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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca seçilen üye Kasım Gü-
lek; Hükümetin iktisadi güçlüklere, Anaya
sa değişikliğinin de sağladığı imkânlarla der
hal el atmasını ve partilerin Anayasanın tadi
linde gösterdikleri işbirliğini bu konuların hal
linde de göstermeleri temennisinde bulundu. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı At-
tilâ Karaosmanoğlu; Hükümetin iktisadi güç
lüklerin halledilmesiyle ilgili çalışmalara ilk 
g'ünden itibaren başladığını ve devamlı ola
rak tedbirler aldığını, iktisadi güçlüklerin hal
ledilmesi için Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
hangi tedbirlerin alınmasını istediklerini bil
dirmek suretiyle Hükümete yardımcı olmala
rını istedi. 

Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk; Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ihsan Topaloğlu'-
nun Bakanlık görevine başlamasından sonra 
birçok umum müdürler ile yüzlerce memur ve 
işçiyi işlerinden uzaklaştırdığını ifade ederek, 
Bakanın bu konudaki tasarrufları üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunca gerekli araştırma ve 
soruşturmanın yapılmasını talebetti. 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
nin «iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege Üniversitesine katılması hakkın
daki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde
sine iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu 
hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı görüşülerek, 
kanunlaşması kabul edildi. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bası maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi hakkında kanun tasarısının tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

22 Eylül 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi, 

Başkan 
Başaknvekili 

Mehmet TJ naldı 

Kâtip 
Bitlis 

Orhan Kürü moğlu 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 508 sayılı Sos

yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/496; Cum
huriyet Senatosu 2/341) (S. Sayısı : 1664) 
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BÎRİNGİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 118 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 
İL YAS KARAoZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, gündemle ilgili olarak Başkanlık Diva

nının nazarı dikkatini çekecek kısa bir husus 
var. 

BAŞKAN — Müsade buyurun, gündem dışı 
konuşmalardan sonra, gündeme geçerken na
zarı itibara alacağım. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam İh
san Topaloğlu'nun, Bolu Üyesi Alâeddin Yıl-
maztürk'ün geçen birleşimde yaptığı gündem dışı 
konuşmada ileri sürdüğü iddiaların gerçek d,ışı 
beyanlar olduğuna, 12 Mart Muhtırasından son
ra bâzı idarecilerin değişmesi zarureti hâsıl ol
duğundan bu yola gidildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Sayın ihsan Topaloğhı, 21 Eylül 1971 
günkü birleşimde Yüce Senatoda Bolu Senatö
rü Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ün gündem dışı 
yapmış olduğu konuşmada ileri sürdüğü iddia
lar hakkında açıklama yapmak üzere, gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Topaloğlu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 
dün, bu kürsüde Sayın Yılraaztürk, Enerji Ba
kanlığının tasarrufları, PETKİM Umum Mü
dürü ve benim şahsımla ilgili bâzı iddiaları 
ortaya atmıştır. Bu iddiaları ve ittihamlan ce
vaplandırmak üzere söz aldım, bunları açıkla
mak üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Marttan sonra te
şekkül eden Hükümette göreve başladıktan son
ra bâzı idarecilerin değiştirilmesi zarureti or
taya çıkmış ve bu değişiklikler tarafımdan ya
pılmıştır. Bunların hesabını vermek benim için 
daima mümkün olduğu gibi, bunları sizlerin 
de sormanız en tabiî hakkınızdır. 

Dün yapılan konuşmada, iki genel müdür 
bahis konusu olmuştur. Bu konuya değine
ceğim. İki genel müdürden birisi Petrol Ofisi 
Genel Müdürü, diğeri Türkiye Petrollerinin 
eski genel müdürüdür. Bunların gerekçelerini 
kısaca arz ettikten sonra, PETKİM Genel 
Müdürü hakkında iddiada buulnanlarm gerçek 
dışı beyanları olduğunu burada rakamlarla ifa
de edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, göreve başladıktan 
sonra, bizden evvelki iktidarın yaptırmış oldu
ğu bir tahkikat konusunda, Petrol Ofisi Genel 
Müdürü ve iki muavininin savcılığa verilmesi 
ve görevden alınması teklif ediliyordu. Bun
dan başka ihbar ve tahkikatlar da mevcuttu. 
Bu talebe ittiba ederek, o genel müdür ve mu
avini savcılığa verilmiş, savcılık da bunlar hak
kında tahkikat açmıştır. Yani mahkemeye ver
miştir. 

Bunun dışında yapılan kredi tahkikatında 
ise, bâzı kredilerin usulsüzlüğü dolayısiyle ikin
ci bir tahkikatta, yine bu şahısların görevden 
alınması teklif edilmiştir. Bunun üzerinde da
ha fazla söyliyecek birşey olmadığı zannmda-
yım. Ceza Kanununun 235 nci maddesine gö
re Devlete zarar veren veya zarar durumunda 
olan, hâdiseleri bilenlerin, ihbar etmemesi gö
revlerini yapmaması o şahısların da ayrıca su
ça iştiraki olarak kabul edilir. Hukukçu de
ğilim, ama zannederim bu söylediğim doğrudur. 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürünün alın
masının gerekçelerini burada açıklamak iste-
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mem. Ancak, Danıştaya yaptığı müracaat ve 
tedbir kararı reddedilmiştir. Biraz sonra, alı
nan ücret miktarları hakkında bilgi verirken, 
o-bahsi geçen genel müdürün tasarrufları hak
kında size bilgi vereceğim. 

Şimdi, Petro Kimya konusuna dönelim : 
Değerli arkadaşlarım, Petro Kimya'yı 

1961 ds kurmaya başladıktan sonra, bu işi yü
rütmek üzere, Amerika'da maden mühendisliği 
tahsili yapmış, TKİ'de umum müdürlük yapmış 
bir kişi olarak ahlâkı ve faziletiyle herkesin 
takdirini kazanmış olan Hamza Batur'u bu işi 
gerçekleştirmek üzere getirdik. Bu arkadaşı
mız takdirde şayan bir şekilde çalıştı. PET-
KiM'i başarı ile yürütmekte idi. En az per
sonelle çok zor bir işi yürütmekte idi. Petro -
Kimya sanayii, bugün bizim memleketimizde 
kurulan sanayilerin en kompleksidir. Bu arka
daşımız o zaman 6 000 lira ücretle vazifeye 
başlamıştır; ayrıldığı zaman 7 500 lira ücret, 
750 lira da makam tazminatı almakta idi. 

1968 dan sonra yapılan baskılar yüzünden 
1967 yılında istifa etmek mecburiyetinde kaldı. 
Ayrıldığı zamanki ücreti 7 500 lira ve 750 lira 
da makam tazminatı idi. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Brüt 
mü? 

ENEBJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Brüt. 
Bundan sonra yerine tâyin edilen ve o sıra özel 
teşebbüste başarı göstermiyen ve birçok ma
kamlara tâyin edilen umum müdürler gibi, bir 
diğer arkadaş PETEiM'in başına getirildi. 
Arada 1 000 liranın üstünde fazla bir maaşla 
bu göreve tâyin edildi. Gene, 1 030 lira fark 
750 lira da makam tazminatı vardır. 1967 den 
1971 e gelinceye kadar, bu maaş 10 000 liraya 
yükselmiştir. 2 000 lira ayrı bir tazminat şek
linde para ödenmiştir, gene ayrıca 750 lira da 
makam tazminatı ödenmiştir, bu şahsa. 

Şimdi, bu devrede PETKİM ne hale gel
miştir; onun üzerinde durmak gerekir: 

Değerli arkadaşlarım, demin de söylediğim 
gibi zor bir konu içerisinde olan bu teşkilât, 
personel bakımından bugün 1 800 kişiye varmış 
durumdadır. Bunun - kuşkusuz olarak söyli-
yebilirim - 500 kişisini tasarruf etmek müm
kündür. Bu devrede bütün bu şahıslar doldu
rulmuştur. Bu zat özel Yükseliş Kolejinin 130 

kişisini 30 lira yevmiye vermek şartiyle kanıp 
kurdurmuştur. Gene bu sat, orada olması lâ-
zımgelen bir lâboratuvar tesisini, hiç yeri yok
ken, o zamanın Bakanının seçim bölgesi olan 
Çanakkale'ye naklettinniştir. Bunlar hep Yük
sek Denetleme Kurulunun raporlarında yazılı
dır ve İktisadi Kurulda hep münakaşa konusu
dur. Bunun dışında, muhasebe işlerinin yürü
mediği, muhasebecilerin muhasebeden yoksun 
bir idarenin olduğu gene Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarında mevcuttur, Maliye Ba
kanlığının bu hususta itirazları olmuş, Sayın 
Hamza Batur idareye geldikten sonra, Devlet 
Yatının Bankasında Krediler Müdürü bulunan 
ve vaktiyle Etibankta bankacılık yapmış iki 
kişiyi o makama getirmiştir. Sayın Yılmaz-
türk'ün bahsettiği 5 000 liraya alman iki şahıs 
bunlardır. 

Şimdi, bunun dışında maaş konusuna gele
ceğim. Bir defa idare Meclisi her hangi bir 
baskı ile değiştirilmiş değildir. Türkiye Petrol
leri Genel Müdürü orada idare Meclisi Reisi 
bulunuyordu. Türkiye Petrollerinden ayrılınca 
idare Meclisi Reisliği boşalmış, onun yerine ge
ne Türkiye Petrollerinden bir ilgili usulü veç
hile tâyin edilmiştir. Türkiye Petrollerini tem
sil eden diğer ikinci üye, Devlet memuru oldu
ğu için, son Personel Kanunundan sonra her 
hangi bir maddi menfaati olmadığı gerekçe 
siyle istifa etmiş, onun yerine bir diğeri tâyin 
edilmiştir. Altı üyenin ikisi değişmiştir. Yani 
bu İdare Meclisi, her hangi bir şekilde Topal-
oğlu'nun eline geçmiş değildir. Bunlar gerçek 
dışı ve insafsız iddialardır, idare Meclisi te
şekkül ettikten sonra, Hamza Batur'dan tek
rar gelip burasını düzeltmesi için rica edilmiş
tir. Hamza Batur o sırada, bundan evvelki 
çalıştığı yerden 7 500 lira net para almakta 
idi. Son maaş olarak da 8 400 lira net para 
almaktadır. Bütün mesele bu. Net 8 400 ün kar
şılığı 15 150 lira etmektedir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Be
nim beyanım da öyle; 15 150... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Ama 
siz o hesapları, alacağı birtakım mevhum yev
miyelerle 20 000'e çıkardınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşulmasın. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Şimdi 
gelelim diğer gerçeklere. 

Değerli arkadaşlarım, Devletin şirket ola
rak kurulmuş diğer kuruluşlarında durum, bu
nunla mukayese edersek çok yüksektir. Sayın 
Yılmaztürk bunların hiıç birinden bahsetme
den, yalnız bir meseleyi öne sürerek - nedenini 
biraz sonra açıklayacağım - bunu ele almıştır. 
Size bâzı rakamlar okuyacağım. Meselâ, bug'ün 
Ereğli Demir'deki G-enel Müdür, demin bah
settiğim şekilde işbaşına getirilmiştir, 22 000 
lira brüt aylık alır. Bu civarda bir rakamdır. 
Karadeniz Bakır İşletmesi G-enel Müdürününki 
18 000 liradır, geçen sene aldığı brüt ikramiye 
60 000 liradır. Bilmem, tüyü bitmemiş gençli
ğin paralarının hesabını niçin sormuyorsunuz 
da, gelip bu hâdiseyi alıyorsunuz? Bunun dı
şında... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istirham ede
ceğim, gündem dışı konuşmadır, müzakere mev
zuu olmaz. Binaenaleyh, sadece açıklamalarınızı 
yapmanızı rica edeceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Tür
kiye Petrolleri G-enel Müdürünün 3 yıl 10 ay 
zarfında aldığı paranın rakamını size verece
ğim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ne ka
dar, ne kadar? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 3 yıl 
10 ay. Bu rakam 1 milyon 218 bin liradır.. 
(O. H. P. sıralarından «ye babam, ye» sesleri) 
Türkiye Petrolleri eski genel müdürünün orta
lama aylığı 28 bin liraya gelmektedir. Bu zat 
bu müddet içerisinde 221 gün süre ile 26 defa 
memleket dışında seyahat yapmıştır. (C. H. P. 
sıralarından «maşallah» ve «Bravo» sesleri). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Mü
saade edin dinliyelim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Anlıyamıyo-
ruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Lüt
fen dinlerseniz, bakın ben size sakin sakin ra
kamlar veriyorum. 

BAŞKAN — Dinliyoruz, dinliyoruz. Lütfen 
efendim, müdahale etmeyin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Perso-
sonel çıkarmaktan bahsetmiş sayın arkadaş, bu 
genel müdür 250 kişiyi Türkiye Petrollerinden 
çıkarmış, işine son vermiş; 12 milyon 600 bin 
lira tazminat ödemiştir. (O. H. P. sırailarından 
«ismi, ismi?» sesleri) Anlatayım efendim, Tür
kiye Petrolleri eski G-enel Müdürü Korkut Özal. 
86 merkezden, 260 küsur da Batman'dan işçi 
çıkarmış, 12 milyon 600 bin lira tazminat öde
miştir. Rakamlar ellimizde. Şimdi bu şartlar 
içerisinde bugün 3 milyarlık yatırım yapan, 
bundan sonraki 3 ncü beş yıllık plânda 6 mil
yarlık bir yatırım yapması lâzımgelen bir mü
essesenin başına getirmiş olduğumuz (bir arka
daşa, emsalimden daha aız para ile bir anlaş
ma yapmışız; bu kınanmaktadır. Maaşı 15 bin 
liradır brüt. 

SUPHİ KARAMAN (TaJbiî Üye) — Kaç 
lira efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 15 bin 
lira brüt. 

(SUPHİ KARAMAN (TaJbiî Üye) — Eskisin
den ne kadar fazla? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Bu, 
eskisinden 2 bin lira fazladır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 dakikanızı 
rica edeyim. Muhterem arkadaşlar, bu gün
dem dışı bir konuşmadır. Tüzüğümüze göre 
müzakere mevzuu edilemez. Ancak, söylenen 
sözlerde anlaşılmıyan bir husus olur, kaibul edil-
miyen bir husus olursa - ki olabilir - bunun baş
ka yolları vardır. Tüzüğümüzde üyelere veril
miş başka haklaır vardır; o halklar kullanılmak 
suretiyle müzakere mevzuu yapılabilir. 

Bu itibarla, gündem dışı konuşmaya mü
dahale edilmemesini istirham ediyorum. Sual 
de sorulmasın rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — PET-
KİM idaresinde işten çıkarılanların sayısı 18 
dır. Bunun 7 tanesi klor alkali tesislerinde za
rarlı tutumları görüldüğü için işçi ve mühen
dis olarak ayrılmışlardır. 9 tanesi de, birisi 
idari grup müdürüdür, diğerleri de hiç işleri ol
madığı ve boş oturdukları için 5 bin ilâ 8 bin 
lira arasında para aldıkları için ibunların ilgi
leri kesilmiştir. 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kaç 
kişi alındı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Yılmaz-
türk. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Alı
nan kişilere gelince; 1 800 den fazla personel 
alındığı halde, birçok, işi yapamıyaoak ve işle
rin aksak gitmesi sebebiyle - demin bahsetti
ğim muhasebecilerin yamlbaşında - 110 kişi de 
bekçilerin günde Kanun dışı olarak 12 saat ça
lıştırılması yüzünden, her birine günde 4 saat 
fazla mesai verilmediği için, bir miktar bekçi 
mahiyetinde personel alınmıştır. Bu tutum, 
kalınan mecburiyetler karşısında olmuştur. De
min de bahsettiğim gibi, asıl sakatlık başından 
beri tutulan, bilhassa 1967 den sonra tutulan 
1 800 e varan personel politikasıdır. Bu mües
seseyi elimize aldığımız zaman menlûç halde 
bulduk. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye Pet
rollerinde son zamanda bâzı değişmeler olmuş
tur, bâzı kişiler çıkarılmıştır. Bunlar hayat
ları boyunca petrolle ilgisi olmıyan, ancak pet
rolü belki şişede görmüş olan insanların önem
li mevkilere getirilmesinden dolayıdır. Dana 
evvelki umum müdürün faziletinden bahseden 
arkadaşımız, yeni göreve gelenin 1950 den beri 
10 yılını Batman dağlarında geçirmiş, bundan 
sonra hep petrolcülük yapmış, Amerika'da pet
rol mühendisi olmuş bir arkadaş olduğunu 
unutmaktadır. Muavinleri de bunların petrol 
mühendisi, petrol jeologu, rafineri mühendisi, 
proses mühendisidir. Biz, demin de söylediğim 
gibi, iş hayatında başarılı olmıyan, mesleki ile 
ilgili olmıyan konulara personel getirmedik. 
Her getirdiğimiz, o müessesede hizmet vermiş, 
yıllarca çalışmış insanlardır. Bunun dışında 
bütün bunları büyüterek, gerçeklere uymadan, 
burada belki içindeki bâzı birikintileri ifade 
etmek maksadiyle beyan ederek, bir de Orduya 
bizi şikâyet etmek, Orduyu buraya getirmek 
ne derecede doğrudur, onu da ben sizin tak
dirinize bırakırım. 

Sayın Başkan yerinde olarak müdahaleler
de bulunmuştur, kendisine teşekkür ederim. 
Ama, biz burada meselelerimizi halletmeyi dü
şünürken; bu meseleleri ortaya koyarak, 12 
Martı bir nevi dejenere olma şeklinde göster-
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me çabalarının da gene insafla, gerçekle hiçbir 
ilgisi yoktur. 

Bana bu fırsatı verdiği için bilhassa kendi
sine teşekkür ederim. Çünkü, son zamanlarda 
kasıtlı olarak yapılan personel konusundaki 
yazılara da bir nebze cevap vermiş oluyorum. 

Saygılarımla. (Soldan alkışlar). 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan benim söylemediğim 
hususları, söylemişim gibi ifade etmişlerdir. 
Ben Petrol Ofisi Genel Müdüründen bahsetme
dim; Türkiye Petrolleri Genel Müdüründen 
bahsettim. Ayrıca, benim söylemediğim husus
ları söylemişim gibi belirterek itham ettiler. 
Lütfen müsaade edin cevap vereyim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sataş
ma var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın öz-
türikçine. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ben, 
Petrol Ofilsi Genel Müdüründen ve muavin
lerinden bahsetmedim. Zabıtları getirtiniz. Söy
lemediğim hususları izafe etmektedir. Ben, 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürünün isminden 
bahsettim. Ayrıca, Personel ve maaşlarda be
lirttiği rakamlar da, benim söylemediğim şe
kilde ifade edilmiştir. Aynen benim elimde fo
tokopiler vardır, mukavele suretleri vardır. 
Ben de izalh edeceğim ve bu nedeni cevaplan
dıracağım. Sataşma olmuştur, beni itham etmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk; şimdi, söy
lemediğiniz bir sözü izafe etmiş olabilir. Buna ce
vap vermek de tüzüğümüze göre hakkınız. An
cak, bu mevzuda gayet mahzurlu bir şekilde ko
nuşmanız mümkün olamıyacağım tahmin etti
ğim için, bunu bir müzakere şekline getirmemek 
için sizden rica edeceğim. Tüzüğümüz, size 117 
nci maddeden itibaren birçok denetim yolları 
göstermiş ve bu hakkı tanımıştır. Şayet, bu mev
zuda daha geniş bir müzakere açılmasını arzu 
ediyorsanız o yollardan birini intihabederseniz, 
daha geniş bir müzakere mevzuu olur. Şimdi si
ze söz versem, sadece Petrol Ofisi Umum Müdü
ründen bahsetmediğinizi söyleyip inmezsiniz, 
mecburen, diğer mevzulara intikal edersiniz. Bu 
da benim tüzüğü iyi tatbik etmemiş olmam neti
cesini doğurur. Bu itibarla sizden rica ediyo
rum, bir başka mevzuda bu mevzuu karıştırın. 

90 — 
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2. — Muş Üyesi İşa Bingöl'ün, âfet bölgele
rinde çalışan memurların birikmiş maaş farkla
rının ödenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde 
mevcut mevzuata göre üç aylık maaşları tutarı
nın kendilerine avans olarak verilmesi için karar 
alınmasına dair demeci 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş 
Üyesi İsa Bingöl deprem bölgelerinde zarar 
görmüş memurlar hakkında gündem dışı konuş
ma talebetmektedir. 

Sayın Bingöl, buyurunuz. 
ÎSA HÎSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş

kan değerli senatörler, 5 ay evvel hepinizin ma
lûmu olduğu üzere Bingöl'de ve daha evvel de 
Burdur'da Tanrı bir daha göstermesin, bir dep
rem âfeti olmuş ve birçok aile perişan duruma 
düşmüş idi. Ama, 4 - 5 seneden beri devlet ol
ması sıfatıyle bütün kuvvetleri seferber ederek, 
devlet, aç ve açıkta kalmasını arzu etmediği va
tandaşları himayesine almış, onların bütün İh
tiyaçlarını karşılamak imkânlarını bulmuştur, 
bulmaktadır. Bunu şükranla ifade ediyorum. 

Ancak, kanunların getirdiği belirli prisedür-
ler, belirli hudutlar içinde yardım yapmak ve 
hizmetlerini bu hududun içinde tutmaya da 
yetkililer mecburdurlar. Bu vesile ile, ben ma
hallinde gördüğüm ve ıttılaınıza arz etmek iste
diğim, yetkililerin dikkatini çekmek istediğim 
bir konu var. Söyliyeceklerim hukukî, kanuni 
yollardır ve ancak zaruretleri kıymetlendirmek 
kastı ile huzurunuzu işgal ettim. 

Muhterem senatörler, Doğu'da, hepinizin 
malûmu olduğu gibi bilhassa köylerde 4 - 5 ay 
münakale durur, ihtiyaclann karşılanması güz 
mevsiminde tamamlanır. Odun alır, bulgur alır, 
yağını alır, çeşitli zaruri ihtiyaç maddelerini 
sonbaharda temin eder, depo eder ve kışm bu 
depo ettiği ihtiyaç maddeleri ile yaşantısını sür
dürür. 

Şimdi, deprem mmtakasmda binası yıkılmış, 
hasar görmüş olanlara yeniden bina yapma, ko
nut temin etme seferberliği devam ediyor, ilk 
âfetin vâki olduğu sırada da kanunun getirdiği 
imkânlar içinde, bir hafta süre ile buradaki 
afetzedelerin beslenmeleri de imkân içinde te
min edilmiştir. Ancak, çeşitli konularda tüccar
lar, esnaflar, sanat sahipleri birbirleriyle yar
dımlaşma yapmak sureti ile konut dışında da 
kendilerinin sıkıntılı günlerini geçirebilmek 

için çalışmaktadırlar. Benim bu tabloyu çizdik
ten sonra dikkatinize arz etmek istediğim husus 
bilhassa münakale imkânları güç olan ve ihti
yaçlarını sonbaharda temin etmek mecburiyetin
de bulunan memurlar hakkındadır. Bu mınta-
kada bulunan memurlar sonbaharda belirli bir 
irrikân ile ihtiyaçlarını karşılamak zorunda
dırlar. 

Dikkatinizi şu espri içinde bir noktaya ge
tirmek istiyorum. 1327 sayılı Persionel Kanunu
nun 93 ncü maddesinin (B) fıkrasında, geçmiş, 
1 . 3 . 1970 tarihinden Aralık ayına kadar 
olan süreyi 1327 sayılı Kanunun getirdiği espri 
içinde değerlendirme yolunu kabul etmiş. An-
^ak, tu aradaki farkların verilmesi konusunu 
Hükümetin bir kararname ile tertibi hususu
na almıştır. Bu fikri getirmiştir. Şimdi, ben bü-
+ün memurlar için böyle bir iddia içinde değilim, 
olsa memnun olurum, hükümete de minnettar 
ve müteşekkir olurum, Fakat, yalnız deprem 
mıntakasında bulunanlara bir istisna olarak, bi
raz evvel arz ettiğim, tablosunu çizdiğim espri 
içinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, müş
külden kurtulabilmeleri için söylüyorum. 

Şimdi, düşününüz muhterem senatörler, evi 
yıkılmış... Zordur, bir evden çıkacak, ikinci bir 
eve gidecek. Ama, bir sürü zarar vardır, eşyası 
kırılmıştır, yiyeceklerinin bir çoğu heba olmuş
tur. Bütün bunların yanında depo ettiklerinden 
de kaybetmiştir. Şu anda ihtiyaç karşınndadır 
ve zaruret içindedir. Birçok memurun da, yerli 
memur olması bakımından yerinden nakletmek, 
başka bir yere götürmek imkânı da yoktur ve 
esasen bu konudada bir mevzuat da mevcut de
ğildir. Ben mevzuat mevcudolmadığı için şu 
konuyu muhterem hükümetin dikkat nazarına 
sunmayı, yalnız Bingöl ve Burdur'da, yani, şu 
anda depremden dolayı sıkıntı içinde bulunan 
memurlar için özel olarak düşünülebilmesini is
tirham ediyorum. Şayet bu konu tahakkuk et
mez ise, biraz güçlük arz eder ise, imkânsızlık
ları olur ise o zaman 7269 sayılı Tabiî Âfetler 
Kanununun 12 nci maddesinin (c) fıkrasına gö
re bir tedbir içine girmelerini ve buradaki me
murlara hiç olmazsa 3 aylık maaşları tutarında 
bir avans vermelerini istirham edeceğim. Ben 
müsaadenizle fıkrayı malûmatınıza arz edece
ğim. 

7289 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (c) 
fıkrası : 
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«Âfete mâruz (kalan bölgelerde umumi mu
vazeneden, mülhak bütçeli idarelerden, hususi 
idare ve belediyelerden, 2847 ve 3659 sayılı Ka
nuna tabi müesseselerden maaş ve ücret alan 
memur ve müstahdemlerle, emekli, dul ve yetim
lerden yardıma muhtaç...» tashih ediyorum, 
«yardıma muhtaç» yardım hepsine değil. «Yar
dıma muhtaç olacak derecede malen veya be
denen ehemmiyetli zarara uğnyanlara 3 aylık 
istihkaklarını geçmemek üzere verilebilecek 
avansla, bu avansların ne suretle istirdadedi-
leceği ve vefat edenlere ait avansların kısmen 
veya tamamen geri alınıp almamıyacağı ve di
ğer hususlar hakkında imar ve iskân Vekâletin
ce hazırlanacak esaslar icra Vekilleri Heyetin
ce tasvibedildikten sonra tatbik olunur.» 

Zannediyorum, bu konuda bir yönetmelik , 
hazırlanıyordu. Bir tanesi çıktı, yürürlüğe gire- j 
medi ve bu konuda da hazırlıklar var. Yalnız ! 
mevsimin geçmekte olduğunu, zamanım kritik j 
olduğunu, bu espri içinde kanuni bir mevzuat j 
da bulunduğuna göre Hükümetin, yetkililerin 
bu konuya ilgi göstermelerini ve en kısa zaman
da bu çaresiz olanlara bu konuda da çare bul
malarını istirham kastı ile gündem dışı söz al
dım. Sizlerin yardımlarınızı da istirham eder, 
kendilerinden bu konuda daha büyük yardım 
ve müzaheret istirham eder, saygılarımı suna
rım. 

3. — İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Ba-
hüroğlu'nun âfet bölgelerinde çalışan memurla
rın mâruz kaldıkları sıkıntıları gidermek için 
Hükümetçe gerekli çalışmaların yapıldığına, 
15 Eylül 1971 de çıkartılan Kararname ile Per
sonel Kanunundan doğan birikmiş maaş farkla
rının kendilerine ödendiğine dair demeci. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mali
ye Bakanı Sait Naci Ergin'e dönüşüne kadar, 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1075) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

BAŞKAN — îmar ve İskan Bakanı Sayın 
Babüroğlu, buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, Sayın Bingöl'ün konuyu son derece nazik 
ve kendi olgunluklarına yakışır bir ölçüde ge-
tirimiş olduklarından dolayı kendilerine çok te
şekkür ederim ve aynı zamanda bir de havadis 
vermek isterim. Bu ayın 15 inde o bahsettikleri 
kararname çıkmıştır. Biz kararnameyi çıkarma
dan evvel Âfetler Kanunundaki espriye göre 
acaba avans mı veririz? Diye düşünmüştük. 
Avansı vatandaşların önemli bir kısmının kabul 
etmemesi ve avansın yaygın olamaması, zarar 
görmüş olanların tesbiti gibi bazı meseleleri ka
nun öngörmüştür. Bımun yanında da son zaman
da çıkmış olan Personel Kanununun sağladığı 
bir imkân vardı; ki Sayın Bingöl ondan bahse
diyorlardı. Hükümet bir kararname ile geçmiş 
maaş farklarını toptan memurlara verme yolu
nu tuttu. Bu kararname çıkmıştır. Sayın Başba
kan Bingöl'de, Bingcllüler bu isteği getirdiği za
man kendilerine tebliğ ettiler. Bu durumu ken
dilerinle teşekkürle arz ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Sayın Ka-
raöz, gündemle ilgili bir... 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başka
nım, gündemin 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yer 
alan Yüksek Hâkimler Kurulu ile alâkalı se
çimler bulunmaktadır. Anayasanın yeni 143 ncü 
maddesi muvacehesinde bundan böyle bu iki 
hususun gündemde yer almaması lâzım gelmek
tedir kanaatindeyim. Hatırlatmak isterim; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Evet, Divan onun nazarı itibare 
alacaktır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bakanı Sait Naci Ergin''in dönüşüne kadar, Ma
liye Bakanlığına Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

— 792 — 
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6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâve edilmedi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/494; Cumhuriyet Senatosu 
1/1265) (S. Sayısı : 1663) (1) 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı
nın müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Kalpaklıoğlunda. 
Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz,,. Yok. 
Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, saym senatörler, dün başladığımız ka
nun tasarısının müzakeresi sırasında bendeniz 
ilk sözü almış ve memleketin 12 Marta gelme
sinde bu kanunun eksikliğinin sebebolduğunu 
ve anarşik olayların doğduğunu ifade etmiş ve 
bu kanun için keşke daha önce getirilse idi bu 
hâdiseler olmazdı demiştim. Bu kanun tasarısı
nın getirilmesine hangi engel vardı? diye iç 
acımı ifade etmek için burada mütalâalarımı arz 
ettim. Dedim ki; «Anayasa mı engel di, yoksa 
muhalefet mi engeldi? Yoksa başka engeller mi 
vardı? Yoksa A.P. nin âczi mi bu kanunun da
ha önce getirilmemesine, yani daha önce hazır
lanmış olduğu ha!ıde getirilmemesine sebeboldu» 
diye mütalâalarımı ifade ettim. Ben kimsenin 
şahsını hedef tutmadım ve polemik de yapma
dım. Kanuna bağlı olarak konuştum. İşgallerden 
bahsettim. Dedim ki ; «işgalin bir suç olmadığı 
bir daha sabit oldu. Hani bir zamanlar (işgal de 
bir boykot da bir) denmesinden dolayı bu ifa
deyi anarşiyi tahrik sayıyordunuz. Bunların hep
si buna bağlı.» Yani, sadet dışı hiçbir lâf söy
lemedim, bir şey söylemedim. Dedim ki; «son 
günlerde Anayasanın, mütemadiyen bu 12 Mar
ta gelinmesinde sorumlu olduğu söyleniyor. 
Halbuki, Anayasada bu kanunun çıkmasına en
gel hüküm var mı idi? Anayasayı sorumlu tu
tacağınıza bu kanunu getirmiyenler sorumlu ol-

(1) 1663 S. Sayılı basmayazı 21 Eylül 1971 
tarihli 117 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

şunlar» dedim. Bunun dışında başka bir şey söy
lemedim, Söylö&iınse ifade buyurun. 

Bir arkadaşım beni üzen bir söz söyledi. 
Asıl o sadet dışı idi, asıl o polemikti. Bağışla
yın; bu söze cevap vereceğim. 

MÜSTFÂ TIĞLI (Sakarya) — Kim söyledi 
onu? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Söy
leyeceğim ef sniim. 

Saym Eüriimoğlu arkadaşım burada dedi
ler k i ; «Bu kanunun tekniği konuşulmak lâ
zım gelirken polemik yapıldı,» muhterem ar
kadaşlarım, kanun tekniği maddeler geldiği 
zaman konuşulur. Bunu söyliyenler asıl po
lemiği yapanlardır. Kanunun teknik kısımla
rı, maddelerin teknik kısımları maddelere sıra 
geldiği zaman konuşulmalıdır. Kanunun umu
mi bir politikası vardır, umumi bir görüşü var
dır, bu görüş üzerinde ifadelerimizi ortaya ko
yarken kanunun geciktiği, ne için gelmediği, 
daha önce gelse idi ne olurdu? gelmese idi ne 
olurdu? bunları söylemek vazifemiz. Asıl bun
lar konuşulur. 

Ben, arkadaşımın buradaki sözünü, kendi
ni 'kontrol edsmiyen arkadaşınım sözünü ken
di şahsi terbiyelerine bırakıyorum. Yalnız, ben, 
burada Hükümeti murakabe etmek için bulu
nuyorum. Acaba Saym Kürümoğlu arkadaşım, 
burada hangi sebeple bulunuyorlar? Benim 
sebebi vücudum bu. Eğer, kendileri, burada 
hükümetlerini, iktidarları murakabe etmek 
için bulunmuyorlarsa, birtakım şahsi çıkarlarını, 
birtakım nüfuz suiistimallerini himaye için, 
parmak kaldırmak için burada bulunuyorlar
sa, o başka mesele. Ona bir diyeceğimiz yok. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, burada Hü
kümeti murakabe etmek için bulunuyorum. 
Bu sözlerin burada yeri yok. Ben, eski iktida
rın niçin bu tasarıyı daha önce getirmediğini 
söyledim. Nitekim, arkadaşım cevap verdiler, 
sekiz aydır Millet Meclisinde beklediğini söy
lediler. Saym Tığlı da buna cevap verirken iti
raf ettiler «Kıyametler koptu, velveleler koptu» 
dediler. «Velveleler koptu onun üzerine bu 
kanunu getiremedik» dediler. Ha., işte bu, iş
te bu... Benim sözlerimden alınmayın. Ben, de
dim ki, korktunuz da getiremediniz. işte kor-
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kaklığın ikrarı, itirafı, bu. Siz iktidarsınız ne
den korkuyorsunuz? Basından mı korkuyorsu
nuz, muhalefetten mi korkuyorsunuz? Korku
yorsunuz ne demek? «Kıyametler koptu, istib
dat kanunları geliyor diye» dedi. Demek ki kor
kuyorsunuz, korktunuz da getiremediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, benim iç acım bu. 
Bu tasarı evvelce kanunlaşmış olsa idi, bu mem
lekette bu anarşik olaylar olmazdı. Olur ama, 
bu kadar olmazdı. Ve birçok gesıç bu badire
lere süfükleıunezdi, hapisanelere düşmezdi, kur
şunlamaklardı birbirlerini. Yazıklar oldu. Bu 
kanunun eksikliği, bu memlekette büyük ya
ralar açtı. Ben, burada bunu ifade etmek mec
buriyetindeyim. 

Muhterem arkadaşım Sayın Kürümoğlu, bu
rada hiç yeri yokken, 12 Marta gelinmesinde, 
Anayasa Mahkemesinin, adlî mahkemelerin, 
savcıların, basının, muhalefetin, hepsinin suçlu 
olduğunu, yalnız Adalet Partisi İktidarının suç
lu olmadığını açıkça ifade etti. Muhterem ar
kadaşlarım... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Yalan söyle
medi. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — O si
sin bileceğiniz iş. Yalnız, bu sözü, burada olan 
senatörler tabiatı ile hafif bulmuşlardır, gü
lünç bulmuşlardır. Ben, zannediyorum, Senato
nun p sn çerezi açık olsa idi oraya konan kuş
lar da gülerlerdi bu söze. 

Arkadaşlar, bu memlekette adalet suçlu, her
kes suçlu, basın suçlu, Anayasa Mahkemesi suç
lu, Adalet Partisi İktidarı bu işte suçlu değil, 
muaf.. Suçlular, kendi suçlarını başkalarına 
atmaya yeni başlamış değiller. Eskiden beri 
bir psikozdur. Suçluluğun psikozudur bu. Ken
di suçlarına başkalarını iştirak ettirmek is
terler. Arkadaşımız iştirak de ettirmiyor. Onun 
için bu söz gülünçtür. 

Ben burada bir polemik yaratmak için ko
nuşmuyorum. 

«İşgal de bir, boykot da bir sözü anarşiyi 
tahriktir.» dediniz. Sayın Tığlı da, «Efendim 
bu Sayın İnönü tarafından maksatlı söylenmiş
tir. O da bir sene sonra tevil edilmiştir.» dedi. 

Muhterem arkadaşlar, siz, zaten İnönü'yü 
anlıyamadınız, anlıyamadığınız için bu hale 
düştünüz. Siz İnönü'yü anlıyamassmız, müsait 
değilsiniz İnönü'yü anlamaya. İnönü'nün sözleri 
vecizedir herkes anlıyamazM... Anlıyamadınız. 

İnönü anlatmış anlatmamış, sise soruyorum, 
dün ve bugün işgal, bu kanun tasarısı ortada 
yok iken, kanun önünde işgali nasıl tarif edi
yorsunuz, boykotu nasıl tarif ediyorsunuz, ka
nun açısından işgal ile boykotun arasındaki far
kı hanginiz, hangi zaman ifade ettiniz? İsmet 
Paşanın bu sözü söylemesinden sonra, sis nere
de işgal ile boykotun ayrıntılarını söylediniz, 
nerede genel başkanınız Süleyman Demirel söy
ledi? Siz bunu söylemekten hem âcizsiniz, hem 
de başkalarına, maksatlı ifadelerde bulunmuş
lar gibi birtakım ithmalarda bulunmaktasınız. 
İşgal ile boykotun bugün bile, arasındaki farkı 
ifade etmekten kaçmıyorsunuz bu kanun tasa
rısı olmadığı müddetçe. Gelin burada iş
gal ile boykotun arasındaki farkı anlatın. 
Yani, işgal haklı, boykot haksız mı diyecekti, 
ferman mı verecektik o gün. Boykot iyidir, yok 
işgal kötüdür diyecektik? Bir siyasi lider bun
ları söyliyebilir mi, bundan başka türlü konu
şabilir mi? İkisi de aynı derecede zararlı oldu
ğunu söylemiştir. Bu mu anarşiyi tahrikmiş? 
Anarşiyi tahrik, asıl sisin tarafınızdan geldi. 
Cevap vereyim müsaade edin, Asıl, tarafınızdan 
geldi. 200 bin kişiyi silâhlandırdınız, ondan son
ra da gençleri birbirine düşürdünüz. 

Dediğim gibi, Hacettepe Üniversitesinde iş
gal bağladığı zaman, İçişleri Bakanlığından, 
Site Talebe Yurduna, komandolara telefon edil
mek suremle, gençlerin karşısına, aynı kuv
vette gençleri çıkarmak suretiyle anarşiyi tah-
rih ettiniz. Kanun getirmediniz. İşte benim 
acım bu. Kanunla, sözlerimin rabıtası işte bu
rada başlıyor. Ben, diyorum ki. kanun getire
cektiniz. S'"z kanun getirmediniz, karşı kuvvet
leri örgütledinis. Karşı kuvvetleri örgütlemenin 
neticesi, Türkiye'yi anarşiye sürükle din-'z ve 
bugün Türkiye'yi 12 Mart öncesine kada^ getir
diniz. Bundan dolayı sorumlusunuz. îjte bu,, 

Arkadaşlarım, kusurlarınızı bileceksiniz. 
Bunları konuşacağız. 12 Ma^t muhtıramı Türki
ye'de acı bir tecrübe olmalıdır. Eksiklerimizi 
bileceğiz. Suçlarınızı başkasına yüklemek sure
tiyle beraet edemiyeceksiniz. 

Sayın Kürümoğlu, «12 Mart muhtırası ve
rildi, Allah'a şükür beraet ettik» diyorlar. Âm
menin vicdanında beraet etmeleri lâsımgelir. 
Yoksa maddi hukuk önünde,, ceza kanunları 
önünde, eksik kanunlar önünde, nüfus suiisti-



<Ö. Senatosu B : 118 22 . 9 . 1971 O : 1 

mallerini yapanlar, âmmenin vicdanında beraet 
edemezler. 

Sizlere saygılar sunarım. (C. H, P. ve Millî 
Birlik Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurunuz 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Konuş
ma hakkımı 1 nci maddeye intikal ettirmenizi 
rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın İzmen buyurunuz efendim. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; geç kalmış da olsa bu kanun tasarısını 
takdirle karşılamamak mümkün değildir. Bun
dan dolayı Hükümete teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. 

Bugün memleket, her zamandan daha çok 
emniyet ve asayişe muhtaçtır. Memleketin hu
zur ve sükûnu için, Anayasa hudutları içinde 
kalmak kavdı ile getirilecek bu türlü kanun
ları ve müeyyideleri milletimizin hararetle ve 
sabırsızlıkla beklemekte olduğunu dile getirme
yi bir vazife sayım aktayım. 

Devleti meydana getiren, toplumun otorite 
ihtivaca olmuştur. Bu noktayı her zaman göz 
önünde tutmamız lâzımdır. 

Muh+eT-enı senatörler, burada bâzı partili ha-
ti"o a^ada"!arıma kıVük bir sitemde bulunmak 
istivom.ni. Bâzı a^kada^lar. dün ve bugün bu
rada, aralarında gelmiş geçmiş ne varsa bu ko
nular üzerinde münakaşa açtılar, birbirlerini 
itham ettiler, cevaplar verdiler. Her vesile ile 
bunu yapıyorlar. Bu yüzden asıl görüşme konu
muz üzerinde gereği kadar durmak imkânı kal
mıyor. Kendilerinden rica ediyorum, bu müna
kaşaları her vesile ile açmasınlar. Bu gibi tartış
malar, ilgili konulara inhisar ettirilsin. Önü
müze birçok mühim konular daha, müzakere 
edilmek üzere gelecektir. Bu mevzularda da bu 
gibi - mazur görsünler - faydasız münakaşaları 
uzatmayıp, asıl konunun lüzumu, gereği dere
cesinde incelenmesine imkân versinler. 

Bu arada, dün ve bugün görüşmekte bulun
duğumuz kanunun daha iyi çıkması için isabetli 
mütalâalarda bulunan, değerli fikirler beyan 
eden arkadaşlarımıza da teşekkür etmeyi unut
mamamız lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, ceza hukuku 
sistemimizin topyekûn yeniden ele alınması bir 
zaruret haline gelmiştir. Bendeniz bu kanaat
teyim. Umumi Ceza Kanunu, Hususi Ceza ka
nunları, Ceza Usulü Muhakemeleri kanunları 
yeni ihtiyaçlara göre ele alınmalıdır. Bunu 
memleket beklemektedir. 

Bugün, dünyada olduğu gibi bizde de suç 
telâkkilerinde yenilikler, değişiklikler olmuş
tur. Bâzı suç telâkkileri eskimiştir. Bugün top
luma müessir yeni suçlar meydana gelmiştir. 
Ekonomik hayat üzerinde geniş tahribat yapan 
suçlar meydana gelmiştir. Günümüzde, ekono
mik suçlar, vatan ihaneti suçlarının arasına gi
recek kadar ehemmiyet kazanmış, vehamet 
peydah etmiştir. 

Meselâ, İzmir'de bir zeytinyağı ihracı mev
zuu misal olarak zikredilebilir. 

Son anarşik hareketlerin ve fiillerin memle
ket ekonomisine, memleketin turizmine büyük 
zararlar verdiği muhakkaktır. Bu suçlar, ka
lemle ifadesi kabil olmıyacak kadar millete ve 
memlekete zarar veren suçlar olmuştur. Bütün 
bu ihtiyaçlara göre Ceza Hukuku sistemimiz 
yeniden ele alınmalıdır, müeyyideler artırılma
lıdır. 

Ben hukukçu değilim. Maksadım, ihtiyacı 
ortaya koymak, meseleyi hukukçu arkadaşları
mızın tetkik, mütalâa ve münakaşasına sun
maktan ibarettir. 

Ceza hukuku alanında, süratli muhakeme 
usulüne de ihtiyaç vardır. Adaletin süratle te-
cellisindeki faydalar malûmdur. Geç kalmış ce
zalandırmaların toplumsal faydaları azalmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmekte bulun
duğumuz kanunda, ifade, kelime yönünden dü
zeltilecek birçok hususlar vardır. Dün değerli 
bir arkadaşımız da uzun ve derin olarak bu ko
nuya temas etti, fakat görüyorum ki kanun, 
bu hali ile çıkmak üzeredir. Bu münasebetle, 
bu konuda müsaadenizle umumi olarak birkaç 
söz söylemek istiyorum : 

Burada müzakere ettiğimiz birçok kanun
larda bu türlü üslûp hataları, eskimiş kelimeler 
kullanmak, henüz medlulünü öğrenemediğimiz 
kelimelerle ifade edilmek gibi birçok bozukluk
lar her zaman görülmektedir. Bu konuda öyle 
kanunlar var ki, kanunun muhtelif pasajları 
başka başka servisler tarafından hazırlanmak-
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ta, hattâ ifadeleri, birisinin tamamiyle başka 
bir ifadede, öbürünün ise onu hiç tutmıyacak 
şekilde ayrı yazılmış olduğunu görmekteyiz. 

Bendeniz bu konuda, Muhterem Başkanlık 
Divanına bir teklifte bulunmak istiyorum. Bu 
ihtiyacı karşılamak ve bu aksaklıkları ortadan 
kaldırmak için bir tedbir bulunmalıdır. 

Müsaade ederseniz, bu münasebetle trafik 
konusu üzerinde de durmak istiyorum. Dün 
bir arkadaşımız da çok haklı olarak durdu. 
Bu, öyle bir meslek ki, üzerinde tekrar tekrar 
durulsa dahi yerindedeir. 

15 - 20 seneden beri bu trafik konusu, tra
fik suçları bilhassa son senelerde bütün mem
leketi üzen, memleketi teessürlere garkeden 
şâmil ve müzmin bir hale gelmiştir. Her gün 
gazetelerde okuyoruz, sayılamıyacak kadar 
trafik kasaları, birsürü vatandaşımızın haya
tına mal oluyor ve yetişmiş değerli birçok ele-
tmamlammız bu trafik kasalarımda hayatlarını 
kaybediyor, aileler, ocaklar sönüyor. Bu konu
da hepimiz şikâyetçiyiz. Hattâ, bizler gibi, 
icra vazifesinde bulunanlar da şikâyetçi fakat 
bir türlü tedbir alınmıyor. Bizler, şikâyet mev
kiinde değil, tedbir mevkiindeyiz. Bu meseleyi, 
bugün memleketin mâruz kaldığı bir nevi şâ
mil bir âfet seklinde tezahür eden bu meseleyi 
ehemmiyeti ile mütenasip olarak ele alınması 
hususunda Hükümetten talepkâr olmalıyız. Hü
kümetin bunu yapması, bizim de buna yardım
cı olmamız gerekmektedir. 

Diğer bir husus da, taksimetre veya muay
yen tarifelerle işliyen vasıtalar için konul
muş nizamın bir türlü yürümemesidir. 

istanbul ve Ankara gibi şehirlerde taksi
metre ile çalışan nakil vasıtalarına bir narh 
konmaktadır. Ankara'da bunun için umumi 
olarak bir tarife tesbit ediliyor. Fakat, tatbi
katta bu narh ve tarife yerine getirilmiyor. Her 
gün vatandaşlarla bu vasıtaları işletenler ara
sında çeşitli mücadeleler ve nahoş birtakım 
münakaşalar oluyor. Devlet âciz midir?.. 
Eğer narh koymak lâzım geliyorsa, konsun. 
Narh âdil değilse, âdil ölçüler dâhilinde kon
sun. Fakat bu narhı koyduktan sonra da işlet
sin. 

Basit bir mevzu gibi görülmekle beraber 
bu, üzerende devlet otoritesinin her gma. müna
kaşa edildiği bir mevzudur. Büyük şehirlerimi
ze bakıyorsunuz, bir taraftan şehrin trafiğini 

süratlendirmek için yollar, alt geçitler yapı
yoruz, öbür taraftan bakıyoruz hayvanla çeki
len arabalar da hâlâ burada seyretmekte 
devam ediyor. Bu sürat için harcanan paralar 
ne, bu sürati kesen, âdeta Ortaçağdan kalına-
bu vasıtaların arkasına takılıp gitmek nasıl 
bağdaşır? 

Bütün bunlar gerek vatandaşlarımız için 
gerekse dışarıdan memleketimizi ziyarete 
gelen turistler için izahı mümkün olmıyan ga
rip bir haldir. Malûmunuz bilhassa İstanbul 
yabancı turistler için giriş ve çıkış kapısıdır. 
Girerken bir intiba, çıkarken bir intiba bırakı
lıyor. Turizmi teşvik etme dua ile olmaz. Tu
rizmin hakkı ile yerine getirilmesi için uzun, 
genıiş ve müessir tedbirler lâzımdır. Eğer, tu
rizmin feyzinden istifade etmek istiyorsak, alı
nacak birçok tedbirler arasında bunu ehemmi
yetle nazarı dikkate almamız lâzım gelir. Yok
sa, turist kendi memleketinden daha sıkıntılı 
başbelâısı birtakım hâdiselerin cereyan ettiği 
bir memlekete gidip de başını belâya sokmak 
veya dinleıriiırıemek gibi bir neticeyle dönmek 
için seyahate çıkmaz. 

Bu vesile ile bu hususları dile getirmeye ça
lıştım, özür dilerim. Hükümetten bu konular
da gerekli tedbirlerin alınmasını rica ediyo
rum. 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım, (al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın 

Başkam, muhterem senatörler; iki gündür gö
rüşülmekte olan Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
ne fıkralar eklenmesi hususundaki tasarı üze
rinde bütün arkadaşlarım söz aldılar. Benim 
nazarı dikkatimi celbeden husus, arkadaşları
mın şu tasarının ihtiva ettiği hususların dı
şında birçok taleplerde bulunmalarıdır. Bir ke
re bu istekler haklı da olsa, bu tasarı dola-
yısiyle bu mevzuda konuşmaktan ziyade, yeri 
gelince başka zamanlarda, meselâ Adalet Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle bunları görüşme
leri icabederdi. Arkadaşlarımız bu hususa dik
kat etmediler. 

Şimdi, ceza kanunları toplumun bir nevi 
huzurunu kaçıranlara, hak ve hukuku tanımı-
yanlara karşı toplumun bir tepkisi ve kendisi
ni müdafaası mahiyetinde çıkardığı kaideler 
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manzumesidir. Bu ferdi birbiriyle hak alıma, 
ihıkakı hak yoluna gitme, hukukta olduğu gibi 
cezada da bir kıstasa gitme yerine, cemiyetin 
toplu halde her ferdini alâkadar eden bu gibi 
hallerde kimin neye mâruz kalacağı belli ol-
mıyarn. hususlarda ferdin kendisini koruması ba
bında alınan ve çıkarılan bir kanundur. 

Şimdi Ceza Kanunu nasıl olmalıdır, mese
lesine gelince; bu hususta kati hiçbir hüküm 
ve peşin bir prenlsip vaz'edilemez. Bu zamana, 
zemine ve cemiyetlere göre değişir. Tarihte, 
hırsızlığını bile gizli yapıldığı ve kimse tarafın
dan görülmediği zaman mubah olarak kabul 
edildiği devreler olduğu gibi, cezaların çok 
ağır yani, işlenen fiil ile ceza arasında adil bir 
nisbetin temin edilmediği zamanlar da olmuş
tur. 

Söylediğim gibi, zaman ve zemine göre, 
cemiyetlerin kültürüne, iktisadi vaziyetine gö
re cezalar ağırlaşabilir, hafifletilebilir ve de
ğiştirilebilir. Bu bir zaman ve ihtiyaç mesele
sidir. Bugün de Türk Cesa Kanunu 1926 dan 
bu yana çok değişikliklere uğramıştır. Bu na
sıl o zamanlar değişmişse, bu değişiklikleri 
icabettiren sebepler ve faktörler dolayiısiyle ge
reken değişiklikler yapılmışsa, bugün de; hâdi
seler, cemiyetin gidişi, fertlerin tutumu, siya
si, iktisadi, içtimai hâdiselerim cemiyeti sürük
lediği cihetleri önlemek ve ammeye zarar verici 
her türlü faaliyeti geçmiş ceza kanunları ile 
önleme imkânı bulunmadığı için, bu kanun 
getirilmiştir. 

Esasen bu kanun, geçmiş senelerde ve hattâ 
1960 dan evvel başüıyan evvelâ bir talebe hare
keti halimde kendini gösteren fakat, zamanla 
bunları tamamen aşan, memlekettin mukadde
ratına hükmedecek dereceye gelen ve memleke
ti anarşiye sürükleyen hâdiseleri önlemek için, 
Ceza Kanununda bâzı tedbirlerin bulunmaması, 
(noksanlıkların ve boşlukların olması dıolayısiyle 
getirilmiştir. Mallûmuâliniz insan zekâsı kanun 
çıkarırken bütün ihtimalleri düşünse bale, yeni 
kontrzekâlar ve kontrhâdiseler bunun boşluk
larını bulur. Hele yalnız kamun çıkarmakla 
kalmayıp, bunu iyi tatbik edenlerin ellerine de 
vermez, cesaretle tatbik eden hâkimleri bula
mazsak; bu gibi boşluklardan istifade edenler 
daha çoğalır ve bugünkü neticeye vâsıl olunur. 

Bir cemiyet düşünün ki, hâkim aynı kanun 
elinde mevcut iken karşısındaki bir ferdin üze

rinde bir bıçak bulduğu zaman, ruhsatsız bir 
tabanca bulduğu zaman onu derhal tevkif eder, 
karar verir, Temyizden tasdik gelinceye kadar 
tahliye etmez. Fakat buna mukabil öyle bir hâ
kim düşünün ki, üzerinde bir kaç tane ruhsatsız 
tabanca bulunanları, üstelik toplu halde Devle
tin emniyet kuvvetlerine karşı gelenleri, molo-
tof kokteylleri atanları, hattâ bu devlet kuvveti 
mensuplarından bâzılarının ölümüne sebe-
bolanlan, - bunun esasında da kendi ağız
ları ile beyan ettikleri gibi rejime kasıt 
vardır, - buna rağmen bir hâkim tehdi-
dedildiğinden bahisle, şu veya bu psi
koloji ile bunları haftasına kalmadan tahliye 
ederse, yalnız kanun çıkarmak, yalnız cezaları 
ağırlaştırmak ve kanunlara icabeden hükümle
ri koymak da kâfi gelmemektedir. Bu hâdiseler 
dclaymyle hâkim zaten kendisinin de niyeti o 
tarafa meyilli ise, geçmiş ceza kanunundaki boş
luklardan istifa ederek kendisini mazur göste
rici bahanelerle istenen neticeye varır ve dola-
yısiyle de bu boşluklardan istifade ederler da
ha çok cesaret alır ve cemiyette huzursuzluk 
yaratırlar. 

Bugün bu kanun tasarısının getirilmesinin 
esbabı mucibesi budur. Biraz sonra maddelere 
geçildiği zaman, yaratılan hâdiselerin ışığı al
tında, bu hâdiselerin tekrar edilmemesi ve ce
miyetin huzura kavuşması için kanundaki boş
lukların dolduruıımuş olduğu, göze çarpacaktır. 

Esbabı mucibeyi bu şekilde kısaca eleştir
mekte fayda vardır. 

Şu hususu da arz edeyim ki, cezaları ağır 
vermek mutlaka neticeye tesir eder, diye bir 
ifade de olamaz. Hukuk prensiplerinde olduğu 
gibi, - bunun geçmişte de tatbikatı vardır -
umumi prensibolarak cezaların ağırlaştınİma
sı, hâkimleri mümkün olduğu kadar beraate 
doğru karar vermek üzere duruşmayı idare et
meye sürüklediği söylenirse de, psikolojik ola
rak cemiyette cezaların ağırlığı her halde yine 
tesirli olur. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Müessir ceza, 
müessir. 

ÎTAHİT ALTAN (Devamla) — Arz edece
ğim efendim, teşekkür ederim. 

Şimdi burada mühim olan müessir ceza usu
lünü tatbik etmektir. Cemiyetin içtimai, kültü
rel, iktisadi ve siyasi durumuna göre müessir 
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cezayı bulmak mühimdir. Neler tesir edebilir 
Bâzı arkadaşlarım benden tecrübeli olmakla be
raber hem avukat olmak ve hem de meslekin 
diğer kısımlarında bulunmam dolayısiyle kendi 
acizane tecrübelerime göre arz edeyim; meselâ, 
orman suçlarında bâzı hallerde para cezası ve
rilir. Fert gelir, «Ben bunu ödiyeımiyeceğim, pa
ram yok. Acaba hapis yatabilir miyim?» der. 
Demek ki, cemiyetin burada müessir ceza ba
kımından hapis cezasına mı daha çok ehemmiyet 
verdiği, yoksa para cezasına mı daha çok ehem
miyet verdiği mühimdir. Burada hapis yatma'ı 
mühim değildir. Çünkü, o adam zaten memur 
olmıyacaktır ve bu da cnun için mâni bir hal 
teşkil etmiyecektir. Malî vaziyeti dolayısıyla 
parayı, o kıs mevsiminde kazanma imkânı bu-
lunımadığı için hapis yatmayı tercih etmekte
dir. Şu halde, bu misaldeki müessir bir ceza 
formülü değildir. 

Yine Ceza Hukuku bakımından diğer mem
leketlerle Türkiye'mizi kıyaslarsak meselâ, kız 
kaçırma mevzuu Türkiye'de bazen içtimai bir 
zaruret haline de geliyor. Kuzin başlık isteme
si, kızla oğlanın anlaşması halinde, bir anlık 
gaflete düşerek kızla beraber gittikten sonra, 
kızın babasının dâvadan vazgeçmemesi dola
yısiyle, kızın, babasının hatırı için kaçırılmış 
olmasını söylemesi suretiyle hem namus kurta
rılması, hem de babasını memnun etmesi dolayı
siyle hakikatte kaçırılmıyan kızın kaçırılmış 
gilbi gösterilmiş olması tatbikatta mahkûmiyeti 
müncer olmaktadır. Eğer burada cezayı ağır
laştıracak olursak daha kötü durumlar meyda
na gelir. Ama, Avrupa'da kız kaçırma veya 
ee/bren ırza geçme daha ağır cezaları gerektir
mektedir. 

Demek ki, cemiyetlere göre en uygununu 
seçmek mühimdir. Tabiî burada cezalanın da 
kıstası yoktur. Burada şu ceza verilir, burada 
bu ceza verilir. Aynı cemiyette devrelere gö
re de cezalar artırılabilir veya eksiltilebilir. 
Ancak bu husus zaman, zemin ve şartlara göre, 
tatbikatçıya göre değişeceği için şimdiki şu ka
nun tasarısının getirilişindePjri cezaların ağır
laştırılması veyahut da konulan cezaların mahi
yeti bakmıındam burada şimdiden peşin hüküm 
vermek, ne derecede tesir edeceği hususunda 
konuşmak aceledir. Çünkü, bunun neticesinin 
me olduğunu ancak tatbikatla göreceğiz. Ben

ce bu husustaki görüşler şimdilik fazla kötüm
serlik veya iyimserlik olur. Zaten cezalarım 
muştan vesairesi hususunda da Anayasamızda 
hiçbir hüküm yoktur. Ancak 33 ncü maddede, 
«Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla dü
zenlenir.» demek suretiyle Parlâmemltionun ta
mamen vazife ve salâhiyeti şümulüne, takdiri^ 
ne bırakmıştır. 

Bu hususları da kısaca izah ettikten sonra, 
bir arkadaşımızın burada, getirilen tasarıda 
kelimelerin öztürkçe olmadığından bahsetme
sine değimeceğim. 

Bir kere ben şahsan Öztürkçe ve Türkçe di
ye lisanın ayrılmasına taraftar değilim. Bir 
Türkçe vardır, bu halkın kullanıdığı dilidir. 
Özü de, sözü de budur, öztürkçenin esası nere
den geliyor, onu izah etmek lâzımdır. Eğer, 
Kafkasya'da veya Orta Asya^da konuşulan 
Türkçe, öztürkçe ise, biz öztürk değil miyiz? 
Çünkü, öztürk olan öztürkçe koaıuşur, Türkçe 
konuşur. Bunun öztürkçesi ne oluyor Ayrı
ca lisan canlı bir müessesedir. Zamanla kendi
liğinden tekâmül eder. Bugün hiçbir lisanda 
cebren kabuü e dilem bir kelime y oktur. Sha-
ketspeare'in lisanımı anlayan nesil şimdi yoktur. 
Shakespeare'in lisanı çok değişmiştir. Arapça 
kendiliğinden değişmiştir ve geçmiş Arapça'yı 
anlayan bir inşam bulmak belki de güçtür, öyle 
ise, Türkiye'de de Türkçe konuştuğumuza gö
re, bunun öztürkçesi ve ayrıca Türkçesi diye 
bir şey olmaz. Doğrudan doğruya Türkçe var
dır. Geçmişte konuşulanın da Türkçe olup ol
madığı da ayrıca münakaşayı mucip bir husus
tur. Ayrıca, bunu çıkaran şahısların da dün 
çıkardıkları kelimeleri de aynen buraya geçir
meye meclbur değiliz. Çünkü, lisan demin de 
arz ettiğim gibi içtimai bir müessesedir, canlı
dır, ileriye gider. Hâdiselerle yeni kelimele
ri cemiyet doğurur. Esasen meselâ bar «kara
borsa» kelimesini benim bildiğim Dil - Tarih 
Kurumu çıkarmamış halk çıkarmıştır. Bunun 
gibi birçok kelimeler de halk tarafından ken
diliğimden çıkarılır. Esasen yeni icadedilen 
kelimeleri eğer biz kalkıp da Orta Asya'da arar
sak bulamayız. Çünkü, o zamanlarda cemiyet 
bu kadar tekâmül etmiş değildir ki, o kelimeleri 
bulalım ve bugün için bize bu bir numune teşkil 
etsin. 

Bu kanunun arkadaşiimızm tâbiri ile öz
türkçe olup olmaması mevzMima gelince, bu ka-
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mum tasarısı müstakil bir kamum değildir. Bu 
mıevcult bir kamum içimde bâzı maddelerim de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelere fıkralar eklenme
sidir. Binaenaleyh, bir evvelki maddede aynı 
(mahiyette olan hususu başka kelime ile konu
şacaksınız veyahut aynı maddede, vukanda 
gecem bir hususu aşağıda başka bir kelime ile 
ifade edeceksiniz. O zamam Ceza Kamumumum 
kelime hususundaki ahengi bozulmuş olur. Ma
dem ki T. C. K. bir küldür, bunu toptan değiş
tirmediğimiz müdde'tçe arada bâzı maddelerinim 
değiştirilmesi veya fıkralar eklenmesi ha
limde mutlaka külolarak hangi kelimeler 
kullanılmışsa, aynı mahiyetteki fiiller ve aynı 
mahiyeti izah içim olan tâbirler ne ise aynı tâ
birleri aynı maddelerde, fıkralarda kullanmak 
mecburiyetindeyiz. Aksi halde daha çok ka
rışıklığa meydan veririz. Bu cihete matuf tem-
kidler de bence yerimde değildir. 

Muhteremi arkadaşlarım, bu kamum üzerin
deki görüşlerimin tümü üzerindekiler bu ka
dardır. Maddelere geçildikten sonra her mad
de üzerinde söylenecek hususları bilâhara arz 
edeceğim. Umumu hakkımdaki görüşleriimıi 
arz ettim, «saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —Sayın Artukmaç, buyurumuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sıramız geçti Sayım Kalpak-

lıoğlu. Zatıâlinizi kürsüye davet ettiğim zaman 
salomda yoktunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Tekrar yazarmısımız. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, isterseniz 
birinci maddeye yazayım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hayır istemiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artulkmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayım 

Başkam, değerli arkadaşlarım; Sayım Mehmet 
İzmem'im ifade ettiği gibi Ceza Kanunumuzun 
bugünkü hayat şartları muvacehesinde yeni 
baştan gözden geçirilmesi lâzım geldiği kanaa
tine bendeniz de candan katılmaktayım. Ancak 
bugüm müzakere ettiğimiz kamum tas ansı, anar
şik olayların meydana çıktığı zamanlarda ha
zırlandığı için bir hususiyet arz etmektedir. O 
olayların çıktığı zamanda hazırlanmış bulunan 
ve mayıs 1970 tarihinde Yüce Meclislere gelmiş 

ve o tarihte Millet Meclisinin komisyonunda 
müzakereye alınmış olan bu tasarınım 14 ay son
ra komisyondan çıkıp Meclise gelmesi hikmeti
ni de anlamamış olduğumu bilhassa belirtmek 
isterim. Bütün bunlara rağmen bu kanun lüzum
ludur ve çok faydalıdır. Gerçek bir ihtiyacı kar
şılamaktadır. Bâzı arkadaşlarımızın da ifade et
tiği gibi geç bile kalmıştır. Bu bakıımdan hü
kümetimizin yine bunu harekete getirip Sema-
toya kadar imtikal ettirmiş olmasını da tebrike 
değer bulmaktayım, 

Ancak kanunların ve hele ceza kanunlarının 
açık ve seçik ifadelerle kaleme alınmış olması, 
iltibasa mahal vermemesi gerekir. Dil itibariy
le siyaka ve sibaka dikkat edilmesi lâzımdır. 
Birçok hâkimlerimizin kararlarımı tetkik etti
ğimiz zaman bu dil konusunda çok hassas dav
ranmakta, öz Türkçeyi kullanmakta olduklarını 
şükranla huzurlarınızda arz etmek isterim. Ama 
bu tasanda o hâkimlerimizin gösterdikleri dik
kat ve itina asla göz önünde tutulmamıştır, ifa
deler çok bozuktur. O kadar bozuk bir ifade 
düzeni var M, bu kürsüye gelmiş bulunan bir
çok kanun tasarıları arasında bunun yeri bo
zukluk bakımından büyük bir önem arz etmek
tedir. Bunu üzülerek ifade etmek mecburiyetin
deyim. 

Maddede bir bakıyorsunuz bir ifade : Mese
lâ, şimdiye kadar 30 seneden beri kullanılma
yan bir kelime var, «Msiktep» diyor. Biz mekte
bi dilimizden kaldıralı 30 - 40 sene oldu. Artık 
«Okul» diyoruz. Mektepten bahsedilmemesi lâ
zım. 

5 nci maddede «mektep» diyor ve hemen 
onun yanımda da «öğretmen' den bahsediyor. 
Mektep derken onun yanında «muallim» demek 
herhalde yerinde olurdu. Meselâ, buna benzer 
ibareler var. Artık bugünkü neslin anlamıyaca-
ğı ifadeler yer almaktadır, «ika etmek», «fiille
ri ika etmek» yerine «suç işlemek» demek daha 
mümkün. «Teşekküller» diyor, biz artık basbas 
bağmyoruz, buna «örgüt' diyeceğiz, «örgütler» 
dememiz lâzım. Meselâ, bugünkü kuşağın hiç an-
lamıyacağı «mezkûr» kelimesi geçiyor. Bilmem 
«falan mezkûr madde» falan diyor. Bunun yeri
ne hiç olmazsa «sözü geçen» demek lâzım. Yine 
bir tane daha : «Cürüm» diyor. Ceza hukukun
da kabahat ve cürüm var ama, buradaki cürüm 
herhalde suç mânasına olan cürüm olduğuna 
göre, «cürüm» kelimesi yerine «suç» kelimesi-
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nin .kullanılmasında bir zaruret vardır. Bugün
kü nesil bunu anlar, bu yola gitmemiş lâzım. 
Anayasamızın durumu ve tutumu da budur. 

'Sonra, bozuk ifadeler de vardır. Meselâ, di-
yorki, «ikiden fazla kimseler». Bu çok gülüne 
bir şeydir. Arkadaşlar «ikiden fazla kimseler» 
sözünü herhalde Türk olmıyan eîkaliyetler söy
ler. «ikiden fazla kimseler» denmez, «ikiden 
fasla kimse» elemek lâzım. Bu kanun içinde, bu
rada hepsi yer almıştır. 

Meselâ, «Rüesa» diyor. Rüesayı içimizdeki 
arkadaşlardan bir kısmı bile artık benimsemi-
yecek duruma gelmiştir. Hâlâ bu kanunda «rü
esa» dan bahsediyoruz. 

Yine bir yerinde «istilzam» diyor. Maddeler 
gelince arz edeceğiz. Bu kelime gayet gülünç, 
karışık, kimsenin anlamıyaeağı bir ifade ve iba
redir. Bunları kanuna sokmamak lâzımdır. Bun
ları hazırlıyan yetkili dairenin yetkili şahıs
larımın her halde bir stajiyer seviyesinde bile 
olmadığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Ta
biî bunu, şu kanunun tedvin tarzına göre ifade 
ediyorum. Dikkat edilmemiş, baştan savulmuş, 
acele yapılmış. Gelişigüzel hemen bir çırpıda 
kanun çıkaralım denmiş gibi geliyor. 

Şunu istirham ediyorum beyefendiler. Se
natoya gelen kanunları lâyıkiyle tetkik edip, 
hakkını vermek mecburiyetindeyiz, illâ kanun 
çıksın diye Hükümet ısrar eder, illâ kanun çık
sın diye komisyon ısrar eder. Komisyon ben bu 
kanunu çıkarırım, illâ benim dediğim olsun di
ye gerçekleri kabul etmez. 10 seneden beri bu 
Senatoda bendeniz müşahade ediyorum, bir İM 
arkadaşımız müstesna, komisyona hangi arka
daş gelirse, artık bu değişmez, gökten inmiş bir 
metin gibi kendi getirdikleri metinleri kabul et
tirmek temayülünü taşırlar. Benim gibi içten 
benimsedikleri ve kabul ettikleri metinlere da
hi iltifat etmezler, «kabul etmiyoruz» derler. 
Bendeniz şimdi gerek Adalet Bakanımız Sayın 
ismail Arar'dan ve gerekse komisyon başkanı
mızdan bu iş üzerinde hassasiyetle durmalarını 
ve arkadaşlarımızın bu konuda verecekleri öner
gelere dikkatle eğilmelerini bilhassa istirham 
ediyorum. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takriri var ama, Sayın 
Atalay'm bir önergesi var, mühim gördüğüm 
için ona söz verdikten sonra kifayet takririni 
oya arz edeceğim. 
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Sayın Atalay buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

teşekkür ederim. Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, T. 0. K. nun 21 maddesi değiştiril
mekte ve bâzı ekler yapılmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun kaçıncı değişikliği 
olacaktır onu karıştırdım. Otuz mu veya bunun 
üstünde bir rakam mı? Sadece benim karşı 
koyduğum, yahut şahidolduğum yirmiye yakın 
değişiklik var. 

T. 0. K. ve bunun değişikliklerine iki açı
dan bakılır. Birinci açı günün ihtiyaçlarına, 
toplumun sarsıntılarına bir çare aramak isti-
yenler, derinliğine konuya inemiyenler bir 
T. C. K. nun azından isviçre'nin yeni Ceza Ka
nununa yaklaşan bir nitelikte olmasını bir tür
lü düşünmeyip, T. C. K. na bâzı ekler yapmak 
suretiyle toplumdaki bâzı olayları önlemek isti-
yenlerin yamalı bohçaya bâzı dikintileri, giysi
ye yeni bir şekil değil de eskiyi yamama sure
tiyle ya soğuktan mahfuz tutmak, yahut şekli 
biraz iyi göstermek istiyenlerin çaba ve görü
şüdür. 

Biri de kısmen izmen'in işaret ettiği fakat 
benim bambaşka açıdan gördüğüm T. C. K. nun 
yeniden ela alınması veya değişikliklerinin ona 
göre yapılması hususudur. Bu ekonomik ve top
lum yönünden ileri bir T. C. K. getirmektir. 
Yoksa T. C. K. nun bâzı maddelerine ilâve ve 
değiştirme suretiyle bugün ıstırabını çektiği
miz bazı olayları ne önlemek mümkündür, ne 
de çareleri objektif olarak burada bulmak 
mümkündür. Kaldı ki, gelen değişiklikler çok 
önce hazırlanan ve süratle hazırlanan bu deği
şiklikler yasa tekniğinden de çok uzaktır. Umu
mi mülâhazalarıma tekrar döneceğim. Bu ara
da bir işaret olarak bu hususa değineceğim. 
özellikle bir örnek vereyim; 11 nci madde ile 
değiştirilmek istenen T. C. K. nun 384 ncü 
maddesi mevcut değildir. T. C. K. nun 384 ncü 
maddesinin yer aldığı umumi hükümleri «Yan
gın, gasp» gibi suçları alan hususlardır. Bizim 
Mayıs 1970 te Hükümetin getirdiği ve simidi ko
misyonlarımızın şekil verdiği yeni bir madde, 
«Nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhinde cü
rümler» dir. 

G-ünün ihtiyaçları içerisinde Mayıs 1970 te 
akla gelmiş. Bir otobüs durmuş veya durmamış, 
şoför şöyle hareket etmiş, böyle hareket etmiş, 
2 - 3 olay Türkiye de olmuş, bunun için yeni ce
zalar getirmek veyahut uçak kaçırmaları için 
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yeni bar ceza. Bu cezalar ve yeni suçlar için 
nerde yer bulalım? diye düşünülmüş, «gasp ya
hut yangın ile ilgili madde içerisinde yer alsın» 
'denmiş. T. C. E. nun bu bölümü tamamen ayrı 
husustur, getirilen tamamen ayrı bir husustur. 

Nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhinde 
cürümlerle ilgili bir madde getirecekler. Hazır
layanlar düşünmüşler, bunu nereye koyalım? 
384 ncü madde mevcut değildir, kaldırılmıştır, 
kalkmıştır. Onun yerine ihtiyaç hissedilmiş bir 
madde ihya edilmiş, o maddeyi getirip buraya 
koymuşlar. Bunu, kanun tekniğinde getirilen 
görüş ve düşünceye bir örnek olarak verdim. 

.Demek oluyor M, kamın tekniğine asgari 
bir riayet görüşü ele mevcut değildir. Bir kısım 
arkadaşlarımızın işaret ettiği dünkü görüşlerin
den istifade edemedim, bugünkü arkadaşları
mızın işaret ettikleri 2 husus vardır. Birinin 
«Östürkce», diğerinin ise «HaırTiT-i ÖzHirk:» 
demeleri gayet üzücüdür. Bugün Türkçede rü-
esa kelimesi artık mevcut değildir. «Yaşayan 
dil» dendi, riiesa kelimesi yaşavan dil değil
dir. Halbuki yasada, Artukmaç'm verdiği ör
neklerin dışında, ben berisini ifade edeyim. Be
nim bile zor anlayabildiğim, - fakat yasaların, 
özellikle Ceza kanunlarının herkes tarafından 
anlaşılması gerekir - kelimeleri yeni nesil, yeni 
gençler nasıl anlayabilecek? Meselâ rüesa ke
limesi... Ha... denecek İd, mukadder cevabı söy-
liyeyim. Türk Ceza Kanunu bir bütün teşkil 
eder, o bütün içinde Rüesa var, binanın iç deği-
ğişllkleri, bütün teşkil ediyorsa mahsur yok
tur.» 384 ncü madde yangından bahsederken, 
nakliye ile ilgili suçların işi ne bu fasılda, bap
lar içerisinde? Orada, bir bütünlüğü düşünmez
siniz ama kelimede düşünürsünüz. 

Şimdi, tekrar tümü üzerine döneyim. Top
lumda bâzı olaylar, özellikle 1988 de meydana 
geldi. Bu olayların nedeninin burada tahlilini 
yapmaya lüzum yoktur, ama bu olayların tep
kisi ile hazırlanmış bir Ceza Kanunu içerisinde 
gelecek yılların ve önümüzdeki dönemlerin mü
eyyideleri ve bugün mevcut noksanları içerisin
de münhasıran bunlar mı mevcuttur? Eğer bir 
kısım kimseler gerçekten suç işlemiş ve bugün 
suçlu iseler, bunun nedenleri vardır. Bugün bu 
suçlu kişilerin bir kısmının bu memleketi sev
mesi sonucu olarak kendilerini olayların orta
sında bulmuşlardır. Buna neden olarak, bu 
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| memleketin ekonomik hayatında milyonlarca 
liranın heder edildiniği vo memleketin kaderi 
ile ilgili konuların rasgele işletilmesinden duy
dukları üzüntüyü göstermişlerdir. Bugün onla
ra suç bulunurken, milyonlarca lira bir birade
re verilir ve bu durum ekonomik, sosyal ve 
politik bayatımızda cezasız kalırken; bunların 
karşılarında cezalar ve barajlar düşünmezken, 

1 asıl konuda, Türkiye'nin sarsıntılarının asıl te
mele inen ekonomik ve politik nedenleri için 
tedbirler düşünmezken ve bu tedbiri almamış 
olmanın meydana getirdiği bir Icsım suçların 
da elbette ki cezalandırılmadı gerektir. Ama, on-

\ ların önlenmesi için, asıl sebepleri için bir şey-
| 1er düşünülmeden, yani, asıl suç konusu neden 

ve onun suçları tamamen sosyal hayatımızda 
pîripak yahut arınmış bir şekilde kalırken, on
ların sebebiyet vermiş olduğu olayların içeri
sinde kısmen gayrimeşru halde bulunmuş olan, 
kısmen de heyecanların tesiri ile katılmış in
sanlar İçin çok ağır müeyyideler, çok değişik 
suçlar getirmek, ileride Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik hayatını tahkim etmek ve suçları ön
lemek için muhkem yol değildir, âdil yol de
ğildir, emin yol değildir. Asıl mesele, Türkiye'
nin sosyal ve ekonomik hayatında yatan ger
çektir. O gerçeğe biz akıllı şekilde değinmediği
miz müddetçe. Ceza Kanununa yeni hükümler 
getirmek, yeni cezalar getirmek suretiyle ve 

i haysiyetleri parselleyip ona göre ceza müeyyi
deleri vermek fnbi klâsik bir zihniyetle ceza 

i kanunlarını değiştirmek hiçbir şeye yaramaz. 
Polis memuru görevi sırasında veyahut göre
vinden dolayı, haysiyet ve şerefinden dolayı te
cavüze uğrarsa, ayrı bir ceza vereceğiz komi
ser olursa ayrı, milletvekili ve senatör olursa 
ayrı. Bu, artık eskimiş ve 19 ncu Yüzyılın klâ
sik devlet anlayışının haysiyet parsellenmesi ve 
ceza şeklidir. Polis memuru Devletin memuru, 
komiser Devletin memuru, milletvekili senatör 
veyahut hâkim Devletin. 

Bunlara göre, ayırıp, ceza vermek olmaz. 
Haysiyet, haysiyettir. Öyle bir ülke olacağız, 

i öyle medeni ve demokratik olacağız ki, çiftçi-
nin haysiyeti İle, Cumhurbaşkanının haysiyeti 
arasında fark gözetmiyeceğiz. Öyle bir Türki
ye'yi yaratacak ceza kanunları getirelim. Öyle 

s. Türkiye'yi yaratabilecek hukuk mevzuatı gs-
S tirelim. Yoksa, polis memuru ile, milletvekili-
j 
1 nin haysiyeti arasında, komiser ile senatörün 
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haysiyeti arasında parseller ayırıp, ona göre 
ceza getirmek suretiyle, Türkiye'nin ekonomik 
ve politik hayatını ne tahkim edebiliriz, ne bu 
memleketin sosyal düzenini emin ve muhkem 
bir şekilde hâdiselerden uzak tutabiliriz. Bun
ların hepsi geçici olacaklardır. 

Biz, bunu 15 sene önce Ceza kanunlarının 
değiştiği zaman da söyledik. Komünizm ile 
mücadele için yeni hükümler getirildiği zaman, 
«göreceğiz» dedik «İleri yıllarda daha başka 
hükümler getireceksiniz» dedik. Yine daha baş
ka ceza ve suç değişiklikleri getireceksiniz. 
Çünkü, 15 yıl önce de bunu söylemiştik, demiş
tik ki, bir memlekette cezalan artırmakla veya
hut onun için bâzı arkadaşlarımızın açıklık ge
tirdiği tâbirleri ile, teferruata inmek suretiyle 
meseleler halledilmez. 

Ceza mevzuatında bugün dünyanın kabul et
tiği amaç ve öeza Hukukunda ideal ve âdil öl
çü, teferruatlı ceza kanunları değildir, ağır ce
za kanunları da değildir. Teferruatlı ceza ka
nunları getirdiğiniz takdirde, hâkimleri tefer
ruata boğulmuş mevzuat içerisinde bırakırsınız. 
En ufak tekilde o teferruattan uzak bir suç iş
lendiği takdirde - insan zihni gayet îrarnazdır 
ve onun derhal yolunu bulur - kolay kolay ce
zalandıramazsınız; C'23a ağır olduğu takdirâ o, 
adalet hisleri kolay kolay onlara, ceza verdir
mez ve böylelikle bütün bu çabalar sona gelir. 
15 sene önce söylediğimizi bugün tekrar ediyo
ruz, ağırlaştırma hükümleri ile Türkiye'de, suç
lar önlenemez. Eğer, yürütenler, yürütme göre
vini omuzuna alanlar, gerçekten gelir dağılımın
da âdil ve vergi kaçırılmasını önîiyecek tedbir
lerin getirilmesinde ve birçok kimsenin yürek
leri memleket sevgisi içinde titriyerek tenkid 
ettikleri hususlarda onlarla beraber ve uyanık 
olsalardı, bu hale gelinmezdi, bugünkü duruma 
gelinmeydi. 

RİFAT ÖSTÜEKOİî-TE (istanbul) — Siz de 
vekildiniz, demek ki, sis de yapmadınız. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın öztürkçine söz 
atmayın, istirham ediyorum efendim. Lütfen sü
kûnetle dinleyin. Sayın Ataîay, siz de istirham 
ediyorum cevap vermeyin. 

SIEEÎ ATALAY (Devamla) — Ban iki ay
lık görev müddetim için her türlü hesabı ver
meye hazırım. 

Ceza artırma yoluna ve ceza ve suç sınırla
rını genişletme yoluna gitmek meseleleri hallet
mez. Bunlar geçicidir. 

«Anarşiyi önlemek» veyahut başka isim ve
rilen bir yasayı burada bir ay önce görüştük, 
orada (iştirak halinde olanlar, saklayanlar) bö
lümünde, usul ve fürua, ana ve baba veyahut 
çocuklara, yukarı veya aşağıda kalanlara işti
rak halinde cesa vermeyin dedik. İnsani duygu
lardır. Ama burada verilebiliyor. 

Ceza mevzuatında sözü geçen kanunla biz, 
eğer İçişleri Bakanı, yakalamayı ilân ederse bir 
kimse için, öldürme için silâh kullanılabilecek 
ve ağır cezalar verilecek, ilân edilmezse, yani, 
Hakkâri'de, Ahmet, Bingöl'de Mehmet, aynı su
çu işleseler, Bingöl'deki Mehmet için içişleri Ba
kanı yakalama işlemine başladıktan sonra usul
de hükümler değişecek, verilecek cezada hüküm
ler değişecek, diğeri için bunlar yapılmayınca 
daha az olacak. Böyle cezalar olmaz. Yani, bir 
siyasi kişinin vereceği bir kararla, birisi için ce
za ayrı olacak, işlem ayrı olacak, diğeri için 
ayrı olacak. Bu olmaz. 

Türk Ceza Kanununun 296 ncı maddecinde 
suç delillerini veya suçluyu sakhyanlar ayrı iş
leme tabi tutulacak, ama içişleri Bakanı tara
fından ilân edildikten sonra başka işleme tabi 
tutulacak. Bu şekilde ceza mevzuatları olmaz. 
Ceza mevzuatları, gerçekten objektif olur ve 
bizim Ceza Hukukumuzda, suç ve ceza için uzun 
boylu nitelikler tesbit edilmiştir. Bu nitelikle
rin dışında yeni niteliklerle mevzuatlar getiril
mesi yerinde değildir. 

Ben, cezaların bu şekilde artırılması ve yeni 
suçların ihdası suretiyle, toplumun muhafaza ve 
geleceğin garanti altına alınacağı inancında olsa 
idim, meseleyi günün şartları içerisinde ve g'eç-
miş günlerin, sebebi başka olanların tepkisine 
göre ölçü olarak alanların rahatlığı içinde olsa 
idim, müspet oy verirdim. Ama, ben başka bir 
hukukî açıya, başka bir hukukî görüşe sahibim. 
Bu sebeple bu değişikliğe müspet oy veremiye-
ceğim. Müspet oy vermeme de bir gerçek neden 
geremiyorum. Eğer, komisyona gider, komis
yonda zorunlu bulunan birkaç madde üzerinde 
durulur, 20 küsur madde değil, zorunlu olan 
birkaç madde üzerinde durulur ve yaşıyan dil
le gelir, kanun tekniğine de uygun olursa, o 
takdirde ancak buna müspet oy vermek müm
kündür. Bundan önceki değişikliklere nasıl oy 
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vermediysem, bu değişikliğe de ey veremiyeee-
ğim. İnşallah bir gün, hep beraber yaşarsak iyi 
bir Türk Ceza Kanunu gelir. Böyle tepki ile ve 
duygusal olarak getirilen, geçici clrııyan ve 
gerçekten Türkiye'nin hukukî düzenini, Türki
ye'nin ekonomik gelişmesini ve toplumsal haya
tının çeşitli yönlerini kapsıyacak, hiç olmazsa 
medeni isviçre'nin Ceza Kanununa paralel, fa
kat Türkiye'nin şartlarına uygun umumi bir 
Ceza Kanunu gelir. Rüyalarımıza veyahut tep
kilerimize göre hazırlanan değişikliklerle değil, 
Türkiye'nin bünyesine uygun bir Ceza Kanunu 
olursa ancak o zaman oy verebilirim. 

Saygılarınla. 
BAŞKAN — Kifayet takrirleri var, takdim 

ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, tümü üstündeki müza

kerelerin kifayetini arz ederim. 
Kırşehir 

Halil özmen 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerinde yeteri kadar konuş

ma yapılmış, durum da açıklanmış bulunmak
tadır. Kifayetin oylanmasını arz ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Tümü 
üzerindeki müzakerelerin kifayetini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adalet Bakanı Sayın Arar. 

AB ALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
ISenatcTunun sayın üyeleri, Türk Ceza Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerine yeni fıkralar eklenmesi ile ilgili 
kanun tasarısının tümü üzerinde dünden beri 
görüşmeye devam ediyorsunuz, Dünkü görülme-, 
lerde katılmaya mecbur olduğum önemli bir 
toplantı dolayısiyle, içtüzüğün bana \'erdiği bir 
hakkı kullanarak ve Sayın Başkanın da müsaa
desini alarak, yerime bakanlığımın yetkili bir 
uzmanını bırakmak suretiyle ayrıldığımı için 
özür dilerim. Ancak, bu üzüntümü tahfif eden 
husus, bana nakledildiğine göre, dünkü görüş
melerde tasarının tümü, esası görüşülmekten 
ziyade, bâzı sayın senatörlerin birbirleri ile es

ki devrin muhasebesini yapma yarışına girişmiş 
olmalarıdır. 

Hemen arz edeyim ki, her vesile ile bir siya
si bunalım veya bir siyasi dönüm noktası diye 
ifade edebileceğimiz 12 Mart noktasına, 12 Mart 
gününe neden geldik, niye geldik; bunda kimin 
daha çok suçu var, kimin daha az kabahati var 
gibi bir tartışmayı ilâ nihaye devam ettirmek, 
bu muhtıranın getirmiş olduğu rejimi sürekli 
kılma arzusunun âdeta bir ifadesi gibi bana gö
züküyor. Bu noktadan bir an önce çıkmak, eğer 
samimiyetle arzu ediliyorsa, geçmişe ait birta
kım mülâhazaları, hesaplaşmaları bir an önce 
kenara iterek, memleketin geleceğine, âtisine 
göz dikip, elbirliği ile bunu yüceltmek için, yük
seltmek için çalışmamız gerektiğine inanıyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun bir ihtiyacın 
mahsulüdür. Bunu daha önce Hükümet Progra
mında ifade etmiştik. Hükümet Programının 
«Hukuk ve Adalet Reformu» bölümünde ay
nen : 

«Hükümetimiz, suç ve suçluluğun ortadan 
kaldırılmasında öncelikle, .suçu doğuran sosyal 
ve ekonomik nedenlerin ve bunalımların gideril
mesi gerektiği inancındadır. Bununla beraber, 
son samanlarda sık s:k görülen silâhlı saldırıla
rı, adam kaçırma ve tedhişçilik olaylarını daha 
etkili müeyyidelere bağlamak gerektiğine ele 
inanmaktayız. Bunun için yürürlükteki yasa
ların önleyici hükümleri titizlikle uygulanmak
la beraber, mevcut anarşik ortamı ve bir kardeş 
kavgasına yönelme derecesine varan havîm ça
tışmaları ortadan kaldırmak, vatandaşın huzu
runu, can ve mal emniyetini sağlamak için ka
nun1 arın yetersizliğini tesbit ettiğimiz takdirde 
yürütme organının ve bağımsız adaletin yeni 
yetkilerle güçlendirilmesi için Yüce Heyetini
zin takdirine başvuracağız » demiş idik. 

işte bu vaadin ve kısa süren bir hükümet dö
nemimin bize gösterdiği ihtiyaçtır ki, bizden 
evvelki Hükümet tarafından hazırlanmış olan, 
fakat bizim bâzı noktalarda yetersiz bulduğu
muz ve geri aldığımız, bu kanun tasarısını ta
dil ederek tekrar huzurunuza getirmemize mün
cer olmuştur. Ancak, bu noktada bir hususu da 
hemen işaret etmek isterim. Biraz evvel oku
duğum şu Hükümet programının bir paragra
fından da açıkça anlaşılacağı gibi, Hükümetd-
miz sadece cezaları artırmakla, mütemadiyen 

~ 803 



<j. Senatosu B : 118 

polis tedbirleri getirmekle yurtta huzur ve sü
kûnun iade edilebileceği kanısında değildir. Te
melde yatan birtakım sosyal ve ekonomik se
bepleri düzeltmeden, sosyal bunalıma bir çare 
bulmadan, istediğiniz kadar cezai tedbirler ge-
tiriniz veya mevcut cezaları artırınız, huzur, 
sükûn ve asayişi sağlıyabileceğinize kaani de
ğilim. Bu itibarladır ki, açıkça Hükümet prog
ramında, «suç ve suçluluğun ortadan kaldırıl
masında, öncelikle suçu doğuran sosyal ve eko
nomik nedenlerin ve bunalımların giderilmesi 
gerektiği inancındayız» ifadesi yer almıştır. 

Şimdi sayın senatörler, bu tasarının çeşitli 
yönlerden yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Bu 
fiıkre bir bakıma iştirak etmek gerekir. Bu ta
sarı belki yetersizdir, çünkü bu tasarı uzun bir 
çalışma sonunda, bir sistem ifade eden yeni bir 
ceza kanunu tasarısı olarak huzurunuza takdim 
edilmemiştir. Mevcut, eskimiş, hemen hemen 
yarım yüzyıla yaklaşan uygulama dönemi içe
risinde 27 defa değişmiş, ama bütün bu değiş
melere rağmen esasında o kadar kuvvetli bir 
sisteme ve mantığa sahip imiş İd, bir türlü o 
sistemi, o mantığı bozmaya da muvaffak olama
dığımız Ceza Kanununun içine, günün ihtiyaç
ları olan bâzı maddeleri, bâzı hükümleri getiri
yoruz. 

Burada bu tasarının dil bakımından, üslûp 
bakımından, bâzı ibare ve if&delerindeki çeliş
kiler bakımından yetersizliğini ifade eden ar
kadaşlarıma, ben daha açık, daha geniş bilgi 
ile «Türkiye'de tüm olarak yasalarımızın duru
mu nedir?» onu arz etmek isterim. 

Sayın senatörler, bugün açıkça söylemek 
gerekir ki, Türkiye'de tam bir mevzuat keşme
keşi vardır. Cumhuriyetin 50 nci yılını idrak 
etmemize 2 yıl kala, daha hâlâ Osmanlı İmpa
ratorluğundan kalma birtakım nizamlar yürür
lüktedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıl
dığı 23 Nisan 1920 gününden, 27 Mayıs 1960 
gününe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kabul ettiği kanunlar, birden başlıyarak sürüp 
giden sıra numaraları almıştır. 27 Mayıs 1960 
dan, 1951 de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yeniden açıldığı g\me kadar çıkan kanunlar, 
tekrar birden başlıyarak sürüp giden numara 
almıştır. Ondan sonra, 1961 den bugüne kadar 
tekrar, birden başlıyarak yeni bir numara ve
rilmiştir ki, bugün Resmî Gazetede yayınlanan 
Anayasa değişikliğiyle 1488 numaralı Kanunu 
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çıkarmış bulunuyoruz. Bunun sonucumda bugün 
Türkiye'de aynı numarayı, aynı sayıyı taşıyan, 
ama başka başka tarihlerde çıkmış 3 ayrı ka
nun bulmak mümkündür. Cumhuriyet dönemin
de çıkan kanunların sayısı 10 bine yaklaşmak
tadır. 1920 den 1960 a kadar 7 480 kanun çık
mıştır. Kurucu Meclis döneminde 375 kanun 
çıkmıştır. Nihayet 1965 ten beri 1 488 kanun 
çıkmıştır ki, bunların toplamı 9 343 etmektedir. 

Bugün, bâzı anakanunlar hariç, tali diyebi
leceğimiz, öyle kanunlar vardır ki, bunlar yü
rürlükte midir, değil midir? Yürürlükten kalk
mış ise hangi kanunun, hangi maddesiyle yürür
lükten kalkmıştır? Bunu bilebilmek tatbikatçı
lar için, hâkimler için, avukatlar için büe ko
lay değildir. Bütün bu yasa yoğunlaşmasına 
mukabil bir de bunlara, tüzükleri, yönetmelik
leri, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanu
nuna dayanılarak çıkarılan kanun hükmündeki 
kararnameleri, 1920 - 1930 arasında çıkan tefsir 
kararlarını, Âmayasa Mahkemesinin iptal karar
larını, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayın içtiha
dı birleştirme kararlarını da ekliyecek olursak, 
keşmekeş 'diye tavsif ettiğim bu durumun yöne
ticiler, hâkimler, savcılar, avukatlar ve hele sa
de vatandaşlar için ne gibi müşküller doğurdu
ğunu anlamak kolaylıkla mümkün olur sanıyo
rum. 

Kanunlarımız, daha genel bir deyimle mev
zuatımız, dil, üslûp, ifade bakımından da hiç 
bir ülkede görülmiyen bir ayrılık ve aykırılık 
arz etmektedir. Açıkça söylemek gerekir M, 
bugün eski kuşaklar yeni kanunları, yeni ku
şaklar da eski kanunları anlamak için mutlaka 
bir sözlüğe bakmak mecburiyetindedirler. 

Bundan daha vahimi, öyle kanun maddeleri 
gösterebilirim M, kanun vazıının, kanun koyu
cunun maksadı nedir, bunu anlamak için değme 
hukukçu o defa okusa, beşinde de ayrı mâna 
vermekte ve ayrı şekilde yorumlamaktadır. 

Şimdi, demek ki, böyle bir mevzuat keşme
keşi içinde yarım yüzyıllık bir süre içinde 27 
defa değişmiş olan bir kanunun, günün ihtiyaç
larına uydurulması acelesi içinde yapılan bir 
değişikliğini üslûbu şöyle imiş, dili böyle imiş, 
ifadesi böyle imiş diye kınamanın pek insaf ile 
bağdaşır tarafı olmadığına kaanüm. 

Hemen arz edeyim ki, sorumlu bir Hükümet 
üyesi olarak önünüze sermiş olduğum bu tab
lodan çıloş yolunu da göstermenin gene sorum-
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luluğunu hissediyorum. Onu da arz edeyim. Ma
alesef, biraz evvel söylediğim gibi Cumhuriye
tin 50 nci yılım idrakimize 2 sene kalmış olma
sına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Adalet Ba
kanlığı, 1327, yani 1911 tarihli Osmanlı Adliye 
ve Mezahib Nezareti Nizamnamesi ile idare edil
mektedir. E... Her türlü yeterli teşkilâttan, ör
gütten mahrum, yeterli kadrolardan mahrum 
ve bütün diğer uygar ülkelerde olduğu gibi bir 
kodifikasyon bakanlığı niteliğinden mahrum 
bir bakanlık ile elbette ki, bu kanunlar böyle 
olur. 

Binaenaleyh, bunun çaresi, biran evvel Ada
let Bakanlığıının merkez teşkilât kanununu çı
karmak ve Adalet Bakanlığını sadece icra me
muru ile gardiyan tâyin eden bir bakanlık ha
linden çıkarıp, bunu bir tedvin, bir kodifikas
yon bakanlığı haline getirmektir ki, hizmet sü
remiz yeterse bunu da huzurunuza getirmek 
üzere hazırlıklarımızı büyük ölçüde ilerletmiş 
bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, tasarının dili üzerinde ar
kadaşlarım haklı bir titizlik gösterdiler. Ancak, 
Yüce takdirinizden kaçmıyacaktır M, mevcut 
bir kanunu değiştirmek, yeni bir kanun yap
maktan daha zordur. Biz Ceza Kanununu birin
ci maddesinden alıp, son maddesine kadar dili
ni sadeleştirelim diye bir çaba içine girmedik. 
Bunun tam aksine, kanunda mevcudolan metin
leri, takarrür etmiş içtihatlarla hâkim ve sav
cılarımızın peyda etmiş oldukları ünsiyetle bir 
aykırılık arz etmesin diye aynen muhafaza et
tik. 

Meselâ, Sayın Artukmaç, «İkiden fazla kim
seler» tâbiri var, bunu ancak ekalliyete mensu-
bolan kimseler kullanır, dedi. Bu tâbiri biz ge
tirmedik tasarı ile. Zaten 492 nci maddenin son 
fıkrası aynen bu fıkrayı ihtiva ediyor. Demek 
ekalliyete mensubolan lisanı kullananlar, biz
den evvel bu kanunu yap anlarmış. Biz o ibare
ye değinmedik, dokunmadık, değiştirmedik, 
«ima oradaki cezayı artırdık. Tıpkı bunun gibi; 
mektep yerine okul, cürüm yerine suç, istilzam 
yerine gerektirdiği, mefruz yerine varsayılan, 
muhaibere nakliye yerine - belki düşünmedim 
üzerinde, şimdi aklıma geliyor - haberleşmenin 
iletilmesi, rüesa yerime başkanlar kullanılabilir
di. Ama, kullanılırsa asıl o zaman kanun büs
bütün bir yamak bohçaya dönerdi. Çünkü, bir 
maddesinde rüesa bir maddesinde (başkan, bir 

maddesinde mektep, bir maddesinde okul, büs
bütün komik hale girerdi. Binaenaleyh böyle 
bir çaba içinde olmadık. Arz ettiğim gibi çeşit
li içtihatlarda, alışılmış, savcılarımızın hâkim
lerimizin, avukatlarımızın zaten alışmış olduğu, 
üzerinde doktrinlerin teessüs ettiği kelimeleri 
ayiiklıyalıım, temizliyelim, sade Türkçeye gide
lim diye bir çaba içinde olmadık. Ama, hemen 
arz edeyim ki, huzurunuza getirilen tasarıyı 
eğer gerekçesi ile birlikte tetkik buyurmuş ise
niz, her halde müşahade etmişsinizdir, daha 
baş tarafında diyoruz ki, «1 Temmuz 1926 tari
hinde yürürlüğe giren ve yarım yüzyıla yakla
şan tatbikatı sırasında çeşitli sebep ve ihtiyaç
larla 27 defa değiştirilmiş olan Türk Ceza Ka
nunu, umumi ahenk ve insicamını kaybetmiş 
ve bu hal ise uygulamada birtakım aksaklıkla
rın doğmasına yol açmıştır. Söz konusu mahzur
ların giderilmesi için Türk Ceza Kanununun tü
mü üzerinde çalışmalar devam etmekle bera
ber...» Yani, arz etmek istiyorum M, Türk Ceza 
Kanunu günün ihtiyaçlanma uyduracak ve bu 
arada elbette ki, lisanını günümüzün alışkan
lıklarına uyduracak, sadeleştirecek bir çalışma 
devam etmektedir, inşallah bunu da huzurunu
za takdim etmek müesser olur. 

Tümü üzerinde yapılan tenkidlere cevap 
arz ederken, sayın seleflerimden her zaman 
dikkatli olan Sayın Sun Atalay'ın bu defa bir 
dikkatsizliğini yakalamış olmanın sevinci için
de, çok insafsız, çok yersiz bir tenkidte bulun
duğunu kendisine hatırlatmak ve bu hususu da 
tavzih etmek isterim. 

Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi fil
hakika buyurdukları gibi 3038 sayılı Kanunla 
kaldırılmıştır ve kaldırılan madde yine buyur
dukları gibi yangından, tabiî âfetlerden bahse
den bir bölüm içindedir. Şimdi biz 384 ncü mad
deye ulaştırma araçlariyle ilgili yeni doğmuş 
olan suçların cezasımı getirip monte ediyoruz, 
ama bunu yaparken 384 ncü maddeyi eskiden 
bulunduğu bab ve fasıl içinde bırakmıyoruz bu
nu «Nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhinde 
cürümler» başlığını taşıyan 7 nci babın 2 nci 
faslına getiriyoruz. Bunu da sayın Senatonun 
1663 sıra sayılı basma yazısının 10 ncu sayfa
sında madde 11 in başlığında ifade etmiş bulu
nuyoruz. Binaenaleyh, böyle bir hata söz konu
su değildir. 
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Sözlerimi bitirirken bir hususu dana arz et
mek istiyorum; burada yapılacak görüşmeler 
şüphesiz ki, bizim beşerî zaıflarımızdan, hatala
rımızdan doğan noksanlıkları ikmal ©tırnak için 
bize ışık tutacaktır. Bunları büyük bir hulûsu 
kalple, açık yürekle karşılayıp kabul etmeye 
her zaman hazırız. Ancak, istirhamım bu tasa
rının biran önce kanunlaşmasında gerçekten 
zaruret olması bakımından Hükümetinize yar
dımcı olmanızdır. En derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın Di-
kecligil? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Bakandan bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Balkanın vermiş olduğu izahata teşekkür ede
rim. Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerine 
ilâve yapıyoruz, değişiklik yapıyoruz bu gü
zel, fakat vatandaşın ıstırabı şu; mahkemeler 
usun süre devam etmektedir... 

BAŞKAN — Bu sual değil efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Müsa

ade buyurun da sorayım. 
BAŞKAN — Buyurun sualinizi sorun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Bakan bu mahkemelerin süratle bitmesi için ne 
gibi bir tedbir almayı düşünüyor? 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAK (De
vamla) — Müsaade ederseniz arzıcevabedeyim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kanunla alâkalı değil, ama bu
yurun cevabınızı verin efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Efendim, Sayın Dikeçügil belki doğ
rudan doğruya sadetle ilgili değil, ama her hal
de çok hayatî bir noktaya temas ettiler. Dâva
ların uzamasında vatandaşın ıstırap çektiği ger
çektir. Nitekim bunu da Hükümet programında 
ifade etmiş bulunuyoruz. Biraz evvel okuduğum 
pcragrafın altında «Kamu düzenini yakından 
ilgilendiren ceza dâvalarının ve geniş bir vatan
daş kütlesini huzursuz Man iş, hukuk ve tica
ret dâvalarının daha çok sonuçlandırılması için, 
Ceza ve Hukuk usulü kanunlarında gerekli de
ğişiklikleri kanunlaşmak üzere Yüce Meclisi
nizin tensiplerine arz edeceğiz» demiştik. Bu 
kanunlardan, Hukuk Yargılama Usulü Kanunu 
Meclise sunulmuştur, Millet Meclisi Adalet Ko

misyonunun gündemindedir. Hattâ sayın üyele
rin tetkikine arz edilmek üzere basılmıştır. Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunu üzerindeki 
hazırlıklarımız ikmal edilmek üzeredir. Ancak, 
yine faydalı olur kanısıyla arz etmek istiyo
rum; bizim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nu tetkik ederseniz, zaten dâvaların uzamasını 
intaceden her hangi bir hükme Taslamazsınız. 
Bizim usulümüze göre duruşmanın taliki diye 
bir şey yoktur, ama tatbikatta bir dâvanın bir 
aydan önce bir süre içinde niyeti görülmemiş
tir. Peki bu nereden geliyor. Şimdi onu arz ede
yim size : 

Sayın senatörler; bakmız size bir M rakam 
arz edeceğim; 1960 yılında tüm ceza mahkeme
lerine 531 871 iş intikal etmişken, 1970 yılında 
bu rakam 591 328 e çıkmıştır. 1960 yılımda hu
kuk mahkemelerine 642 342 iş gelmişken, 1970 
yılında 804 206 iş gelmiştir. Sorgu hâkimlikle
rine 1930 da 32 677 iş gelmiştir, 1970 te 40 933 
iş gelmiştir. 1960 yılında hukuk ve sorgu 
hâkimliklerine intikal eden işlerin toplamı 
1 206 890 iken, bu rakam 1970 yılında % 19 
bir artışla 229 577 dosya artışıyla 1 436 467 ye 
çıkmıştır. 

Bu verdiğim rakamlar yalnız bu sene içinde 
gelen dosyalar, yeni işlerdir. Bir sene önceden 
devredilen dosyalarla, mahkemelere Yargıtay-
dan bozularak gelen dosyalar bu rakamların 
içinde değildir. Tüm adlî mercilere 1970 yılı 
içinde 2 542 156 iş intikal etmiştir. Halbuki, 
1970 yılında bütün hâkim ve savcı kadromuz 
4 463 tür. Bunun yanında bir de adliye binala,-
nnın salim ve rahat çalışmaya ve hüküm ver
meye ne kadar gayrimüsaidolduğunu düşünür
seniz, bu kadar dar bir kadro, bu kadar dar 
imkânlarla, bu kadar ağır bir yükün altına 
girmiş olan insanları bence kınamak değil, tak
dir etmek gerekir. Bizde dâvaların uzamasının 
yegâne sebebi de budur. Yoksa, evet mevzuatı
mız beM eksiktir, belki noksandır, belki ta
mamlanmaya muhtaç tarafları vardır, ama san
dığımız kadar da kötü usul kanunlarına sahip 
değiliz, fakat iş yığını altında bunalmış olan 
savcı ve hâkimlerimizden de daha fazlasını 
bEklemeye hakkımız olmadığını sanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özmen soru mu soracak
sınız efendim? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir hususu 
rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Lütfen kısa olsun efendim. Bu
yurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Bakan { 
adliyeyi 1938 kanunuyla idare ediyoruz, 1971 1 
deyiz, bu husustaki düşüncenizi rica ©diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, soru Başkana soru
lur. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — özür dilerim 
efendim. 

BAŞKAN — Tüzüğümüz öyle emrediyor da 
onun için efendim, kusura bakmayın. Sayın Ba
kan buyurun efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Bu husustaki düşüncem; 1971 yılın
da Türkiye Cumhuriyetinde adlî hizmetlerin 
1938 kadrosuyla idare edilemiyeceği merkezin
dedir. Cevabım budur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — izin verirseniz 

bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 384 noü madde

yi yasa ile ihya etmek, ölü maddeyi yasa ile ih
ya etmek. Yine yasa hükmüne 1 nci bab yerine 
2 nci bab almak ve oradan da bir hüküm ihdas 
etmek yasa hükümlerine ve tekniğine uygun de
ğildir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Sayın selefim Sim Atalay'ım yine 
çok takdir ettiğim âdetlerinden, huylarından 
birisiyle karşılaşmış bulunuyorum. Tuttuğu işin 
peşini bırakmıyor. 

Efendim, sevk ettiğimiz madde şöyle; «Mad
de 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve 3038 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle kaldırılan Türk Ce
za Kanununun 384 noü maddesi yerine, 2 nci 
kitabın 7 noi babının nakMye ve muhabere va
sıtaları aleyhinde cürümler ile ılgüı 2 nci f aslı
nın ilk maddesini teşkil etmek üzere ve 384 noü 
madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiş
tir.» Bumun kanun yapma tekniğiyle aykırı bir 
yönünü bendeniz görmediğim gibi, bakanlığı
mın çok kıymetli uzmanları da bu hususta yan
lış bir adım attığım şeklinde bana bir ikazda 
bulunmadılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim efendim. Ko
misyon adına kim görüşecek efendim? Saym 

Rendeci Anayasa ve Adalet Komisyonu Başka
nı. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapan 
kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakere
lerde ve komisyonumuzdaki, müzakerelerinde, 
bu tasarı modern çağın icaplarına uygun ola
rak hazırlanmak istenmiş ve üzerinden 50 sene 
geçen Ceza Kanununun bu devrin bâzı icapla
rına uymadığı netice ve kanaatiyle yeniden, 
mevcut hâdiselere intibak edecek şekilde değiş
tirilmiş olduğu inancına vararak, komisyonu
muz Millet Meclisinden gelen metni tatmin edi
ci ve bugünün hâdiselerine çare bulucu nitelik
te görmüş ve aynen benimsemek suretiyle yük
sek huzurlarınıza getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu devrin icapla
rına uygun olarak zikredilen hususlar zaten 
maddelerde bellidir. Birçok suçlar Türk Ceza 
Kanunu içersisinde şimdiye kadar ya suç değil
di, veya suç idi cezası azdı ve bugünkü devrin 
icaplarına uygun düşmüyordu. Bunlar hazırla
narak getirilmiştir ve biz komisyon olarak bunu 
tatmin edici gördük, üzerinde bir değişiklik ya
pılması netice ve kanaatine de varmadık ve Mil
let Meclisinden geldiği şekilde Yüce huzurunu
za getirdik. Şimdi, bunlar zaten madde madde 
zikre^dilmiştir, Sayın Bakan gerekçesini ve geti
riliş sebeplerini geniş geniş izah eitmişlerdir. 
Biz bunun üzerinde fazla bir şey söylemeye lü
zum görmüyoruz. Maddelere geçildiği zaman 
komisyon olarak teker teker, ne maksatla ve 
üzerinde ne düşünülmüştür, bununla ne kasde-
dilmişîdr, bunları açıklamaya gayret edeceğiz. 

Bâzı arkadaşlarımız tümü üzerinde müza
kereler yapılırken, maddeleri de esas içine ala
rak maddeler üzerinde kelime yanlışlıkları, şe
killeri, yerleri üzerinde görüşmeler yaptılar. 
Meselâ, 1 nci maddede zikredilen bu 108 nci 
maddeye ilâve ©dilen «mefruz» kelimesi üzerin
de dün birçok arkadaşlarım - tümü üzerinde 
tabiî ki, - misal olarak göstererek konuşmalar 
yaptılar. Madde geldiği zaman bunun ne mak
satla bu şekilde konulmuş olduğunu, bundan ne 
kasdödildiğini belirteceğiz. Bu sebeplerle tümü 
üzerinde teknik yönden ziyade siyasi konuşma
larını dinledik, bunlara cevap vermek bizim ko
misyonumuza düşmez. Biz meselenin teknik 

— 807 — 



•3. Senatosu B : 118 22 . 9 . 1371 O : 1 

yönü üzerindeyiz. Teknik yönlerine cevapları
mızı da maddeler gelince arz edeceğiz. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Son söz sırada bulunan Sayın 
Kürümoğlu'nun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; bir 
sataşma vesilesiyle istemiştim tesadüfen son söz 
bana isabet etti. Söz alışımın sebebi sataşma 
idi, bu sebepla belki kanunun tümü üzerinde 
bâzı konulara temas etme imkânını bulamıya-
cağım. Zaten lüzumu da yok, dün konuşmuş
tum. Biraz evvel konuşan Sayın Hazerdağlı ar
kadaşımız bana, kelimeleri aynen zaptedeıme-
dim, ama zabıtlarda vardır, fikir olarak aynı
dır. Bana şu şekilde sataşmada bulundular. 
«Ben hükümetleri murakabe için buraya gel
miştim, Kürümoğlu burada bâzı suiistimalleri 
himaye ve müdafaa etmek için bulunuyorlarsa 
v. s.» diye bitti. 

Şimdi, bu sözü her yönüyle, her türlü şekil
de cevaplandırmak mümkündür. Şayet bu sö
zü söyliyeıı Sayın Kazerdağlı olmasaydı ve 
onun üslûbunu bilmeseydim teferruata girip ce
vap verme imkânımız var idi. 

Bu sebeple bu sözleri ciddî kabul etmiyo
rum, tehevvür içerisinde söylenmiş kelimeler 
dizisi olarak kabul ediyorum. Bu cihetle de hiç 
cevap vermiyeceği'm. 

Sayın Bakan biraz evvel çok güzel bir ifade 
ile, geçmişi bırakıp istikbal üzerinde fikir ve 
elbirliği yapılması tavsiyesinde bulundular. Be
nim dünkü konuşmamın anahatiarı da bu idi. 
Burada bulunup, dinliyen arkadaşlarımız her 
halde bu maksadı çıkarmış olacaklardır. Ama, 
bu arada tabiîdir ki, hâdiselere de temas etmek, 
edildiği için, sözünü etmek durumunda da kal
dığımdan sözlerime belki başka istikametlerde 
mânalar vermek durumuda olabilir. 

Sayın Bakan, zatıâlinizi tebrik ediyorum, te
şekkür ediyorum. Aynı fikri bendeniz de dün
kü konuşmamda benimsiyerek - belki ifade ede
memiş olabilirim, ama maksadım bu idi - ifade 
etmek istemiştim. Yalnız, bu sözünüzü «Anlıya-
na sivrisinek saz, anlamıyana davul, zuma az» 
ıata sözünü de ben ilâve ediyor ve anlamaları 
ümidiyle bu tutum içinde bulunan zevata ithaf 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanununun bâzı 
ma idelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
ne fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki kanun ta-
sarısınım tümü üzerindeki müzakereler sonuç
lanmıştır. 

Şimdi Sayın Atalay'ın bir takriri var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Ceza, Kanununun bâzı maddelerini 

değiştiren ve ekler getiren kanun tasarlısı için 
Cumhuriyet Senatosu ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun hazırladığı raporun komisyona 
havalesini saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor, efendim? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, anlıyanıadık. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şifahen arz et
tiğim sebepler dolayısiyle. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REPET RENDECİ (Devamla) — 
Şimdi, bir tasarının komisyona iadesi var, bir 
de komisyon raporunu gerekçeli bulmadık, tat
min edici bulmadık, bu sebeplerle rapor kısmı
nın komisyona iadesi gibi bir şekil var. Ben onu 
anliyamadım. 

BAŞKAN — Yani, tasarının tümü komisyo
na iade edilsin, demek istiyorlar, her halde? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, şu ciheti arz edeyim, biz bu mese
leyi komisyonda enine boyuna g'örüştük, dinle
dik ve bu hali ile, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, tasarıyı kâfi bulduk. 

Şimdi, dünden beri devam eden müzakere
ler içerisinde ve şuradaki konuşmalarda bizim 
hazırladığımız rapor ile, getirilen tasarının han
gi maddelerinin noksan olduğu, nelerinin beğe-
nilmediği hususunda bir tenkid, bir temenni or
taya getirilmedi ki, biz komisyon olarak Umu
mi Heyetin umumi bir kanaati vardır, yeni bir 
fikir vermiştir bu fikri de bu maddeler arası
na işleme imkânını bulalım diye bu tasarının 
Komisyona havalesi gibi bir düşüncendın içerisi
ne girelim. 

Yüce Heyette şu saate kadar yapılan müza
kerelerde böyle bir havanın olmaması sebebiy-
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le tasarının komisyona verilmesi hususunu ka- | 
bul elmiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Kabul etmiyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler,.. Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edil- | 

ımeai hakkında kanun tasarısı j 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 188 nci 
maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde fıkra
lar eklenmiştir : 

Bir kimse, gayriimeşru olarak, hizmetlerinim 
görülmesine mahsus binalar veya müştemilâtı
na girilmesinle veya orada kalınmasına cebir ve 
şiddet göstererek veya tehdidederek veya eşya | 
üzerinde zor kullanarak engel olursa, altı aydan 
iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak, her nevi ve 
derecedeki eğitim ve öğretim müesseselerine 
veya öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri •• 
yurt veya benzari yerler veya bunların müşte- i 
milâtma girilmesin© veya orada kalınmasına i 
cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek | 
veya eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa ! 
ynikarki fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırı
lır. i 

Sğer yukarki iki fıkrada gösterilen fiil; si
lâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale koya
rak yahut birkaç kişi tarafından birlikte veya 
mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin hu
sule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile 
işlenmiş ise, iki seneden beş seneye kadar ha- \ 
pis cezası hükmolunur aynca beş sene emniyeti ; 
umumiye nezareti altına konulabilir. j 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti- ' 
yen sayın üyeleri arz ediyorum. Sayın Gündo-
ğan, Sayın Hazerdağlı, Sayın özden, Sayın Öz- ı 
türk, Sayın Arıtukmaç ve Sayın Türkmen'dir. j 

Sayın Gündoğan, buyurunuz. \ 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, bu madde üze-
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rinde görüşlerimi arz etmeden önce, pek muhte
rem Bakan arkadaşımız bu kürsüden dünkü 
müzakerelerin, partiler arası siyasal çatışıma 
şeklinde geçmesinden duyduğu, tâbir caizse, 
memnuniyet verici üzüntüyü beyan ettiler. Fa
kat, bir de bu arada temennilerini dile getir
diler. Şayet normal demokratik bir rejime dö
nülmesi arzu ediliyorsa bu kabîl münakaşaların 
yapılmamasını öğütlediler. 

Şüphesiz ki, bu öğüt içinde hikmetler var
dır. Ama, gelin görün ki, bu öğütler hikmetli 
olmasına rağmen burada nasıl tutulur ve nasıl 
yürütülür ve riayet edilir? Onun tâyini çok güç 
bir mesele. Çünkü, kendilerinin de ifade ettik
leri normal demokratik hayata biran önce dön
menin işareti, normal demokratik hayatta de
vam edegelen münakaşaların sonuçlanmasına 
bağlıdır. Başka türlü mümkün değil. Devamlılı
ğı vardır, bu münakaşaların; tabiîliği vardır, 
vazgeçilmezliği vardır, kaçınılmazlığı vardır. 
Bu sıfatlarını bir tarafa bırakarak bir özel de
mokratik hayat kurmak kolay değildir. Ve öy
le, hele, bizim aıkadaşlarımızdan bâzılarının da 
bu münakaşa içinde bulunmalarını tabiî M, söz
lerine ithal etmiş bulunmaları normaldir, bu
rada bulunmadıkları için âdeta kendilerine ve
kâleten ifade ediyorum, hiçbir zaman tarafı
mızdan böyle bir münakaşayı tahrik etme te
şebbüsü vâki olmamıştır. Ama, şikâyet ve ser
zeniş olarak söylemiyorum, kendim de buna ka
tılmamaya bütün dikkatimle gayret ediyorum 
daiıma; aslında, Sayın Bakanın şikâyet ettiği 
münakaşalardan ziyade, 12 Martın bizatihi ken
disi hiç durmadan bu kürsüde bahis konusu ol
maktadır. Hattâ, bu kadarını haklı bulursu
nuz sanırım, bu kürsüden yalnız 12 Martın de
ğil, 27 Mayısın ve 12 Martın normal demokra
tik rejime 10 senede 2 defa vurulmuş bir dar
be olarak nitelendirildiği ve bu nitelendirilen 
faaliyetlerin, hareketlerin de şahsı adına konu
şan kimseler tarafından değil, Sayın A. P. Gru-
pu Başkanı tarafından dile getirildiği bilinen 
bir hakikattir. Kendisinin bizzat müzakere ko
nusu edildiği bir hareketin, bilerek bir yerde, 
taraflar arasında devam edegeleiı demokratik 
mücadelenin tabiatında mündemiç unsurları 
icabı dün de bir kere dıilıe getirilmişse Sayın 
Balkandan istirham ediyorum, bunu bağışlasın
lar. Bir üzüntü ile değil, bir çekingenlikle de
ğil, ama aslında bu olacaktır. 
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Efendim, böylece bir işaretten sonra madde 
üzerinde görüşümü arz etmeye müsaadelerinizi 
rica edeceğim. 

Kanun tasarısının da ifade ettiği gibi, mü
zakeresini yaptığımız bu madde yeni suç unsur
ları ve cezası ile birlikte nasıl ihdas olunmuşsa 
öylece bükme bağlanmasını gösteriyor, bize. 
Bemek ki, bu maddede yazıldığı gibi, bundan 
böyle, kamu hizmetlerinin görülmesine mahsus 
binalar veya müştemilâtına girilmesine veya 
orada kalınmasına cebir ve şiddet gösterenler, 
bu fiili işliyenler ceza göreceklerdir. 

Bir kimse her nevi ve derecedeki eğitim ve 
öğretim müesseselerinin bulunduğu yere gir
mekten ve buna benzer hareketlerden dolayı 
tecziye edilecektir. 

Bu, mümkündür, ihtiyat hak verici olabilir. 
Son zamanların olayları böyle hâdiselerin cere
yan ettiğini gösterir gibidir. Böyle hâdiselerin 
de suç olması, suç telâkki edilmesi Meclislerin 
takdirime bağlıdır. Suç telâkki ettiğimiz takdir
de kanun bunu suç olarak vatandaşlar üzerinde 
hükmünü icra edebilecek şekilde yürütecektir. 

Çok dikkatle okumama rağmen, belki anla
yışımın za'fı, bu maddenin şöyle yazılmasında 
en az bir hukukî haşiv ve biraz da tehlike se
zinlediğim için bu hususu işaret etmek istiyo
rum. Simidi dikkatle okumama bir kere daha 
müsaadelerinizi rica ederim. 

«Bir kimse, gayrimeşru olarak, kamu hiz
metlerinin görülmesine mahsus binalar veya 
müştemilâtına girilmesine veya orada kalınma
sına cebir ve şiddet göstererek veya tehdidede-
rek veya eşya üzerinde zor kullanarak engel 
olursa, altı aydan iki seneye kadar hapis ceza
sına mahkûm olur.» 

Şimdi bu fıkrayı böyle okuduğunuz zaman 
önce bir hukukî haşiv ile karşıkarşıya kalıyor
sunuz intııbamda oluyor, insan. Nasıl? «Bir 
kimse gayrimeşru olarak» dedikten sonra «(...) 
cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek 
veya eşya üzerinde zor kullanarak bir binanın 
kendisine ve müştemilâtına girilmesine zor kul
lanılarak engel olur (...)» 

Zor kullanarak ve bir şiddet göstererek ya 
da tehdidederek bir fiüi işliyen inşamın fiilini 
kaydediyorsanız, o gayrimeşrudur, zaten. Suç 
olan şey meşru değildir. Yok, bir yere gayrimeş
ru olarak girmeyi icbar ediyorsunuz, bir kim
seyi, oraya gayrimeşru olarak giriniz diye; me

selâ, bir binaya, bir kısım insanın girmek iste
nilmelerine rağmen; zorla oraya sokuyorsanız, 
o zaman sizin fiiliniz gayrimeşru olur, girenle
rin değil. Burada, girenlerin fiilini mi tecziye 
etmek istiyorsunuz, oraya zorla adanı sokmak 
istiyeni mi tecziye etmek istiyorsunuz? Tam 
mânası ile anlaşılmıyor, öyle demeyip de, «Bir 
kimse kamu hizmetlerinin görülmesine mahsus 
binalar veya müştemilâtına girilmesine veya 
orada kalınmasına cebir ve şiddet göstererek 
veya tehdıiıdederelk veya eşya üzerinde zor kul
lanarak engel olursa, altı aydan İM seneye ka
dar hapis cezasına mabkûm olur.» derseniz mu-
rat ettiğiniz suç tekevvün etmiş olmaz mı? 
«Gayrimeşru» sözü olmazsa bu suç tekevvün et
mez mi, unsur noksan mı kahr? 

Hattâ bir tehlike de var. «Bir kimse gayri
meşru olarak binalara ve müştemilâtına giril
mesine zor kullanarak engel olursa» böyle de 
okursanız o zaman tehlike oluyor. Madde ters 
anlaşılabilir. Yani, girilmeye gayrimeşru ola
rak mâni olan değil de, gayrimeşru girilmeye 
mâni olanı tecziye etmiş oluyorsunuz. Bu anlam 
çıkıyor. Bu «gayrimeşru» kelimesini çıkardığı
nız zaman da, bir unsur eksikliği ile karşıkar
şıya kalmıyorsunuz. Ve ama bir haşivden, bir 
de tehlikeden maddeyi kurtarmış oluyorsunuz. 
Dikkatle okunursa böyle anlaşılıyor bu. Ben 
tekrar ediyorum, bir anlama za'fı içinde de bu-
lıınabilirim. Ama bu bana böyle geliyor. Gramız 
geliyor. 

Sonra, dün çok sevdiğim, ağabey diye hita-
bettiğim Türkmen arkadaşımla bu mefruz bâzı 
gizli cemiyetlerin, işte suç unsuru sayılmasın
da bir zorluk olduğu fikrini ileri sürmüştüm. 
Sayın Türkmen de bunun normal olduğunu 
söyledi. 

Aslında benim konuştuğum bu mefruz gizli 
cemiyet tâbirindeki itirazımı mucibolan husus, 
bu maddede değildi, ikinci maddede idi ama, 
tümü üzerinde konuştuğum için bunu da kapsı
yor gibi oldu. 

Şimdi, iddia etmek istemem. Sayın Türk
men'e hak veriyorum, büyük çapta. Fakat, be
nim de itirazımı mucibolacak bu madde de dahi 
bir husus var. 

Şimdi, eski kanunumuzda filhakika bu «mef
ruz gizli cemiyet» tâbiri var. O zaman kanun 
vâzn ne kasıtla kullanmış, o vakitM hukuk 
anlayışı ne imiş, ya da hukuk felsefesi bakımın -
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dan bu mefruz gizli cemiyeti nasıl anlarlarmış, 
bilemiyorum. Ama, şimdi o zaman bu «mefruz 
bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri teh
dit kuvveti» tâbirini suç telâkki ©dilen fiile 
izafe etmemiş, kanun vâzıı. Ya? Bir suçun işlen
mesini veya işlenmemesini cebir şiddet kullan
mak veyahut tehdidetmek suretiyle işliyen suç
lunun tehdidinin vasfı olarak bunu almış. Silâh
lı olan tehditte nasıl bir vasıf izafe edilerek 
tehdit anlatılmışısa, tehdit yoluyla işlenirse bu 
suç, onun da mefruz cemiyetlere dayanarak iş
lenmesi halini mevsufen mütalâa etmiş. Halbu
ki şimdiki kanunda, tehdidin vasfı olarak de
ğil, fiilin unsuru olarak burada gözüküyor. 

Diyeceksiniz ki, önemi yok. Ama asıl ikinci 
maddede bu mefruz gizli cemiyetlerin tehdit 
kuvvetinden istifade ederek suç inşası, yahut 
bir fiilin suç ad ve itibarı yenidir, itirazım za
ten bunadır. Geldiği zaman konuşacağım. Şim
dilik bu gayrimeşru meselesi üzerinde durmak
ta fayda mülâhaza ediyorum. Kanaatimce bu
nun çıkarılmasında yarar vardır. Bir nâçiz 
önerge takdim ediyorum, iltifat buyurursanız 
minnettar olurum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı? Yok. Sayın 
Özden. Tabiî lehte konuşacaksınız Sayın öz
den. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Ben, komisyonun üyesi olmak sıfatiyle ka
nunun tümü üzerinde de söz almıştım, fakat 
yetmedi, bâzı temennilerde bulunacaktım. Şim
di maddelere geçildi. Burada esasen raporun 
arkasında maddenin içinde geçen bir cümleye 
muhalif olduğumu belirttiğim için, muhalefeti
mi huzurunuzda anlatmak istiyorum. 

Filhakika benden evvel görüşen Sayın Fik
ret Bey arkadaşım da bu söyliyeceğim mesele 
üzerinde durmuşlardır. Şimdi, burada diyor ki, 
üçüncü fıkrada, «Eğer yukarki iki fıkrada gös
terilen fiil; silâhla veya kendini tanınmıyacak 
bir hale koyarak yahut birkaç kişi tarafından 
birlikte veya mevcut (....)» Şimdi benim itiraz 
ettiğim nokta bu. «(..... Veya mevcut veya mef
ruz bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri 
tehdit kuvvetinden istifade ile işlenmiş ise » 

Muhterem arkadaşlar, 
Hukukçular hep biliriz ki, kanunların mad

deleri, fıkraları tedvin edilirken onu tatbik ede
cek hâkimler, savcılar ve müdafiler için, açık 

kapılar bırakmamak ve şüpheden azade fikir 
ve cümleler kullanmak lâzımdır. Bu /bas bir 
kaidedir ve iştibahı tamamen ortadan kaldırıcı 
bir nitelik taşır. 

Şimdi düşününüz, diyor M, mevcut gizli ce
miyet, anladık. Mevcut gizli bir cemiyet var ki, 
onun tehdidi ile yapıldı. Veya mefruz bâzı gizli 
cemiyetler var. 

Şimdi, bir hazırlık tahkikatı yapılacak, polis 
diyecek M, filhakika bu böyle mevcut bir ceımi-
yet değil ama, biz bunu öteden beri farz ediyo
ruz, böyle bir cemiyet var. Nedir? Bilmem ne 
cemiyetidir bir de isim takacak, efendim evve
lâ savcının huzuruna gelecek savcı da bu mad
deye göre bir dâva açacak, hiç şüphesiz. Dâva 
açtıktan sonra hâkim, meseleyi tetkik edecek. 
Böyle bir mefruz bâzı gizli cemiyet var mıdır 
ve onun husule getirdiği tehdit ile kuvvet altın
da bu suç işlenmiş midir? Bu kolay değil arka
daşlar. Ben bunu komisyonda da ileri sürdüm. 
Fakat, çok kıymetli arkadaşlarım Adalet Ba
kanlığı temsilcileri buyurdular M, «Esasen bu 
yeri bir ibare değildir, bu maddenin esasında 
da. vardır.» 

Evet, maddenin esasında da var. Var ama, 
demincek arkadaşım G-ündoğan izah etti; bun
dan yanım asır evvel gelmiş ve o zamanki dü
şüncelere göre tedvin edilmiş bir kanun madde
si bugün değişebilir. Madem ki, böyle bir fıkra 
ilâve ediyoruz, maddenin esasını da değiştire
bilirdik. E, bir itiraz olmadı, bir iştibah olmadı, 
mahkemeler bunları tatbik etti. 

Ben, karınca kararınca sahasında da 
bir parça emek sarf ettim, böyle bir gizli cemi
yetin tehdidi altında bulunulmuş, işlenmiş bir 
suçtan dolayı mahkûm olmuş bir vatandaşa te
sadüf etmedim, özür dilerim belki vardır ama, 
ben raslamadım, bilmem. Anadolu'yu bilmiyo
rum, İstanbul'da tesadüf etmedim.... 

BAŞKAN — Sayın özden, Komisyon üye
sisiniz muhalefet şerhiniz yok.... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Şerhim var 
Sayın Başkan, var.... 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz yalnız.... 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş

kanım, lütfen iyi tetkik buyurunuz. 
BAŞKAN — «188 nci maddenin son fıkra

sındaki bir hususa karşıyım» demişsiniz, şerhi
niz bu kadar efendim. 

811 — 



O. Senatosu B : 118 

EKREM ÖZDEN (Devamla) ~- Arz ediyo- | 
rum efendim, zaten onu söylüyorum. Hiç bu 
hududun dışına çıkmıyorum. Galiba beni dik
katle takip buyurmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — 188 noi 

madde müzakere ediliyor ve o maddenin için
de de mevcut vey& mefruz bâzı gizli cemiyet
lerdin.... 

BAŞKAN — Hangi husus olduğunu açıkla
mamışsınız, o bakımdan. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — (...) «Husu
le g-etirdükleri tehdit kuvvetinden istifade» (...) I 
aynı cümleyi tekrar edip duruyorum burada. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bizim eli
mizdeki taşanlarda gerekçesiyle var, Sayın Baş- | 
kan. | 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Söyliyecek-
lerim bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 

Söz vermiyorsunuz, üstelik de sözümüzü ke
siyorsunuz. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmedim Sayın öz
den. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Olan bir 
hakikati tanımıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş- | 

kanım, değerli arkadaşlarım; j 
Bir kere daha gördük ki, bu kanunların ha- j 

zorlanışında kendi branşı içinde olsa bile tsk İ 
tek insanların hazırladığı bir kanun yeterli 
olmuyor. Bir teknik elemanın, bir eğitimdik1 j 
kişinin veya bir hukuktaki kişinin vsya bir 
heyetin bir kanunu hazırlaması bizi bu şekil
de müşkül durumlarda bırakıyor. Hükümetin 
ve tasarıları hazırlıyanların dikkatin: çekmek 
isterim. Bundan sonra hazırlanacak kanun- ] 
lar için kurulacak bir heyet içerisinde mut-
laka hem o branşın yeterli insanları h3m de j 
Türk dilinde isim yapmış bu işleri bilen insan- | 
lamı bulunmasının faydalı olduğu kanaatinde- | 
yim. Çünkü elimizdeki metinde yalnız yabancı I 
kelimelerin kullanılışı değil, Türkçe bakımın
dan da o kadar yanlışlar, o kadar hatalar var
dır ki, hani kalksak da ortaokul öğretmenle- ı 
rinden kurulu bir kurula şunu göndersek de
sek ki, bu heyet bunu hasırladı, şöyle bir ince- ı 
ledikten sonra her halde üç numaradan daha 
yukarı vermezler. Sıfır da verirler. O kadar | 
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yanlış, o kadar hatalı durumlar var, bunları 
arz edeceğini. 

Sayın Gündoğan'm dokunduğu gibi «gayri-
meşru olarak» sözü lüzumsuz burada. O ka
dar lüzumsuz ki, aşağıdaki söylenen sözler 
aynı şeyi ortadan kaldırıyor. Hattâ o cümle
de kullanılışında yanlış bir anlam dahi çıkı
yor. Aşağıdakilerle bağdaşık mütalâa edil
mediği zaman, öyle ise hiç lüzum olmadan, 
aynı fikri aynı değişik sözlerle pekiştirmek 
anlamında kullanılsa Tiirkeede başka bir an
lam taşır. Fakat burada pekiştirme de yok. 
Oraya eğreti olarak sckuvermişiz. 

Ayrıca, şu «müştemilâtına» kelimesi var. 
Binanın eklentileri demektir ve artık bunu 
bilmiyen yoktur. E ani «hukuk dilidir, hukuk 
kuralıdır onun için kullanılıyor», yok efen
dim. Ek, eklentileri, bunun yerine neden 
müştemilâtı kelimesini hâlâ kullanıyoruz ve 
söylemekte hâlâ zorluk çekiyoruz? 

Yine bizim kabul etiğimiz kanunlarımızda, 
«eğitim öğretim kelimelerini koymuşuz, yanı-
başına da «müesseselerine» demişiz. Kurumları 
kelimesi gayet güzel. Şimdi bu kelime mües
seseleri iken kurumları olunca hukuk diline 
uymuyor mu? Uy-r/or. Ve geliyoruz, «Eğer 
yukarıki iki fıkrada gösterilen fiil; silâhla 
veya kendini tanınmayacak bir hale koya
rak.,.» «Fiilî» kelimesinden sonra oraya noktalı 
virgül koymuşuz. Noktalı virgüller uzun cüm-
lerlerde bir fikir karışıklığını önlemek, fikir 
bağını belli etmek için, yani bir fikrin tamam
landığı yerde çekimli veya çekimsiz fiillerle bir 
fikrin tamamlandığı yerde kcnur. Ve ondan 
sonraki bir cümleye gider, yani cümle uzadı
ğı zaman konur. Oy3a ki burada dört kelime 
kullanmışız, ne çekimli ne çekimsiz fiil var, 
noktalı virgülü getirip koymuşuz oraya. Türk
çe'de olmaz bu, yok böyle bir şey. Eğer bir 
£z?jh varsa, üst üste iki nokta olur, o da müm
kün değil. Evet aşağı inmişiz, «mefruz bâzı 
gizli» (...) demişiz. «Bâzı» Türkçe sözlükte, 
lûgatta bâzının üzerinde uzatma işareti yoktur. 
Bâzı diye aormal olarak söyler geçeriz. Uzat
ma işaretinin orada ne yeri var? Niye konmuş? 
Mefruz kelimesini kullanmışız. Burada bir ke
re arkadaşlarımın izah ettiği gibi, hukuk anla-
miyle hatalı olduğu gibi, Türkçe bakımından 
da burada kullanılışı hatalı. Var oîam ve var 
olmıyan. Yani var sayılan, mevcudolacı, yani 
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olduğu tahmin edilen, var sayılan, yerleşmiş, 
bunun artık hukuk diliyle de bir uyuşmazlığı 
yok. Türkçe'de rahat rahat hepimizin kullan
dığı milletin kullandığı kelimelerdendir. 

Şimdi Sayım Bakanın söyteıdiğine ben şurada 
mutabık olamıyorum. Her gelen kanun bu
nun eki, şunun eki diye böyle çıkıp giderse, ne 
zaman bütün kanunları ele alıp da biz bu eski
miş kelimelerden kurtaracağız. Bir fırsattır 
bunlar. Gelmiştir, her fırsatta gelenleri haki
katen dilimize ve kullandığımız kelimelerin de 
vurgu ve tonuna dikkat etmeliyiz. Çünkü 
Türkçe'nin kendine göre bir vurgusu ve tonu 
vardır, yabancı kelimelerde bu vurgu., ton bizim 
dilimize uygun değildir. Omun için rahatlıkla 
kullanacağımız şekliyle getirmenin çok faydalı 
olacağı kanaatindeyim. Türkçe hatalar olu
yor, ayrıca bakınız gelmişiz aşağıya, «iki se
neden beş seneye kadar hapis cezası hükmıolu-
nur» bir virgül dahi koymamış oraya. Hük-
molunur denmiş bitaniş. Orsada bir çekimli fiil 
kullanmışız, hükmü bağlamışız bir yönü ile. 
Bir virgül olsun koymak lâzım, yok. 

Ayraca «beş sene emniyeti umumiye neza
reti altına alıkonulur.» Şimdi burada da bir 
düşüklük var anlam olarak. Ayrıca da emni
yeti umumiye nezareti, bunun Türkçesini ra
hatça kullanıyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, önemli olan şu: 
Bir arkadaşımız güzel bir örnek verdi, Sha-
ıkespeare dilini İngilizlerin her okuyan vatan
daşı tanıyor, ingiltere'de lise mezunundan aşa
ğı okumuş kimse yok. ingiliz edebiyatını her
kes bilir, bildiği için Shakespeare'in dilini bi
lir. Aslında yerleşmiş kelimeler. Yani ingi
lizlerin kendi içinde yerleştirdiği eski keliınsle-
ri atmaımasiyle bizimkini kıyaslıyamayız. in
gilizlerin ©siki kelimeleri de kendi kelimeleridir. 
Bizimki ise, bizim değil. Yani hakikaten Ali Şiri 
Nevaî'nin, Kaşgarlı Mahmut'un, ta o devletleri 
zamanında başlattığı Türkçe akımı, Türk Dev
letinin, Türk Milliyetini, Türklüğün güçlen
mesi için ortaya koyduğu bu milliyetçi duygu
yu, Atatürk bar çığır olarak açmıştır bize. Biz 
bunu Türk dili, nasıl Türk Milleti bir esaret
ten kurtulurcasma savaşa girmişse, Türk dilini 
de öyle bir savaşa sokmuştur Atatürk. Yani, 
Türk dili bir savaş geçirmiştir.! Bizim müstev
lilerin gücünden, istilâsından kurtulduğumuz 
gibi Türk dilini de bir istilâdan kurtarmak is-
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teımiştlir. Yani bizdeki eski kelimeler, bidon 
değil. Arabm, Farsın kelimeleri, Acemin ke
limeleri. 

Biliyorsunuz, İslâmiyet'i kabul edince Türk
ler, îsîâmm kültürü, üstün kültürü, üstün felse
feci o inansın gücü ve kuvvetlini, geliştirirken o 
kelimeleri de Türk ulusuna benimsetmiş. On
dan kurulmak istiyoruz. Yani Türklüğümüze, 
benliğimize kendi dilimize dönmek istiyoruz, 
Arkadaşlarımızın söylıdiikleri hanırisi öz Türkçe 
değil, hangisi öz Türkçe konusu; hani bizim 
'kullandığımız zaman vurgusu ve tîonu bizim olan 
kelimedir. Bunu Ziya Gökalp gayst güzel söyle
miş. Ziya GOkalp'a 'Kürt diyorlarmış, demiş ki; 
«ben Kürt müyüm acaba, hele bakayım konu
şayım Türkçe ile Kürtşeyi» konuşmuş M, llürt-
çeieki vurgmlar da Türkçe. E, ben Kürt değilim, 
Türküm. Demek iki, benim soyum da Orta As
ya'dan gelmiş, diye cevap vermiş. Kürt dilinde 
di vurgular, Tüıkee gibidir, genel olarak. 

O bakımdan biz kendi dilimizi hiç değilse 
yasalarımızda kıtlüanalım. Yasalar en büyük 
eserlerdir. Bir ulusun her yönü ile gelişmesinde, 
dilinin gelişmesinde, fikriyatının, gelişmesinde 
önemlidir. Bu bakımdan hakikaten Sayın Hükü
metten, Sayın Komisyondan hani şu kanunun 
acele oluşu, o'imayışı ayrı. Olmuş bir kere ge
cikmiş. Gecikmiş, hataları olmuş. Ama. bugün 
de kalkıp bn şekilde çıkarırsak, hani Senatonun 
varlığı ve yokluğu konusu münakaşa edilmeye 
başlamıştır, son zamanda. Bunu kabul etmek la
zım, Oysa ki, Senato bunlara hâkim bir müesse
sedir Türkiye'de Cumhuriyet Senatosu. Haki
katen Türkiye'nin mümtaz 'insanları vardır bu
rada. Biz istersek, 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen birinci 
madde üzerinde istirham edeyim. 

EÜSEYÎN ÖZTÜKK (Devamla) — Tamam 
efendim, biz istersek bu madde değil, çeşitli ka
nunlardaki yanlışLkkir!ı çek rahatça düzeltiriz 
ve Türk ulusuna yararlı duruma koyabiliriz. O 
bakımdan, ben şurada 4 - 5 tane yandığa dokun
dum. Bu madde bu haliyle çıkarsa imlâ yanlışı, 
hem cümledeki kuruluş ve cümle yanlışı, hem de 
noktalaması ile, olan yanlışlarla çıkarırsak, 
Cumhuriyet Senatosundan böyle bir kanun çı
karılmış olmasını ayıplarlar. O bakımdan bu ka
dar dığerli insanların gözlünden nasıl kaçmış, 
bilgisinden nasıl kaçmış diye lıalılkaten ayıpla-
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nınz. Bir o yönü ile, bir de gerçek eseri Ata
türk'ün bize verdiği yönle Türk dilini koruyan, 
Türk dilini Anayasa diline uygun kanunlarla 
•takviye eü.&n bir yöne mutlaka gitmeliyiz sayın 
arkadaşlarını. Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanlığa bu hususlarda bir önerge 
taikdim edeceğim. Konuştuklarımın muhtevasına 
aiıjtir. 

BAŞKAN" — Sayın Artukmaç. 
ÎSADÎK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Baş&an, muhterem arlkadaşlarım, bu birinci 
maddede iki esas var. Birisi tkamu hizmetlerinin 
görülmesine mahsus binalara girmek ve orada 
kalmak, ikincisi eğitim ve öğretim müesseseleri
ne girmek ve orada kalmak, bâzı şartlar altında. 

Şimdi giriyor, yahut da girip içeride kalı
yor. Bu iki şık düşünülmüş. Bir de içeride olup 
da dışarı çıkarmadıkları takdirde ne olacak? Bu 
hususta bir hüküm yok. Farzedelim ki, bir üni
versitenin bilmem falan fakültesinde 200 tane 
öğrenci ve hocaları da yanında dışardaki kim
seler çıkamazsınız deyip cebir ve tehditle on
ları orada hapsediyorlar. Şimdi bu iki unsur 
var. Müesseseye girdiler, zorla giriyorlar ve 
orada kalıyorlar. Evvelce girmiş olanları da çı
karmazlarsa ne olacaktır? Maddede bu hususta 
bir hüküm yoktur. Onun için buna vuzuh ver
mek ve bir kayıt konmak lâzımdır. Oradan çı
kılmasına da mâni olmak gibi bir ibarenin ek
lenmesinin lazım ve zaruri olduğu kanaatin
deyim. 

İkinci cihet, muhterem arkadaşlarım, benden 
evvel konuşan arkadaşlarım da ifade ettiler, 
gayrimeşru olarak girmek. Şimdi cebir var, 
tehdit var, ikrah var, hepsi var bunun yanında 
artık «gayrimeşru» deyiminin kullanılmasına 
lüzum ve mahal yok. Zaten yapılan hareketin 
içinde gayrimeşruîuk bulunduğuna göre, bura
daki «gayrimeşru» ibaresini haşiv olarak telâk
ki etmek lâzım. Onun irin metinden çıkarılması 
gerekir. 

Diğer bir cihet, «yukarıki» diyor, kelime 
üzerinde duruyorum, Şimdi arkadaşlar, asağıki 
diye bir lâf konuşuyor muyuz biz. Aşağıki diye, 
«aşağıdaki» demek lâzım. Burada da yukarda-
ki dememiz lâzım. Ve nitekim bu kadar dikkat
sizce yapılmış bir metindir ki, 1 nci maddede 
«yukarıki» diyor, sonra onun altındaki 2 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasında da «yukardaki» di
ye yasıyor. Bu kadar garip ve bu kadar alâka

sız, bu kadar benimsenmemiş bir metin buraya 
gelmiş olmasından tekrar üzüntü duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Sonra diyor ki, madde 1 : «Türk Ceza Kanu
nunun 188 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu 
şekilde fıkralar eklenmiştir.» Bu da kanun tek
niğine uymamaktadır. Ben o kanaatteyim. Şöy
le olması lâzım. Ve bütün kanunlarda da böyle
dir. «Türk öeza Kanununun 198 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.» O kadar, yani 
aşağıda yazılı olduğu şekilde, bu üç kelimenin 
«yazılı olduğu şekilde» mânası, medlulü yok, 
fuznlidir, haşivdir. «Aşağıdaki fıkralar eklen
miştir» demek lâzım. Ve metnin bu şekilde ge
tirilmesi lâzımdır. Asıl ihtisas yeri olan Bakan
lığın yetkili makamından bu şekilde gelmesi 
lâzımdı. Bizim Meclis Komisyonunda bütün bun
ların düzeltilmesi lâzımdı. Millet Meclisinden 
çıkarken bunların göz önünde tutulması lâzım
dı. Senato Komisyonumuza geldiği zaman, aman 
bu kanun çıksın gitsin, hemen Hükümete yar
dımcı olalım diye bir düşünce ile değil. Bizi 
maalesef yıpratan ve hattâ bizim haysiyetimizi 
ortadan kaldıran bu düşünceyi mutlaka silip at
mamız lâzım arkadaşlar. Tek kelime de olsa, 
nokta da olsa, virgül de olsa onu değiştirmeli
yiz ve hakkını vermeliyiz. Bizden beklenen bu
dur. Bizim asıl fonksiyonumuz da budur = B's bu
nu yapamıyoruz, dümen suyunda gittiğimizi 
ifade etmek isterim, Üzülerek bunu da söylüyo
rum, 

Bütün bunları arz ettikten sonra tekrar ifa
de etmek istediğim bir husus var; bu 1 nci mad
denin son fıkrasında diyor ki, «Eğer yukarıki, 
- onu yukarıdaki» yapacağız, yapmak İrzım -
iki fıkrada gösterilen fiil», yukarıdaki iki fık
rada gösterilen fiil değil, birçok fiiller var, bu
nun da değiştirilmesi icabediyor. Şöy]e olması 
lâzım. «Eğer yukarıdaki fıkralarda gösterilen 
fiiller» ibaresinden sonra cümlenin devam et
mesi gerekir, bütün bunlara dikkat edilmesi 
gerekirdi, bendeniz bu arz ettiğim hususları be
lirten ve kanuna açıklık verdiğini zannettiğim 
bir önerge takdim ediyorum, iltifatınızı istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. Komisyon üye
sisiniz lehte konuşacaksınız. 

SALİH TÜSKMEN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar, bu madde üzerinde vâki bulunan ten-
kidler umumiyetle daha ziyade kelimeler üze-
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rinde temerküz etti, Filhakika kelime bakımın
dan, ifade bakımından tenkid edilecek cihetleri 
vardır. Yalnız bu ne ilktir, ne de sondur, Bu ke
limeler dolayısiyle hakikaten bu kanun dolayı-
siyle bu madde üzerinde gösterilen hassasiyet 
daha evvelce de yapılmış olsa idi, çok daha iyi 
olurdu. Bugün buradaki konuşmalarla, sanki 
şimdiye kadar mâruz kaldığımız bütün kusur
ları telâfi edeceğiz veyahut bu kanunu her hal 
ve kârda çıkarmıyalım gibi bir durum ortaya 
çıktı. 

Bu kelimelerin bir kısmı hakikaten iyi bir 
ifade tarzında değildir. Ama, kanunun tatbika
tına, esasına müessir olmıyanlara pekâlâ göz yu
mabiliriz. Meselâ bunlardan bir tanesi., emniye
ti umumiye nezareti altına almak, tâbiri var
dır. Bu ilk defa kullanılmış değildir. Başka yer
lerde de kullanılmaktadır, bu bir ıstılah haline 
gelmiştir. Bunun yerine hangi Türkçe ıstılahın 
kullanılacağı hususunda henüz bir karar veril
miş değildir. Bu madde dolayısiyle sanki bunu 
burada halletmek, bunun yerine yeni Türkçe 
kelimeleri bulup koymak, yoksa bu maddeyi 
reddetmek gibi bir düşünceden hareket edile
mez. Bu itibarla bu kelimelerin noksanlığını ka
bul etmekle beraber, esasa müessir olma ojgı îçm 
bu kelimelerin kullanılmasına müsamaha edebi
liriz. Ama bâzı tenkidler maddenin tatbikinde 
hukukî müessesede şüphe uyandırdığı için onla
ra cevap vermek isterim. Bunlardan bir tanesi 
Sayın Artukmaç'm ifade ettiği husustur. Yuka
rıdaki iki fıkra demeye lüzum yoktur, yakar
daki fıkralar dense kâfidir dediler. Bu iki ke
limenin bulunmasının sebebi şu. BU fırkalar 188 
nci maddede bulunan fıkralara ilâve edilmiştir. 
Eğer yakardaki fıkralar dense başka fıkralar 
da olduğu için müphemi kalabilir. Bu itibarla 
«yukarıdaki iki fıkra» demekle maddeye biraz 
daha vuzuh verilmiştir. Eğer işaret buyurduk
ları şekilde, maddede başka fıkra olmasa idi, 
zaten iki fıkra olurdu, yukarıdaki fıkralar de
nir ve kâfi olurdu. Fakat bundan evvel de fık
ralar bulunduğu için buradaki kasıt, biraz da
ha sarahat vermek ve şüphe doğurmasın için
dir. Bu sebeple «yukarıdaki iki fıkra» denmiş
tir ve bu itiabrla bu şekilde yazılmıştır. 

Üzerinde en çok durulan kelimelerden birisi 
de, «gayrimeşru» kelimesi. Şimdi bâzı arkadaş
lar diyorlar ki, madem ki, bir yere girmeyi önle
mek, veyahut orada kalmaya icbar için cebir ve 

tehdit kullanılıyor. Cebir ve tehdit kullanılma
sı zaten gayrimeşrudur. Cebir ve tehdidin ol
duğu yerde gayrimeşru kelimesinin kullanılma
sına lüzum yoktur, diyorlar. Bendeniz o kana
atte değilim. Bu gayrimeşru veyahut ona müma
sil bir kelime kullanmak lâzımdır. Belki yeri 
güzel değildir. Bir misalle izah edeyim. G-ayri-
meşrudan kasıt, bir yere girmeye hakka olduğu 
halde, mâni olmak veyahut haksız olarak enle
mektir. Meselâ bir mektebin kapısında bekçi 
vardır, buraya kimseyi sokmuyor, veya nöbet
çisi vardır kimseyi sekmuyor. Gelenleri bu bek
çi veya nöbetçi önliiyorsa bu meşrudur. Ama, 
enlemeye hakla olmadığı halde mâni oluyorsa 
işte bu gayrimeşrudur. Buradaki gayrimeşru-
luktan kasıt, cebir ve şiddet kelimesinin meşru 
veya gayrimeşru kullanılması değildir. Cebir vs 
şiddet kullanarak girmeyi veya girmemeyi gay
rimeşru olarak yaparsa, kasıt bu olur. Bu itibar
la gayrimeşru kelimesi zaruridir. 

Geçen günden beri üzerinde en çok durulan 
bir de «mefruz» kelimesi vardır. Hattâ arka
daşımızın birisi «mefruz, gizli cemiyet kuvvetin
den istifade etmek.» Bunun hukukta değeri 
müphemdir. Hukuk müesseselerinde müphemi-
yet olmamalıdır. Hâkim bir kanun maddesini 
tatbik ederken o madde meşkûk olmamalı, sarih 
olmalıdır» dediler. Bu doğru. Dediler ki, «ada
mın birisi kalkıp mevcut cemiyetler bellidir, 
bunların dışında mefruz bir cemiyete isim koya
cak, bunu mahkemenin önüne getirecek, mef
ruz bir cemiyet var ve ismi de şudur diyecek. 
Binaenaleyh müddeiumumi veya hâkim, bu mef
ruz cemiyeti arasın» 

Muhterem arkadaşlar böyle değil. Yani mef
ruz cemiyetin araştırılması için değil : Adamın 
birisi gidip diyecek ki, ben bu müesseseye gir
mek istiyordum, hakkımdı, gidiyordum, bana 
gc!di, cebir kullandı, girmeme mâni oldu. Bu 
bir. Tazyik yaptı, girmeye mâni oldu. Bu iki. 
Birkaç kişi geldi kendisini tanınmıyacak şekle 
soktu veyahutta bundan başka mevcut gizli ce
miyetten bahsetti, «Şu cemiyet seni gelip döve
cek» dedi. Veyahutta mefruz bir cemiyet: Bu 
demektir ki, bir tehdit kullanılıyor ;<« Eğer sen 
buraya girersen bu cemiyetin mensupları seni 
öldürecek» denildiği için «Ben hu tehditten 
korktum bunun için girmedim» diyor. Eğer ha
kikaten böyle bir tehdit karşısında kalmış ve 
bu tehditten korktuğu için girmediğini isbat 
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ederse, bir suç mevcuttur. Binaenaleyh, o gizli 
cemiyetin mevcudiyetini isbadetme külfeti yok-
tur. Ama, niçin mefhuz denmiştir? Her nevi 
gizli cemiyet denilebilirdi. Fakat o da kâfi 
gelmez. Çünkü, hakikaten cemiteyin muhtemel 
olması veya normal bir insan tarafından kabul 
edilöbilir olması lâzımdır. Bunun aksine meselâ 
gelip desem ki «Siz buraya girerseniz bilmem 
Merih'ten gelen şeylerle seni kaldırtacağım, ve
yahut havarilerden müteşekkil bir cemiyetimiz 
var» desem, bunlar gülünç şeylerdir, olmaz. 
Ama, «Benim gizli bir cemiyetim vardır, şun
lardan teşekkül etmiştir, bunlar, çalışır, mev
cuttur, seni öldürtürüm» denilse, eğer normal 
bir 'insan, böyle bir cemiyetin mevcudoîup ol
madığını düşünmeye lüzum görmeden inanır 
ve böyle bir cemiyetin mevcut olabileceğini dü
şünerek korkuyorsa, tehdit vardır. Mei'ruz ol
masının kastı budur. Yani, normal olarak, o 
adamda tehdit edilmiş olma düşüncesi meydana 
getirebilecek, onda müessir olacak, onu korku
tacak gizli bir cemiyetin mevcudolması kâfi
dir. 

Bayie bir cemiyetin. mevcut •clduğur.u is
pat etmezsen suç mevcut oTıııas, tehdit ciamas 
denmemesi iç'n mefruz kelindi kallanıbıııeıtır. 
Dün de arz ettiğim gibi esasen bu tabir yeni 
bir icat ela değildir. Halen yürürlükte ol?.TI. ka
nunun maddecinde de mevcuttur. Bura la da ay
nı ifade kılamamaktadır. Evvelce mevcudo-
lan kanun, İtalya'dan alınmıştır, İtalya'dan 
tercüme edilerek freldisi için tatbiki orada ela 
vardır. Bu itibarla yeni bir madde değildir M 
yeni bir kelime ihdası düşmıülımüş olsun. Birim 
ie'terseTiis süpr<eze deyin istersem' dü'"c deyin, 
böyle bir Frenkçe kelime koyun; yani bunun 
mevcudolması muhtemel olan, bulunabilecek, 
kabul edilebilecek bir gizli cemiyeti söyler ve 
kc-rkkutursan. suç mevcudolıvr. 

Bu iti^a"1- mseim bir ihr-ivacı karşılamak
tadır. Bu sebeple metindeki bâzı kelimeler Türk
çe bakımından biraz munis elmasa bile gaye 
itr^r'ad? maksadı tPm''">e kâfidir. Bu. hususta
ki itirazlar varit değldir. Maddenin aynen 
kabulünü arz ve rica t ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Adalet 
Bakanımız, «Osmanlı İmparatorluğu zamanm-
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da yürürlükte olan bir nizamname ile bu işle-
l rin yürütüldüğünü» beyan buyurdular. 
| Bu hususta kendilerine yardımcı olurum dü-
I güncesi ile 21 . 4 . 1970 tarihli, 62 nci Birle-
; sime ait tutanakta, Osmanlı İmparatorluğu za-
I manından kalan nizamnameler ve emirnamelerin 
: listesinin, sorduğumuz bir yazılı soru üzerine 
| cevabını almış olduğumuzu ifade etmek isterim. 
I Bütün bakanlıklardan cevap alındığı halde yal-
; nız Maliye Vekâleti, aradan uzun zaman gee-
\ meşine rağmen, şu ana kadar Osmanlı împara-
i torluğu zamanından gelen, yürüyen nizamna-
| melerin neler olduğu hakkında cevap verme-
î mistir. Bu tutanaktaki 11 Haziran 1929 tarihli 
| Hukkâm ve Memurin Adliye İntisap Nizamna-
! meşinin, 1919 tarihli olması lâzımdır. Sayın 
j Bakanımız bu mevcut nizamnameleri gözden 

geçirirlerse, Cumhuriyetimizin 50 nci seneyi 
i devriyesinde inşallah Türkiye Cumhuriyetini, 
I Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan ni-
J zamnamelerden ve emirnamelerden kurtarmış 
j oluruz. 
| Şimdi, birinci maddeye geliyorum. Sayın 

Artukmaç'm bu madde üzerindeki fikirlerini 
| kabul etmemek elde değil. Çünkü, birinci mad-
| denin birinci fıkrasında «Türk Ceza Kanunun 
1 188 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şe-
; kilde fıkralar eklenmiştir» deniyor. Mevcut ka-
j nunlarda yapılan değişiklikler ve fıkra ilâvele-
I rini tetkik ettiğimizde görülecektir ki, «Aşağı-
| daki iki fıkra eklenmiştir, aşağıdaki 3 fıkra ek-
i lenmiştir veya aşağıdaki fıkralar eklenmiştir» 
| şeklinde yazılmıştır. Bu, bir şekil hatasıdır. Bu 
; şekilde olsa da olur, olmasa da olur. Bu neden-
j le kanunun geri gönderilmesinde bir mâna yok

tur. Çünkü, esasa müessir olmayıp, bir şekil ha-
' tasıdır. 
i Maddedeki «G-ayrimeşru olarak» tâbiri üze-
S rinde durmak istiyorum. İşi biraz derinleş

tirip, konuyu 188 nci madde üzerinde değil, 
j Türk Ceza Kanunun diğer maddeleri üzerinde 
ı mütalâa edelim : Meselâ; ihtilâl, Anayasaya 

göre ve Türk Cesa Kanununa göre mayrimeşru 
i bir harekettir, gayrimeşru bir direniştir. Ama, 

ihtilâl muvaffak olur ise o zaman meşru oluyor. 
Demek ki, buradaki «gayrimeşru» deyimi, fi
ilin sonuçlandığı duruma göre şekil alabildiği
ne göre metindeki «gayrimeşru» tâbirlerinin çı
kartılması suretiyle hâkimin ve vatandaşın an
layışında kolaylık temin edilmiş olacaktır. 
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Biz, (kanunları hâkime göre mi çıkartıyoruz, 
yoksa vatandaş okuduğu zaman, bunu anlayıp, 
suç işlememesi için mi çıkartıyoruz? Benim 
kanaatim odur ki, vatandaş, okudunuğu anlı-
yacak ve anladığı duruma göre de suç işlemiye-
cektir. 

Bir üniversitede sınıf geçme yönetmeliğinin 
değişmesi için öğrencilerin harekete geçmesi 
fiili, onlara göre meşrudur. Ama, öğretmen
lere göre bu durum, gayrimeşrudur. Gayrimeş-
ru fiilî hareketler, üniversitede mütemadiyen 
tekerrür ettiği halde acaba hangi üniversite, 
disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettiğin
den dolayı talebesini tart etmiştir? Benim bil
diğim kadarıyla Deniz Gezimisin talebelik vas
fı kaldırılmıştı, fakat bu da Danıştay tarafın
dan geri gönderildi. Danıştayın hukuk anlayı
şına hepimiz hürmet ederiz, bu hususta kimse
yi kötülemeye hakkımız da yoktur. Ancak, İs
tanbul Üniversitesi Disiplin Kurulu tarafından 
dört defa fakülteden tart edildiği halde, bun
ların dördü de Danıştay tarafından «Hayır. Ta
lebedir, Deniz Gezmiş'in talebelik vasfı devam 
«diyor» diye geri gönderilmiştir. Demek ki, en 
yüksek bir yargı organında dahi fiilin harekâ
tında meşruluk veya gayrimeşruluk durumu te
reddüt hâsıl ediyor. 

Nitekim, bir savcı, gayrimeşru hareketinden 
dolayı bir suçluya ağır ceza ve hattâ idam ce
zası verilmesini istiyeblliyor, ama yüksek mah
keme onun idamı şöyle dursun, ona ceza ver
mek şöyle dursun, onu beraet ettiriyor. Tabiî 
bu onun kanaatidir, buna hürmet ederiz. An
cak, aynı mahkemede savcı ve hâkim arasında 
bir suçun meşru veya gayrimeşru oluşu tered
düt hâsıl ettiğine göre bence bu tereddüdün 
izalesi bakımından metindeki «Gayrimeşru ola
rak» tâbirinin çıkarılması gerekir. 

İster meşru olsun, ister gayrimeşru olsun, 
her kim olursa olsun izinsiz ve müsaadesiz oku
la giren, zor kullanan, her kim olursa olsun 
Türk Ceza Kanunu gereğince cezalandırılmalı
dır. Ne Yargıtayda, ne Danıştayda, ne şurada, 
ne burada bir tereddüt hâsıl etmeden bu işin 
halli gerekmektedir. 

Bu itibarla Sayın Artukmaç 1 ve 2 nci fık
ralardaki «Gayrimeşru olarak» tâbirlerinin me
tinden çıkartılması hakkındaki önergesine ilti
fat buyurulmasmı ve maddenin diğer kısımla
rının da aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın İsmail 
Arar. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAŞ (istan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan; sayın sena
törler; üzerinde hayli tartışma çıktığını gördü
ğüm bu «•gayrimeşru» deyimi üzerinde ufak bir 
açıklama yapmak üzere müsamahanıza sığına
rak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Sim Atalay'la birlikte Hukuk Fakül
tesinde öğrenci bulunduğumuz sıralarda, hayli 
çalışkan ve galiba biraz meraklı bir öğrenciy
dim. Mehaz kanun üzerindeki görüşmeleri, elde 
ettiğim bir kitaptan tetkik etmiştim. Şimdi çok 
garip bir tablo gözümün önünde canlandı. Me
haz kanun olan italyan Kanununun, italyan 
Senatosunda müzakeresi sırasında da bu «gay-
rimeşruî tâbiri herhalde zannedersem 80 - 90 şa
ns evvel, orada uzun boylu müzakerelere yol 
açmış. Ve sonuçta, bu tâbirin kanunda kalması 
üzerinde ittifak edilmiş. Esasen hukuk literatü
rünü tetkik ederseniz, kişi hürriyetinin tahdi
dinin, sınırlanmasının, zorla, cebirle, tahdidinin 
sez konusu olduğu her yerde, mevzu kanunlarda 
(objektif hukuk kaidelerinde bu tâbire rastge-
lirziniz. Nitekim, bu 188 nci maddede, ilk defa 
önünüze gelen bu tasarı ile tarafımızdan icaie-
dilmis bir deyim değildir. 179 ncu maddede var 
ki buna hiç dokunmadık, hiç ilbmedik. «Bir 
kimse diğer kimseyi gayrimeşru surette şahsi 
hürriyetinden mahrum ederse» ibaresi aynen 
vardır. Buradaki gayrimeşrudan maksat, hak-
sız, hukuka, bir yasa hükmüne dayanmaksızın 
kişinin hareket serbestisini kaldırmak vaya ona 
mâni olmaktır. Kısasa burada, «meşru olmıyan, 
hukuka uygun bulunmıyan, kanuna, hukuka ay
kırı» anlamını taşımaktadır. 

Bu itibarla, müspet hukuka uygun olan hal
lerde, gayrimeşruluktan elbette bahsedilemez. 
Aynı unsur 179 ncu maddede vardır, arz ettim 
ve bunu sınır ve kapsamı çeşitli yargıtay içtihat 
kararlariyle de bugüne kadar takarrür etmiş, 
tebellür etmiş, belli olmuştur. 

Gayıimeşru tâbirinin konulmasında ısrar 
etmekten maksadımız, yetki sahiplerinin yetki
lerini kullanmasını temin etmektir. Şimdi bir 
okul tasavvur edin; bir cikııl müdürü var, bir 
talebe hareketi oluyor, taleib.3 cebir kullanarak 
zorla, kanunlara aykırı olarak okulu işgal et
mek işiyor. Ama okul müdürü buna, gerekirse, 



O. Senatosu B : 118 22 . 9 . 1971 O : 1 

kanunlar, nizamlar ona yetki tanımışsa eşya 
üzerinde zor kullanarak, tehdit kullanarak «mâ
ni olabilir. Kapıyı kapar, odacıya emreder içe
riye girmelerine mâni olur. Burada da bir cebir 
unsuru, eşya üzerinde zor kullanma vardır, ama 
bu gayrimeşru bir davranış değildir. Bu, ona 
kanunların tanıdığı bir haktır. Buradaki tâbir
den, bunu kullanmaktan maksat bunun tam ter
si; yani kanunların yetkili kılmadığı kimseler 
kanun dışı hareketlere geçiyorlar, eşya üzerinde 
zor kullanıyorlar, bu işi gayrimeşru olarak ya
pıyorlar. Onun için maddedeki deyimin kalma
sında fayda vardır. Ama, tabiî takdir Yüce Se
natonundur, bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kar?) — Sayın Türkmen'
in zarif bir eda ile, bu görüşmeler yasa tasarı
sının çıkmamasını mı hedef tutuyor, şeklindeki 
ibaresi veyahut sitemine; o halde, ne zaman ya
salar üzerinde görüş ifade edilirse ondan bir art 
niyet beklemek gibi olur ki, zannedersem hiç bir 
arkadaşımızın, görüşlerini ifadede bu yasayı 
geciktirmek veyahut çıkarmamak gibi bir fikir 
ve çabaları mevcut olmaz. Bu bakımdan kıy
metli ağabeyimizin bu sitemini pek yara açar 
gördüm, kendimde. 

Şimdi, 188 nci maddenin, evvelâ Türk Ceza 
Kanunumuzdaki yerini görelim, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Duyulmu
yor. 

İSIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Duyulmuyormuş Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Özür dilerim 

Saym Tığlı. 188 nci madde Türk Ceza Kanunu
nun üçüncü faslında : «Şahıs hürriyeti aleyhin
de cürümler» başlığı altındadır. Şahıs hürriye
ti.. Maddede, eşya, cebir gibi diğer, şeyler de 
var. Burada evvelâ yeri; şahıs hürriyeti aleyhin
de cürümdür. 188 nci madde da - Sayın Bakanın 
da ifade ettiği gibi - gayrimeşru kelimesi evvel
ce de yoktu, şimdi de yoktur. 

Sayın Arar'm, 179 ncu maddede gayr! meşru 
kelimesinin bulunmasını ifade etmesi karşısın
da, hemen ifade etmek gerekir M, orada gayri
meşru şekilde bir tehdit suçunun cürmü tedvin 
edilmiştir. Şiddet, tehdit, zor bunlar mevcut de
ğildir. Gayrimeşru şekilde bir şahıs hürriyetinin 
tehdidi söz konusudur ki, bu anlamiyle elbette 

ki gayrimeşru kelimesinin bulunması yerindedir. 
Fakat, gayrimeşru şekilde tehdit, gayrimeşru 
şekilde zor kullanma 179 ncu maddede yoktur. 
179 ncu maddede gayrimeşru şekilde bir kimse
nin hürriyetinin bir suç unsuru olarak tesbiti. 

Şimdi, yeni tedvin edilen 188 nci maddede, 
diğer fıkralarda mevcudolmıyan gayrimeşru 
kelimesi getirilmektedir. Gayrimeşru kelimesi 
bir cümle içerisinde yer almaktadır. Bu cümle, 
elimizdeki basılı 'kâğıtta üç satırdan biraz da 
fazladır ve cümle devam etmektedir. «Bir kim
se, gayrimeşru olarak...» denmekte sonra «ka
mu hizmetlerinin görülmesine..» vs. «tehdidede-
rek veya eşya üzerinde zor kullanarak...» diye 
devam etmekledir. Cebir var, şiddet var, teh-
didederek var, zor kullanılacaktır. Bunların kul
lanılmaları, bunların meydana gelmeleri zaten 
bizim hukukumuzda gayrimeşrudur. Meşru bir 
şahıs hürriyeti aleyhine eşya üzerinde zor kul
landınız mı, o gayrimeşrudur. Zor demek peh
livan gücü demek değildir. Burada 188 nci mad
de içerisindeki «zor» kelimesi zaten gayrimeşru 
bir fiilin ifadesidir. Kanunların yasakladığı bir 
şekilde zor kullanmaktadır, tehdidederek. Ce
bir, şiddet. Peki, gayrimeşru olmıyan bu fiil 
içerisinde tehdidolacak mı? Şiddet olacak mı? 
Zor olacak mı? Cebir olacak mıdır? Gayrimeş
ru... Yani, meşru bir şelkilde işgal olacak, meşru 
'bir şekilde men olacaktır, meşru bir şekilde zor 
kullanılaca'ktır; bunlar mümkün değildir. Kafa
larımızda hayalî suçlar yaratacağız ve onlara 
ceza getireceğiz. Bu şekliyle korkarım ki, madde 
maksadından uzaklaşır ve tatbik edilmez. 

Bir de bu endişeyi düşününüz. Yani, suçlu 
tehdidedecek; hâkim huzurunda ben bu tehdi-
diınde meşru olarak hareket ettim, benim meş
ruiyetim şudur, şudur, şudur, bu Anayasadan 
gelmektedir. Bir Anayasa hakkı kullanıyorum, 
Anayasanın verdiği meşru bir hakkı kullanıyo
rum, ama Ceza Kanunundaki bâzı hükümler 
bunu suç olarak tavsif ediyor. Korkarım ki, gay
rimeşru tâbiri ile önlemek istediğimiz suçları 
suç addedilmlyen bir hale getirmek mümkün 
olur. Çünkü, cümlenin başındaki gayrimeşru 
tâbirini kullanınca; e canım, ben bunu meşru 
olarak bildim ve meşru olarak kullandım. Ama 
siz bunun, gayrimeşru olduğunu ispat edecek
siniz. Bu, benim görüşüme göre gayrimeşru de
ğil (ki, benim tehdidimde gayrimeşruluk yok
tur. 
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Bir de ayrıca, Cumhuriyet savcıları mahke
melerde, fiilin meşru veya gayrimeşru olup ol
madığını da ispat etmek zorunda kalacaklar. 
Yani, bir kimse cebir kullanacak, zor kullana
cak, bu yetmiyec'eik. Bu şiddet ve zorun, bu ceh
rin, bu tehdidin meşru olup olmadığı araştırıla
cak. Halbuki, Ceza Kanununda bunlar yoktur. 
Tehdit suçunda ayrıca, gayrimeşru tehdit diye 
bir şey yoktur. Türk Ceza Kanununun umumi 
hükümleri içerisinde zor kullanmada, ayrıca bu 
zor kullanma meşru mudur değil midir diye bir 
şey yoktur. Zaten kanun onu men etmiştir, onu 
suç saymıştır. Şimdi bu, vallahi billahi kelime
sine benzer. Üstüste hem tehdit, hem zor, hem 
güç mevcudolacak, hem de gayrimeşruluk, Bu 
hususta hikâyelerimiz, fıkralarımız mevcuttur. 
Bir insan yalan söylüyor, artık inanılmaz hale 
geliyor, ondan sonra da vallahi billahi demek?.. 
Bir yandan mâni olmaya çalışacağız, ama bir de 
gayriırieşru ibaresini getireceğiz; o gayrimeşru 
tâbiri bu maddeyi işletmez. O endişe bende mev
cuttur. Ayrıca, o maddeyi işletmez hale getire
bilir. 

iSomra, Sayın Arlukmaç'm, «... aşağıda yazılı 
olduğu şekilde fıkralar eklenmiştir» e itirazı 
yerinde. 21 madde de böyledir. Yalnız biraz 
sonra tartışmasını yapacağımız 11 nci maddede: 
«düzenlenmiştir» tâbiri vardır. Gerçekten orada 
bir düzenleme var, çünkü biraz sonra da o mad
deye geldiğimiz zaman fiıkirlerimi arz edeceğim, 
bir inatla değil, sevgili kardeşim Arar'ın ifade 
ettiği gibi. Bir inanışta ifade edeceğim; ölü 384 
noü madde buraya gelince bir düzenleme var
dır. Halbuki bunlar birer değişmedir. Zaten ba
şında ne diyoruz : «değiştirilmiş ve eklenmiş
tir». Halbuki, 11 nci madde bir düzenlemedir. 
Ne ise onu sonra tartışırız, eleştiririz. Fakat bu
rada «... aşağıda olduğu şekilde...» ibaresi var. 
Bu bizim hukukumuza yeni geliyor. Bir mahzur 
da teşkil etmez, cLi.Hct bir garipseme ve uzaklaş
ma vardır. Şimdiye kadar kuBanılan ibare ise : 
«aşağıdaki fıkralar eklenmiştir» şeklindedir. Bu 
bizim alıştığımız bir ifadedir. 

Bir taraftan diyoruz ki; bir manzumedir, 
bozulmasın, ama bir de bu değişikliği getiriyo
ruz. önemli değildir, bir alışkanlıktır; o şekil
de olsaydı iyi idi. Ama, bu bir mahzur da de
ğildir, göze batan bir yadırgamadır. Fakat, «bir 
kimse, gayrimeşru olarak» yalıüt, yine ikinci 
fıkrada, «bir kimse, gayrimeşru olarak» diye 

başlıyan fıkralardaki «gayrimeşru» kelimeleri 
tatbikatçılara veyahut idare âmirlerine bir kuv
vet yerine, tatbikatta bir tereddüt, avukatlara 
sanıkları savunmada büyük bir mehaz ve mü
dafaa zemini hazırlar ve faydadan ziyade mah
zur getirir kanaatindeyim. Ama, yok bu zaru
ridir, daha kuvvetlendirir görüşü, görüyoruz ki 
daha burada Parlâmentoda, yorumda iki görüş 
içindeyiz. Tatbikatta seyredin bunun mahzur
larını. Sadelik gelirse ralhatlık gelir, tereddütler 
izale edilir. Böyle geçerse Parlâmentoda başlıyan 
tartışma mahkemede devam eder. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu

yorum. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

ADINA MUıSTAFA TIĞLI (Sakacrya) — Ko
misyon adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet okunsun efendim, on
dan sonra söz vereceğim zatıâlinize. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Kifayetin 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Okunduktan sonra Sayın Türk
men. Kifayeti okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1663 sıra sayılı kanun tasarısının 1 nci mad

desi hakkındaki müzakerelerin kifayeltini arz ve 
teklif edenimi. 

Muğla Senatörü 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, kifayet aley
hinde buyurun efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
bir hususu öğrenmek istiyorum. Benim 2 öner
gem var... 

BAŞKAN — Sayın Betil, müzakerelerin so
nunda önergeler muameleye konacak. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — öyle ama, on'an 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hakkınız efendim, o zaman si
ze söz vereceğim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Zira, Komisyon 
üyesiyim, fakat muhalif kaldım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, önergesini 
izaha herkes yetkilidir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, be
nim kifayetin aleyhinde söz almamın sebebi; bu 
maddeyi âdeta işlemiyecek hale getirecek şekil
de bir tefsir karşısında kalmış olmamızdandır. 

http://cLi.Hct
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Sayın S.rrı A t alay şimdi buyurdular ki, bu 
madde bu şekilde çıkarsa hakimler işin, savcı
lar için güçlük; avukatlar için da ihtilâf sahası 
yaradır. Daha şimdiden başladı. Bu bu şekilde 
anlaşılmaz. Halbuki bence, onun verdiği izahat 
maddenin metnine uygun değildir. Gayrimeşru 
(ke'imesi cebre, şiddete, tehdide matuf değildir. 
Yani şiddetin. 

BAŞKAN — Şimdi efendim siz... 
SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Hayır, ya

ni bu şekilde anlaşılırsa... 

BAŞKAN — Yani müzakere devam etisin de 
bunlar açıklığa kavuşsun diyorsunuz. Evet... 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Çünkü bu 
şekilde, yani arkadaşımın dsdiği şekilde zabıt
larda kalırsa, sanki şiddetin, cebrin veya teh
didin de gayrimeşru olduğunu sübut olması lâ
zımdır ki, bu madde işlesin. Hayır, öyle değildir. 

Maddedeki gayrimeşru tâbiri madde okun
duğunda görülecektir ki : «bir kimse, gayrimeş-
ru olarak, kamu hizmetlerinin görülmesine mah
sus binalar veya müşlemilâtıra girilmesine veya 
orada kalınmasına...» yani, binaya veya müşte
milâtına girmeye veya orada kalmasına gayri
meşru olarak ssbebolursa. He şekilde? Cebir 
kullanarak, şiddet kullanarak, tehdit kullana
rak. Yani, «gayrimeşruluk». Cebir ve şiddetin 
meşru veya gayrimeşru olması mevzuubahis de
ğildir. Oraya gayrimeşru olarak sokmazsa, ora
dan gayrimeşru olarak çıkmasına mâni olursa... 
Ssbcp? Ben burada oturuyorum... Çıkacağım, 
kapıda durup beni çıkarmıyorsun. Ama kullan
dığın, tazyik veya ne şeki'de olursa olsun, ma
dem ki bana mâni oluyorsun, çıkarmıyorsun; se
nin yapt-ğın gayrimeşru dur. Bir yere gireceğim. 
Girmek de hakkım, fakat benim oraya girmeme 
haksız olarak mâni olursan, bu gayrimeşrudur. 

Fakat meşru olan şey de vardır, arz ediyo
rum : Bir kimse binasını bir okul idaresine ve
yahut başka bir şeye kiraya vermiş. Yangın 
çıkmış, adam yangım söndürmek işin oraya gir
mek istiyor. Buna mâni olmadan önlemek 
girmesine müsaade etmek meşrudur. Mâni ol
mak gayrimeşrudur. Ama, mektebin kapısın
da nöbetçi beklerken bir cebri gafil, gayri
meşru gelmiş, içeri girmek istiyorsa, bunu 
durdurmak, bunu önlemek de meşrudur. Gay
rimeşru değildir. Yani girmekle çıkmanın 

meşru veya gayrimeşru olması bahis mevzuu
dur. Yoksa ciblr ve tazyikin meşru ve gay
rimeşru olması vasfı aranmaz. Gayet tabiî 
ki; cebir kullanmak gayrimeşrudur, fakat 
aynı hâdisede tehdit meşru da olabilir. Me
selâ öyle tehdit olur ki, senin alacağın var
dır; icabında «dâva açacağım, s€ni mahvedece
ğim» denebilir. Bu tehdit aslında belki kanuni 
hakkıdır ve meşru olur buarada tehdit kullan
mak suretiyle meşru bir hakkını, bir yere girme
yi ona nıenediyorsa yine suçtur. Binaenaleyh, 
tehdidin cebri ve şiddeti meşru veya gayrimeşru 
değil, girmenin veya orada kalmanın meşru 
veya gayrimeşru olması esastır. Madde bu şe
kilde anlaşılmalıdır. Onun dediği şekilde 
madde anlaşılırsa bu madde işlemez. 

BAŞKAN — Yani siz, bu kifayet önergesi 
bu kabul edilmesin ki, bu söylediklerinizi söy-
leyesiniz. 

Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler .. Kabul etmiyenler?.. Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Komisyon sözcüsü Tığlı, buyurunuz. 

ANAYASA ¥ S ADALET KOMİSYONU 
ADINA MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Öztürk'ün, Sayın 
Artııkmaç'ın kanun tasarısının arapça kelime
lerle dolu olduğu yolundaki itirazlarına ben 
şahsan yüzde yüz katılıyorum. Ama, ne ya
palım ki; kanununun müstaceliyeti bir tarafa, 
şimdiye kadar gecikmiş olmasından şikâyet 
yine bir tarafta dururken sırf üslûp için, 
bunun geriye gönderilmiş olması şimdiye ka
dar da âdet olmadığı için Komisyonumuz böyle 
bir şeye cesaret edemedi. 

Esasında itiraz haklı. Artık bu kadar, «müs-
telzimi» kelimesini kullanacak kadar ağır ke
limelerin, «ika» kelimesi kadar ağır kelime
lerin kullanılmasına mahal yok. Ama, bu Mec
lislerin, daha ziyade bu Başkanlık divanları
nın anlaşarak, komisyonları üzerinde müza
kereler açarak bu fikri bir hava olarak yer
leştirmeleri ile mümkün ve daha kolay olacak 
bir iştir. Yoksa her kanuna bir kelimesinin 
ihmal edildiğinden daha çok müstamel Türk-
çesi bulunduğu halde onun yerine öbürü
nün konulmadığından dolayı kanunun red-
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dedilmiş olması kolay bir iş değil. Hem ge
cikmeyi muciboluyor, hem de pek insafa uy
muyor. Ama, böyle de gidilmez. Yani, ka
yıtsız şartsız, alışılmış eski lisanların, - hele 
bu kanunda pek çok mütebarizdir, - kullanıl
masına bir âdet ve anane halinde ısrar edil
mez. Bunda haklılardır. Bu kanun için şim
dilik müsaade ederlerse, bundan sonra komis
yonumuz da, ikaz etmiş olmalarından dolayı 
şükranlarımı sunar bundan sonra inşallah 
elimizden gelen gayretle, kullanılan Türk-
çeyi ikâme etmek gayretimizi göstereceğimizi 
vâdetmek isterim. 

«Gayrlmajru» kelimesi üzerinde ummadığı
mız itirazlarla karşı karşıya kaldığımızı ifade 
etmek isterim. Halbuki, itirazlar bize göre 
yerinde değiL «Cebir zaten gayrimeşrudur» de
niyor. Hayır. Mücerret cebir de gayrimeşru ola
rak mütallâa edilemez. Öyle cebir vardır ki; meş
rudur. Öyle cebir vardır ki, hiçbir hukukî sebebe 
dayanmaz, gayrimeşrudur. Yani mutlak olarak 
cebrin gayrimeşruiyeti veya meşruiyeti iddia edi-
leıtiez. Hale göre değişir. Benim hayatımı kurtar
mak yolun'da cebir varsa bu meşrudur. Kabul 
edelim ki; mektebe girmek hakkına haiz olan 
talebeler vardır. Bir grup talebe geliyor. Fa
kat, orayı korumakla mükellef olan bekçi içer
de diğer bir grupun ellerinde silâhla mevzi al
dıklarının farkına varırsa, ben bu kapıyı kapa
yıp bu talebeleri cebren kovmazsam bir komplo
ya kurban gidebilirler mütalâası ile, mülâhazası 
ile, girmekte olan talebelere cebren mâni olmuş
sa ne olur? Aslında talebeler girmek ve okumak 
hakkına haizdir. Ama, kopmlo o talebelerin 
içeriye girmesi halinde başlarına bir felâketin 
geleceği merkezinde. Bunu hisseden bekçi ve
ya başka bir grup talebe aman girmeyin diye, 
hattâ burarak, kırarak, söverek, döverek onla
rı geri iterse gayrimeşru cebir mi kullanmış sa
yılır? Bu cebir meşru. Hattâ vazife. Mesele bu. 
Bunu izah için yapılmıştır. Hattâ Sayın Sırrı 
Atalay Bey, «Gayrimeşru tehdit olmaz» dedi. 
50 seneden beri kanunumuzda yazılı. 179 ncu 
maddenin ikinci fıkrasında tehdidin dahi gayri
meşru olması lâzımgeldiği ifade ediliyor. Ka
nun; «Gayrimeşru surette tehdit» diyor. Aynen 
böyle. Binaenaleyh, bâzı modern suçlarda, ar
tık gruplar teşekkül etmiş, bir grupun komp
losuna gelmesi mümkün olan ikinci grupu kur
tarmak gibi cebir sureti ile, cebir kullanmak 
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gibi meşru emrivakiler mülâhaza edilebilir. 
Bu mümkündür. Ama, birisinin evi yanıyor, 
evine bomba kunmuş, ben bunu öğrendim. O 
adamı, sahibini eve cebren sokmam. Sokmadı
ğım zaman hâkim beni mesul etmez. Ancak, 
takdir eder. «Ne karıştın, varsın parçalansın, 
eve gireydi» demez. Çünkü bu bir vazifedir. 
Hattâ biri diğeri tarafından öldürülmek halin
de ise ben öldürmek istiyeni öldürmek hakkını 
kanunen haiz olmuşum. Bu cebirdir ama onun 
hayatını korumak vazife oluyor. Kaldı ki; eli
ni kolunu bağlayıp onun silâh kullanmasına 
mâni olmam haydi haydi vazife. 49 ncu madde
nin hükmünün zımmmdan da bu çıkar. Binaen
aleyh, «gayrimeşru» kelimesi burada zait de
ğil. 

Sonra, «mefruz» kelimesi, kelime itibarı ile 
bana da antipatiktir. Ama, bir defa konmuş
tur. Özür dileyerek kabulünüzü rica ediyorum. 
İnşallah bundan sonra örnek olmayız. Gayri 
mefruz cemiyetler çok mümkün. Modern suç
larda, artık zamanımızın suçlarında bunlar 
âdet haline gelmiş. Meselâ; Halk Kurtuluş Or
dusu. Böyle bir cemiyet resmen yok. Ama, an
âne haline gelmiş, duyurulmuş, âlem olmuş ve 
tedhiş suçlarını ona hamletmek sureti ile, ben 
Kurtuluş Ordusu mensubuyum demiş, bomba 
atmış, bir de yazı bırakmış... Matbuata mek
tup göndermiş, Kurtuluş Ordusu şöyle yapa
caktır, böyle kıracaktır. M.D.O. var. Biz M.D.O. 
cuyuz, vuracağız, ihtilâl yapacağız, kıracağız 
demiş. Vurmuşda, kırmış da. Bu da görülmüş. 
Bir şahıs ben M.D.O. cuyum diye cebir kulla
narak bir müesseseye girerse, başka türlü cebir 
değil, sadece M.D.O. cuyum diye girerse bunu 
da bir silâh gibi kullanmış olduğu farz edili
yor. Ha silâh kullanmış, ha M.D.O. cuyum de
miş. Yani bu kadar korkunç bir mefhuz cemi
yet, bu kadar adı geçmiş, herkesin ürktüğü bir 
cemiyet haline gelmiş de kanun o cemiyetin 
adım kullanmayı silâh kullanmakla müterafık 
saymış, müsavi saymış. Kanun haklı. 

Onun için, kanun, hakikaten mevcudolma-
masına rağmen; fakat, âlem olmuş olması itiba
rı ile cemiyette örfünü teessüs etmiş olan bu 
türlü cemiyetleri silâh olarak kullanmayı da 
şiddet sebebi olarak saymıştır. Bu itibarla buna 
matuf olan değişiklik önergelerine katıldığımı
zı ve yüksek heyetinizin de itibar buyurmama-
sim saygı ile rica ederim. 
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BAŞKAN — Bir hususu Yüksek Heyete arz 
etmek isterim. 23 . 9 . 1971 Perşembe günü 
saat 15,00 te birleşik toplantı yapılacaktır. Sa
yın üyelerin mâlûmattar olmalarını rica ediyo
rum. 

Son söz sırada bulunan Sayın Hazer dağlı'-
nın. 

Sayın Hazerdağh, buyurunuz. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım, bu «mefruz» 
kelimesi üzerinde çok duruldu. Ben de Komis
yon Başkanının açıklamasından sonra söz almak
la fazla bir şey söylemiş olmıyacağım. Yalnız, 
arkadaşımın eksik bıraktığı şey şurası. Orayı 
tamamlamak istiyorum: 

Şimdi, mefruz, mevcut sanılandır. Biz neye 
şahıslara veya topluma ceza veriyoruz? 
Âmme nizamının ihlâli vardır diyoruz. 
Ama, bunun altında, bunu tahlil ettiği
miz zaman, insan ve toplum üzerinde husule 
getirdiği elem, tehevviil, tevahhuş yarattığı için 
cezayı veriyoruz. Bunun için ceza verilirken ar
kadaşımın dediği gibi M. D. O. Millî Kurtuluş 
Ordusu misal gösterilebilir. Bu kurulmuş veya 
kurulmamış. Benim üzerimde, toplum üzerinde 
husule getirdiği tehavvuş, korku, tehevvül, 
elem, etki, oluyor mu olmuyor mu? Bir cezayı 
ne için veriyoruz? Bütün cezanın anaprensibi 
bu. Biz bunun için ceza veriyoruz. Onun için. 
«mefruz» kelimesinden anlaşılan, «mefruz» ha
yali demek değildir. Bununla irtibatı yok, bi
zim Ceza Kanunumuzda havfı ciddide cezayı 
ne için veriyoruz? Kendisini öldürmeye g'elen 
insanın o şahıs üzerinde ciddî bir korku husule 
getirmiş olmasından. Belki adamı öldürmiyecek-
ti. Çadırda bulunan bir insanın üzerine gece 
karanlıkta birisinin yürümesi halinde o adam 
karşısındakini öldürürse, belki kendisini öldür
meye gelmiyor, çadırdaki, karşıdakini, üzerine 
yürüyeni öldürdüğü zaman havfı ciddî vardı di
ye cezadan muaf sayıyoruz. Demek ki; ceza hu
kuku prensipleri, tesirleri, tevahhuş ve korku
yu esas tutmuştur. Bunları tuttuğuna göre Millî 
Kurtuluş Ordusu benim üzerimde, cemiyet üze
rinde tesirini, etkisini yaptıktan sonra buna 
teşkilâtlanmamış, örgütlenmemiş demek mukim 
değildir. Bu bakımdan «mefruz» kelimesi ye
rindedir, doğrudur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesi hakkında kanunun birinci maddesinin 
(188) 2 ve 3 neü fıkralarındaki «gayrimeşru 
olarak» sözlerinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Fikret G-ündoğan 

BAŞKAN — Kelime üzerinde hayli tartışma 
oldu. 

Takrire komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmemiştir. 
İkinci takriri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen 1163 sıra sayılı kanun tasarısının 

birinci maddesindeki yabancı kelime, terim ve 
deyimlerin konuşmamda arz ettiğim Türkçe ke
lime, terim ve deyimlerle, noktalama işaretleri
nin metinde yerlerine konarak maddenin yeni
den düzenlenmesini saygılarımla rica eder, öner
gemin kabulünü dilerim. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu efendim?.. Katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı : 1663 ün birinci maddesinin bi

rinci ve ikinci fıkralarına «orada kalınmasına» 
s'izünden sonra «oradan çıkılmasına» sözünün 
eklenmesini teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın Betil, diğer takririnizi 
de okutsam, ikisini birden izah etmeniz müm
kün mü? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kabul ediyorum 
efendim.. 

BAŞKAN — Okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sıra Sayısı : 1663 
1 nci maddeye 7 nci fıkra olarak şu hükmün 

eklenmesini teklif ederim : 
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(Her kim 5 ve 6 ncı fıkralarda gösterilen 
maksatların istihsaline matuf olmak üzere, ce
bir ve şiddet veya tehdit olmaksızın, kamu hiz
metlerinin görülmesine mahsus binalar veya 
müştemilâtını veya her nevi ve derecedeki eği
tim ve öğretim müesseselerini veya öğrencile
rin toplu halde ikamet ettikleri yurt veya ben
zeri yerleri veya bunların müştemilâtını her ne 
suretle olursa olsun kısmen veya tamamen iş
gal ederse 1 aydan 1 seneye kadar hapis cesa-
siyle cezalandırılır.) 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın Betil, Komisyon üyesi ol
makla beraber bu maddenin yetersiz olduğu yo
lunda şerh vermişlerdir ve bu sebeple muhalif 
kalmışlardır, önergelerini izah edecekler. Bu
yurun Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; ben esas itibarı ile maddenin 
karşısında değilim. Fakat, madde metninin, 
maksadı tam olarak sağlıyamadığı kanısında
yım. Bu nedenle, Komisyonda maddenin oylan
masında, karşı oy kullandım ve bu hususu ra
porun altına şerh edip imzaladım. 

Değerli arkadaşlarım, 188 nci madde 4 fık
radan müteşekkildir. Bu madde ile 188 nci 
maddeye 3 fıkra eklenmektedir. Eklenen 3 fık
ranın ilkinde deniliyor ki «Bir kimse, gayri-
meşru olarak kamu hizmetlerinin görülmesine 
mahsus binalar veya müştemilâtına girilmesine 
veya orada kalınmasına, cebir ve şiddet göste
rerek veya tehdit ederek veya eşya üzerinde 
zor kullanarak engel olursa 6 aydan 2 seneye 
kadar hapis cezasına mahkûm olur.» 

Nüfus idaresi, kamu hizmetinin görüldüğü 
bir idaredir. Nüfus idaresinde bir vatandaşın işi 
var, bitmedi, önce girmek istiyor, birisi cebir 
ve şiddet göstererek veya tehditte bulunarak 
nüfus idaresindeki işini görmek üzere nüfus me
murunun veya müdürünün çalıştığı yere girme
sine mâni oluyor. Fıkra bunu kapsıyor. 

Nüfus idaresindeki işini görmek üzere, nü
fus memuru ve müdürünün çalıştığı yere gir
di. işi henüz bitmedi, bitinceye kadar orada ka
lacak. Kalmasına cebir, şiddet veya tehdit ile 
mâni olunduğu takdirde, yine fıkrada yazılı suç 
tekerrür eder. Girdi; girerken cebir ve şiddet 
yok. işini bitirinceye kadar kalmak arzu ve ih
tiyacına da cebir, şiddet veya tehdit ile engel 

olma yok. Bitirdi işini çıkmak istiyor. Engel 
oluyorlar. Cebir ve şiddet, tehdit göstererek en
gel oluyorlar. Bu hal fıkraya göre suç olmuyor. 
Bunu belirtiğim zaman, Adalet Bakanlığını 
temsil eden sayın uzman buyurdular ki «Dedi
ğiniz o hal Türk Ceza Kanununun 179 ncu mad
desinde yazılı suçu belirtmektedir.» 179 ncu 
maddeyi okuduğumuz zaman görüyoruz, 179 ncu 
madde «Bir kimse diğer kimseyi gayrimeşru su
rette hürriyetinden mahrum ederse...» şöyle ce
zaya mahkûm edilir. Bir kimsenin girmeye hak
kı olduğu yere, girmesine engel olma ne ise, 
bir insanın kalmaya hakkı olan yerde, kalmasını 
engelleme ne ise, bir kimsenin girdiği, kaldığı, 
çıkmak istediği, çıkmaya hakla olduğu yerden 
çıkmasına engel olma hali de aynıdır. 

Eğer 179 ncu madde, nüfus memurluğunda
ki işini görmek üzere nüfus memurluğuna baş
vuran, işini bitirdiği zaman çıkmak isterken, çık
masına cebir, şiddet veya tehdit gösterilmek su
retiyle en^el olunma halini kapsıyor ise, girme
ye cebir, şiddet veya tehdit göstererek engel ol
ma hali de 179 ncu maddenin kapsamına girer. 

İşini bitirmedi, işini bitirinceye kadar kal
mak istiyor. Kalmasına engel olma hali de 179 
ncu maddeye giriyor. 

Eğer, bir kimsenin, bir yere girme hakkı 
iken, o hakkının kullanılmasına engel olma ile, 
bir kimsenin bir yerden çıkma hakkı ikecı, çık
ma hakkını kullanmasına engel olma hali ara
sında fark yok. Benim görüşüm bu. 

Bu itibarla ben, 1 nci fıkradaki «ve müş
temilâtına girilmesine veya orada kalınmasına» 
sözlerimden sonra «veya oradan çıkılmasına» 
sözlerimin eklenmiesini ıbir önerge ile teklif et
tim. 

Aynı hususu, 2 nci fıkra için de teklif et
tim. Şimdi her nevi ve derecedeki eğitim ve 
öğretim müetssöseîerime veya öğrencilerin toplu 
halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri yerler 
veya bunüarın müştemilâtıma girilmesine veya 
orada kalınmasına» denildikten sonra «veya 
oradan çıkılmasına» deniyor. 

Şahıs üniversitede öğrencidir, dersi var
dır, girmek istiyor. Girme, hakkıdır, üniver
sitenin belli fakültesindeki ders verilen salona 
girme, hakkıdır. Girmesini, cebir, şiddet veya 
tehdit göstermek suretiyle engelliyen, önliyen 
birisi var. 2 nci fıkraya göre bu suçtur. Ders 
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devam ediyor. dersten sonra seminer var. 
Dersten sonra seminere iştirak edeceği sırada, 
'birisi öğrenciye «çık» diyor. Kalmasîma mâni 
oluyor, engel oluyor, eelbir, şiddet ve tehdit 
göstererek. O da giriyor fıkranın kapsamuna. 

Şimdi, ders bittii, seminer fbitti. Öğrenci 
üniversiteden çıkmak istiyor. Çıkmasına engel 
olma hali, fıkranın kapsamlında değil. Sor
dum, 1 nci fıkra içim affidığıım cevap: «O hal, 
179 nen madde kapsamına girer» dediler. Ben
denizi tatmam, etmedi. 

Bir yere girmie söz konusu olduğu zaman, 
mutlaka o yerden çıkma da söz konusudur. Ni
tekim, mesken masuniyetini ihlâlden bahse
den Türk Ceza Kamununun 193 ncü maddesi, 
sadece, izin ve muvafakatısiz veya gizilce mies-
kene girmeyi suç saymaz, izinle, muvafakatle, 
müsaade ile hattâ mahsus davetname ile gir
miş olsa dahi «çık evimden» dediği zaman çık
mazsa, gene mesken masuniyetini ihlâl suçu 
oluyor. Girme ile, niza dışında girme ile, rıza 
dışında kalma orasında fark yoktur. 

Binacmaleıyh, mesken masuniyetini ihlâl
de, rızasını ailmaksıızıa veya gizlice girmeyi 
suç saysak, rızası olmamasının, «çık» demesi
ne rağmen, kalmayı suç saynıaidığıınız takdirde, 
eksik olur. O, 179 ntcu maddeye, nasıl, giremez-
denilirse, nüfus idaresindeki işini takibetmek 
için, nüfus memurumun çalıştığı yere giren 
kimsenin girmesini engelleme ne ise, işini bi
tirinceye kadar orada kalmasını engelleme aynı 
şeydir, işini bitindikftefn sonra çıkmak istediği 
halde, çıkmasımı emgelleone yine aynı şeydir. 

Üniversitenin (belli bir fakültesinde, öğren
ci, dersini ve seminerini takibetmek üzere o fa
külteye giriyor, girmesi engelleniyor suç, ders 
devam ediyor, kaümak istiyor, dersten sonra 
seminer var kalmak istiyor, kalmasını engelle
me suç, ders bitti, seminer biitti> üniversite
den çıkacak, çıkmasını engelleme suç değil.. 
Ben Ihu tezadı çözemedim. Ve madde hakkında 
verilen izahat arasımda bunu ben tezat olarak 
görüyorum. Bunda bir eksiklik görüyorum. 
«O, 179 a girer» denlildiği takdirde, bunlar da 
oraya girer. Fıkralar zait olur. O, 179 a gür-
mez ise, fıkralar eksik. 

Jfflâruzatımın ve önergemin birisinin kapsa
mı bu. 

İkinci önergeme gelince değerli arkadaşla
rım, (Her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim 
müesseselerine veya müştemilâtına girmeyi en
gelleme suç. Oralarda kalmayı engelleme suç, 
çıkmayı engelleme suç değil. 

Her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim 
müesseselerinde ne yapılır? Eğitim, öğretim ya
pılır. Eğitim ve öğretim yapılan yerlerde ne söz 
konusudur hürriyetlerden? Öğrenim ve öğre
tim hürriyeti söz konusudur. Anayasa, öğrenim 
ve öğretim hürriyetinden söz etmiştir. Bunun 
teminata bağlanmasını emretmiştir. 

Şimdi, bakıyoruz - sırası sonra gelecek - ta
sarının 2 nci maddesi ile, Türk Ceza Kanunu
nun 201 nci maddesi değiştiriliyor. Ve 3 fıkralı 
bir madde metni meydana geliyor. Şimdi orada 
görüyoruz, «Ticaret veya sanat sahiplerini, iş
verenleri» - gidiyorum sıra ile - «bir işin tati
line veya nihayet bulmasına sebebiyet verir ve
ya tatilin devamına âmil olursa» şu kadar ceza 
ile cezalandırılır diyor. 

Altında, 1 nci fıkrayı mütaakıp, metinde yer 
alan fıkrada da şöyle deniliyor; «Her kim yu
karıdaki fıkralarda gösterilen maksatların isti-
tihsaline matuf olmak üzere, cebir ve şiddet ve
ya tehdidolmaksızın, işyerini her ne suretle 
olursa olsun, kısmen veya tamamen işgal eder
se» şu ceza ile cezalandırılır, diyor. 

Şimdi, her nevi ve derecedeki eğitim ve öğ
retim müesseselerini cebir ve şiddet olmaksızın, 
tehdidolmaksızın, fakat Türk Cesa Kanununun 
188 nci maddesine. 5 nci ve 6 nci fıkralar ha
linde eklenen fıkralardaki maksadı istihsal 
için, işgal etmek suç değil. Bir usta, 2 çırağı var, 
bir atelye sahibi, 10 işçisi var. Çalışma ve sanat 
serbestliğini ihlâl etmek maksadı ile.. 

BAŞKAN — Sayın Betil, bir dakikanın ri
ca edeyim. 

1 nci maddenin müzakeresinin hitamına ka
dar toplantının devamını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 
ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Maksadı ile, 

cebirsiz, şiddetsiz, tehditsiz, lâalettâyin bir iş-
verini is^al etme suçtur tasarıya çöre. Fakat, 
bir eğitim ve öğretim müessesesini, öğrenim ve 
öğretim hürriyetini ihlâl etmek maksadı ile ce
birsiz, şiddetsiz, tehditsiz işgal etme, bu tasarı
ya göre suç değildir. 
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Komisyonda bunun eksikliğine işaret ettirn. 
Ve de tatmin edici bir cevap alamadım. 

Bana denildi ki, «4 ncü madde ile bunun ce
vabı verildi.» 4 ncü madde şöyle diyor. «Her 
kim 1 nci fıkrada yazılı olan şahıslardan biri
nin vazife gördüğü yeri, her ne suretle olursa 
olsun, kısmen veya tamamen işgal ederek vazi
fesine mütaallik bir işin yapılmasına mâni olur
sa» diyor. Sadece işgal, orada suç değil. İşgal 
suçun unsurlarından biri. işgal vâkidir, fiil suç 
niteliğini henüz iktisabetmemiştir. İşgalden 
sonra fiilin suç olması için daha bir unsurun 
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Nedir o unsur? 
İşgal ederek, vazifesine mütaallik bir işin yapıl
masına mâni olma unsuru. Binaenaleyh, eğitim 
ve öğretim müesseselerini öğrenim ve öğretim 
hürriyetinin ihlâli maksadiyle cebirsiz, şiddet
siz, tehditsiz işgal etmek bu tasarıya göre suç 
değildir. Onun için, ikinci önergemle de 183 nci 
madde dört fıkradır, üç fıkra ekleniyor. 5 nci 
ve 6 ncı fıkrada yazılı suçları kastederek diyo
rum ki, «5 nci ve 6 ncı fıkradaki maksatları is
tihsale matuf olmak üzere, kamu hizmeti görü
len yerleri cebir, şiddet veya tehdidolmaksızm 
işgal eden, yahut her nevi ve derecedeki eğitim 
ve öğretim müesseselerini, veya müştemilâtım 
veya öğrencilerin toplu olarak sakin oldukları 
yurtları ve benzeri binaları cebir, şiddet veya 
tehdidolmaksızm işgal etmesinin suç olması
nı...» teklif ediyorum. 

Lâalettâyin bir işyeri, arz ediyorum; bir işçi 
çalışır, tek adamdır isçisi de yok. Çalışma ser
bestliğini ihlâl amacı ile o işyerinin cebirsiz, 
şiddetsiz ve tehditsiz işgali mutasavver, Peki, 
eğitim ve öğretim müesseselerinin cebirsiz.. şid
detsiz, tehditsiz işgali mutasavver değil mi?.. 
Bir işçi var, hattâ tek başına çalışıyor. Oranın 
işgali suç da, içinde bulunduğumuz şartlar do-
layısiyle ki bunlara toplum sucu da diyebiliyo-
ruz, suç da; bir eğitim ve öğretim müessesesin
de eğitim ve eğretim hürriyetinin ihlâli maksa
diyle ama, cebir yok, şiddet yok, tehdit yok, 
işgal suç olmasın mı? Onun için ben madde
nin karşısında değilim. Girmeyi engelleme na
sıl ki suçsa, çıkmayı engelleme de suç olmalıdır. 
Kamu hizmeti görülen yere, eğitim ve öğretim 
müesseselerine girmeyi, kalmayı engelleme na
sıl suçsa, çıkmayı engelleme de suç olmalıdır. 
Eğitim ve öğretim müesseselerinin öğrenim ve 

öğretim hürriyetini ihlâl etmek maksadiyle ce
birsiz, şiddetsiz veya tedbirsiz sadece işgal olun
ması da suç olmalıdır. Yeni 1 nci maddedir. Bu 
nedenlerle, önergeme iltifat etmenizi istirham 
ediyorum. Aksi takdirde bu tasarı, Ceza Ka
nunumuzda boş kalmış, veya bugüne kadar ceza 
tehdidi altına alınmasına toplum için fayda gö
rülmemiş bütün fiilleri bu tasarı kapsıyor ve 
tecziye edijror iddiası varit değil, sadece 1 nci 
maddenin görüşülmesi sırasında dahi, şahsi ka
nıma göre açıkladığım iki noktada boşluk ka
lıyor demektir. 

Ben önergelerimi bu boşluğun doldurulması 
için takdim ettim. İltifat etmenizi istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Tokat Üyesi Zihni Betil'in 1 nci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞXAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
ADINA MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — İşti
rak etmiyoruz ve söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Neden iştirak etmediğinizi izah 
edeceksiniz, buyurun Sayın Tığlı. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
ADINA MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Betil Beyefendinin, 
«Resmî bir müesseseye girilmesine zorla mâni 
olmak, orada kalınmasına da mâni olmak suç 
oluyor da, çıkarmasına mâni olmak suç değil
dir.» dediler. Evet, bu maddeye göre doğru
dur. Ama, bu boşluk 179 ncu maddenin hü
kümleri içerisinde mütalâa edilmiş. Çünkü, 
orada hürriyeti tahdit var. Eğer meselâ bir 
hocanın dairesini terk edip, evine gitmesine mâ
ni olunmuş ve böylece hürriyeti tahdit edilmiş
se suç zaten. Buraya da aynı şekilde suç ola
rak koysa idik, mükerrer olacaktı. Mükerrer
liğinden çekinildiği için, resmî dairesini terk 
etmek zorunda kalan bir zatın terkine mâni 
olmak halinin zaten suç olması, hürriyeti tah
dit sebebiyle buraya da aynı şekilde onu almaya 
lüzum görmedik. Ama, bu maddeye göre suç 
değil, fakat 179 ncu maddeye göre suç. Sayın 
Betil Beyefendi, 179 ncu maddeye göre hürri
yeti tahdit teşkil etmiyeceği yolunda da bir 
iddiada bulunamamıştır. «Aynı madde içinde 
olsun.» demişlerdir ama, mükerrer olarak aynı 
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şeyin her iki maddede de suç olarak gösteril
mesi zait bulunmuştur. 

Şimdi Sayın Betil Beyefendinin çok haklı 
olarak göründüğü bir nokta var. O da şu: 

«Nasıl?» diyor, «Bir...» 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Tığlı, bu 1 nci 

takriri okuttum, Bu takrire cevap verdiniz. 
Şimdi 2 nci takrir okunduğu saman iştirak 
edip, etmediğinizi sorduğumda o zaman onu 
izah ederseniz daha nizami olur. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
ADINA MUSTÂFA TIĞLI (Devamla) — 
Peki, o takrir ayrı mı efendim? 

BAŞKAN — Ayrı efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

ADINA MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — 
Peki efendim, saygılar. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Galiba bir 
karışıklık oldu, müsavi rakam bildirdiler. O 
bakımdan takriri tekrar oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etiniyenlsr... Efen
dim, müsavi geliyor. 

NİHAT ALT AN (Çanakkale) — 10 a 12 Sa
yın Başkan, demin 4 sayı fark vardı, şimdi 2 
fark var, kâtiplik böyle olmaz ki. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sinirlenmeyin 
Sayın Altan. Bana öyle bildiriliyor, ben de 
öyle arz ediyorum. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ben de size 
söylemiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kabul edenler, 
ayağa kalksınlar! Kabul etmiyenler ayağa 
kalksınlar... Kabul edilmemiştir, efendim. 

ikinci takriri okutuyorum, efendim. 
(Tokat Üyesi Zihni Betil'in ikinci önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon? Ka

tılmıyor. 
Komisyon adına Sayın Tığlı, izah için bu

yurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

ADINA MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Betil Beyefendinin, 
«Nasıl olup da bir işyerine cebirsiz, şiddet
siz girilir, işgal edilir, suç olur da; bir Devlet 
makamına yine aynı şartlarla .girildiği halde 
suç olmasın » şeklindeki iddiasına bir şey den
mez, esasında. Ama işin özelliği var. Bir işye-
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| rine bir yabancının girmesi, toplu halde işgal 
etmesi ile, zaten meşgul halde, bulunan, işgal 
faalinde bulunan üniversiteler gibi bir yere ta
lebelerinin girmiş olmasının yani, vazife gvördii-
rülmemesi rnaksadiyle işgal olduğunu tavsik 
etmek büyük iihtiiâtlara sebeboiur, zor olur. On
dan çekindik. Bir bakkal dükkânına elbette işi 
olmıyanların girmesi bir maksat taşır. Ve mü
cerret cebir kullanmadan onun yabancılar ta
rafından işgali elbettcki o işyerinde çalışmayı 
felce uğratır ve hattâ tepkilere bile sebebola-
bilir. Ama, zaten meşgul 'halde bulunan, bin
lerce talebesi olan üniversite çocuklarının, genç
lerinin koridorları doldurması, gezmeleri ve 
sairesi, bunu suç sayacak kadar bir işgal mak
sadına matuf olduğunu tefrik etmek kolay de
ğil. ihtilât peyda ederiz. G-erçi, son anarşik 
hâdiseler karşısında Sayın Betil Beyefendinin 
gösterdiği, tepki şayanı şükrandır. Ama, 
ihtilâta da sebebolup, talebeleri nahak 
yere suçlandırmak doğru değildir. İş
gal etmişsin.. Ne yapmışım efendim, silâh mı 
kullanmışım? Hayır. Cebir mi kullanmışım? 
Hayır. Taşla mı yürümüşüm? Hayır. Sopa mı 
bulundurmuşum? Hayır. Ne yapmışını? Kori
dorda gezmişiz, üç yüz kişi. Haydi., mahkeme
ye, hapisaneye. Kolay değil yani.. Hâkim için 
de müşkül, vicdan için de müşkül. Hiç olmazsa 
cebir unsuru olsun ki, o hâdise teorim edile
bilsin. Ama, cebir unsurunu gösterecek her han
gi bir vasıtadan, araçtan âri! olan, sadece tale
be topluluklarını dahi suç sayarak ihtilât pey
da etmek ve talebeler arasında korkunç bir 
kanuni terör yaratmak işimize gelmedi. Ben 
de vaktiyle Sayın Betil Beyefendinin noktai 
nazarına iştirak etmiştim. Hattâ, Komisyonda. 
aynı istikamette bir takrir vermiştim. Redde
dildi. Sonradan çok düşündüm, teemmül ettim, 
içtihadımda hata ettiğimi anlıyarak, bu ka
naatin ve bu kanun metninin daha doğru ol-
duuğnu anladım. Artık, bu cebir unsuru ve va
sıtası taşımıyan talebelerin mücerret kalaba
lıkları sebebiyle bir işgal tevehhümünü yarata
rak, işgal edildi, işten kaldı demek fazla olur, 
kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, iltifat buyurulmamasını say-
gıyle arz ederim, efendim. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan, Komisyondan bir sorum var, müsaade 

I eder misiniz? 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi takriı üzerin
de Komisyonun katılıp, katılmadığını sordum. 
Yani, müzakere bitti. Yani, Komisyon müza
kereler dolayısiyle izalhatta bulunmuş olsa idi, 
söz hakkınız vardı. Fakat, şimdi katılıp katıl
madığını izah ediyor sadece. O bakımdan söz 
hakkı yok. 

Takrire Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Son takriri okutuyorum. Bunu Sayın Ar-
tukmaç konuşmalarında da belirttikleri gibi, 
(bâzı kelimelerin.. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ayrı hu
suslar da var. 

BAŞKAN — Peki okutuyorum takriri efen
dim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1663 sıra sayılı kanun tasarısı 1 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
•Sadık Artukmaç 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 188 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Bir kimse, kamu hizmetlerinin görülmesine 
mahsus binalara veya bunların müştemilâtına gi
rilmesine veya oradan kalınmasına veyahut ora
dan çıkılmasına cebir ve şiddet göstererek veya 
tehdit ederek veya eşya üzerânde zor kullanarak 
«ngel olursa, altı aydan iki seneye kadar hapis 
cezasına mahkûm olur. 

I Bir kimse, her nevi ve derecedeki eğitim 
i ve öğretim müesseselerine veya öğrencilerin 
| toplu halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri 
| yerlere veya bunların müştemilâtına girilmesi-
I ne veya orada kalınmasına veyahut oradan çı-
J kılmasına cebir ve şiddet göstererek veya teh-
j didederek veya eşya üzerinde zor kullanarak 
! engel olursa yukardaki fıkrada gösterilen ceza 
i ile cezalandırılır. 

Eğer yukardaki iki fıkrada gösterilen fiil
ler; silâhla veya kendini tanınmıyacak bir ha-

i le koyarak yahut iki veya daha fazla kişi ta
rafından birlikte veya mevcut veya mefruz 
bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri teh
dit kuvvetinden istifade ederek işlenmiş ise, 
iki seneden beş sene kadar hapis cezası hük-
nıolunur. Ayrıca, beş sene emniyeti umumiye 

i nezareti altına alınabilir. 

I BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı-
, yor mu efendim? Katılmıyor. Takriri oylarını

za arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmi-
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yarın T. B. M. M. Birleşik toplantısı oldu
ğu cihetle, bu toplantının mesai saatleri dâhi
linde biteceği ihtimalini mümkün görmediğim 
için 28 . 9 . 1971 Salı günü sat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma Saati : 19,17 

. . . . > . . - . >m< ..*... 
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GÜNDEMİ 

118 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 9 . 1971 Çarşamba 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

R - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in. ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet işleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçikanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'nm, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim ve Kül
tür bakanlarından sözlü sorusu. (6/576) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/577) 



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/494; Cumhuriyet Senatosu 
1/1265) (S. Sayısı : 1663) (Dağıtma tarihi : 
14 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . İli . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Gene1! Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 

(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığımı) 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

10. — Üste fiilen taarruz suçundan hüküm
lü 1946 doğumlu Şevket oğlu Aykut Alpergün 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 1/375; C. Senatosu: 1/1261) (S. Sayı
sı : 1655) (D. Tarihi : 20.8.1971) (Ret) (Bitiş 
tarihi : 2.11.1971) 

X 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Se
natosu 2/339) (S. Sayısı : 1658) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 8.1971) 

12. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko-
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misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi 18 . 8 .1971) 
(Bitiş tarihi : 2.11.1971) 




