madde gelince 
biz sormak lüzumunu hissediyoruz. İstihfaf diye 
tercüme edilen kelimenin karşılığında o dilde 
ne kullanılmıştır? Bunu anlamak hakkımızdır. 
Keza küçük düşürmek tâbiri için hangi kelime 
kullanmıştır, ne derece elâstiki bir tercüme ol
muş, ne derece tam tercüme olmuş, anlamak 
hakkımızdır. 

Şimdi, biteviye bize Batı kanunları getirili
yor. Ama bunlar bir bütün olarak alınırsa bir 
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mâna ifade eder. Bir kanunda ki, ispat hakkı 
vardır, oradaki şu hükmü alıp ispat hakkını al
mamak metne sadakat olmaz. Yine bir yerdeki 
yargıç emekliye sevk edilemez ve bir yerdeki 
sevk edilebilir o vakit onun yalnız bir hükmü
nün alınması fakat yargıcın durumunun hiç naza
rı itibara alınmaması doğru değildir. Bize Fran
sa'da şu, İngiltere'de bu var, denilmesi doğru 
değildir. Yani bir hükmü tam alır, ispat hakkı 
ile, yargıç teminatı ile, cezası ile üçünü birden 
alır. Veya biz Batı ile ilgili değiliz, biz bunu 
böyle istedik ve böyle yaptık, denir. Böyle güya 
Batıya dayanarak üç ayrı camianın, yani ceza, 
ispat hakkı ve yargıç teminatının üçünü bir ara
da almayıp yalnız bir tanesini alıp ondan sonra 
İngiltere'de, Amerika'da böyledir, demek doğru 
değildir. Bu nereye götürecek bizi bilmiyorum. 
Heyeti umumiyesinde bizi konuşturmadınız. Bizi 
nereye götüreceksiniz, aklım ermiyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, huzurunuzu Hamdi Sancar ar
kadaşımızın tercümesini okuduğu ve arkadaşla
rımızın merak ve heyecanla istediği cümlenin 
Fransızcasmı okumak niyetiyle rahatsız ettim. 
Müsaade ederseniz onu okuyayım : 

1881 tarihli Fransız Matbuat Kanununun 29 
ncu maddesinin son fıkrası : 

(Toute expression outrageante, terme de 
mepris ou invective qui ne renferme l'imputation 
d'aucun fait est une injure) 

Bir de müsaade ederseniz Avusturya Kanu
nunun bir maddesini de sizlere arz edeceğim. 
(Almancasmı da sesleri) Almancası maalesef bu
rada yok. Arzu edilirse onu da getirtiriz. Bura
da şimdi elimde tercümesi var, onu arz edeceğim. 
«Muayyen vakalar zikretmeden küçük düşürücü 
vasıflar veya fikirler isnadeden veyahut o kim
seyi aleni istihzaya mâruz bırakan kimse de aynı 
veçhile bir hakaret suçu işlemiş olur.» 

Bir meseleye daha temas edeyim. Muhterem 
Hikmet Bayur üstadımız ispat hakkını kabul et
medikçe falan, falan, diye konuştular. Biz şimdi 
ispat hakkı kanununu konuşmuyoruz. Bilcüm
le devlet memurları için mevcudolacak ispat 
hakkını, âmme hizmetiyle şu veya bununla il
gili bir kanuna da teşmile gidilebilir mi? Bu 
durum henüz Büyük Millet Meclisinde konuşul
madı ve böyle bir karar verilmedi. Bunun mut
lak surette çıkıp çıkmıyacağını dahi bilemiyoruz. 
İspat hakkı buraya gelince bunun üzerinde o za-
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man mütalâa serdetmek yerinde olur kanaatin
deyim. Bu suçun mevcudoluşu, Garb demokrasi
lerinde böyle suçların ve böyle fiillerin kanunda 
ifade edilmesinin hukuki olduğunun delilidir. 
Bunun ispat hakkını alâkadar edip etmemesi 
ayrı bir bahistir. Bu bahisleri ispat hakkı mev
zuu konuşulurken konuşuruz. 

Kaldı ki isnadedilen hususun suç teşkil edip 
etmemesi de yine ispat beyyinesiyle alâkalı ola
rak mahkemelerimizce ele alınıp birçok husus
larda beraetle neticelendirilmektedir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, 

bir şeyin anlaşılması lâzımdır. Buraya getirilen 
metinde ne vaka gösterilmekte, ne de sarahat 
bulunmaktadır. Halbuki okudukları Fransızca 
metinde (invective, mepris) falan deniyor. Yani 
bu iki metin birbirine uymuyor. Demek istemi
yorum ki behemehal uysun, fakat bize demesin
ler ki şu Batı kanununda şu vardır, ben ora- / 
dan aldım. Bunu tavzih etmek lâzımdır. Sonra 
ispat hakkı olmayınca meselesi başkadır. Bu hü
kümlerin Batı hükümlerine uyması için ispat 
hakkının önceden mevcudolması lâzımdır. Yar
gıç teminatının Batılı anlayışa göre mevcudol
ması lâzımdır. Bunlar mevcudolmadıkça bu ka
nunu getirmek ve Meclisten çıkarmak doğru de
ğildir. 

İspat hakkının çıkıp çıkmıyacağı meçhuldür 
diyorlar. İspat hakkı gelecek veya gelmiyecek. 
Bana behemehal çıkamıyacağını nereden biliyor
sun, diyor. İspat hakkı zaten mevcudolmalı ki 
kurulmak istenilen yeni usul Batı kanunlarına 
uysun. 

REİS — Başka söz istiyen yok, kifayet tak
rirleri de gelmişti. Şimdi madde hakkında veri
len takrirleri okuyoruz. 

Muhterem Reisliğe 
Muaddel birinci maddenin beşinci bendinin 

tamamen kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum. 
Konya Milletvekili 

Ziyad Ebüzziya 

Yüksek Reisliğe 
6334 sayılı Kanununun bâzı maddelerinin ta

diline dair olan kanun tasarısından birinci mad
denin «5» nci bendinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. Çıkarılmasını istediğim bentte aynen 
şöyle denilmektedir : «Kanunda tasrih edilen 
haller haricinde resmî sıfatı haiz olanları küçük 
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düşürmeyi hedef tutan veya bunlar aleyhine is
tihkar veya istihfaf hissi telkin edebilecek ya
hut müphem veya suizannı davet eyliyebilecek 
mahiyette neşriyatta bulunulması» 

İsparta Mebusu 
Said Bilgiç 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Birinci maddenin 5 nci bendnin beşinci satı

rında «mahiyette» kelimesi ile «neşriyatta» ke
limeleri arasına «yalan» kelimesinin ilâve edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

Muhterem Reisliğe 
1 nci maddenin 5 nci fıkrasındaki ceza mü

eyyidelerinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim : 

Fail 4 aya kadar hapis ve 200 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Konya Mebusu 
Ziyad Ebüzziya 

REÎS — Ziyad Ebüzziya ve Said Bilgiç ar
kadaşlarımıza ait ilk iki takrir, maddenin tay-
ymâ mütadair olup en aykırı tekliftir. Reye arz 
ediyorum : Nazarı dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Elâzığ Mebusu Salâhattin Toker'in takriri 
tekrar okundu) 

REÎS — Encümen iştirak etmiyor. Takriri 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Konya Mebusu Ziyad Ebüzziya'nm cezai 
müeyyidelerine mütaallik takriri tekrar okun
du) 

REÎS — Encümen iştirak etmiyor. Takriri 
nazarı dikkate alanlar... Almıy anlar... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 

hükmün ilâvesini arz ve rica ederiz. 
«Bu cürümler üçüncü bentte yazılı olanlar 

hariç, âmme vazifesi gören bir şahsa, vazifeden 
mütevellit muayyen bir fiili isnattan ibaret ise 
maznun bunun doğruluğunu dâvayı görmeye 
salahiyetli mahkeme huzurunda iddia ve ispat 
edebilir* 
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I Bu takdirde maznun beraet eder.» 

îstanbul Elâzığ 
Nazim Bezmen Selâhattin Toker 

Burdur Bursa 
i Fethi Çelikbaş S. Çıracıoğlu 

Kocaeli Bursa 
Turan Güneş ibrahim öktem 

REÎS — Encümen iştirak etmiyor. Takriri 
nazarı dikkate alanlar... Almıy anlar... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

Beşinci bendi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında bir takrir var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
1 nci maddenin komisyona geriverilmesini 

öneririm. 
Manisa Mebusu 

Hikmet Bayur 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Birinci maddenin heyeti umumiyesini reyle
rinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devletin siyasi veya malî iti
barına dokunabilecek veya âmmenin telâş veya 
heyecanını mucibolabilecek yahut âmme niza
mını veya halkın Devlete karşı beslediği itimat 
ve emniyeti sarsabilecek veya her ne suretle 
olursa olsun, âmmenin huzur ve sükûnunun bo
zulmasını tevlidedebilecek mahiyetteki yalan ha
ber ve havadisleri yahut bu mahiyetteki vesika
ları neşredenler veya bu şekilde yazı yazanlar 
yahut suiniyetle veya maksadı mahsusa müste-
nidolarak neşriyatta bulunanlar veya Devletin 
veya Hükümetin hariçteki itibar veya nüfuzu
nu kıracak şekilde asılsız, mübalâğalı veya mak
sadı mahsusa müstenit haber, havadis veya ma
lûmatı yabancı memleketlerde neşrettirenler ve
ya bilerek neşrine sebebiyet verenler yahut res
mî makam, merci, heyet, teşekkül veya resmî 
sıfatı haiz olanlar aleyhine tahrik edici mahi
yette neşriyatta bulunanlar 1 seneden 3 seneye 
kadar hapis ve (10 000) liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Yazı, haber, havadis, resim ve vesikaların me
tin, muhteva veya mahiyetlerinin tahrif veya 
tağyir edilerek neşri de aynı cezayı muciptir. 

Âmmenin ihtiyaçları için zaruri sayılan mad-
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delerin azalmasını veya fiyatlarının yükselip 
düşmesini tevlidebilecek veya dahilî emniyeti 
tehlikeye düşürebilecek yahut Hükümet veya 
âmme işlerine mütaallik kararları almaya sala
hiyetli diğer bütün resmî makam ve teşekküllere 
olan saygı ve itimadı sarsacak mahiyette yalan 
neşriyatta buulnanlar veya resmî makam ve 
mercilerle resmî sıfatı haiz olanların her türlü 
tasarruf, icraat veya muameleleri hakkında ya
lan haber ve havadis neşredenler veya bunlara 
mütaallik haber, havadis yahut vakıanın tahrifi 
suretiyle neşriyatta bulunanlar birinci fıkrada 
yazılı ceza ile cezalandırılırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı neşriyat, yalnız 
şahsın maddi veya mânevi zararını mucibolabi
lecek mahiyette ise mağdurun şikâyeti üzerine 
faili üç aydan bir seneye kadar hapis ve (2 000) 
liradan (10 000) liraya kadar ağır para cezasiy-
le cezalandırılır. 

Kanunda yazılı cürümleri nakil veya iktibas 
edenler, cürme mürettep ceza ile cezalandırılır
lar. 

ZlYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Muhterem. 
arkadaşlar, gayet kısa arz edeceğim, teknik ba
kımdan da daha evvel vermiş olduğumuz takrir
lerin hepsinin reddedildiğini hayretle gördük. 
Bu madde hakkındaki takdim edeceğimiz takriri 
de reddedebilirsiniz, ekseriyet sizsiniz, takdir 
sizlerindir. Bu madde hakkında hazırlamış ol
duğum takriri de takdim ediyorum. Uzun uza-
dıya izahat verecek değilim. Yalnız fevkalâde 
mühim, fevkalâde ağır bir maddedir. 

Bu maddede yalnız şu hususu arz etmeme mü
saade buyurun arkadaşlar: 1929 dan 1946 ya 
kadar 17 sene fiilen gazetecilik yaptım. Halk 
Partisinin en kuvvetli zamanında gazetecilik yap
tım ve yapmıya çalıştım. Eecep Peker'in bütün 
mücadelesine rağmen çalışmalarımda muvaffak 
oldum. Recep Peker'in basın düşmanı diye sıfat 
kazandığı Basın Kanununun altında gazetecilik 
ettim, istanbul örfi idaresi altında gazetecilik 
yaptım. 

Arkadaşlar, 1945 ten 1947 ye kadar yani De
mokrat Partinin mücadelesini yaptığımız zamaû 
35 defa mahkemeye verilmişimdir. Hattâ bir 
tanesi ben isviçre'de sanatoryumda tedavide iken 
cereyan etti, isviçre'ye kadar heyeti hâkime 
göndererek beni hastanede mahkûm ettirdiler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Hani o zaman matbuat hürriyeti vardı? 
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ZlYAD EBÜZZÎYA (Devamla) — O zaman 

matbuat hürriyetinin olmaması bugün de hürri-,. 
yetin olmamasını icabettirmez beyefendi. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Gazetem 1940 dan 1947 ye kadar 13 defa ka
patıldı. Bunun iki altışar aylığı Demokrat Par
ti kurulduktan sonra yaptığımız mücadelede vu-
kubuldu, bütün arkadaşlar bilirler. Biz o mü-
cedeleleri bir daha bunlar başımıza gelmesin di
ye yaptık. 

Arkadaşlar, hiçbir parti mülâhazası gözetme
den, tamamen samimî olarak arz ediyorum, şu 
maddeler muvacehesinde, gerek muhalif, gerek 
iktidar olsun, her hangi bir gazeteci nasıl gaze
tecilik yapabilir? (Soldan, gürültüler) Müsa
ade buyurun arkadaşlar iniyorum. 

Muhalif gazeteler en ibasit bir tenkidi dahi, 
en basit bir karikatürü dahi basmak imkânına 
malik olmıyacaklardır. Keza muhalefetin şura
da, burada yapacağı muhtelif hareketleri tenkid 
edecek olan iktidar gazetelerine de bu kanun ay
nen tatbik edilecekse, ki buna şüphemiz yoktur, 
onlar dahi gazetecilik yapamıyacaklardır. Bu 
vaziyette bir ceridei havadis çıkarmak, bütün 
gazeteleri bir tek ceridei havadiste toplamak, bu
nun yanıma -kadın sayfaları eklemek suretiyle 
tek bir mecmua ile ortaya çıkmak en doğru bir 
harekettir. Reylerinizi verirken vicdan sahibi 
olanların ellerini vicdanlarına koyarak bir defa 
daha düşünmelerini rica ederim. (Soldan, gürül
tüler) («Kim vicdansız?» sesleri) 

Arkadaşlar; müsaade buyurun, içinizde be
ni çok yakından, çok iyi tanıyanlar vardır. Hiç
bir hata yapmış insan değilim, içinizde vicdan 
sahibi olanlar varsa, diye lâf etmedim. Vicdan 
sahibi olanlar ellerini vicdanlarına koyarak rey
lerini versinler. Hepiniz vicdan sahibi olduğuna 
göre, ellerinizi vicdanınıza koyarak rey verin. 
Bu memleketi basın tahakkümü altında bulun
durmaktan kurtarın. 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin birinci fıkrasının sonundaki 

ceza hükümlerinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

(6 aydan bir seneye kadar hapis, 3 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. ) 

Konya Milletvekili 
Ziyad Ebüzziya 
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REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? Etmi

yor. Takriri nazarı dikkate alanlar... Almıyan
lar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının sondan ev

velki satırında (tahrif) kelimesinden evvel (kas
ten) kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Ziyad Ebüzziya 

REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? Etmi-
.yor. Takriri nazarı dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin 4 ncü fıkrasındaki (3 aydan, 

bir seneye kadar hapis ve 2 000 liradan, 10 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.) 
ibaresinin (2 aydan 6 aya kadar hapis ve 2 000 
lira ağır para cezası ile cezalandırılır.) şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Ziyad Ebüzziya 

REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? Etmi
yor. Takriri nazarı dikkatinize arz ediyorum, 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin son fıkrasında (cürümleri) 

kelimesinden sonra (bilerek) kelimesinin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Ziyad Ebüzziya 

REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? Etmi
yor. Takriri nazarı dikkatinize arz ediyorum, 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı. 
dikkate alınmamıştır. 

Muhterem Reisliğe 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini : 
Devletin siyasi veya malî itibarına dokunan 

veya âmmenin telâşını veya heyecanını mucib-
olan veyahut âmme nizamını veya halkın devlete 
karşı beslediği itimat ve emniyeti sarsan veya 
her ne suretle olursa olsun âmmenin huzur ve 
sükûnetini bozan yalan haber ve havadisleri bi
lerek yahut bu mahiyetteki hakikat olmıyan ve
sikaları kasten neşredenler veya bu şekilde kas
ten yazı yazanlar veya devlet veya hükümetin ha-
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! riçteki itibar veya nüfuzunu kıracak şekilde asıl

sız haber, havadis veya malûmatı yabancı mem
leketlerde kasten neşrettirenler veya resmî ma
kam, merci heyet aleyhine tahrikâta vesile veren 
yalan neşriyatta bulunanlar. 

Tarzında tadilini arz ve teklif ederim. 
Konya Milletvekili 
Ziyad Ebüzziya 

REÎS — Efendim, takrir sahibi takririni ge
ri almak istiyor. Binaenaleyh takrir geri alın
mıştır. 

Üçüncü maddeyi aynen reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1, 3 ve 7 nci 
maddelerinde yazılı cürümlerin tekerrürü halin
de cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen... Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı cürümler
den dolayı suçlular hakmda tâyin olunacak ağır 
para cezasının on mislinin, ister hakiki, ister 
hükmi şahıs olsun, cezaen mesul edilemiyen hal
lerde mevkute sahibinden veya naşirden tahsili
ne de hükmolunur. 

Bu para cezası Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümleri
ne tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrürü de 
esas olamaz. 

BEHZAT BÎLGÎN .(İzmir) — Efendim; Ba
sın Kanununda buna mütenazır bir maddeyi 
Muhterem Heyetiniz haksız bulduğu için red
detti. Sahibinin mesul edilemiyeceğini orada 
ifade ettiler. Küçük çocuğun hiçbir mesuliyeti 
yoktur. Onun için encümen tashih etmek lûtfun-
da bulunsun. Eğer encümen bu maddeyi ıslah 
etmiyecekse bendeniz bir teklifte bulunacağım. 

REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HAMDİ 

SANCAR (Denizli) — iştirak etmiyoruz. 
REİS — Beşinci maddeyi reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... . Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Muayyen maksatlarla açık veya 
kapalı yerlerde yapılan toplantılarda bu kanun 
hükümlerine muhalefet hallerinde de fail bu kar 
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nunda yazılı şartlar dairesinde aynı cezalarla ce
zalandırılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
^ Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi baştan ikinci maddeyi okuyo
ruz. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 1, 3, 4, 5 nci 
maddeleri tadil edilmiş ve bu kanuna bir mad
de ilâve olunmuştur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Başlığa ait 1 nci maddeyi okuyoruz. 

Madde 1. — Neşir yoliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun adı aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Neşir yoliyle veya radyo ile yahut toplantı
larda işlenen bâzı cürümler hakkında Kanun. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) Efendim, hey
eti umumiyesi üzerinde söz istemiştim. 

REÎS — Efendim, her iki kanuna şâmildir. 
ikisinin beraber müzakeresini karar altına aldı
ğımız için sonunda söz vereceğim. 

Efendim, Basın Kanununun 30 ncu madde
sinin müzakeresi cereyan etmişti. Bu husustaki 
takrirleri okuyoruz. 

Reisliğe 
30 ncu madde 5 nci paragrafın tayyını teklif 

ederim. 
Burdur 

P. Çelikbaş 

Başkanlığa 
30 ncu maddede, gazete kapanmasına ait 5 nci 

fıkranın kaldırılmasını öneririm. 
Manisa 

H. Bayur 
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Yüksek Reisliğe 

30 ncu maddedeki, gazete kapama hükmünün 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rine inhisarını arz ve teklif ederim. 

izmir 
B. Bilgin 

RE IS — Üç takrirde de 5 nci bendin tayyı 
istenilmektedir. 

BEHZAT BlLGlN (izmir) — Benim takri
rim diğerleriyle aynı mahiyette değildir. 

REİS — Ayrı ayrı okutup reye koyacağjz 
efendim. 

(Fethi Çelikbaş ve Hikmet Bayur'un takrir
leri tekrar okundu.) 

RElS — ikisi de aynı mahiyettedir. Encü
men iştirak etmiyor. Bu Utkrirleri nazarı dikka
te alanlar... Almıyanlar.... Nazarı dikkate alın
mamışlardır. 

(izmir Mebusu Belızat Bilgin'in takriri tek
rar okundu.) 

RE IS — Encümen iştirak etmiyor. Takriri 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

30 ncu maddeyi evvelce okunan şekliyle rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir lehte ve bir de aleyhte olmak üzere her 
iki kanunun tümü üzerinde söz istiyen iki arka
daşa söz vereceğim. 

Aleyhte, Fathi Çelikbaş, buyururpız. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; 15,5 saattir fasılasız müzake
releri takibediyorsunuz. Kanun lâyihalarının 
ilk günden itibaren Meclise intikal ettiği sıra
da vâki müdahalemizin ne kadar yerinde oldu
ğu şu 15,5 saatlik mesai ile sabittir, ister iste
mez ilerde bu kanun lâyihalarının zabıtlarını 
tetkik edenler muhalefet partilerine mensub-
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olanların komisyon mesaisine niçin katılmadık
larına dair suallerinin cevabını zabıtlarda tebes
sümle okuyup geçeceklerdir. 

Ne olmuştur? Hakikaten iki kanun lâyiha-
siyle medeni camialara karşısında katiyen Türk 
milletinin lâyik olmadığı yeni birtakım, hürri
yetleri kısıcı, demokrasiyi geriye götürücü te
şebbüslere gidilmiştir. 

Elbette Türk tarihinin demokratik inkişa-
fiyle ilerde alâkadar olacak insanlar Yüksek 
Meclisin bu sahadaki çalışmalarına sadece par
tilerin değil, teker teker her mebusun takındı
ğı tavrın kıymetini vermekte tereddüdetmiye-. 
çektir. (Soldan, «ne demek?» Sesleri) 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Tehdit! 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Murad 
Âli Bey daima tehdidden korkuyor. Muhterem 
arkadaşlar demokratik idarelerde Murad Âli 
Beyin anlıyamadığı bir müessir kuvvet vardır. 
(Soldan, «nedir o?» Sesleri) O müessir kuvvet 
de ne iktidarın ekseriyeti, ne muhalefet partisi
nin sözcüsüdür. (Soldan, «tabanca» sesleri) 

O müessir kuvvet, arkadaşlar, yarın seçim 
bölgelerinize gittiğinizle seçmenlerinizin sizin 
üzerinizde tesir edici sualleri olacaktır. (Gürül
tüler) Buna, arkadaşlar (efkârı umumiye) di
yoruz. Bu memleketin tarihinde hiçbir zaman 
efkârı umumiyenin rolü bugünkü kadar mü
essir olmamıştır. Ve sizi bu tesirden kurtarmak 
için değil midir ki, bu kanun lâyihaları seyri 
seri ile sevk edilmiş ve fasılasız 15,5 saat mesai
ye behemehal mümkün olan süratle çıkarılmak 
istenmiştir. 

Ne olacaktır arkadaşlar? Çadırlarda, evler
de, kahvelerde bu kanun lâyihası ile meni edil
mek istenen konuşmalar cereyan edecek ve ıstı
rapları dile getirilmese bile vatandaşların na
zarlarında okumak mümkün olacaktır. Bundan 
kim istifade edecektir? Emin olun iktidar her-
gün biraz daha huzursuzluk uçurumuna yu-
varlanacaktır. Demokraside vatandaş ıstırapla
rına kulak tıkamakla çare bulunmaz. Vatan
daşın ıstırabına makamının, vazifesinin ica-
bettirdiği mesuliyet duygusiyle tedbir ve ça
releri bulmak hükümet' adamlarına düşen iş
tir. 

Muhterem Hikmet Bayur temas etti. Dün
yanın hiçbir memleketinde bir basın kanunu 
tek başına müstakillen bir basın kanunu ola-
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rak mütalâa edilmez. Anayasanın, parlâmen
todaki nizamnamenin, hâkim teminatının üni
versite muhtariyetinin matbuat hürriyetinin 
ispat hakkının bir arada mütalâası şarttır. 
Bunlar hepsi birden bir bütün teşkil eder, bir 
sistem vücuda getirirler. 

ş Bakıyorsunuz Hükümetin esbabı mucibesine, 
i bilhassa ilâve etmek lâzımgelir ki, böyle ciddî bir 
! meselede bir esbabı mucibenin taşıması lâzım-

gelen hususiyetleri bu gerekçe taşımaktadır. 
Yabancı mevzuat içinde bir kanunun bir par
çasından, diğer bir kanunun bir diğer parça
sından yakalamak suretiyle yamalı bohçe halin
de sizleri dahi tatmin etmiyen esbabı mucibe-
lerle kanun lâyihaları gelmiştir. Demin mad
deyi okudum, bir profesörün yazısını okudum, 
aranızdaki arkadaşların konuşmalarında tezat
lar tesbit ettim. Ve hattâ komisyonun dâhi, 
Hükümetle beraber, Turan Güneş arkadaşımı
zın müdellel meseleleri karşısında sükûtu ihti
yar etmek lüzumunu idrak ettiğini burada mü
şahede ettik. (Gürültüler) şu halde ne oldu? 
İktisadi şeye temas etmiyorum, müsterih ol
sunlar. (Ondan da konuş sesleri) yalnız Baş
vekil bir hususa temas ettiği için ben tekrar 
hatasını tashih etmek lüzumunu hissediyorum. 
Demin dediler ki, cevap vermek meselesinde, 
dünyanın bugünkü ağır şartları içerisinde 
memleketimizin, durumu hususiyeti filân de-
dilerdi ve, biraz önce NATO Nazırlar Konse
yinin son toplantısından haberdar değilim de
diler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-
bul) — Lâtife olduğunu da mı anlamadınız? 

REİS — Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 
Zaten uzadı, daha çok uzıyacak. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Zaten 
konuştuklarımızın büyük bir kısmı, zabıtlardan 
okuyanlar için bellidir, hiçbir şeyi ciddî .telâkki 
etmediğinizi gösterir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan 
bul) — Bunu sizden ilk defa işitiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Daha çok 
işiteceksiniz. 

Bu itibarla bu işi yalnız kendi efkârı umu-
miyemiz bakımından değil; mademki bu kanun 
lâyihaları devletin dışarıda da itibarını koruma
ya matuftur, ben bu kanun lâyihalarının dışa
rıda da itibarımızı sarsacağının zapta geçiril-
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mesi için grup adına burada soz almış bulunu
yorum. Bu memleketin itibarını bu çeşit kanun
larla koruyamayız arkadaşlar. Bu asırda mede
ni âleme katılmanın mücadelesini yapan bir 
memleket değil, en iptidai memleketler bile mü-
cerredat içinde yaşamamaktadırlar. Her nerede 
ne yapılıyorsa her şeyden haberleri vardır. O 
kadar ki Anadolu Ajansından öğrenemediğimiz 
şeyleri yabancı ajanslardan öğrendiklerimiz çok 
vâkıdir. Hakikaten Türk milleti kendi millî men
faatini alâkadar eden meselelerde kimin sayesin
de neyi öğrendiğini bilmelidir. Bakınız bunu 
açık olarak söylüyorum; eğer bizim böyle bir 
kötü niyetimiz varsa ki, millet bizim niyetleri
mizi tam mânasiyle öğrenmektedir. Orada oturup 
sayenizde öğrendik diyen insanlar bize bu mev
zularda en uf ak bir şey öğretemezler. 

MUZAFFER BALABAN (izmir) — Taban-
ca ile geliyorsunuz, utanmıyor musunuz? Toplan
tılarda küfür ediyorsunuz, tabanca kullanıyor
sunuz.. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) -T- Şimdi 
beyefendi mademki çok alâkadardır, hiç olmazsa 
öğrensin; bir topluluk içinde, bir parti içersinde 
çeşit çeşit insanlar olabilir. (Gülüşmeler) Arka
daşlar diyor ki «mideci dediniz.» Bundan eğer 
mideci varsa alınır, yoksa alınmaz. Bendeniz de 
vekâlette bulundum hiçbir' gazete neşriyatından 
zerrece alınmadım. 

Şimdi gelelim mevzua. Muhterem arkadaşlar, 
eğer yüksek heyetiniz memleketin demokrasiye 
götürülmesinde içinizde her hangi bir kişinin ve
ya hükümetin hatalı olduğu umumi efkârca da 
bilinen bir şeyin benimserseniz bu zihniyetle 
demokrasiye bir adım gitmeye imkân ve ihtimal 
yoktur. Çünki demokrasi felsefesi itibariyle fer
dî mesuliyete dayanır. Her kişi kendi hesabını 
verir. (Burası mektep değildir sesleri) Bir bey 
çıkar bize müdahale eder, o vakit söylesenize mek
tep olmadığını. Bu itibarla bu meselelerde, ku
surların dahi benimsenmesi bugüne kadar devam 
eden bir haleti ruhiye içerisinde devam edip 
gidecek olursa demokrasimizin bir adım dahi 
kat'etmesine imkân yoktur. Bunu bilmek lâzım
dır. Neye lüzum vardı, bunu îsviçreden, Alman
ya'dan, İsveç'ten aldik demeye? Yarın o mem
leketlerde bu vesikalar ele geçer, bizde böyle 
şey yok, bizim mevzuatımızı almış muayyen is
tikametlerde tağyir etmişsiniz derlerse bundan 
millî itibarımız zarar görür. 
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MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 

— itibarı biz biliriz. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Eğer bu 

iş Muhasebei Umumiye Kanununun 32 nci mad
desi olsaydı burada Murad Âli'nin de sözü 
olurdu. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Burası Meclis, tabanca ile gelinmez. 

RElS — Murad Âli Bey oturduğunuz yeri 
hitabet kürsüsü mü sanıyorsunuz? Oradan ko
nuşulmaz. Nizamnamede eğer yeni bir değişik
lik varsa, söyleyin de hatipler oturduğu yer
den konuşsunlar. Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — insan 
Hakları Evrensel Beyannamesine de aykırıdir, 
bunlar. Kaldı ki Yüksek Meclisin karariyle ah-
den bağlı toplulukların andlaşmalarma dahi 
bu kanun lâyihası aykırıdır. 

Şimdi müsaade ederseniz okuyuvereceğim, 
daha mürekkebi kuramamış. NATO Anlaşması; 
işbu andlaşmaya taraf olan devletler Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasmm gaye ve prensiplerine 
inançlarını ve bütün milletler ve hükümetlerle 
barış halinde yaşamak arzularını teyideyliyerek 
milletlerinin demokrasi prensipleriyle fert hür
riyetleri ve hukukun hükümranlığı üzerine mü
esses bulunan hürriyetlerini, müşterek mirasla
rını ve medeniyetlerini korumaya karar vere
rek...» 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bir arzuhal ver de bizi çıkarsınlar 
NATO'dan.. 

. FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Bu kabîl 
andlaşmalardan arzuhal ile çıkarılmıyacağmı 
Başvekil bilirler. 

Şimdi NATO'nun en son toplantısı kararma 
geçeceğim. Sadece Hariciye nazırlarından te
şekkül eden konsey toplantısının, eskiden Ma
liye nazırları, Millî Müdafaa nazırları iştirak 
ederlerdi. Son Hariciye Nazırları Konsey top
lantısında neşredilen tebliğde şunlar var. 

«Atlantik Paktı üyeleri bunu yaparken mil
letler için esas olan hayat ve hürriyet hakkı gibi 
insan haklarının bilhassa demokratik rejimin, 
ferdî hürriyetin, kanun hâkimiyetinin ve basın 
hürriyetinin tehlikeye girdiğini gördükleri 
için..» Arkadaşlar bu kanun lâyihaları, sizlerin 
ifade ettiğiniz gibi basın hürriyetini ihya et-
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miyor. Sözcümüz Turan Güneş'in de açıkça be
lirttiği gibi, lâyihalar umumi menfaatleri göze
ten bir maksada göre hazırlanmış değildir. Bi
lâkis muvaffakiyetsizliği her gün biraz daha 
mütebariz hale gelen bir iktidarı iş başında tu
tabilmenin baskı hükümlerini ihtiva ediyor. 
(Ooooooo sesleri) (telgraf, telgraf sesleri). 

Sonra müsaade ederseniz bir hususa daha te
mas edeyim. Geçen yıl Yüksek Heyetiniz seçmek 
suretiyle Avrupa Konseyine de gittik, hiç ol
mazsa Avrupa Konseyinden de biraz bahsede
yim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Onu sen bırak, biz idare ederiz. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bakınız 
nasıl sakat bir düşünce, yanlış bir düşünce! 
Aman Beyefendi, Türkiye bütün Türklerindir. 
Bizim burada konuştuklarımız şeyler bizler için 
değil, bütün Türkiye için, bütün Türkler için
dir. İşte asıl sakatlık buradan geliyor, asıl ihti
lâfımız buradan doğuyor. Siz yürüttüğünüz re
jimde murakabe şu bu diyorsunuz, programınız
da da böyle. Ama tatbikatta eser yok. Bu iki 
parti programı arasındaki fark da açık olarak 
görülüyor. Programınızda demokrasiyi metafi
zik bir görüşle benimsemiş olduğunuzdan böyle 
düşünüyorsunuz. (Gürültüler) 

REİS — Sadet dışına çıkmamanızı rica ede
rim, Fethi Bey. Kanunun lehinde veya aleyhin
de konuşacaksınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Her çeşit 
hürriyet bu demokrasilerle alâkalıdır. 

REİS — Demokrasi her şeyle alâkalı, o va
kit her mevzua girebilirsiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müsaade
nizle, Reis Beyin bu şekilde konuşmaları dahi 
bizim için kıymetlidir. 

Şimdi Avrupa Konseyinin statüsüne temas 
edeceğim. Statü diyor k i : «Avrupa Konseyinin 
amacı üyeleri arasında müşterek malları olan 

• ülkü ve prensipleri korumak ve yaymak. Bunun 
dışında 1949 da Türkiye ve Yunanistan'ın Av
rupa Konseyine alınması sırasında cereyan eden 
müzakereler bize söylendiği için müsadenizle si
ze de bendeniz arz etmek istiyorum. 

İtiraz etmişler, orada konsey azaları serbest 
konuşuyorlar, herkes serbestçe istediğini söylü
yor, noktai nazarını istediği gibi beyan ediyor, 
hattâ aynı memleketin mebusları birbiriyle 
münakaşa ve mücadele dahi ediyorlar. 
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Sene 1949, Yunanistan ve Türkiye'nin Avru

pa Konseyine alınması müzakere ediliyor, bir kı
sım âza şiddetli itiraz ediyor. Bir Belçika'lı me
bus dedi ki : «Bunlarda ülkü, prensip nerede, 
müşterek miras nerede? Bunlar otoriter memle
ketlerdir...» 

Kalktım, Türkiye otoriter bir rejimden de
mokrasiyi kurmanın demokrasiye geçmenin 
hamlesini yapan bir memlekettir, alınır. Fakat 
Yunanistan demokratik bir idareden otoriter 
bir idareye geçmek niyetinde olan bir memle
ket olduğu için alınmamak Yunanistan için mev-
zuubahsolabilir. Şuhalde adım adım bütün çalış
malarımız her tarafta takibedilmektedir. Ve 
esasen enternasyonal bağlantılarımız dahi bizim 
bu mevzularda münferit çalışmaya hakikaten 
kendimizi vermemizin isabetli olmıyacağmı ifa
de eden andlaşmalardır. Biz bunu, kanunun he
yeti umumiyesi reylerinize iktiran edeceği sıra
da noktai nazarımıza uygun bir netice istihsali 
için söylemiyoruz. Ama yarın her hangi bir şe
kilde yabancı basında veya müttefikimiz ve 
dostumuz olan memleketlerde milletin aleyhi
ne bir hava yaratılmak istenirse bunun vebali
ne iştirak edemiyeceğimizi izah için söylüyoruz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Kırmızı rey verdiğinize göre zaten bu 
zahirdir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Kanunun 
maddeleri bitip heyeti umumiyesi reye konur
ken mebusların konuşmasının sebebi, vereceği 
beyaz, kırmızı veya yeşil reyin izahını yapmak 
içindir. Buna explication de vote derler. Bu iti
barla bunu da öğrenmiş olunuz, beyefendi. Si
zin meziyetleriniz varsa bugün öğrenmekte de
vam edelim. Biz herşeyin bizden biteceğini id
dia eden insanlar değiliz. Bugünkü Meclis çalış
malarında veya Meclis dışı çalışmalarında bu 
mevzuda iki noktai nazarı, iki zihniyeti terazi
nin kefesine koyarsanız, kimin her şeyin ken
disinden bittiğini, kimin başka bir noktai na
zar, görüşe sahibolduğunu öğrenmek kolaydır. 
Bizim herşeyi bildiğimiz gibi bir iddiamız yok
tur. Bugün dahi hareketlerinizde ve sözleriniz
de kanaat getirdiğimiz bir şey olursa tamamen 
size iştirak ederiz. Ama hal böyle olmadığı tak
dirde üzerimize düşen vazifenin icabı olarak 
tereddüt duymadan tenkidlerimizi söyleriz. 
Bunları tesbit etmekte elbette menfaat ve fay
da mülâhaza ederiz. 
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Şimdi bakınız, işi kolaylaştırmak için bir j 

başka teklif daha getiriyorum. Bugünkü konuş
malarımız memleketin demokratik gelişmesin
de hakikaten sizin noktai nazarınıza göre de 
bizim noktai nazarımıza göre de, mümkün ol
duğu kadar umumi efkârca yakından bilinmesi 
lâzımgelen konuşmaları ihtiva etmektedir. Bakı
nız iki taraflı söyledim. Dahilî Nizamnamenin 
ne güzel bir maddesi var, diyor ki : «Meclis za
bıtları Resmî Gazeteyle ilân edilebilir.» Şimdi; 
hakikaten 16 saat devam eden müzakerelerde 
çeşitli noktai nazarlar serdedilmiş olup bunun 
umumi efkâra Resmî Gazete ile dayrulmasm-
daki fayda, her iki noktai nazara göre de aşi
kârdır. 

Nihayet iktidar partisi kendi noktai nazarı
nı, Hürriyet Partisi, kendi noktai nazarını, müs
takiller kendi noktai nazarını, Halk Partisi ken
di noktai nazarını, Cumhuriyetçi Millet Parti
si kendi noktai nazarını memleketin resmî ga- I 
zetesi ile umumi efkâra duyurmak gibi istisnai 
bir imkâna kavuştuğu andan itibaren en âdil 
bir hakem olan Türk milleti haklıyı, haksızı da
ha kolaylıkla ayırmak imkânına mâlik olacak
tır. Lütfediniz, bu zabıtları olduğu gibi resmî 
gazetede neşrettiriniz. Bu suretle memlekete bü
yük hizmet ifa etmiş olacaksınız. (Takir ver, 
sesleri) 

Takririm var hazır, müsterih olunuz. Ayrıca 
bu kanun lâyihaları dolayısiyle demokrasinin 
ferdî mesuliyet esasından hareket ettiğini ve bu 
kanun lâyihalarının âmme menfaati bakımından 
hakikaten kimin ne yaptığının öğrenilmesinde 
lüzum ve faide olduğu aşikâr bulunduğu müta-
lâasiyle Dahilî Nizamnamenin 15 kişiye vermiş 
olduğu bu salâhiyete istinaden bu iki kanun lâ
yihasının açık oya arz edilmesini teklif ediyo
ruz. Sözlerim bundan ibarettir. (Sağdan, alkış
lar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Reis Bey müsaade eder misinizi... I 

REÎS — Hayır efendim... Dahilî Nizamna
meye göre lehte ve aleyhte iki mebusa söz ver
meye mecburum. Hamdi Sancar. 

A. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Muhte
rem arkadaşlar, Fethi Çelikba,ş arkadaşımız bir 
taraftan Demokrat Partinin şahsiyetine, bir ta- I 
raftan Türk milletine, bir taraftan Yüksek Mec
lise , «tâbirimi mazur görsünler» bir Konfüçyüs 
edası ile vaiz ve nasihattan sonra - bu kanunun J 
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j esasen birçok noktalardan tenkidini yapacaktı. 

Bunu yapmasını beklediğimizi söylemeye lüzum 
olmamakla beraber - bu kadar ithamkâr bir ko
nuşma yapacağını samimiyetle söylüyorum, tah
min edememiştim. Bu ithamlarını konuşmaları
nın ana hatlarını mümkün mertebe şöyle tesbit 
ettim: 

1. Seçmenlerinize nasıl cevap vereceksiniz? 
Cevap: Biz bu kanundan dolayı seçmenlerin 

suallerine hedef olacak durumda değiliz. Seç
menlerimizin, Türk milletinin bize telkin etmiş 
olduğu ve halkın ruhu olarak bize ilham etmiş 
olduğu esaslardan mülhem olarak, bu kanunu 
onların isteklerine, arzularına uygun bir şekil
de Yüksek Meclisin huzuruna getirmiş bulunu
yoruz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Seçmenlerin nabzını yoklamadan, daha umu
mi bir ifade ile milletin nabzını yoklamadan yu
kardan aşağı doğru siyasi bir teşkilât kurma
nın ve siyasi faaliyette bulunmanın ilk örneği
ni Muhterem Fethi Çelikbaş ve arkadaşları ver-

I mislerdir. 
Demokrat Parti bu milletin damarlarından, 

kanından, bütün varlığiyle milletin içinden doğ
muş ve kökleri milletin içinde olan bir partidir. 
Bunu Fethi Çelikbaş çok iyi bilirler. Nasıl bil
mezler ki, bu nâçiz arkadaşmızdaki onun arka
sından bu partinin içine girmiş ve onun bura-
raki konuşmalarından mesuliyet mevkiindeki 
hareketlerinden ilham almak mevkiinde buludan 
bir arkadaşmızdır. Çelikbaş bu sıfatından te-
cerrüdedeli de çok az zaman geçmiştir. 

Halk arasında fısıltıların başlıyacağını ve 
bu itibarla da iktidarın her gün çökeceğini söy
lediler. Sanki bizi çökmekten kurtarmak isti-
yen bir halaskar edası ile; «aman Demokrat 
Partililer nereye gidiyorsunuz? Eğer, bu yoldan 
dönmezseniz mazallah partiniz çökecektir.» de
diler. Buna ancak gülerek teşekkür ederiz, Fet
hi Bey. 

Basın Kanunu ile beraber Anayasanın, hâkim 
teminatının, üniversite muhtariyetinin bir ara
da mütalâa edilmesi lâzımgeldiğinden bahsede
rek (eğer aldanmadımsa, her halde bir zühul 
eseri olacak) ispat hakkından bahsetmediler. 
(Etti etti, sesleri) 

Etti mi? Pekâlâ. 
Basın Kanuniyle Anayasa münasebetleri 

mevzuunda deminki konuşmalarımın arasında bir 
1 arada arz etmiş olduğum gibi modern demokra-
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silerin en mütekâmil anayasalarından biri olan 
Federal Almanya Anayasasının 46 ncı maddesini 
özürler dileyerek, tekrar etmek mecburiyetini 
hissediyorum. 

En mütekâmil anayasalardan birisi olan Fe
deral Almanya Anayasasının 46 ncı maddesinde 
ve yine bu anayasanın temel haklar faslının 5 
nci maddesinde matbuatla, matbuat hürriyetiy
le şeref ve haysiyetlerin korunması mevzuunda 
şu tarzda hükümler yer etmiş bulunmaktadır. 
Temel hakların beşinci maddesinde, matbuat hür
riyetinin klâsik anayasalardaki aşağı, yukarı ta
rifini yaptıktan sonra, bunun hudutlarını tas
rih etmektedir. Bizim Anayasamız, matbuat 
hürriyetinin kanun dairesinde serbest olduğunu 
söylemek suretiyle umumi bir hüküm vaz'etmiş
ken modern Alman Anayasasının dikkate şayan 
bir fıkrası ile şu teferuata girmek lüzumunu 
hissetmiştir. Maddenin son fıkrasında : «Bu 
hakların matbuat hürriyetinin hudutları genel 
ceza hükümlerinde yani cezai kanunlarda, genç
liğin korunmasına dair olan kanunlarda - bize 
göre orijinal olan bir hükümdür - « Bu, Alman 
gençliğini matbuatın tahribedici, hırpalayıcı te
sir ve telkinlerinin karşısında muhafaza etmek 
mecburiyetini hissedip bunun için de Meclise 
hususi kanun getireceksin» diye bir emir ve ta
lepte bulunmuştur. Böyle bir hususiyeti var
dır, arkadaşlar. 

Yine aynı maddenin son fıkrasında şeref ve 
haysiyetlerin korunmasına dair olan hüküm
lere de demek suretiyle gençliğin korunması 
ile birlikte şeref ve haysiyetlerin de matbuat 
hürriyetinin tahribedici tesirleri karşısında hu
susi bir itina ile korunması kabul edilmiş bulu
nuyor. Biz bugün matbuat hürriyetine, hie 
şüphe yok ki, bizim irade ve ihtiyarımız dışında 
olan anormal bir gidiş karşısında, şerefleri ve 
haysiyetleri korumak mülâhaza ve endişesiyle 
bir nizam vermiş bulunmaktayız. Bir ara muh
terem arkadaşımız dış itibarımızın da sarsılaca
ğından bahsettiler. Gönlüm razı olmuyor ama 
bu sözde, (tâbirimi mazur görsünler) biraz 
uzaktan dahi olsa, bir jurnal edası hissetmemek 
mümkün değildir. (Soldan, bravo sesleri) Elbet
te demokrasi tarihi 1956 senesinin baharında 
bir muhalif mebusun iktidar mensuplarını mu
ayyen bir kanun hakkında rey baskısı altına 
almak istediğini ve bunun için gazetelerinde 
neşrettiği nota misullû bir beyanat verdiğini 

1956 C : 1 
ibretle kaydedecektir. Fethi Çelikbaş gazeteler
de neşredilen ve topyekûn iktidar mensupları
nın bizlerin, bu kanunun kabulü takdirinde ya
rın birer birer hesaba çekileceğimizi söylemek 
suretiyle açıktan açığa Heyeti Umumiyeyi bas
kı altına almak istemiştir, arkadaşlar. 

Hepimiz şuna kaani bulunmaktayız ki, dün
yanın en mukaddes varlığı olan bir hürriyet sa
hasında asgari devlet otoritesini muhafaza et
mek ve memleketin yüksek menfaatlerini, aki-
beti tâyin imkânı bulunmıyan tehlikeler karşı
sında muhafaza altına almak mülâhazasiyle 
koyduğumuz nizamda biribirimizden hiç farksız 
olarak en vatanperverane bir his içinde bulu
nuyoruz. Bunun hesabını Fethi Çelikbaş'a de
ğil bütün tarihe ve millete vermeye hazır oldu
ğumuzu bir kere daha tekrar ederek huzurunu
zu terkediyorum. 

REÎS — Takrirler var,,okuyoruz. 

Muhterem [Riyasete 
Çarşamba günü saat 15 ten beri fasılasız de

vam eden inikadın müzakere zaptının Dahilî 
Nizamnamenin 147 nci maddesi gereğince Resmî 
gazete ile ilânını teklif ederiz. 

Burdur Bursa Konya 
F. Çelikbaş S. Çıracıoğlu Z. Ebüzziya 

Burdur Bursa 
B. Kayaalp Dr. t. öktem 

REÎS — Efendim, bütün bu müzakerelerin 
aleni olması ve gazeteler tamamen neşretme 
hakkını haiz bulunması sebebiyle Resmî gazete 
ile neşrine Riyasetçe lüzum görülmemektedir. 
Bu itibarla bu takriri okumakla iktifa ediyoruz. 
ikinci takrirleri okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Konuşulan, Neşir yoliyle veya radyo ile ya

hut toplantılarda işlenen bâzı cürümler hakkın
daki kanun lâyihası üzerinde teker teker her 
mebusun hattı hareketinin b'ilinmesindeki âmme 
menfaati aşikâr olmakla, Dahilî Nizamnamenin 
136 ncı maddesi mucibince acık reye müracaat 
olunmasını saygılarımızla talebediyoruz. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
Reis V. Reis V. 
Burdur Manisa Kocaeli 

F. Çelikbaş M. Alakant T. Güneş 
Antalya Burdur Bursa 
A. Okur B. Kayaalp S. Çıracıoğlu 
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Balıkesir istanbul 
E. Güreli N. Bezmen 

Bursa Hatay 
R. Aybar Ş. Ina] 
Kocaeli Tokad 

E. Alican H. Kangal 
Zonguldak Zonguldak 
H. Balık C. Kıpçak 

Ankara 
M. Ete F. L 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 
Diyarbakır 

R. Karaosmanoğlu 
Urfa 

M. Timur 

Elâzığ 
S. Toker 

Çanakkale 
S. Karanakçı 

Urfa 
F. Ergin 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
(Manisa 

, Karaosmanoğlu 
Konya 

Z. Ebüzziya 
Bursa 

î. öktem 

REİS — Efendim bu takriri geri alıp dü
zeltilmesini rica ediyoruz. Esbabı rnueibelidir, 
esbabı mucibeye lüzum yoktur Esbabı mucibe-
siz bir teklif gelirse o zaman kabul ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Konuşulan basın kanunu lâyihası üzerinde 

teker teker her mebusun hattı hareketinin bi-
linmesindeki âmme menfaati aşikâr olmakla, 
Dahilî Nizamnamenin 136 ncı maddesi muci
bince açık reye müracaat olunmasını saygıları
mızla talebediyoruz." 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu. 
Reisvekili 

Burdur 
F. Çelikbaş 

Antalya 
A. Okur 

Bursa 
S. Çıracıoğlu 

Elâzığ 
S. Toker 
Kocaeli 

E. Alican 
Zonguldak 
H. Balık 

Zonguldak 
C. Kıpçak 

Manisa 
F. L, Karaosmanoğlu 

Diyarbakır 
R. Karaosmanoğlu 

Reisvekili 
Manisa 

M. Alakant 
Kocaeli 

T. Güneş 
İstanbul 

N. Bezmen 
Bursa 

R. Aybar 
Tokad 

H. Kangal 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
E. Güreli 
Burdur 

B. Kayaalp 
Hatay 

Ş. înal 
Bursa 

î. öktem 
Urfa 

F. Ergin 
Urfa 

M. Timur 
Konya 

Z. Ebüzziya 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Çanakkale 

S. Karanakçı 

REİS — Bu da aynı şekilde bir takrirdir. 
Burada esbabı mucibe zikretmek doğru değil
dir. Takriri iade ediyorum, efendim. 

Yüksek Riyasete 
5680 sayılı Kanunun tadili hakkındaki ka

nun teklifinin açık oya konulmasını îç Tüzük 
hükümlerine göre arz ve teklif ederiz. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Malatya 
Tevfik Ünsalan 

Malatya 
Mehmet Kartal 

Malatya 
Hilmi özbay 

Kırşehir 
Osman Alisiroğlu 

Sinob 
Vehbi Dayıbaş 

Sinob 
Muhit Tümerkan 

Kars 
İbrahim Us 

Kars 
Ali Yeniaras 

Malatya 
M. Zeki Tulunay 

Malatya 
Esat Doğan 

Malatya 
Ahmet Fırat 

Malatya 
Kâmil Krıkoğlu 

Sinob 
Şerafettin Ayhan 

Sinob 
Nuri Sertoğlu 

Kars 
Hasan Erdoğan 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

Kars 
Remzi Çakır 

VI . 1(956 
Malatya 

Tevfik Ünsalan 
Malatya 

Ahmet Fırat 
Kırşehir 

Yüksek Riyasete 
6334 sayılı Kanun tadili hakkındaki kanun 

teklifinin açık oya konulmasını İç tüzük hüküm
lerine göre arz ve teklif ederiz. 

4 . 
Malatya Malatya 

Nüvit Yetkin M. Zeki Tulunay 
Malatya Malatya 

Esat Doğan Mehmet Kartal 
Malatya Malatya 

EUlmi özbay Kâmil Kırıkoğlu Osman Alisiroğlu 
Sinob Sinob Sinob 

Şerafettin Ayhan Vehbi Dayıbaş Nuri Sertoğlu 
Sinob Kars Kars 

Muhit Tümerkan Hasan Erdoğan ibrahim Us 
Kars Kars Tunceli 

Ali Yeni Araş Remzi Çakır Fethi Ülkü 

RElS — iki takrir de aynı şekildedir. Bunun 
için bu takrirleri kabul ediyoruz. Şimdi kanu
nu yüksek açık reylerinize arz edeceğim. 

(Afyon intihap dairesinden itibaren isimler 
okunarak oylar toplandı). 
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REÎS — Rey vermiyen arkadaşlar var mı I 

efendim? 
Rey verme muamelesi bitmiştir. 
Efendim, neşir yolu ile veya radyo ile işlene

cek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanu
nun adı ile bâzı maddelerinin tâdiline ve bir mad
de ilâvesine dair lâyihaya (337) oy verilmiştir. 
(286) kabul ve (51) ret vardır, 286 reyle lâyiha 
kanuniyet kesbeylemiştir. 

1966 C : 1 
Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 

ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
olan lâyihaya (322) arkadaş oy vermiştir. (284) 
kabul ve (48) ret vardır, bu tasarı da (284) reyle 
kanuniyet kesbeylemiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere İn
ikadı kapıyorum. 

Kapanma saati : 7,30 
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Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanuna verilen reyler 

(Kanun kabul edilmiştir.; 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 

A za adedi : 541 
Rey verenler : 393 

Kabul edenler : 321 
Reddedenler : 67 
Müstenkifler : 5 

Reye iştirak etmiyenler : 135 
Münhal mebusluklar : 13 

[Kabul 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra j 

edenler} 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartai 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlıı 
Yaşar Gümüşei 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkalo 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanahm 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
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Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 

1 : 7 3 6.e 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin DeveMoğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Akın 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 

. 1956 C : İ 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Uner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
Veysi Oran 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay » 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
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Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okavgün 

î : 73 
UEFA 

Feridun Ayalj) 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

6.6.1956 O : 1 
VAN 

Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Hâmid Şevket İnce 

HATAY 
Sekip İnal 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 

İZMİR 
Cihad Baban 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
Sabahattin Sönmez 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoglu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkaıı 

SIVAS 
Abdurrahman Dogruyol 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak * 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 

[Müstenkifler] 

İZMİR 
Arif Güngören 

TEKİRDAĞ 
Feridt Alpiskender 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 

— 224 — 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (I.) 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdag 
Mümtaz Faik Fenik 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Enver Karan 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (1.) 

AYDIN 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (V.) j 
Mücteba Iştın 
Halil îmre j 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı j 

BÎLECÎK I 
îsmail Selçuk Çal ıroğlu 

BİNGÖL 
Sait Göker j 

BİTLİS | 
Selâhattin inan (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Halûk Şaman | 

Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENÎZLÎ 
Mustafa Güleügil 
Mehmet Karasan 
A. Haindi Sancar 

DİYARBAKIR 
thsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt? 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nazlı Tlabar (I.) 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Sadık Giz 
Rauf Onursal (I.) 
Nuriye Pınar 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstün-
dağ (t.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

I Hidayet Aydmer 
Mekki Keskin 
M. Rüştü özal 
Muammer Obuz 
Halil Özyörük (I.) 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay (I.) 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
i Ahmed Nuri Kadıoğlu 

Hüseyin Ülkü 

ORDU 
.Bekir Baykal 
Sabri Işbakan 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Unaldı 

SİİRD 

I' Suat Bedük 
Baki Erden ( t ) 
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t : 73 6.6.İ956 C : 1 
SÎNOB 

Server. Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SÎVAS 
Nuri Demirağ 
Ahmed Özel (V.) 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Aydın 
Bursa 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 

Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

istanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Hasan Oral 
VAN V XXXI 

Hamit Kartal 

YOZGAD 
îhsan Aktürel 
Ali Ünlüsoy 

Kırklareli 
Zonguldak 

• m • 



î : 73 6.6.1Ö56 Ö : 1 
Neşir voliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı 

maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 541 
Rey verenler 337 

Kabul edenler : 286 
Reddedenler : 51 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 1 g 1 
Münhal mebusluklar 13 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Üİgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Patin Dalaman 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysai 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asını Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kıhçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenoeak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 

* 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 
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GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRÎ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü • 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muz%ffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet încekara 

1 : 73 6.< 
| Osman Kapani 

Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 
. KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar , 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hâcıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm 
Selâmi Dinçer 
Ham'za Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 

i. 1956 C : 1 
I Şemi Ergin 

Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

I Mahmut Karaküçük 
I Nedim ökmen 

Remzi öksüz 
MARDİN 

Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 

I Fazıl Erim 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

I Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin Örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskendeı* 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

URFA 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 



YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

î : 73 6.6.1956 0 : 1 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

Ali Ünlüsoy 
ZONGULDAK 

Sebati Ataman 
Suat Başol 

Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Muhlis Eayramoğlu 

ANTALYA 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracoğlu 
İbrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

HATAY 
Sekip înal 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 

İZMİR 
Cihad Baban 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
Sabahattin Sönmez 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer (V.) 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (î.) 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 

Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (I.) 

AYDIN 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 

Sırrı Yırcalı 
BİLECİK 

ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Selâhattin inan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Kenan Yılmaz 

Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karan akçı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
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ÎDİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih inal 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

î ; 73 6.6. 
İSTANBUL 

Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal (I.) 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Ekrem Hayri Üstüh-
dağ (I.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

1956 C : 1 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (I.) 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat. Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay (I.) 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşam ehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden (I.) 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Ahmed özel (V.) 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
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Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

İ : 78 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 

6.6.1966 C : 1 
Mehmet Batiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

Afyon Karahisar 1 
Aankara 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

(Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 



İ : 73 6.6.1956 C : 1, 
Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Ka

nuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 332 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler : 48 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 19Ö, 
Münhal mebusluklar : 13 

[Kabul edenler] 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timu.rtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BlLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbev 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 

Ömer Faruk Sanaç 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

IZMtR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 

î : 73 6 .6 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğla 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

1956 C : 1 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 

Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

URPA 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 
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ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

ANTALYA 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıo^lu 
ibrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

[Reddedenler] 
ERZÎNGAN 

Hüsnü Çanakçı 
HATAY 

Sekip inal 
İSTANBUL 

Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tuluııay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş. 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demire v (V.) 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (t.) 
Öalis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

Ahmet Tokuş (I.) 
AYDIN 

Zühtü Uray 
BALIKESİR 

Ahmet Koeabıyıkoğlu 
( t Â.) 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Selâhattin inan (t.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Yakup Gürsel. 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
ismail Hadımlıoğ-lu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mefymet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 

Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurfc 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
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Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateg 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal (î.) 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Ekrem Hayri Üstün-
dag (î.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 

Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay (1.) 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

Nuri özsan 
Yavuz P.asamehmetoglu 
Zeyyat Mandalinci 
(V.) 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
îzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe (.) 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden (î.) 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 

Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Ahmed Özel (V.) 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel" 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 
Edibe Sayar 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 
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[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 1 Çoruh 1 İstanbul 1 
Ankara 1 Diyarbakır 1 Kastamonu 1 
Aydın 1 Eskişehir 1 Kayseri 2 
Bursa 1 



t : 73 6.6.1956 C : 1 
TASHİH 

Bu İnikat zaptının Millî Korunma Kanununa verilen reylere ait cetvellerinde aşağıdaki de
ğişiklikler yapılacaktır : 

1. 222 nci sayfanın kabul edenlere ait birinci sütununda (Afyon Karahisar'da) görülen (Ke
mal özçoban) çıkarılarak 224 ncü sayfadaki reddedenler kısmının' birinci sütununa (Afyon 
Karahisar) ibaresi yazılarak ilâve edilecektir. 

2. 225 nci sayfanın reye iştirak etmiyenlere ait birinci sütunundaki (Afyon Karahisar'dan) 
(Sıtkı Koraltan) çıkarılarak 222 nci sayfanın kabul edenlere ait birinci sütununda (Afyon Karahisar) 
intihap dairesine ilâve olunacaktır. 

T. B. M. M- Matbaası 



D«vre : X 
tçifaa» 2 S. S A Y I S I : 

Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1/475) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . V . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-380/1883 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
Adliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 28 . V . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

«5680» sayılı Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna geçici olarak üçüncü bir 
madde ilâvesine dair kanun lâyihasının 

ESBABI MUCÎBESt 

«5680» sayılı Basın Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar elde edilen tecrü
belerle kanunun tatbikatında müşahede olunan aksaklıklar göz önünde tutularak mezkûr kanu
nun 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 32, 34 ve 39 ncu maddelerinde, aşağıda yazılı sebepler» 
binaen tadilât icrası ve bu kanuna geçici olarak 3 ncü bir madde ilâvesi lüzumlu görülmüştür : 

Madde 4 : 7 nci maddede yapılan tadil dokyısiyle son fıkradaki (bunlar mütaaddit ise) iba
resi çıkarılmıştır. 

Madde 5 : Basın yoliyle yapılacak bir neşriyatın, dâhilde ve hariçte geniş halk kütleleri üze
rinde husule getireceği tesir ve bu yolla işlenecek bir suçun, cemiyet içerisinde tevlidedeceği za
rarların şümul ve neticeleri muvacehesinde, bir mevkuteye ait neşriyatın tanzim ve kontrolü hu
susunun arz ettiği ehemmiyet üzerinde durularak, hususi bir vukuf ve anlayışa ve bunun için de 
asgari lise tahsiline muhakkak ihtiyaç gösteren, mesul müdürlük vazifesinin, en az lise ve muadili 
bir tahsile sahip şahıslar tarafından görülmesi ve yine çok mühim olan bu vazifenin her hangi bir 
şekilde suiistimalinden, gerek memleket ve gerekse şahsi menfaatleri bakımından doğabilecek 
mahzurların ehemmiyeti de nazara alınarak bahis mevzuu vazifenin, bir cürümden dolayı mahkû
miyeti olmıyan şahıslar tarafından ifası zaruri bulunmuş ve bu maksatla beşinci maddenin 1 ve 6 
ncı bentlerinin, mezkûr hususları temin edecek şekilde tadili cihetine gidilmiştir. Ancak, basının 
müstakbel inkişafına set çekmemek mülâhazasiyledir ki, bu ana kaideye 7 nci maddenin tadili do-
layısiyle bir istisna vaz'edilerek mevkute sahibi, mesul müdür olduğu takdirde okuyup yazar ol
ması kâfi görülmüştür. Ayrıca (7.) nci maddede yapılan tadil dolayısiyle maddenin ikinci fıkrası tay-
yedilmiştir. 

19 
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Madde 7 : Neşir voliyle irtikâbolunan suçlarda iştirakleri bulunduğunda şüphe edilemiyen ve 

mevkutenin idaresinde bilfiil hâkim olan mevkute sahiplerinin mesuliyet çerçevesi haricinde bırakıl
maları hakkaniyetle kabilitelif görülemediği gibi, bu nevi suçların önlenmesinde de âmil olacakları 
tabiî görüldüğünden, mevkuteyi neşreden bir şirket veya cemiyet olduğu veya teşebbüsün sermaye
sinin çoğu bir şahsa ait bulunduğu veya mevkutenin sahibi birden fazla veyahut küçük olduğu tak
dirde mesul müdürlüğü kabule mecbur olanlar maddede açıklanmıştır. Bu suretle sahipler, mesul mü
dür sıfatiyle cezaen mesul edilebileceklerdir. 

Bir mevkute neşriyatına hâkim olan sahibin mesul müdürlüğü deruhte eylemesi mecburiyeti dola-
yısiyle hakiki suç faili sıfatiyle tecziyesi mümkün olacak ve tatbikatta ekseriya müşahede edildiği 
üzere, cezai mesuliyete muhatap olmak üzere, temin edilen mesul müdürlük müessesesi sona ermiş 
bulunacaktır. 

Metin, Fransız sistemi göz önünde tutularak tesbit edilmiştir. 
Madde 8 : 7 nci maddede yapılan tadilât dolayısiyle metindeki (veya müdürleri) tâbirleri tay-

yedilmiştir. 
Madde 13 : Bu maddede; mevkutede çalıştırılan muhbir ve muhabirlerin (18 yaşını bitirmiş olmaları 

şarttır.) denilerek başka bir kayıt ve şartın aranmasına lüzum görülmemiştir. 
Halbuki; bir gazetede intişar eden haber ve havadisin mümkün mertebe doğru olmasını temin 

bakımından muhbir ve muhabirlerin yalnız 18 yaşlarını bitirmiş olmaları kâfi olmayıp umumi efkâ
ra arz edilecek bir haber ve havadisin ferdî ve umumi mahiyet ve tesirini idrak ve husule getirebile
ceği kaide ve zaruri mukayese ve takdir edebilecek bir kültüre de sahibolması icabeder. Bu itibarla, 
mesul müdürlerde aranan şart ve vasıfları bunların da haiz olmaları zarureti karşısında 5 nci mad
denin 3 ncü bendi hariç olmak üzere diğer bentlerinin bunlar hakkında da tatbiki zaruri görülmüş 
ve madde bu mülâhazalara binaen tadil olunmuştur. 

Madde 16 : Basın voliyle işlenen suçlardan doğan cezai mesuliyetin kimlere raci olacağını göste
ren bu maddenin I No. lu bendine göre, mesuliyet, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi ya
pan ile mevkutenin mesul müdürüne terettübetmektedir. 

Halbuki, basın yoliyle işlenebilecek suçlar, yalnız yazıyı yazmak veya resmi yapmaktan ibaret ol
mayıp haber, havadis veya vesikalarla da vücuda gelebileceğine göre maddenin suç unsurlarına ha
ber, havadis veya vesika verenlerin de ithali, maddenin sevk sebebine ve bir kısım suçların madde
nin ihtiva ettiği hükümlerin dışında kalmamasına yardım edeceği için, lüzumlu görülmüş ve birinci 
bent bu mülâhaza ile değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan maddenin 2 No. lu bendinde yapılan değişiklikle de mesul müdüre, mevkuteler
de müstear ad ile veya imzasız veyahut remizli imza veya her hangi bir işaret ile neşredilen yazı, re
sim, haber, havadis veya vesika sahiplerinin sarih hüviyetlerini muayyen müddet zarfında C. Müd
deiumumisine bildirmek mecburiyeti tahmil edilmiş ve bunula, birinci plânda mesul olmaları lâzım-
gelenlerin de mesuliyetlerini sağlamak gayesi takibolunmuştur. 

Gazetenin muhteva bakımından idaresini fiilen elinde tutan ve neşriyattan mütevellit mesuliyeti 
deruhde etmiş bulunan mesul müdürün bu vazifeyi takabbül etmiş olmasiyle suç teşkil eden yazı ve 
saireden dolayı terettübedecek^ cezai mesuliyeti de aynı zamanda kabul etmiş olacağı cihetle, mesul 
müdürün mesuliyetini bâzı kayıt ve şartlara tâbi tutan mezkûr 16 nci maddenin 3 ncü bendi ile 
son fıkrası tayy edilmiştir. 

Madde 17 : Basın Kanunu ile Matbaalar Kanununa veya diğer kanunlara muhalefetten dolayı 
suçlular hakkında tâyin olunacak ağır para cezasının on mislinin ister hakiki, ister hükmi şahıs ol
sun cezaen mesul edilemiyen hallerde mevkute sahibinden veya naşirden tahsiline de hükmolu-
nacağma dair maddeye bir fıkra ilâve edilmiş ve bununla, mevzuubahis suçların tamamiyle önlen
mesi gayesi takibolunmuştur. 

Madde 19 : Cevap ve tekzip hakkının arz ettiği ehemmiyet üzerinde hassasiyetle duran vâzıı 
kanun; bu hakkın, istimalinden beklenilen tesir ve faydayı lâyıkı veçhile sağlayabilmesi için ce
vap ve tekzibin metnine hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın aynen neşrini derpiş eylemiş ise 
de bugünkü tatbikat, vâzıı kanunun bu husustaki maksadından bizi tamamen uzaklaştıracak ma-

( S. Sayısı : 191) 
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hiyette tecelli eylemiş bulunduğundan ve kanunun yapılış tarzının sebebiyet verdiği bir bogluk-
tan istifade eyliyen mevkute mesul müdürleri cevap ve tekzibin metnine hiçbir mülâhaza ve işa
ret ilâve etmemekle beraber yazının başına ve sonuna istedikleri gibi ilâveler yapıp mütalâalar 
dercetmek suretiyle cevap ve tekzibin yine tesir kabiliyetini azaltmakta olduklarından bu mu
vazaalı şekle mâni olmak, dolayısiyle vâzıı kanunun esas maksadını hâkim kılmak için 19 ncu 
maddeye «Bu cevap ve tekzip dolayısiyle her hangi bir mütalâa beyan etmeksizin aynen ve tama
men neşre mecburdur» hükmü de ilâve olunmuştur. 

Basında intişar eden yanlış bir haber veya yazı, dolayısiyle âmme efkârında husule gelebilecek 
yanlış zehap ve düşüncelerin mahiyet ve şümulü nazara alınarak bir an evvel bunların izalesi 
için cevap ve tekzibin, alınır alınmaz hemen neşri zaruri görülmüş ve mer'i metindeki üç günlük 
neşir müddeti bu bakımdan mahzurlu bulunmuş olduğundan mezkûr müddet kaldırılarak bunun 
yerine cevap ve tekzibin alındığının ertesi günü neşri mecburiyeti vaz'olunmuştur. 

Bir yazı veya haberin tesir kabiliyetini artırmak ve alâka çekmek maksadiyle tatbikatta ek
seriya bunlara başlıklar yapılmakta ve resimler konulmakta olduğu halde bu yazı dolayısiyle 
yapılacak tekzip için hiçbir başlık ve resim konulnııyarak aynı sütunun sonlarında nazarı dikkati 
celbetmiyecek şekilde cevap ve tekzip neşredilmekte olduğundan yazı ve haber gibi tekzip ve ce
vabın da âmme efkârında aynı tesiri yapıp alâka çekebilmesi için lâyihada, bunu gönderen şahıs 
tarafından tesbit edilecek başlık ve resimlerin de aynı büyüklükte neşri mecburiyeti kabul edil-
mştir. 

Cevap ve tekzibin muayyen olan müddetin geçmesine rağmen neşrolunmaması halinde bunun 
mevkute mesul müdürü tarafından alınıp alınmadığının veya alınmış ise tarihinin tesbiti tatbikat
ta birtakım ihtilâf ve güçlükleri mucibolmakta bulunduğundan cevap ve tekzibin alınıp almmadı-
kağının ve alınmışsa tarihinin resmî vesika ile tevsiki mümkün olmıyan hallerde mevkute mesul 
müdürü tarafından bunu getiren şahsa bir vesika verilmesi mecburiyeti de derpiş edilmiştir. 

Yanlış küçük bir haber ve yazının, geniş halk tabakası üzerinde yarattığı gayet şümullü tesir 
ve suizannı izale etmek, bazen aynı hacımdaki bir cevap ve tekzip ile mümkün olmamakta ve ek
seriya cevap ve tekzibin başına, bunun taallûk ettiği yazının bir hulâsasını da koymak mecbu
riyeti bu imkânı büsbütün selbetmekte bulunduğundan cevap ve tekzibin, asıl yazıdan uzun ola
mayacağına dair olan mer'i hüküm bu mülâhaza ile lâyihada, bir mislinin ilâvesiyle baliğ olacağı 
miktar ve hacmi geçemez, tarzında değiştirilmiştir. 

Bâzı mevkute mesul müdürleri, yapılan neşriyatın mahiyet ve hedefine göre, mevkute idareha
nelerine gönderilen bir zarfın başlığına arkasındaki adrese veya gönderildiği mahalle bakarak 
muhteviyatını kolaylıkla tahmin edip veya cevap ve tekzibolduğunu getirenden sarahaten öğre
nerek bunu geri çevirmekte ve bu suretle cevap ve tekzibi neşretmemek veya hiç olmazsa neşri
ni geciktirmek gayesini takibetmekte olduklarından cevap ve tekzip hakkının suiiniyet sahibi 
şahıslar tarafından bu tarzda dahi ihlâline mâni olunması için kabulden imtinam neşirden imtina sa-1 

yılacağma dair de lâyihaya yeni bir hüküm konulmuştur. 
Cevap ve tekzipten doğan mesuliyetin, yalnız bu hakkı kullanan şahsa inhisarını sağlamak ve bu 

hususta tatbikatta husule gelebilecek tereddütleri önlemek maksadiyle maddeye «cevap ve tekzipte 
suç teşkil eden bir mahiyet bulunduğu takdirde bundan yalnız cevap ve tekzip hakkını kullanan 
mesuldür» tarzında bir fıkra da ilâve olunmuştur. 

Madde 35 : Maddede mezkûr ceza müeyyidesi kâfi görülmemiş, para cezası artırılmakla beraber 
bir aya kadar hapis cezası da ilâve edilmek suretiyle suç ile ceza arasındaki âdil nispet tesis olunmuş
tur. 

Madde 29 : Gerek âmmenin ve gerekse şahısların maddi ve mânevi menfaatlerinin vikayesi bakı
mından çok büyük bir ehemmiyet arz eden cevap ve tekzip hakkının ihlâline müncer olan hareketle
rin sadece cüz'i bir para cezasiyle tecziyesi, bu fiillerin önlenmesi hususundaki kâfi bir müeyyide teş
kil etmediği cihetle tatbikatta sık sık bu hakkın ve dolayısiyle büyük menfaatlerin ihlâline tesadüf 
edilmekte olduğundan mevcut müeyyidelerin tesir kabiliyetini artırmak mülâhazasiyle 29 ncu mad-
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dedeki para cezalarının miktarları artırılmış ve ayrıca bunlara hürriyeti bağlayıcı cezalar da ilave 
edilmiştir. 

Madde 30 : Bu maddeye dördüncü fıkra olarak (kanun ve nizamname hükümleri veya resmi te* 
şekküllerce ittihaz olunan karar gereğince gizli yapılan toplantılardaki müzakeratın veya alman karar
ların veya gizli olan tahkikat ve safahatının ve kaza organlarının müzakeratının neşri yasaktır.) ve be
şinci fıkra olarak da (Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci ve neşir yoliyle veya radyo ile veya top
lantılarda işlenen bâzı cürümler hakkındaki kanun hükümlerinin tatbiki suretiyle mahkûmiyet halin
de bir aydan üç aya kadar mevkutenin neşriyatının tatiline; de karar verilir. Neşriyatı tatil edilen 
mevkutenin sahip veya mesulleri tatil müddeti içerisinde başka bir adla mevkute çıkaramazlar) 
hükümleri ilâve edilmek suretiyle maddedeki boşluğun doldurulması derpiş edilmiştir. 

Ceza müeyyidesini ihtiva eden aynı maddenin son fıkrasındaki para cezası (5 000) liradan 
aşağı olmamak kaydiyle artırılmış ve böylece cezai müeyyide ile fiil arasında maksat bakımın* 
dan bir tenasüp ve ahengin tesisi sağlanmıştır. 

Madde 32 : Bâzı matbualarda memleket ahlâkını ve aile nizamını bozacak, cürüm işlemiye teş
vik veya tahrik edecek şekilde heyecan uyandıracak tafsilât ile hakiki veya hayalî vakaların hi
kâye, tasvir ve tersim edildikleri görülmektedir. Bu kabîl neşriyatın tevlidedeceği içtimai mah
zurları bertaraf etmek ınaksadiyle madde tadilen yazılmıştır. 

Madde '34 : Umumi yerlerde, sokaklarda veya halkın kolaylıkla girip çıktığı mahallerde ve 
bunlara benzer diğer yerlerde mevkute ve gayrimevkutelerin ihtiva ettikleri haber, havadis, 
yazı ve resimlerden (matbua muhteviyatından) veya sair hususlardan bahsile satılmakta veya bu 
suretle satışa arz edilmekte olduğu daima müşahede olunmaktadır. 

Matbuanın bu suretle satılması veya satışa arzı keyfiyetinin halk üzerinde husule getirebi
leceği nahoş tesirleri ve bilhassa şeref, haysiyet ve itibara dokunucu zararları önlemek üzere bu 
şekildeki satış ve satışa arz fiillerinin tecrimi ınaksadiyle maddeye yeni bir hüküm ilâve olun
muştur. 

Madde 39 : Bu maddenin, basın yoliyle işlenen suçlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu* 
nun 200 ncü maddesindeki tevkif mecburiyetine mütaallik olan hükmünün uygulanmıyacagma 
mütedair son fıkrası kaldırılmıştır. Çünkü, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun mezkûr mad
desindeki tevkif mecburiyeti, 10.1.1951 tarih ve 5695 sayılı Kanunla daha evvel ref'edilmiş 
bulunmaktadır. 

Geçici 3 ncü madde : Kanunun 4, 5, 7 ve 13 ncü maddelerinde yapılan tadilât dolayısiyle mesul 
müdürler ile mevkutelerde çalıştırılacak muhbir veya muhabirler için aranılan bâzı vasıf ve şart
lar da değişmiş, yeni hükümler kabul edilmiş bulunmaktadır. Yeni şart ve vasıfları haiz olmıyan-
lar veya 7 nci madde hükmünü yerine getirmemiş bulunanlar ancak iki sene müddetle evvelki 
esaslar dairesinde faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Âzami bu iki senelik kanuni müdde
tin hitamında durumlarını yeni hükümlere intibak ettirmek mecburiyetindedirler. Aksi halde 
kanuni mecburiyet ve mükellefiyete riayet etmemeleri sebebiyle cezai müeyyidelere muhatabola-
caklardır. 
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Muvakkat Ene 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Ecsas No. 1/475 
Karar No. 2 

Yüksek 

Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
olan kanun lâyihası, 30 . V . 1956 tarihli Umu
mi Heyet toplantısında Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinden seçilecek onar âza ile teşkiline 
karar verilen Muvakkat Encümenimizde hükü
met temsilcileri huzuriyle müzakere ve tetkik 
olundu. 

Heyeti umumiyesi üzerinde yapılan uzun 
müzakereler sonunda lâyihanın ihtiva ettiği 
prensipler ve bunların mucip sebepleri aynen 
ve ittifakla kabul olundu. 

Bunu mütaakıp hükümetçe tadili teklif edi
len maddelerin müzakeresine geçildi. 

Madde 4 : Bu maddede yapılmak istenen de
ğişiklik halen mer'i bulunan metnin 2 nci fıkra
sındaki «ve bunlar mütaaddit ise idare ettikleri 
kısımla birlikte her birinin» şeklindeki kaydın 
çıkarılmasından ibaret olup kanunun 5 nci ve 
7 nci maddelerinde yapılan tadilâtın zaruri ne
ticesi bulunduğundan hükümet teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

Madde 5 : Bu maddenin 1 nci fıkrasına, 
«idare eden» kelimelerinden sonra «bir» kelime
si ilâve olunmuş ve bu suretle fıkra, halen mer'i 
bulunan metnin 2 nci fıkrasındaki «neşriyatın 
muhtelif kısımlarım idare için ayrı mesul mü
dürler bulundurulabilir» şeklindeki hükmün cı-
karılmasiyle istihdaf edilen gayeyi daha vazıh 
ifade edecek bir hale getirilmiştir. Bu arada ha
len bâzı mevkutelerin muhtelif yazı işleri müdü
rü bulunduğu ve bunların tatbikatta faydalı ve 
zaruri olduğu ileri sürülmesi üzerine lehte ve 
aleyhte dermeyen edilen fikirler neticesinde 
yardımcı olarak muhtelif eşhasın fiilen çalıştı
rılmasına mâni hüküm bulunmadığı ancak ka
nun muvacehesinde tek bir mesul müdür bulun
masının faydaları ve mesul müdürlerin günden 
güne ve sütundan sütuna değişmesinden dolayı 
tatbikatta görülen mahzurlar nazara alınarak 
kanun muvacehesinde mesuliyete muhatap mu
ayyen bir şahsın bulunması ittifakla kabul olun-
auştur. 

(S. Sayı 

mazbatası 

2 . VI . 1956 

Reisliğe 

Bu maddenin 2 nci fıkrasının bir numaralı 
bendine ilâvesi teklif olunan «mesul müdür de 
asgari lise mezunu olmak veya bu derecede tah
sili bulunduğu resmen tevsik edilmiş olmak» 
kaydı, esbabı mucibede serdedilen sebepler na
zara alınarak encümenimizee de muvafık görül
müştür. 

Ancak bu bendin müzakeresi sırasında söz 
alan bâzı mebuslar lise tahsilinin kifayet etmi-
yeceğini ve mesul müdürlerin yüksek tahsil gör
müş olmaları şartının kabulünün muvafık ola
cağını beyan etmişlerse de memleketimizin umu
mi tahsil seviyesi göz önünde bulundurularak 
ve mevkute çıkarılmasını güçleştirmemek mülâ-
hazasiyle mezkûr teklifler kabul olunmamıştır. 

Ağır hapis ve taksirli suçlar haricolmak 
üzere 6 aydan fazla hapis cezasiyle mahkûm 
olmak veya suç tasnii, resmî mercileri iğfal, if
tira, yalan şahitliği ve yalan yere yemin, sah
tekârlık, müstehcen ve hayasızca neşriyat ve 
fuhşiyata tahrik, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli 
iflâs, emniyeti suiistimal suçlarından biriyle hü
kümlü bulunmayı mesul müdürlüğe mâni telâk
ki eden encümenimiz bu fıkranın 6 numaralı 
bendini değiştirerek 5 nci maddeyi yapılan bu 
tadillerle kabul etmiştir. 

Madde 7 : Hükümet lâyihasının 7 nci mad
desi, encümenimizee uzun müzakere ve müna
kaşa mevzuu edilmiştir. Hükümet, Fransız Mat
buat Kanunundaki sistemi esas tutarak mevku
te sahibinin behemehal mesul müdür olmasını 
ve dolayısiyle cezai mesuliyete muhatap bulun
masını derpiş eylemişti. Yapılan müzakereler 
neticesinde sahibin, mecburi olarak mesul mü
dürlüğü deruhde eylemesine matuf prensip ye
rine encümenimizee ihtiyari bir sistem kabul 
edilmiştir. Mevkute sahibinin mesul müdürlü
ğü ihtiyariyle deruhde etmediği takdirde beşin
ci maddenin birinci bendindeki lise tahsili kay
dı müstesna aynı bentteki ve diğer bentlerinde
ki vasıf ve şartları haiz okur - yazar olması der
piş olunmuştur. Bu suretle matbuatımızın müs-
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takbel inkişafı temin edilmek istenmiştir. An
cak, sahip ihtiyariyle mesul müdürlüğü deruh
de eylediği takdirde şüphesiz kanunun mesul 
müdürlerden aradığı bilcümle vasıf ve şartları 
haiz olması icabedecektir. Şayet mesul müdür 
her hangi bir sebeple veya ihtiyariyle mesul mü
dürlüğü deruhde eylemiyecek olursa bittabi 
mevkuteye bir mesul müdür tâyin etmeye mec
bur bulunacaktır. 

Mevkute bir şirket veya cemiyet tarafından 
umumi tâbirle bir hükmi şahıs tarafından neşre-
dildiği takdirde kimlerin sahibolacağı metinde 
tadadi surette açıklanmıştır. 

Her hangi bir teşebbüs tarafından mevkute 
çıkarılması halinde o teşebbüsün sermayesinin ço
ğu kime ait ise o şahsın ve küçüğün kanuni mü
messilinin (sahip) olacağı ve mevkute birden fazla 
kimseler tarafından çıkarılmakta ise sahiplik için 
kanunen tesbit edilmiş vasıf ve şartları haiz 
olan sahiplerden birisi, yine bu kanun hükümle
rine tevfikan tanzim edilip merciine verilecek 
beyannamede sahibolarak gösterilecektir. 

Bu suretle madde, birlikte mesuliyeti tazam-
mun eden 16 ncı madde ile hemahenk bir hale 
getirilmiştir. 

Maddenin son fıkrası, Türkiye'de yabancı
ların mevkute çıkarmalarını mümkün kılmakta
dır. Hükümet lâyihasında Türkiye'de yabancı
ların mevkute çıkarması mahallî en büyük mül
kiye âmirinin müsaadesine bağlı tutulmuş ise de, 
tatbikatta bu tarzın arz edeceği mahzurlar göz-
önünde bulundurularak iznin Dahiliye Vekili 
tarafından verilmesi encümenimizce kabul edil
miştir. 

Yabancıların memleketimizde çıkaracakları 
mevkutelerde çalışacak mesul müdürün Türk 
vatandaşı olmasına ve mevkutenin çıktığı dili 
bilmesine mütaallik olan hükümet görüşü tevsi 
edilmek suretiyle umumiyetle mesul müdürler
de aranan ve 5 nci maddede tesbit edilmiş olan 
diğer şart ve vasıfları da haiz bulunması esası 
kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihasının 8 ve 13 ncü maddeleri, 
mucip sebeplerine göre aynen kabul olunmuş
tur. 

Lâyihanın 16 ncı maddesine gelince bu mad
dede hükümetçe yapılması istenilen değişik
lik esas itibariyle kabul edilmekle beraber ha
ber, havadis veya vesikaları veren şahısların an

cak muhbir veya muhabir olmaları halinde tec
ziyeleri mümkün ve doğru olacağı düşünülerek 
metne «vesikaları veren» kelimelerinden sonra 
«muhbir veya muhabir» kaydı ilâve olunmuş
tur. 

Diğer taraftan mevkutenin mesul müdürü 
ile birlikte mer'i metinde olduğu gibi suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan şa
hıs ve haber, havadis veya vesikaları veren 
muhbir veya muhabirlerden başka, iradesi dai
ma ve tamamen mevkutenin neşriyatına mües
sir olan mevkute sahibinin de birlikte mesuli
yetinin muvafık olacağı düşünülerek «mesul 
müdürüne» kelimelerinden sonra «ve mesul mü
dürlüğü deruhde etmemiş olan sahibine» kaydı 
ilâve olunmuştur. Filhakika hükümetin esbabı 
mucibesinde de aynen belirtildiği veçhile: 

«Neşir yolu ile iglenen suçlarda iştirakleri 
bulunduğunda şüphe edilemiyen ve mevkutenin 
idaresinde bilfiil hâkim olan mevkute sahipleri
nin mesuliyet çerçevesi haricinde bırakılmaları 
hakkaniyetle kabili telif görülmediği gibi, bu 
nevi suçların önlenmesinde de âmil olacakları 
tabiî görüldüğünden 7 nci maddeye göre beyan
namede mevkutenin sahibi olarak gösterilecek 
şahsın dahi mesuliyete iştiraki bu suretle temin 
olunmuştur. 

Madde 17 : Bu maddenin 1 nci fıkrasına 
«birlikte» kelimesinden sonra «cezaen mesul edi
lemiyen hallerde» kaydı ilâve edilerek metne 
vuzuh verilmiştir. 

Madde 19 : Hükümet lâyihasında, ' esbabı 
mucibenin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile 
(cevap ve tekzip hakkının arz ettiği ehemmiyet 
üzerinde hassasiyetle duran vâzıı kanun; bu 
hakkın, istimalinden beklenilen tesir ve fayda
yı lâyikı veçhile sağlıyabilmesi için cevap ve 
tekzibin metnine hiçbir mülâhaza ve işaret kat
maksızın aynen neşrini derpiş eylemiş ise de 
bugünkü tatbikat vâzıı kanunun bu husustaki 
maksadından bizi tamamen uzaklaştıracak ma
hiyette tecelli eylemiş bulunduğundan ve kanu
nun yazılış tarzının sebebiyet verdiği bir boş
luktan istifade eyliyen mevkute mesul müdür
leri cevap ve tekzibin metnine hiçbir mülâ
haza ve işaret ilâve etmemekle beraber yazının 
başına ve sonuna istedikleri gibi ilâveler yapıp 
mütalâalar dercetmek suretiyle cevap ve tekzi
bin yine tesir kabiliyetini azaltmakta oldukla
rından, bu muvazaalı şekle mâni olmak ve do-
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layisiyle vâzıı kanunun esas maksadını hâkim 
kılmak için bu maddeye «bu cevap ve tekzip 
dolayısiyle her hangi bir mütalâa beyan etmek
sizin aynen ve tamamen neşre mecburdur» hük
mü de ilâve olunmuştur. 

Basında intişar eden yanlış bir haber veya 
yazı dolayısiyle âmme efkârında husule gelebi
lecek yanlış zehap ve düşüncelerin mahiyet ve 
şümulü nazara alınarak bir an evvel bunların 
izalesi için cevap ve tekzibin alınır alınmaz he
men neşri zaruri görülmüş ve mer'i metindeki 
üç günlük neşir müddeti bu bakımdan mahzur
lu bulunmuş olduğundan mezkûr müddet kaldı
rılarak bunun yerine cevap ve tekzibin alındığı
nın ertesi günü neşri mecburiyeti vaz'olunmuş
tur. 

Bir yazı veya haberin tesir kabiliyetini artır
mak ve alâka çekmek maksadiyle tatbikatta ekse
riya bunlara başlıklar yapılmakta ve resimler 
konulmakta olduğu halde bu yazı dolayısiyle ya
pılacak tekzip için hiçbir başlık ve resim konul-
mıyarak aynı sütunun sonlarında nazarı dik
kati celbetmiyecek şekilde cevap ve tekzip neş
redilmekte olduğundan yazı ve haber gibi tek
zip ve cevabında âmme efkârında aynı tesiri ya
pıp alâka çekebilmesi için lâyihada, bunu gön
deren şahıs tarafından tesbit edilecek başlık ve 
resimlerin de aynı büyüklükte neşri mecburiyeti 
kabul edilmiştir.) 

işbu tadil teklifine ve mucip sebeplerine iş
tirak edilmekle beraber encümenimizce metinde 
ve esasta bâzı değişiklikler yapılmasına lüzum 
görülmüştür. 

Bu mey anda maddenin birinci fıkrasına (dü
şünceler ve sözler) kelimelerinden sonra (izafesi 
suretiyle) kaydı konularak fıkraya vuzuh veril
miştir. 

Her ne kadar hükümet teklifinde cevap ve 
tekzipte suç teşkil eden bir mahiyet bulunduğu 
takdirde bundan yalnız cevap ve tekzip hakkını 
kullanan şahsın mesul olacağı esası kabul edil
mekle beraber bu halde dahi tekzip veya ceva
bın neşri mecburiyeti vaz'olunmuştur. 

Halbuki mahiyeti itibariyle suç teşkil eden 
veya hacım itibariyle bu maddedeki şartlara uy-
mıyan keza ilk yazı ile alâkası bulunmıyan ce
vap ve tekziplerin neşrine bir mevkute sahibinin 
mecbur edilmesi muvafık görülmemiştir. 

Bu itibarla cevap veya tekzibin mahallî cum

huriyet müddeiumumiliklerine tevdii ve bu yol
dan gazeteye gönderilmesi esası kabul edilmiş 
ve metin bu şekilde değiştirilmiştir. 

Bu tarzın tatbikatta gerek cevap ve tekzi
bin emin bir vasıta ile mevkutenin mesul müdü
rünün eline geçmesi, gçrek alındığının inkârı 
sebebiyle ortaya çıkacak mağduriyet ve karışık
lıkların önlenmesi ve gerek eski metne nispeten 
tekzip ve cevabın daha seri bir şekilde neşrine 
imkân verilmesi ve bilhassa hepsinden daha 
mühim olarak bizatihi suç teşkil eden veya 
üçüncü şahıslar aleyhine bir vaziyet ihdası 
mümkün olan veya mevzu ile alâkası bulunmı
yan neşriyatın önlenmesi gibi faydalar temin ey* 
liyeceği düşünülmüştür. 

Madde 25 : Aynen kabul olunmuştur. 
Madde 29 : Bu maddenin 1 nci ve 2 nci fık

raları aynen kabul edilmiş ise de 19 ncu mad
dede yapılan tadil sebebiyle lüzumsuz hale ge
len 3 ncü fıkra tayyedilmiştir. Filhakika tek
zip ve cevabın cumhuriyet müddeiumumilikle-
rince mevkute sahip veya mesul müdürlerine 
gönderilmesi halinde ayrıca tekzip veya cevabı 
yazan kimsenin tevdii tesbit eden bir vesika is
temesi veya mevkutenin sahip veya mesul mü
dürü tarafından bu yolda bir vesikanın verilme
sine lüzum kalmamıştır. 

Bu sebeple 19 ncu maddenin Hükümet met
ninin 2 nci fıkrasının son cümlesi çıkarılmış ve 
bunun neticesi olarak da 29 ncu maddenin Hü
kümet tarafından teklif edilen 3 ncü fıkrasına 
ihtiyaç kalmamıştır. 

Madde 30 : Bu madde ıstılahlar üzerinde ya
pılan değişikliklerle aynen kafoul edilmiştir. 

Madde 32 : Ceza nispetlerinde suçun ehem
miyeti nazara alınarak değişiklik yapılması tek
lif edildiğinden ceza 1 000 - 10 000 liraya ka
dar olmak üzere artırılmıştır. 

Madde 34 : Mu maddenin 4 ncü fıkrasına 
«satanlar» kelimesinden sonra «sattıranlar» kay
dı ilâve edilmiştir. Filhakika çok defa mevku
teler yaşları sebebiyle ceza ehliyeti bulunmıyan 
çocuklar tarafından satılmakta ve bu gibiler 
esas ceza ehliyetini haiz olan bayiler tarafından 
ceza müeyyidesine tâbi tutulan şekil ve surette 
satışa teşvik edilmektedir. 

Bu kelimenin ilâvesi suretiyle sattıranların 
mesuliyet çerçevesine ithalleri temin olunmak 
istenmiştir. 
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Madde 39 : Aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat Madde 3. — Bu maddenin 
1 nci fıkrasındaki iki senelik müddet encüme-
nimizce fazla görülerek bir seneye indirilmiş 
ancak bu kanunun meriyete girdiği tarihte neş
redilmekte olan her hangi bir mevkutenin de
vamlı olarak asgari üç yıl muhabir veya muhar
rirliğini yapmış olanların bu kanunun 5, 13 ncü 
maddelerinde yazılı yeni şartları haiz olmama
ları halinde dahi bu sıfatlarını muhafaza etme
leri müktesep hakların muhafazası ve aynı za
manda kurulmak istenen nizama halel gelmeme
si bakımından muvafık görüldüğünden metne 
bir ikinci fıkra ilâve edilmiştir. 

Takdimen ve müstacelen müzakeresi rica-
siyle Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Riyasete sunulur. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Ankara 

A. Benderlioğlu 
M. M. 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Amasya Aydın 
M. Zeren N. Geveci 

Balıkesir 
V. Asena 
izmir 

13, 16, 17 nci maddelere 
muhalifim 

P. Arat 
Kastamonu Kocaeli 

M. Kuşakcıoğlu 8. Dinçer 
Trabzon 
P. Sanaç 

Reisvekili 
Sivas 

E. Damalı 
Kâtip 
Denizli 

A. H. Sancar 
Aydın 
C. Ülkü 

Çoruh 
M. önal 

Kastamonu 
8. Çağlar 

Samsun 
R. 0. Gümüşoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Basın Kanunun bâzı maddelerinin tadiline vs 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 32, 34 ve 39 
ncu maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş ve 
kanuna geçici 3 ncü madde ilâve olunmuştur. 

Madde 4. — Her basılmış eserde o eserin ne-
gir yeri ve yılı ve tabiin, varsa naşirin adları ve 
iş yerleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve em
sali hakkında bu hüküm tatbik olunmaz. 

Mevkutelerde ayrıca basıldığı târih ile sahi
binin ve yazı işlerini fiilen idare eden mesul mü
dürün adları gösterilir. 

Madde 5. — Her mevkutenin yazı işlerini 
fiilen idare eden mesul müdürü bulunur. 

Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır. 
1. TurK vatandaşı ve asgari lise mezunu oı-

mak veya bu derecede tahsili bulunduğu resmen 
tevsik edilmiş olmak, 

2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak, 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve 

devamlı oturmak, 
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu 

olmamak, 
5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden mem

nu olmamak, 
6. Ağır hapis veya hapis cezalarından biri 

ile hükümlü olmamak, 

7. Muvakkaten âmme hizmetlerinden menı-
nuiyet, umumi emniyet nezareti altında bulun
durulma veya sürgün cezasını mahkûmiyet hal
lerinde bu ceza ve tedbirler infaz edilmiş olmak. 

Madde 7. — Mevkuteyi neşreden bir şirket 
veya cemiyet ise bunların mahiyetine göre mec
lisi idare reisi, umum müdür veya müdürlerden 
veya şirketin idaresi kendilerine tevdi edilmiş 
olanlardan biri veya cemiyetin reisi veya mev
kuteyi neşreden teşebbüsün sermayesinin çoğu 
bir şahsa ait ise bu kimse yahut mevkuteye her 

( S. Sa} 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 32, 34 ve 39 
ncu maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş ve 
kanuna muvakkat 3 nçü madde ilâve olunmuştur: 

Madde 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Her mevkutenin yazı işlerini fii
len idare eden bir mesul müdürü bulunur. 

Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır: 
1. Türk vatandaşı ve asgari lise mezunu ol

mak veya bu derecede tahsili bulunduğu resmen 
tevsik edilmiş olmak; 

2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak; 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve de-

I vamlı oturmak; 
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu 

olmamak; 
5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden mem

nu bulunmamak; 
6. Ağır hapis, taksirli suçlar haricolmak üze

re altı aydan fazla hapis cezasiyle mahkum ol
mamak veya suç tasnii, resmî mercileri iğfal, if-

I tira, yalan şahitliği ve yalan yere yemin, sahte
kârlık, müstehcen ve hayasızca neşriyat, fuhşiya-

I ta tahrik, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflâs, 
I emniyeti suiistimal suçlarından biriyle hükümlü 

bulunmamak; 
7. Muvakkaten âmme hizmetlerinden mem-

I nuiyet, umumi emniyet nezareti altında bulun-
I durulma veya sürgün cezasına mahkûmiyet hal-
I lerinde bu ceza ve tedbirler infaz edilmiş olmak. 

Madde 7. — Mevkute sahibinin, bu kanunun 
I 5 nci maddesinin 1 nci bendindeki lise tahsili 

şartı müstesna olmak üzere aynı bentte ve diğer 
bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz ve okur -

I yazar olması icabeder. 
Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhde 

I eylediği takdirde 5 nei maddede yazılı bütün 
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m. Muvakkat E. 

ne suretle olursa olsun tamamen sahibolan şa
hıs, mevkutenin mesul müdürlüğünü deruhde 
etmek mecburiyetindedir. Mevkutenin sahibi 
birden fazla veya küçük ise, bu takdirde Basm 
Kanununun 5 nci maddesinde yazılı vasıf ve 
şartları haiz olan sahiplerden birisi veya küçü
ğün kanuni mümessili mesul müdürlüğü deruh
de eder, 

Sahip, mesul müdürlüğü deruhde eylediği 
veya deruhdeye mecbur bulunduğu takdirde, 
Türk vatandaşı ve Türkçe okur, yazar olması 
kâfidir. 

Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması 
mahallî en büyük mülkiye âmirinin müsaadesi
ne ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idare ede
cek mesul müdürün Türk vatandaşı olmasına 
ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bilme
sine bağlıdır. 

Madde 8. — Mevkute çıkarılması izne bağlı 
değildir. Ancak mevkutenin : 

1. . Adını, neşir mevzuunu, ne vakitlerde çı
karılacağını ve idare yerini, 

2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya ka
nuni temsilci varsa ad ve soyadlarını tâbiiyet 
ve ikametgâhlarını gösterir bir beyanname ve
rilmesi mecburidir. Bu beyanname sahip hükmi 
şahıs ise şirket mukavelesinin veya cemiyet ni
zamnamesinin tasdikli bir örneği eklenir. 

Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı mesul 
müdür varsa, onların da imzasını ihtiva eder. 

Madde 13. — Mevkutelerde çalıştırılacak 
muhbir veya muhabirlerin bu kanunun 5 nci 
maddesinin 3 ncü bendi hükmü müstesna diğer 
bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz olmaları 
icabeder. 

Madde 16. — Basm yoliyle işlenen suçlardan 
dolayı ceza mesuliyeti : 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü-

vasıf ve şartları haiz olması gerekir. 
Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhde 

etmez veya mesul müdürlük için kanunen ara
nan vasıf ve şartları haiz bulunmazsa bu tak
dirde mevkuteye bir mesul müdür tâyin etmek 
mecburiyetindedir. 

Mevkuteyi neşreden bir şirket veya cemiyet 
ise bunların mahiyetine göre meclisi idare reisi, 
umum müdür veya müdürlerden biri veya şir
ketin idaresi kendilerine tevdi edilmiş olanlar
dan biri veya cemiyetin reisi veya mevkuteyi 
neşreden teşebbüsün sermayesinin çoğu bir şahsa 
ait ise bu kimse ve mevkutenin sahibi birden 
fazla veya küçük ise bu takdirde bu maddenin 1 
nci fıkrasında yazılı vasıf ve şartları haiz olan 
sahiplerden birisi veya küçüğün kanuni mümes
sili bu kanun hükümlerine tevfikan verilecek be
yannamede sahibolarak gösterilir ve bu sahipler 
de bu maddede yazılı hükümlere tabidirler. 0 

Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması 
mahallî en büyük mülkiye âmirinin mütalâası 
üzerine Dahiliye Vekâletinin müsaadesine ve 
mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek me
sul müdürün 5 nci maddedeki vasıf ve şartları 
haiz olmasına ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa 
o dili bilmesine bağlıdır. 

Madde 8 : Hükümetin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 13 : Hükümetin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 16 : Basm yoliyle işlenen suçlardan 
dolayı ceza mesuliyeti: 

j 1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vüeu-
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euda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan ve
ya haber, havadis veya vesikaları veren ile bir
likte bu mevkutenin mesul müdürüne teret-
tübeder. 

2. Mesul müdür, mevkutelerde müstear ad 
ile veya imzasız yahut remizli imza veya mahsus 
bir işaretle neşredilen yazı, resim, haber, hava
dis veya vesika sahiplerinin sarih hüviyetlerini 
talep tarihinden itibaren 24 saat içinde Cumhu
riyet Müddeiumumisine bildirmeye mecburdur. 

3. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eser
lerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suçu teş
kil eden eserin müellif, muharrir, mütercim 
veya tersim edenine, fail belli olmadığı veya 
bu kimse aleyhine Türk mahkemelerinde dâva 
açılmadığı veya kendisinin malûmatı veya muva-
faakti dışında neşrolunduğu hallerde naşire ve 
naşir de belli olmazsa tabie, bu da bilinmediği 
takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

Madde 17. — Basın yolu ile işlenen suçlar
dan doğacak maddi ve mânevi zararları cezaen 
mesul olanlarla birlikte mevkutelerde sahibi ve 
mevkute olmıyanlarda naşiri müteselsilen tazmin 
ile mükelleftirler. 

Ayrıca Basın Kanunu ile Matbaalar Kanunu
na veya diğer kanunlara muhalefetten dolayı suç
lular hakkında tâyin olunacak ağır para cezası
nın 10 mislinin, ister hakiki ister hükmi şahıs ol
sun cezaen mesul edilemiyen hallerde mevkute 
sahibinden ve naşirden tahsiline de mahkemece 
hükmolunur. 

Cevap ve tekzip hakkı 

Madde 19. — Bir şahsın haysiyet ve şerefine 
dokunan veya menfaatini bozan veyahut hakikata 
aykırı hareketler, düşünceler ve sözlerle açık ve
ya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayın
dan dolayı o şahsın imzasiyle gönderilecek cevap 
ve tekzibi mevkutenin mesul müdürü metnine 
hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın ve bu ce
vap, tekzip dolayısiyle her hangi bir mütalâa be
yan etmeksizin aynen ve tamamen neşre mecbur
dur. 

Cevap ve tekzibin günlük gazetelerde, alm-

Muvaık'kat E. 

da getiren yazıyı yazan veya resmi yapan veya
hut haber, havadis veya vesikaları veren muh
bir veya muhabir ile birlikte bu mevkutenin 
mesul müdürüne ve mesul müdürlüğü kabul et
memiş olan sahibine terettübeder. 

2. Mesul müdür, mevkutelerde müstear ad 
ile veya imzasız yahut remizli imza veya mah
sus bir işaretle neşredilen yazı, resim, haber, 
havadis veya vesika sahiplerinin sarih hüviyet
lerini talep tarihinden itibaren 24 saat içinde 
Cumhuriyet Müddeiumumisine bildirmeye mec
burdur. 

3. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eser
lerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suçu teş
kil eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya 
tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu kim
se aleyhine Türk mahkemelerinde dâva açıla
madığı veya kendisinin malûmatı veya muvafa
kati dışında neşrolunduğu hallerde naşire ve na
şir de belli olmazsa tabie, bu da bilinmediği 
takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

Madde 17 : Basın yoliyle işlenen suçlardan 
doğacak maddi ve mânevi zararları cezaen me
sul olanlarla birlikte ve cezaen mesul edilemi
yen hallerde, mevkutelerde sahibi ve mevkute 
olmıyanlarda naşiri müteselsilen tazmin ile mü
kelleftirler. 

Ayrıca bu kanun ile Matbaalar Kanununa 
veya diğer kanunlara muhalefetten dolayı suç
lular hakkında tâyin olunacak ağır para ceza
sının on mislinin, ister hakiki ister hükmi şahıs 
olsun cezaen mesul edilemiyen hallerde mevku
te sahibinden ve naşirden tahsiline de mahkeme
ce hükmolunur. 

Cevap ve tekzip hakkt 

Madde 19 : Bir şahsın haysiyet ve şerefine 
dokunan veya menfaatini bozan veyahut haki
kata aykırı hareketler, düşünceler ve sözler iza
fesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mev
kutede yapılan yayından dolayı o şahsın imzasiy
le gönderilecek cevap ve tekzibi, mevkutenin 
mesul müdürü, metnine hiçbir mülâhaza ve işa
ret katmaksızın ve bu cevap veya tekzip dola
yısiyle her hangi bir mütalâa beyan etmeksizin 
aynen ve tamamen neşre mecburdur. 

Cevap veya tekzibin günlük gazellerde, 
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dığınm ertesi günü ve diğer mevkutelerde bu 
müddet gözetilmek şartiyle ilk çıkacak nüshada 
aynı sayfa ve sütunda ve aynı punto harflerle 
yayınlanması cevap ve tekzibi mucibolan yazı 
için başlıklar yapılmış veya resimler konulmuş 
ise, cevap ve tekzibi gönderen şahıs tarafından 
tesbit edilecek başlıkların ve resimlerin de ay
nı büyüklükte neşri ve cevap ve tekzibin alındı
ğının resmî vesika ile tevsiki mümkün olmıyan 
hallerde bunun alındığı tarihi gösterir bir ve
sika verilmesi mecburidir. 

Cevap ve tekzip, taallûk ettiği yazıya bir 
misil ilâvesiyle baliğ olacağı miktar ve hacmi 
geçemez. Ancak 20 satırdan az olan yazıların 
cevabı 20 satır olabilir. 

Her hangi bir vasıta ile gönderilen veya el
den verilmek istenilen cevap veya tekzibe ait 
yazının veyahut bunlarla ilgili mahkeme karar
larının kabul edilmemesi de neşirden imtina sa
yılır. 

Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve hük
mi şahıslar tarafından gönderilecek cevap ve 
tekzipler hakkında da yukarıki fıkra hüküm
leri tatbik olunur. 

Cevap ve tekzip hakkını kullanmadan ölen 
bir kimsenin bu hakkını vârisleri kullanabilir. 

Cevap ve tekzipte suç teşkil eden bir mahi
yet bulunduğu takdirde bundan yalnız cevap 
ve tekzip hakkını kullanan mesuldür. 

Madde 25. — 13 ncü maddede yazılı şart ve 
vasıfları haiz olmıyan kimseleri çalıştıranlar 
bir aya kadar hapis ve 5 000 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 29. — 19 ncu maddedeki neşir mec
buriyetine riayet etmiyenler hakkında 15 gün
den 3 aya kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte neşrin
den imtina olunan cevap ve tekzibin aynı mev
kutede^ 19 neu maddede gösterilen şekil ve şart- | 

( S . Sayısı 
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alındığının ertesi günü ve diğer mevkutelerde 
bu müddet gözetilmek şartiyle ilk çıkacak nüs
hada aynı sayfa ve sütunda ve aynı mahalden 
başlamak üzere aynı punto harflerle neşri, ce
vap veya tekzibi mucibolan yazı için başlıklar 
yapılmış veya resimler konulmuş ise, cevap ve 
tekzibi gönderen şahıs tarafından tesbit edile
cek başlıkların ve resimlerin de aynı büyük
lükte neşri mecburidir. 

Cevap veya tekzip, taallûk ettiği yazıya bir 
misil ilâvesiyle baliğ olacak miktar ve hacmi 
geçemez. Ancak 20 satırdan az olan yazıların 
cevabı 20 satır olabilir. 

Cevap veya tekzipler mevkute ile birlikte, 
alâkalının bulunduğu mahal Cumhuriyet müdde
iumumisine verilir veya gönderilir. Cumhuriyet 
müddeiumumisi, en geç 24 saat içerisinde, ce
vap veya tekzibi; suç mahiyetinde olup olma
dığı, neşir ile alâkası bulunup bulunmadığı, ka
nunda yazılı şekil ve şartlara uygun olup olma
dığı ve neşrinden itibaren üç ay geçip geçme
diği cihetlerinden tetkik ederek bir karar ve
rir. Bu karara göre münasip göreceği değişik
likleri yaparak veya aynen, alâkalı mevkutenin 
mesul müdürüne neşredilmek üzere cevap veya 
tekzibi gönderir. 

Cumhuriyet müddeiumumisinin kararı katî 
olup yerine getirilmesi mecburidir. 

Devlet daireleri, âmme müesseseleri veya 
hükmi şahıslar tarafından gönderilecek cevap 
veya tekzipler hakkında da yukardaki fıkralar 
hükmü tatbik olunur. 

Cevap ve tekzip hakkını kullanmadan ölen 
bir kimsenin bu hakkını vârisleri kullanabilir. 

Cevap ve tekzipte suç teşkil eden bir mahiyet 
bulunduğu takdirde bundan yalnız cevap ve tek
zip hakkını kullanan mesuldür. 

Madde 25. — Hükümetin 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 19 ncu maddedeki neşir mecbu
riyetine riayet etmiyenler hakkında 15 günden 
3 aya kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte neşrinden 
imtina olunan cevap ve tekzibin aynı mevkutede 
19 neu maddede gösterilen şekil ve şartlar daire* 
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k r dairesinde neşrine de hükmplunur. 
Mahkemenin hükmüne rağmen neşirden im

tina olunması halinde yukarıki fıkra gereğince 
verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolu-
nur ve ayrıca neşrin geciktiği her nüsha için 
1 000 lira ağır para cezası da ilâve olunur. 

19 ncu maddedeki vesika verme mecburiye
tine riayet etmiyen mesul müdür hakkında 15 
güne kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 30. — Ceza dâvasına ait talep ve id
dianamelerle kararların ve diğer her türlü vesi
ka ve evrakın aleni duruşmada okunmasından, 
hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik ve
ya muhakemenin men'i kararı verilmesinden ön
ce neşri yasaktır. 

Tahkikatın gidişi veya mahkemenin karar 
ve muameleleri üzerinde tesir yapabilecek her 
türlü yayında bulunulması, cumhuriyet müd
deiumumisinin talebi üzerine hazırlık soruştur
masında sulh ceza hâkiminin ve ilk soruşturma
da sorgu hâkiminin ve muhakeme sırasında 
mahkemenin vereceği kararla yasak edilebilir. 

Ceza dâvasının başlamasiyle hüküm kesinle
şinceye kadar hâkim ve mahkemenin hüküm ve 
kararlariyle muameleleri hakkında mütalâa ser
di yasaktır. 

Kanun, nizamname veya resmî teşekkülleree 
ittihaz olunan karar gereğince gizli yapılan top
lantılardaki müzakeratm veya alman kararların 
veya gizli olan tahkikat ve safahatının ve kaza 
organlarının müzakeratmm neşri yasaktır. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
deleri ve neşir yoliyle veya radyo ile yahut top
lantılarda işlenen bâzı cürümler hakkındaki ka
nun hükümlerinin tatbiki suretiyle mahkûmi
yet halinde 1 aydan 3 aya kadar mevkutenin 
neşriyatının tatiline de karar verilir. 

Neşriyatı tatil edilen mevkutenin sahip ve
ya mesulleri tatil müddeti içerisinde başka bir 
adla mevkute çıkaramazlar. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
ler 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 5 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

( S. Sayısı 

sinde neşrine de hükmolunur. 
Mahkemenin hükmüne rağmen neşirden im

tina olunması halinde yukarıki fıkra gereğince 
verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur 
ve ayrıca neşrin geciktiği her nüsha için 1 000 
lira ağır para cezası da ilâve olunur. 

Madde 30. — Ceza dâvasına ait talep ve iddia
namelerle kararların ve diğer her türlü vesika 
ve evrakın aleni duruşmada okunmasından, ha
zırlık ve ilk tahkikatlarda takipsizlik veya mu
hakemenin men'i kararı verilmesinden önce neşri 
yasaktır. 

Tahkikatın seyri veya muhakemenin karar ve 
muameleleri üzerinde tesir yapabilecek her tür
lü neşriyatta bulunulması, Cumhuriyet Müddei
umumisinin talebi üzerine hazırlık tahkikatında 
sulh ceza hâkiminin ve ilk tahkikatta sorgu hâ
kiminin ve muhakeme sırasında mahkemenin ve
receği kararla yasak edilebilir. 

Ceza dâvasının başlamasiyle hüküm katîleşin-
ceye kadar hâkim ve mahkemenin hüküm ve ka
rarlariyle muameleleri hakkında mütalâa serdi 
yasaktır. 

Kanun, nizamname veya resmî teşekkülleree 
ittihaz olunan karar gereğince gizli yapılan top
lantılardaki müzakeratm veya alman kararla
rın veya gizli olan tahkikat ve safahatının ve ka
za mercilerinin müzakeratmm neşri yasaktır. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
deleri ve neşir yoliyle veya radyo ile yahut top
lantılarda işlenen bâzı cürümler hakkındaki ka
nun hükümlerinin tatbiki suretiyle mahkûmiyet 
halinde 1 aydan 3 aya kadar mevkutenin neş
riyatının tatiline de karar verilir. 

Neşriyatı tatil edilen mevkutenin sahip veya 
mesulleri tatil müddeti içerisinde başka bir adla 
mevkute çıkaramazlar. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
ler 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 5 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 
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Madde 32. — Memleket ahlâkını, aile niza
mını bozacak veya cürüm işlemeye teşvik veya 
tahrik edecek şekilde heyecan uyandıracak taf
silât ile hakiki veya hayalî vakıaları hikâye ve
ya tasvir veya tersim edenler veya intihar va
kaları hakkında haber çerçevesini aşan ve oku
yanları tesir altında bırakacak mahiyette tafsi
lât ve resimler neşredenler hakkında 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 34. — Siyasi, iktisadi, ticari mev
kutelerin sermayeleri ve devamlı veya geçici bü
tün gelir kaynakları ile basılan nüshalarının 
adedi ve bir nüshasına 50 den fazla abone yazıl
mış olanların isim, adres ve tabiiyetleri ve umu
mi abone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile olan 
hukuki münasebetleri noterlikçe tasdik edilmiş 
bir deftere kaydedilir. 

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan 
veya yanlış malûmat geçirildiği veyahut müd
deiumumilikçe talep vukuunda defter ve ihtiva 
etmesi gereken hususlar gizlendiği takdirde mev
kutenin sahibi veya 'onun mümessili 3 aydan 1 
yıla kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

ilmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan 
mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, ikti
sadi ve ticari mahiyette neşriyata girişenler bir 
ve ikinci fıkralar hükümlerine tabidirler. 

Umumi yerlerde, sokaklarda veya halkın ko
laylıkla girip çıktığı mahallerde ve bunlara ben
zer diğer yerlerde mevkute ve gayrimevkute-
leri, ihtiva ettiği haber, havadis, yazı ve resim
lerden (Matbua muhteviyatından) veya sair 
hususlardan bahsile satanlar veya satışa arz 
edenler 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde 
para cezasiyle birlikte bir aya kadar hapis ce
zası da hükmolunabilir. 

Madde 39. — Basın Kanununa giren veya 
basın yoliyle işlenen suçlara ait dâvalar acele 
işlerden sayılır ve mahkemelerin senelik tatil 
günlerinde de görülür. 

Maznunun ikametgâh itibariyle mahkemeye 
çağrılabilmesi için gerekli zaman gözetilerek, 
duruşma için en yakın gün tâyin edilir. 

tddia ve müdafaalar ve deliller birden söy-

Muvakkat E. 

Madde 32. — Memleket ahlâkını, aile nizamı
nı bozacak veya cürüm işlemeye teşvik veya tah
rik edecek şekilde heyecan uyandıracak tafsilât 
ile hakiki veya hayalî vakıaları hikâye veya tas
vir veya tersim edenler veya intihar vakıaları 

hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyanları 
tesir altında bırakacak mahiyette tafsilât ve re
simler neşredenler hakkında 1 000 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 34. — Siyasi, iktisadi, ticari mevku
telerin sermayeleri ve devamlı veya geçici bütün 
gelir kaynaklariyle basılan nüshalarının adedi ve 
bir nüshasına 50 den fazla abone yazılmış olan
ların isim, adres ve tabiiyetleri ve umumi abone 
yekûnu ve basıldıkları matbaa ile olan hukuki 
münasebetleri noterlikçe tasdik edilmiş bir def
tere kaydedilir. 

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan 
veya yanlış malûmat geçirildiği veyahut müd
deiumumilikçe talep vukuunda defter ve ihtiva 
etmesi gereken hususlar gizlendiği takdirde mev
kutenin sahibi veya onun mümessili 3 aydan 
1 seneye kadar hapis ve 500 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan 
mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, iktisa
di ve ticari mahiyette neşriyata girişenler bir ve 
ikinci fıkralar hükümlerine tabidirler. 

Umumi yerlerde, sokaklarda veya halkın ko
laylıkla girip çıktığı mahallerde ve bunlara ben
zer diğer yerlerde mevkute ve gayrimevkuteleri 
ihtiva ettiği haber, havadis yazı ve resimlerden 
(matbua muhteviyatından) veya sair hususlar
dan bahsile satanlar, sattıranlar veya satışa arz 
edenler, 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde 
para cezasiyle birlikte 1 aya kadar hapis cezası 
da hükmolunabilir. 

Madde 39. — Hükümetin 39 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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lenir ve gösterilir. 
Duruşmalar, işin en az gerektirdiği müddet

ten fazla bir zamana bırakılamaz. 

Muvakkat madde 3. — Bu kanunda yazılı 
hükümlere, durumları, vasıf ve şartları uygun 
olmıyanlar kanunun neşri tarihinden itibaren 
2 yıl içerisinde riayet ve intibaka, mecburdurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28.V.1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve in. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A, Demirer 

Devlet Vekili 
31. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

İV. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Muvakkat E. 

Muvakkat madde 3. — Bu kanunda 
yazılı hükümlere, durumları, vasıf ve şartları uy
gun olmıyanlar kanunun neşri tarihinden itiba
ren bir sene içerisinde riayet ve intibaka mec
burdurlar. 

Ancak, bu kanunun meriyete girdiği tarihte 
neşredilmekte olan her hangi bir mevkutenin de
vamlı olarak asgari üç sene muhbir veya muha
birliğini yapmış olanlar kanunun 5 nci ve 13 
ncü maddelerinde yazılı yeni şartları haiz olma
salar da bu sıfatlarını muhafaza ederler. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

ıse-<{ 
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S. SAYISI : 192 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 

lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/476) 

t.c. 
Başvekâlet , 30 .V. 1956 

'Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt: 71 - 379/1882 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki- 6334 sayılı Kanunun adiyle 
bâzı maddelerinin tadiline dair Adliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra 
Vekilleri Heyetince 28 . V . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MÜCÎBE 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun mutlak teminatı altında bulunan matbuat hürriyetinin suiis
timallerini Önlemek ve dolayısiyle bu hürriyeti korumak maksadiyle Büyük Millet Meclisince 1954 
tarihinde kabul edilmiş olan «Neşir yolu ile ve radyo ile işlenecek bâzı cürümler» hakkındaki 
6334 sayılı Kanunun o tarihten bugüne kadar olan tatbikatı, memleketimiz ve cemiyet için hayırlı 
neticeler tevlidetmiş ise de, maalesef yine tatbikat, bu kanunun noksan taraflarının da mevcud-
olduğunu, şeref ve haysiyetlerin ve memleketin âli menfaatlerinin lâyıkiyle himaye edilemediği
ni ibret ve dikkate şayan bir surette gayet acı müşahhas misalleriyle göstermiştir. 

Mezkûr kanuna ve mevzuatımızdaki diğer hükümlere rağmen şeref ve haysiyetlere mahirane 
bir taktik ile tecavüz edilmekte ve bilhassa yalan haber ve havadis neşir ve işaası suretiyle mem
leketin yüksek menfaatlerini, güven ve düzenini sarsma gayesi takibolunmakta ve içtimai kıy
met hükümleri amansız bir şekilde çiğnenmekte, cemiyette riayeti zaruri asgari saygı kaideleri 
hiçe sayılarak ve sırf maksadı mahsusa müsteniden devlet ve hükümet otoritesini resmî taazzuv 
ve teşekkülleri tehdidedici sistemli neşriyat yaplarak âmme'efkârı tamamiyle haksız ve yersiz 
olarak bulandırılmaktadır. L: 

Muhterem matbuatımızın bir kısmı tarafından yapılan bu kabîl neşriyatın yurdun en ücra kö
şelerine kadar nüfuz edip Türk içtimai bünyesinde ve ahlâkında büyük değeri ve rolü olan aile 
terbiyesinin esaslarını da zaman zaman tehdid dildiğini teessüfle belirtmek hakikati ile karşı * 
karşıya bulunmaktayız. 

Memleketin ve milletin yüksek menfaatlerini ve âmme hizmetlerini alâkadar eden mevzularda 
ve yapılacak her türlü neşriyatta umumi efkâra doğru ve sıhhatli haber ve malûmat vermek ve
cibesinin matbuatımıza tahmil edilmiş olduğuna ve bu vecibenin vatanperverane bir surette ifası 
lüzumuna işaret etmek iktiza eyler. 

Demokratik idareyi kabul etmiş olan memleketler; rejimlerini ve sosyal bünyelerini bu nevi ta-
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arruz ve tecavüzlerden koruyabilme ve dolayısiyle matbuat hürriyetinin suiistimallerini önleme 
maksat ve gayesiyledir ki, gereken tedbirleri almakta asla tereddüdetmemişler ve bu sayede de
mokrasinin yaşayabileceği temiz ve sâf iklimi, müsait vasatı meydana getirmişler ve demokrasile
rin inkişafında büyük rolü olan fazilet ve saygı mefhumlarına da yer vermek suretiyle otorite 
fıkdanına badi olabilecek hususları bertaraf etmişlerdir. Ve yine ileri demokrasiler mevzuatında 
müşahede edildiği üzere, matbuat hususi kanunlarla bir meslek haline getirilmiş, nizam ve disip
line bağlanmıştır. * 

Nitekim, isveç Matbuat Kanununun 7 nci fasıl, madde 4, numara 9, hükmü ile, «Kraliyetin 
emniyetini, halkın iaşesini, âmme intizamını veya dahilî emniyeti tehlikeye koyacak yahut hükü
mete veya âmme işlerine mütaallik kararları ittihaza salahiyetli diğer bütün teşekküllere olan 
saygıyı sarsacak mahiyette yanlış haber ve diğer yalan mahiyetteki beyanları neşredenler» tecrim 
edilmiş ve böylece şeref ve haysiyetler, kelimenin en geniş mânasiyle korunmuştur. 

Millî ve ananevi terbiyeleri icabı hak ve hürriyetlere, âzami riayeti gösteren ve esasen aynı düs
tur dairesinde yürütülen matbuatlarını en hakiki murakıbı olan umumi efkârın kontroluna terk ey
lemeye mütemayil bulunan Anglo - Sakson âleminde şeref ve haysiyetlerin ne derecede bir titizlik 
ile himaye edildiği ve bu maksatla yüz sene evvel hususi kanun ısdar olunduğu ve tedbirler 
alındığı zikre değer mahiyettedir. Kanun dışı edilmemiş olmasına rağmen komünist partisi organı 
olan gazeteyi dağıtacak ve satacak tek bir bayi çıkmıyan İngiltere'de şerefleri koruyucu örf ve 
âdetler de teessüs etmiştir. 

Avrupa'da ise, şeref, haysiyet ve itibarların korunmasına, hususi hayatın her türlü müdaha
le ve tecavüzlerden masun tutulmasına, devlet otoritesinin muhafazasına matuf ve bilcümle ihti
maller de göz önünde tutularak gereken müeyyideler ve tedbirler kabul edilmiştir. 

İsviçre ve Alman hukukuna göre: Sövme, hakaret ve iftirai hakaret namlariyle şeref aleyhine 
vâki cürümlerin sahası genişletilmiştir. Batı - Almanya'da olduğu gibi, politika ile iştigal edenlerin 
geref ve haysiyetleri hususu bir hüküm halinde tesirli ağır müeyyidelerle korunmuştur. Fransız 
Matbuat Kanununda dikkate şayan hükümler mevcuttur. 

Bu cümleden olarak, muayyen suçlardan dolayı mahkûmiyet halinde (yalan haber ve havadis neş
ri de dâhildir.) Mevkutenin kapatılmasına mahkemece karar verilebilmekte ve tevkif tedbiri de tat
bik olunmaktadır. Bundan başka, mevzuatın koruyup önliyemediği bâzı mahzurları ve noksan ci
hetleri tatbikat, içtihat da, cemiyetin ihtiyaçlarına uygun olarak bertaraf etmiştir. «Bu memleketler 
tatbikatı bizden çok farklı olup mağduru ziyadesiyle himaye etmektedir ve bu sayede şeref ve hay
siyetler tam ve tekemmül mânasiyle korunup fert veya vazifenin her türlü endişeden azade ve ma
sun kılınmış, içtimai kıymetlere, mukaddesata, devlet otoritesine vâki tecavüzler önlenmiş, yalan ha
ber ve havadisin mühlik tesirleri mümkün mertebe bertaraf edilmiştir. 

Kanunlar ancak, memleket ve cemiyetin hakiki ihtiyaçlarına cevap verebildikleri nispette hayati
yet ve kıymetlerini ispat ve muhafaza edebilirler, ittihazı zaruri görülen yeni hükümleri ve tedbir
leri de bu nevi ihtiyaçların bir karşılığı olarak mütalâa etmek ve her toplulukta olduğu gibi cemiye
timizin dahi siyasi ve sosyal hususiyetlerini, gelenek ve temayüllerini göz önünde tutmak ve bu ara
da içtimai ve hukuki bünyemize uygun olduğu nispette yabancı memleketlerin mevzuat ve tecrübe
lerinden de faydalanmak iktiza eyler. 

Son zamanlarda matbuatımızın bir kısmında ve ekseriya kastı mahsusa müstenidolarak sistemli 
bir şekilde resmî sıfatı haiz olanlar aleyhinde sıfat veya hizmetlerinden dolayı onları küçük düşür
meyi, itibarlarını, şahsiyetlerini sarsmayı ve resmî faaliyetlerine mâni olmayı hedef tutan yahut 
aleyhlerinde istihkar ve istihfaf hissi telkin edebilecek mahiyette bulunan ve her müspet varlığı in
kâr eden neşriyata sık sık rastlanmakta ve bilhassa çeşitli yalan haber ve havadis neşir ve işaası 
suretiyle de memleketin dahilî ve haricî emniyet ve menfaatine zarar iras edilmekte, cemiyetteki 
huzur ve sükûnun bozulması için her çareye başvurulmakta, hükümet veya âmme işlerine mütaallik 
kararları ittihaza salahiyetli diğer resmî makam ve teşekküllere olan saygı itimat selbolunmaktadır. 

Ayrıca memleketimizde hususiyet arz eden ve yurdun âli-menfaatlerine mugayeretinde şüphe 
edilmiyen birtakım fiil ve hareketleri de zikertmek zaruretindeyiz. 
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Ezcümle, memleketimizi ziyaret etmiş olan yabancı mütehassıslardan bâzılarının sözleri, beyanları 
dışarda itibarımızı, içerde huzurumuzu bozacak, anarşi yaratacak mahiyette kasdi mahsusla tahrif ve 
tağyir olunmak yahut kül hâlinde değil de bunlardan yalnız bir kısmı alınmak suretiyle yapılan neş
riyatla umumi efkâr teşvik edilmekte ve devletin itibarını kırmaya müsait yanlış zehap ve telâkki
lerin husulüne sebebiyet verilmektedir. Alâkalı şahsiyetler de yaptıkları beyan ve tavzihlerinde bu ha
li üzüntü ve hayretle karşıladıklarını açıklamak lüzum ve zaruretini hissetmişlerdir. 

Bu nevi neşriyatın pek mahdut bir kısmının yurdumuzda kanun dışı edilen cereyanlara kasıtlı ve
ya kasıtsız hizmet yolunu tuttukları, toplulukta otorite fıkdanını yaratmak istedikleri, bâzı vatandaş 
gruplarına tesir icra ederek onları bilâsebep haysiyet ve şereflerinden ve hattâ yalnız kendi hayat 
ve istikballerinden değil Devletin bekasından dahi endişe ettirici, teşebbüslerini kırıcı bir ruh haleti 
içerisinde bedbin duruma düşürmeyi istihdaf eden neşriyata tevessül edildiği her gün daha yakînen 
ve müdellelen müşahede edilmektedir. 

Matbuatın cemiyet muvacehesindeki müspet mevkii ve demokratik idarenin gelişmesini, kökleş
mesini ve millî birliğin istikrarını temin gibi mevzularda kendisine düşen vazifenin kıymet, ehemmi
yet ve şümulü hiçbir zaman inkâr edilemez. Ancak, matbuatın yapıcı ve birleştirici kuvveti yanında 
suiistimali suretiyle yıkıcı ve yıpratıcı tesir ve faaliyetini de unutmamak icabeder. 

îşte bu hürriyetin kötüye kullanılması halinde matbuat hürriyetinden beklenen fayda yerine bi
lâkis Devletin yüksek menfaatleri haleldar olur, cemiyetin huzur ve sükûnu bozulur, Devlet mefhumu 
sarsılır. 

Bu sebepledir ki, matbuat hürriyetinin, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun âmir hükmü dairesinde 
bir statüye bağlanması lüzumu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda zikrolunan ve hakiki ve kutsal gayesinden uzak bir şekilde yapılan bâzı neşriyatın husule 
getireceği zararlı neticeleri önlemek ve cemiyetimizin muhtacolduğu huzur ve sükûnu temin eylemek 
maksadiyle, 6334 sayılı Kanunda berveçhi âti tadilât icra edilmiştir. 

Madde 1 : Açık veya kapalı yerlerde yapılan toplantılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
edileceğinden kanunun adına (toplantılarda) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 2 : Basın Kanununun birinci maddesinin birinci bendine (itibar), ikinci bendine (meslek), 
üçüncü ve dördüncü bentlerine (işae) kelimeleri ilâve edilmiş ve beşinci bent yeni bir hüküm olarak 
alınmıştır. Yeni beşinci bent hükmü ile, şeref, haysiyet, namus ve itibarın sahası genişletilmiştir. 

Bu bent hükmü, resmî sıfatı haiz olanları küçük düşürmeyi hedef tutan veya bunlar aleyhinde is
tihkar, istihdaf, istihza hissi telkin edebilecek, yahut müphem ve süizannı davat (tevlit) eyliyebilecek 
mahiyette bulunan her türlü neşriyatı menetmektedir. 

Cürmün müeyyidesi olan hapis ve ağır para cezası âdil nispet dairesinde yükseltilmiştir. 
Madde 3 : Bu madde yeniden kaleme alınmıştır. 
Mutlak ve mücerret mânada yalan haber ve havadis neşri tecrim edilmeyip metinde tâyin ve tas

rih olunan unsurlarla birlikte ve bâzı şartlara bağlı olarak yalan haber ve havadise mütaallik neşriyat 
menedilmiştir. 

Yazı, haber, havadis veya vesikaların, metin muhteva veya mahiyetlerinin tahrif yahut tağyir 
edilmek suretiyle neşrolunmaları hali de tecrim edilmiştir, asıl olan elde edilen haber ve havadi
sin tahrif ve tağyir edilmeden hakiki şekli ile yayınlanmasıdır. Yalan haber ve havadis neşri bâzı 
hallerde şahsın maddi veya mânevi zararını da mucibolabilecek mahiyet arz etmektedir. Bu tak
dirde mesullerin, mağdurun şikâyeti üzerine daha hafif bir ceza ile cazalandırılmaları kabul edil
miştir. 

Türk Ceza Kanununun 162 nei maddesi hükmü de nazara alınarak mutlak olarak cürümlerin her 
ne suretle olursa olsun nakil veya iktibas suretiyle işlenmesi hali de aynı şekilde cezalandırılmış 
ve binnetice suçların sirayetine, şümul iktisabına mâni olunmuştur. 

Madde 4 : Dördüncü maddedeki tadil, münhasıran madde metnine (yedinci) madde ibaresinin 
ilâvesinden ibarettir. 

Madde 5 : Beşinci maddedeki (beş misli) ceza, müessiriyeti sağlamak gayesiyle bir misli artı
rılmıştır. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 79 ncu maddesi de nazara alınarak, ancak cezaen me-
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sul edilemiyen hallerde mevkute sahibi hakkında bu nevi ağır para cezasının otomatikman tâyin 
edilmesi esası kabul olunmuştur. 

Şüphesiz, mesul müdür sıfatiyle mevkutenin sahibi cezalandırılmış ise yani sahibi aynı za
manda mesul müdür ise artık bu madde hükmü sahipler hakkında tatbik edilmiyecektir. Fakat 
sahip, her hangi bir sebep veya kanuni saikle cezalandırılmamış veya cezalandırılamamış ise bu 
takdirde beşinci madde hükmü otomatikman tatbik edilecektir. 

Madde 7 : Bu hüküm tamamiyle yenidir. 
Muayyen maksatlarla açık veya kapalı yerlerde yapılan toplantılarla bu kanun hükümlerine 

muhalefet hallerinde işbu kanunda yazılı şartlar ve esaslar dairesinde failin cezalandırılması esası 
vaz 'edilmiştir. 

Çünkü : Bu nevi toplantılar mahdut şahısların huzuru ile olabileceği gibi meselâ 50 -100 bin 
kişinin iştirakiyle de yapılabilir. Teknik vasıtalarla hatibin konuşmasının orada bulunanların 
cümlesine yani 50 - 100 bin insana duyurulması da mümkün ve kabildir. Böyle bir toplantıda iş
lenen bir hakaret veya yalan haber ve havadis (mücerret yalan haber ve havadis değil, üçüncü 
maddede unsurları yazılı olan yalan haber ve havadis) suçunun şümul ve tesir derecesi, tirajı 
yüksek olmıyan bir mevkutenin meydana getirdiği şümul ve tesirden çok daha fazla bulunduğu 
açık bir hakikattir. Ceza adaleti şunu lüzumlu kılar ki, memnu fiilin sirayetine kadar kolay ve 
fazla ise müeyyidesi de o nispette ağırdır. 

Binaenaleyh tirajı bini geçmiyen bir gazetede vâki hakaretten dolayı mesuller hangi müeyyide 
ile tecziye ediliyorsa, 50 - 100 bin insan huzurunda vâki bir hakaretin daha hafif bir müeyyide ile 
cezalandırılması, suç ile ceza arasındaki âdil nispet kaidesine tevafuk etmiyeceği ve içtimai ada
leti sağlamıyacağı cihetle muvafık görülmemiş ve bu nevi suçların vâzıı kanun tarafından nevema 
neşir suçu gibi telâkki edilmesi zaruri addedilmiştir. Esasen mevzuatımızda bu tarza uygun hü
kümler mevcuttur. Ezcümle Türk Ceza Kanununun 268 nci maddesinin kabul ettiği sistem bir 
misal olarak zikre şayandır. 

Tahkik ve takip usulü bu kanunda yazılı şartlar ve esaslar dairesinde cereyan edecektir. 
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Muvakkat Ene 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/476 
Karar No. S 

Yüksek 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı 
cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı 
ile bâzı maddelerinin tadüine dair olan kanun 
lâyihası, alâkalı vekâlet mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Matbuat hürriyetinin kötüye kullanılması te
şebbüs ve ihtimallerini önlemek ve bu suretle bu 
hürriyeti zararlı bir hale gelmekten korumak 
maksadiyle 1954 tarihinde kabul edilmiş olan, 
«Neşir yoliyle ve radyo ile işlenecek bâzı cürüm
ler hakkındaki Kanun» un bugüne kadar yapılan 
tatbikatı, beklenen hayırlı neticeleri vermekten 
fariğ kalmamışsa da şeref ve haysiyetlerin ve 
memleketin yüksek menfaatlerinin lâyıkiyle hi
mayesi bahsinde noksan taraflarının mevcudol-
duğu birçok acı misallerle görülegelmiştir. 

Bu kanuna ve mer'i diğer hükümlere rağ
men şeref ve haysiyetlere çeşitli şekil ve suretle 
tecavüz edilmekte ve bilhassa yalan haber ve 
havadis neşir ve işaası yoliyle memleketin yük
sek menfaatlerini, güven ve düzenini sarsma ga
yesi takibolunmakta ve içtimai kıymet hükümleri 
amansız biy şekilde çiğnenmekte, cemiyette ria
yeti zaruri asgari saygı kaideleri hiçe sayılarak 
ve maksadı mahsusa müsteniden devlet ve hü
kümet otoritesini ve hükümetin resmî taazzuv ve 
teşekküllerini tehdidedici neşriyat yapılarak 
âmme efkârı bulandırılmaktadır. 
» Muhterem matbuatın bir kısmı tarafından 
yapılan bu kabil neşriyatın yurdun en ücra köşe
lerine kadar nüfuz edip Türk içtimai bünye
sinde ve ahlâkında büyük değeri ve rolü olan 
aile terbiyesinin de zaman zaman tehdidedildiği 
esefle müşahede edilmiş bulunmaktadır. 

Memleket ve milletin yüksek menfaatlerim 
alâkadar eden mevzularda yapılacak her türlü 
neşriyatta sıhhatli haber ve malûmat vermek 
vecibesinin matbuatımıza tahmil edilmiş bulun
duğundan ve bu vecibenin ifasının vatanperve-
rane bir vazife olduğundan şüphe etmeye ma
hal yoktur. 

îleri demokrasiler sosyal bünyelerini bu çe-

mazbatası 

9.V.1956 

Beisliğe 

şit taarruz ve tecavüzlerden koruma endişesini 
çok evvelinden duyarak gereken tedbirleri al
makta gaflet göstermemişler ve bu sayede de 
demokrasinin yaşıyabileceği ve inkişafını sağlı-
yabileceği vasatı meydana getirmişlerdir. Hür
riyetlerin Devlet ve Hükümet otoritelerini felce 
uğratacak surette suiistimal imkânları mütekâ
mil demokrasilerde dikkat ve hassasiyetle ber
taraf edilmiş bulunmaktadır. Bu cümleden ola
rak bu memleketlerde matbuatın hususi kanun
larla nizamlı bir meslek haline getirilmiş oldu
ğunu müşahede etmekteyiz. 

Nitekim, İsveç Matbuat Kanunu 7 nci faslı
nın 4 ncü maddesinde «Kıraliyetin emniyetini, 
halkın iaşesini âmme intizamını veya dahilî em
niyeti tehlikeye koyacak yahut Hükümet veya 
âmme işlerine mütaallik kararları ittihaza sa
lâhiyeti diğer bütün teşekküllere olan saygıyı 
sarsacak mahiyette yanlış haber ve diğer yalan 
mahiyetteki beyanları neşreden» 1er tecrim edil
mek suretiyle şeref ve haysiyetler itinalı bir şe
kilde muhafaza ve masuniyet içine alınmıştır. 

Millî ve ananevi terbiyeleri icabı hak ve hür
riyetlere âzami riayeti gösteren ve esasen aynı 
düstur dairesinde yürütülen matbuatlarını ha
kiki murakıbolan umumi efkârın kontroluna 
terk etmeye mütemayil bulunan Anglo - Sakson 
âleminde şeref ve haysiyetlerin ne derecede bir 
titizlik ile himaye edildiği ve bu maksatla 100 
sene evvel hususi kanun ıstar olunduğu ve ted
birler alındığı zikre şayan mahiyettedir. Ka
nun dışı edilmemiş olmasına rağmen Komünist 
Partisi organı olan gazeteyi dağıtacak ve sata
cak tek bir bayi çıkmıyan İngiltere'de şerefleri 
koruyucu örf ve âdetler de teessüs etmiştir. 

Avrupa'da ise şeref ve haysiyet ve itibarla
rın korunmasına, hususi hayatın her türlü te-

* cavüzlerden masun tutulmasına, Devlet otorite
sinin muhafazasına matuf bilcümle ihtimaller 
göz önünde tutularak buna muvazi tedbir ve 
müeyyideler kabul edilmiş bulunmaktadır. 

İsviçre ve Alman hukukuna göre : Sövme, 
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hakaret ve iftirai hakaret namlariyle şeref aley
hine vâki cürümlerin sahası genişletilmiştir. Ba
tı - Almanya'da olduğu gibi, politika ile iştigal 
edenlerin şeref ve haysiyetleri hususi bir hüküm 
ile tesirli ve ağır müeyyidelere bağlanmıştır. 
Fransız Matbuat Kanununda bu bakımdan dik
kate şayan hükümler mevcuttur. 

Bu cümleden olarak, muayyen suçlardan do
layı mahkûmiyet halinde (yalan haber ve ha
vadis neşri de dâhildir) mevkutenin kapatılma

l ı n a mahkemece karar verilebilmekte ve fazla 
olarak hükümden evvel tevkif tedbiri de tatbik 
olunmaktadır. Bundan başka mevzuatın koru
yup önliyemediği bâzı mahzur ve noksanları' 
tatbikat ve içtihatlar cemiyetin ihtiyaçlarına 
uygun olarak bertaraf etmiştir. 

Kanunlar ancak memleket ve cemiyetin ha
kiki ihtiyaçlarına cevap verebildikleri nispette 
hayatiyetlerini muhafaza edebilirler, içtimai ve 
hukuki bünyemize uygun olduğu nispette ya
bancı mevzuat ve tecrübelerden faydalanmak 
suretiyle bu vadide mer'i hükümlerin takviyesi 
lüzumu aşikârdır. 

Hususiyle son zamanlarda matbuatımızın bir 
kısmında çok kere kasdi mahusa müsteniloda-
rak sistemli bir şekilde resmî vazifeliler aley
hinde onları küçük düşürmeyi, şahsiyet ve iti
barlarını sarsarak faaliyetlerine mâni olmayı he
def tutan yahut aleyhlerinde istihkar ve istih
faf hissi telkin eden ve her müspet varlığı inkâr 
eden neşriyata sık sık raslanmakta, cemiyette
ki huzur ve sükûnun bozulması için yalan haber 
ve havadis neşir ve işaatı suretiyle aynı za
manda gayriahlâki olan çarelere başvurulmak
ta, hükümet veya âmme işlerine mütaallik ka
rarları ittihaza salahiyetli makam ve teşekkül
lere hürmet ve itimat selbolunmaktadır. 

Ayrıca memleketimizde hususiyet arz eden 
ve yurdun yüksek menfaatlerine aykırı olduğun
da şüphe bulunmıyan birtakım fiil ve hareket
leri de zikretmek yerinde olur. 

Ezcümle, memleketimizi ziyaret etmiş olan 
yabancı mütehassıslardan bâzılarının sözleri, be
yanları dışarıda itibarımızı, içeride huzurumuzu 
bozacak mahiyette kasti mahsusla tahrif ve tağ
yir olunmak yahut küllün mânasını değiştirecek 
tarzda bir kısmı alınmak suretiyle yapılan neş
riyatla umumi efkâr teşviş edilmekte ve devletin 
itibarını kırmaya müsait yanlış zehap ve telâk
kilerin husulüne sebebiyet verilmiş alâkalı şahsi

yetler de yaptıkları beyan ve tavzihlerinde bu ha
li üzüntü ve hayretle karşıladıklarını açıklamak 
lüzum ve zaruretini hissetmişlerdir. 

Bu nevi neşriyatın pek mahdut bir kısmının 
yurdumuzda kanun dışı edilen cereyanlara ka
sıtlı veya kasıtsız hizmet yolunu tuttukları, top
lulukta otorite fıkdanını yaratmak istedikleri, 
bâzı vatandaş gruplarına tesir ederek onları se
bepsiz haysiyet ve şereflerinden ve hattâ yalnız 
kendi hayat ve istikballerinden değil devletin 
bekasından dahi endişe ettirici, teşebbüslerini 
kırıcı bir ruh haleti içerisinde bedbin duruma 
düşürmeyi istihdaf eden neşriyata tevessül edil
diği her gün) daha yakından ve delilleriyle mü
şahede olunmaktadır. 

Yukarda zikrolunan hakiki ve kutsi gayesin
den uzak bir şekilde yapılan bâzı neşriyatın hu
sule getirdiği zararlı neticeleri önlemek ve ce
miyetimizin muhtacolduğu huzur ve sükûnu te
min eylemek maksadiyle 6334 sayılı Kanunda 
aşağıda yazılı tadilât icra edilmiştir. 

Madde 1. — Açık veya kapalı yerlerde yapı
lan toplantılar hakkında da bu kanun hükümleri 
tatbik edileceğinden kanunun adına (toplantı
larda) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Basın Kanununun birinci ben
dine (itibar), ikinci bendine (meslek), üçüncü 
ve 4 ncü bentlerine (işaa) kelimeleri ilâve edil
miş ve 5 nci bent yeni bir hüküm olarak tesis 
ve tevsi olunmuştur. 

Bu bent hükmü, resmî sıfatı haiz olanları kü
çük düşürmeyi hedef tutan veya bunlar aleyhin
de istihkar, istihfaf, istihza hissi telkin edebile
cek, yahut müphem ve suizannı davet eyliyebile-
cek mahiyette bulunan her türlü neşriyatı men-
ettiği gibi bu cürmün müeyyidesini âdil nispet 
dairesinde yükseltmiştir. 

Madde 3. — Bu madde yeniden kaleme alın-
mıştıri 

Mutlak ve mücerret mânada yalan haber ve 
havadis neşri tecrim edilmeyip metinde tâyin ve 
tasrih olunan unsurlarla birlikte bâzı şartlara 
bağlı olarak yalan haber ve havadise mütaallik 
neşriyat menedilmiştir. 

Yazı, haber, havadis veya vesikaların, metin, 
muhteva veya mahiyetlerinin tahrif yahut tağyir 
edilmek suretiyle neşrolunmaları hali de tecrim 
edilmiştir. Yalan haber ve havadis neşri bâzı 
hallerde şahsın maddi veya mânevi zararını da 
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mucibolabilecek mahiyet arz etmektedir. Bu 
takdirde mesullerin, mağdurun şikâyeti üzerine 
daha hafif bir ceza ile cezalandırılmaları kabul 
edilmiştir. 

Encümenimizdeki müzakere sırasında 3 ncü 
maddenin birinci fıkrasına, Türk Ceza Kanunu
nun 140 ncı maddesi hükmü esas tutularak 
(Devletin veya hükümetin hariçteki itibar ve nü
fuzunu kıracak şekilde asılsız, mübalâğalı veya 
maksadı mahsusa müstenit haber, havadis veya 
malûmatı yabancı memleketlerde neşrettirdiler 
veya bilerek neşrine sebebiyet verenler) ibaresi 
ilâve olunarak bu ibarede yazılı fiiller fıkranın 
şümulü içine alınmıştır. 

Ancak, Ceza Kanunundaki müeyyide 5 sene 
ağır hapis olarak kabul edilmiş bulunduğundan 
ve bu ceza, cürüm ile ceza arasındaki âdil nispe
tin muhafazası bakımından ağır görülerek 1 
seneden 3 seneye kadar hapis ve 10 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası şeklinde 
tesbit edilmiş bulunan mezkûr fıkradaki ceza 
miktariyle iktifa ve öylece ipka edilmiştir. 

Bu yeni hüküm muvacehesinde, Türk Ceza 
Kanununun 140 ncı maddesi ancak 3 ncü mad
dede tasrih edilmiyen fiil ve haller hakkında ka
bili tatbik olacaktır. Ve tabiatiyle diğer hüküm
ler bu hükmün muahhar ve hususi bir kanun 
içinde bulunması itibariyle zımnen ilga edilmiş 
sayılacaktır. 

Yine 3 ncü maddenin birinci fjkrasma (res
mî makam, merci, heyet, teşekkül veya resmî 
sıfatı haiz olanlar aleyhine tahrik edici mahi
yette neşriyatta bulunanlar) hükmü vâki teklif 
üzerine encümenimizce müzakere ve kabul edile
rek ilâve edilmiştir. 

Bu hüküm, Ceza Kanununun 311 ve 312 nci 
maddelerindeki suç işlemeye tahrik fiilinden ayrı 
bir mahiyet taşımaktadır. Ezcümle, buradaki 
tahrik fiili, resmî makam, merci, heyet, teşek
kül veya resmî sıfatı haiz olanlar aleyhine işlen
diği takdirde tedevvün edecek bu maddenin bi
rinci fıkrasındaki müeyyideye tâbi olacaktır. 
Binnetice Türk Ceza Kanununun 311 ve 312 nci 
maddelerindeki sair unsurların vücuduna hacet 
kalmaksızın bu suç teşekkül ve tekevvün etmiş 
olacaktır. 

Resmî hüviyette olan makam, merci, heyet ve 
teşekküllerin daha itinalı bir görüşle tahrik su
çuna karşı âmme hizmetinin selâmetle ifasını te
mine matuf olarak vikaye edilmeleri lüzumu bu I 

( S. Sayısı 

yeni hükmün ilâve ve tesisine âmil olmuştur. 
Maddenin son fıkrasında Türk Ceza Kanunu

nun 162 nci maddesi hükmü de nazara alınarak 
mutlak olarak cürümlerin her ne suretle olursa 
olsun nakil ve iktibas suretiyle işlenmesi hali 
üçüncü fıkradaki cezalarla cezalandırılmış ve 
binnetice suçların sirayeti suretiyle şümul ikti
sabına mâni olunmuştur. 

Madde 4 : Bu maddedeki tadil, madde metni
ne (7 nci madde) ibaresinin ilâvesinden ibarettir. 

Madde 5 : Bu maddedeki (beş misli) ceza, 
müessiriyeti sağlamak maksadiyle bir misli artı
rılmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 79 ncu 
maddesi nazara alınarak, ancak cezaen mesul 
edilemiyen hallerde mevkute sahibi hakkında bu 
nevi ağır para cezasının otomatikman tâyin edil
mesi esası kabul olunmuştur. 

Şüphesiz, mesul müdür sıfatiyle mevkutenin 
sahibi cezalandırılmış ise, yani sahip aynı zaman
da mesul müdür ise artık bu madde hükmü sa
hipler hakkında tatbik edilmiyecektir. Fakat sa
hip, her hangi bir sebep veya kanuni saikle ceza
landırılmamış veya cezalandırılamamış ise bu tak
dirde 5 nci madde hükmü otomatikman tatbik 
edilir. 

Madde 7 : Tamamiyle yeni olan bu hükümde 
muayyen maksatlarla açık veya kapalı yerlerde 
yapılan toplantılarla bu kanun hükümlerine mu
halefet hallerinde işbu kanunda yazılı şartlar 
ve esaslar dairesinde failin cezalandırılması esa
sı vaz'edilmiştir. 

Çünkü, bu nevi toplantılar on binlerce kişi
nin iştirakiyle de yapılabilir. 50 ilâ 100 bin in
sana hatibin konuşmasını teknik vasıtalarla du
yurulması kabildir. Böyle bir toplantıda işlenen 
bir hakaret veya yalan haber ve havadis (mü
cerret yalan haber ve havadis değil, üçüncü mad
dede yazılı olan yalan haber ve havadis) suçu
nun şümul ve tesir derecesi, tirajı yüksek olmı-
yan bir mevkutenin meydana getirdiği şümul ve 
tesirden çok fazla olacağı muhakkaktır. Suçların 
sirayetindeki kolaylık derecesi nispetinde müey
yidelerin ağır olması ise ceza adaletinin bir lâ-
zimesidir. 

Binaenaleyh tirajı bini geçmiyen bir gazete
de vâki hakaretten dolayı mesuller için hususi 
bir müeyyide konuluyorsa bu gibiler için de aynı 
müeyyidenin tatbik edilmesi nispeti âdile kaide
sine tevafuk etme bakımından zaruridir. Esa
sen mevzuatımızda ve ezcümle Türk Ceza Ka-
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nünunun 268 nci maddesinde böyle bir sistem 
mevcuttur. 

Metindeki (muayyen maksatlar) ibaresinden 
îçtimaatı Umumiye Kanunu, Cemiyetler Kanunu 
ve alelıtlak hükmi şahısların nizamnamelerine 
göre yapacakları toplantılar muradolunmuştur. 
Binaenaleyh bunların haricinde kalan topluluk
lar hakkında bu hüküm tatbik edilmiyecektir. 

Tahkik ve takip usulü bu kanunda yazılı 
şartlar dairesinde cereyan edecektir. 

7 nci madde kanuna yeniden ilâve edilmekte 
olduğuna göre hükümet lâyihasmdaki başlığa 
(ve bir madde ilâvesine) ibaresi ile yine bu mad
dedeki (muhalefet hallerinde) kelimelerinden 
sonra (de) edatı encümenimizce tashihan eklen
miştir. 

Binnetice bu değişikliklerle hükümet lâyiha
sı encümenimizce müttefikan tasvibolunmuş ve 

takdimen ve mtistaceleû müzakeresi kararlaştırıl
mıştır. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Ri
yasete sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi Reisvekili 

Ankara Sivas 
Â. BenderMoğlu E. Damalı 
Bu Mazbata M. Kâtip 

Denizli Zoguldak 
A. H. Sancar N. Kiri§cioğlu 

Amasya Aydın Aydın 
M. Zeren N. Geveci C. Ülkü 
Balıkesir Çoruh îzmir 

V. Asena M. Önal P. Arat 
Kastamonu Kastamonu Kocaeli 
S. Çağlar M. Kjışakçtoğlu S. Dinçer 

Trabzon 
P. Sanaç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ne§ir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı 
cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adiyle 

bâzı maddelerin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Neşir yoliyle veya radyo ile 
işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayı
lı Kanunun adı aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Neşir yoliyle veya radyo ile yahut toplan
tılarda işlenen bâzı cürümler hakkında Kanun» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 1, 3, 4, 5 nci 
maddeleri tadil edilmiş ve bu kanıma 1 madde 
ilâve olunmuştur. 

Madde 1. — Matbuat vasıtasiyle her ne su
retle olursa olsun: 

' 1. Namus, şeref, itibar veya haysiyete te
cavüz edilmesi veya hakarette bulunulması, 

2. İtibar kıracak veya şöhret, meslek veya 
servete zarar verebilecek bir hususun isnadedil-
mesi, 

3. Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin 
işae edilmesi veya teşhir olunması, 

4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, ha
karet, isnat, işae veya teşhire mâruz bırakıla
cağından bahsile tehditte bulunulması, 

5. Kanunda tasrih edilen haller haricinde 
resmî sıfatı haiz olanları küçük düşürmeyi he
def tutan veya bunlar aleyhine istihkar veya is
tihfaf hissi telkin edebilecek yahut müphem ve 
suizannı davet eyliyebilecek mahiyette neşri
yatta bulunulması, 

Hallerinde fail 1 seneden 3 seneye kadar ha
pis ve 3 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz 
olanlar aleyhinde sıfat ve hizmetlerinden dolayı 
işlendiğinde cürme mürettebolan ceza üçte bir
den yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Madde 3. — Devletin siyasi veya malî iti
barına dokunabilecek veya âmmenin telâş veya 
heyecanını mucip olabilecek yahut âmme nizamı
nı veya halkın Devlete karşı beslediği itimat ve 
emniyeti sarsabilecek veya her ne suretle olursa 
olsun âmmenin huzur ve sükûnunun bozulmasını 
tevlidedebilecek mahiyetteki yalan haber ve hava
disleri yahut bu mahiyetteki vesikaları neşreden 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürüm
ler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı 
maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair 

Kanun 

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

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

Madde 3. — Devletin siyasi veya malî itiba
rına dokunabilecek veya âmmenin telâş veya he
yecanını mucibolabilecek yahut âmme niâaımTn 
veya halkın devlete karşı beslediği itimat ve em
niyeti sarsabilecek veya her ne suretle olursa ol
sun âmmenin huzur ve sükûnunun bozulmasını 
tevlidedebilecek mahiyetteki yalan haber ve ha
vadisleri yahut bu mahiyetteki vesikaları neşre-
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ler veya bu şekilde yazı yazanlar yahut suiniyet
le veya maksadı mahsusa müstenit olarak naşri-
yatta bulunanlar 1 seneden 3 seneye kadar ha
pis ve 10 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Yazı, haber, havadis, resim ve vesikaların 
metin, muhteva veya mahiyetlerinin tahrif veya 
tağyir edilerek neşri de ayni cezayı muciptir. 

Âmmenin ihtiyaçları için zaruri sayılan mad
delerin azalmasını veya fiyatlarının yükselip düş
mesini tevlidedebilecek veya dahilî emniyeti teh
likeye düşürebilecek yahut hükümet veya âmme 
işlerine mütaallik kararları almaya salahiyetli 
diğer bütün resmî makam ve teşekküllere olan 
saygı ve itimadı sarsacak mahiyette yalan neşri
yatta bulunanlar veya resmî makam ve merci
lerle resmî sıfatı haiz olanların her türlü tasar
ruf, icraat veya muameleleri hakkında yalan ha
ber ve havadis neşredenler veya bunlara mütaal
lik haber, havadis yahut vakıanın tahrifi sure
tiyle neşriyatta bulunanlar birinci fıkrada yazılı 
ceza ile cezalandırılırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı neşriyat, yalnız 
şahsın maddi veya mânevi zararını mucip olabi
lecek mahiyette ise mağdurun şikâyeti üzerine 
faili 3 aydan 1 seneye kadar hapis ve 2 000 lira
dan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılır. 

Kanunda yazılı cürümleri nakil veya iktibas 
edenler, cürme mürettep ceza ile cezalandırılırlar. 

Madde 4. — Bu kanunun 1, 3 ve 7 nci mad
delerinde yazılı cürümlerin tekerrürü halinde 
cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

Madde 5. — Bu kanunda yazılı cürümler
den dolayı suçlular hakkında tâyin olunacak 
ağır para cezasının on mislinin, ister hakiki, is
te r hükmi şahıs olsun cezaen mesul edilemiyen 

Muvakkat E. 

denler veya bu şekilde yazı yazanlar yahut sui
niyetle veya maksadı mahsusa müstenidolarak 
neşriyatta bulunanlar veya devletin veya hükü
metin hariçteki itibar veya nüfuzunu kıracak şe
kilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa 
müstenit haber, havadis veya malûmatı yabancı 
memleketlerde neşrettirenler veya bilerek neşri
ne sebebiyet verenler yahut resmî makam, merci, 
heyet, teşekkül veya resmî sıfatı haiz olanlar aley
hine tahrik edici mahiyette neşriyatta bulunan
lar 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 10 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

Yazı, haber, havadis, resim ve vesikaların me
tin, muhteva veya mahiyetlerinin tahrif veya 
tağyir edilerek neşri de aynı cezayı muciptir. 

Âmmenin ihtiyaçları için zaruri sayılan mad
delerin azalmasını veya fiyatlarının yükselip 
düşmesini tevlidedebilecek veya dahilî emniyeti 
tehlikeye düşürebilecek yahut Hükümet veya 
âmme işlerine mütaallik kararları almaya sala
hiyetli diğer bütün resmî makam ve teşekkülle
re olan saygı ve itimadı sarsacak mahiyette 
yalan neşriyatta bulunanlar veya resmî ma
kam ve mercilerle resmî sıfatı haiz olanların 
her türlü tasarruf, icraat veya muameleleri hak
kında yalan haber ve havadis neşredenler veya 
bunlara mütaallik haber, havadis yahut vakıa
nın tahrifi suretiyle neşriyatta bulunanlar bi
rinci fıkrada yazılı ceza ile cezalandırılırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı neşriyat, yalnız 
şahsın maddi veya mânevi zararını mucibola-
bilecek mahiyette ise mağdurun şikâyeti üzerine 
faili üç aydan bir seneye kadar hapis ve 2 000 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

Kanunda yazılı cürümleri nakil veya iktibas-
edenler, cürme mürettep ceza ile cezalandırılır
lar. 

Madde 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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hallerde mevkute sahibinden veya naşirden tah
siline de hükmolunur. 

Bu para cezası âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanım hükümle
rine tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrüre 
de esas olamaz. 

Madde 1. — Muayyen maksatlarla açık veya 
kapalı yerlerde yapılan toplantılarda bu kanun 
hükümlerine muhalefet hallerinde fail bu ka
nunda yazılı şartlar dairesinde aynı cezalarla 
cezalandırılır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya, 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 
M. M. Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. Özel 
İktisat ve Ti. Vekili 

Z. Mandalinci 
Güm. ve în. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

28 . V . 1956 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. Ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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Madde 7. — Muayyen maksatlarla açık veya 
kapalı yerlerde yapılan toplantılarda .bu kanun 
hükümlerine muhalefet hallerinde de fail btı 
kanunda yazılı şartlar dairesinde aynı cezalar
la cezalandırılır. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddem 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüneü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

)>&<i 
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