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I. — GEÇEN I 

Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu Kuruluş 
kanun tasarısının geri gönderilmesine dair Baş
bakanlık ve 

izmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin, 506 sayılı Kanunun değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı Hükümetten 
gelinceye kadar ertelenmesine karar verildi
ğine dair Çalışma Komisyonu Başkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23. 2.1965 
gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
5434 sayılı T. C. Emekli! Sandığı Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15.1.1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 
10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla deği
şik birine* maddesine bir fıkra ile kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifle
rinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı 
ve birinci maddesinin komisyona geri veril
mesi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul olun
du. 

Tasanlar 
1. —İş kanunu tasarısı (1/347) (Tarım Ulaş

tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

2. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 

PANAK ÖZETİ 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili Abdul
lah izmen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı 
ve 7 nci maddelerin eklenmesi, İstanbul Mil
letvekili İsmail Hakkı Tekinel'in, 6136 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi ve Mardin Mil
letvekili Esat Kemal Aybar'ın, 6136 sayılı Ateş
li silâhlar ve bıçaklar hakkındaki! Kanunun 4 
ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tekliflerinin gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak, basılıp dağıtılmasından iti
baren 48 saat geçmeden ve öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onandı ve tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanarak maddelere geçilmesi ka
bul edildi. 

9 . 6 . 1970 Salı günü saat 15, te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
Nurettin Ok Memduh Ekşi 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

ve esasları hakkında kanun tasarısı (1/348) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu

zaffer Yurdakuler'in, millî mücadelede büyük 
yararlıklar gösteren zevata vatani hizmet ter
tibinden bağlanacak maaşlar hakkında kanun 
teklifi (2/365) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

— 198 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin ışıklar yan
dıktan sonra beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

1. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, «Ser
best Liman ve Bölge kanunu tasarısı» nın havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/254, 4/75) 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu Başkanı ta 
rafından verilmiş bir önerge var, okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
«Serbest Liman ve Bölge kanunu tasarısı» 

Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. Ge
rekçede de etraflıca belirtilmiş olduğu veçhile, 
transit ticaretimizin gelişmesini temin gayesiyle 
hazırlanmış bulunan kanun tasarısının haiz ol
duğu ehemmiyeti nazarı itibara alan Komisyo
numuz, mezkûr tasarının biran evvel kanuni-
yet kesbetmesinde fayda mülâhaza etmiş bulun-

V. - GÖRÜŞı 

1. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili Abdul
lah İzmen'in, 6136 say ıh Kanuna geçici 6 nci ve 
7 nci maddelerin eklenmesi, İstanbul Millet
vekili İsmail Hakkı TekineVin, 6136 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi ve Mardin Millet
vekili Esat' Kemal Aybar'ın, 6136 sayılı Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri ve Adalet komis-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu

ğumuz vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 

duğundan, İçtüzüğün 25 nci maddesine müste
niden havale, edilmiş olduğu İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret, Maliye, Ulaştırma ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden müte
şekkil bir Geçici Komisyonda görüşülmesi husu
sunun temini ve gerekli işlemin yapılması için 
tasarının Yüksek Başkanlığa sunulmasına ka
rar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 
Yozgat 

ismail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 

j kabul edilmiştir. Mezkûr kanun, kurulacak Ge
çici Komisyonda müzakere edilecektir. 

İÜLEN İŞLER 

: yanları raporları (1/77, 2/184, 2/350, 2/351) 
(S. Sayısı : 178) 

BAŞKAN — Gündemde dünkü birleşimde 
tümü üzerinde görüşmeleri bitmiş bulunan 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının maddelerine geçilmesi oylanmış-

; ti. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum. 
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın

lar. 
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6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun. 

Madde 1. — 6136 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, 
saldırma, şişli baston, sustalı çakı ve benzerle
riyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali mem
nudur. 

Bunlardan, bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline za
bıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca dam-
galanmadıkça satışa çıkarılmaz. 

Münhasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar 
ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermile
ri, ev levazımatından olan veya tababet ve sana
yide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla ben
zerleri bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde görüşmele
rin müddetle kayıtlanması hakkında bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ateşli silâhlarla ilgili ka

nun tasarısı ve tekliflerinin tümü üzerinde 
gruplar kâfi derecede konuştular. 

274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunlarında yapılar 
cak değişikliklerle ilgili kanun tekliflerinin bir
an evvel görüşülmesine imkân vermek için, yu
karda bahsettiğim nedenlerle görüşülmekte 
olan kanun tasarısı ve tekliflerinin maddeleri 
üzerindeki görüşmelerin beşer dakika ile tahdi-
dedilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Türkay 

İstanbul 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Küdaman-
oğlu. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerçekten 
yurdumuzda esef verici birtakım olayları ön
lemek amacını güden ve Ceza Kanununda bâ
zı önemi .değişikli]kleri öngören bu tasarı üze
rinde, Yüce Meclisiniz gereken ciddiyet ve 
önemle durmaktadır. Bu, gerçekten haklı bir 
tutumdur. 

Şimdi, bir başka kanunun görüşülm>eBine va
kit artsın diye bu 'kanunun müzakeresini sınır
landırmak istiyen bir önerge verilmiştir. 

Aziz iarkadaşlarım, bir defa Yüce Meclis 
gerektiğinde her gün toplanarak, bu yetmediği 
takdhde geceleri de toplanarak kendisine dü
şen işleri bitirmejk için her türlü fedakârlığa 
hazırdır. Gruplar toplanmışlar, vakit yetmi
yor denmiş, her gün toplanmaya karar vermi
şiz. Gruplar yine toplansın vakit yetmiyor 
dansın, geceleri de toplanalım; lamıa her hal
de vakit bahanesine sığınarak müzakerelerin 
gereken genişlikte ve ciddiyette yapılmasına 
engel olmalk yanlış bar istektir. Arkadaşlarım
dan rica ediyorum bu önergeyi geri alsınlar. 
Çünkü, vakte ihtiyaçları varsa, biz çalışma sa
atlerimizi uzatarak istedikleri vakti onlara ver
meye hazırız. 

Bir diğer açıdan da bu önergeyi tasvibetme-
diğûmi iarz etmek isterim: Önümüzdeki tasan 
ateşli silâhlarla alâkaüı bir tasarıdır. Binaen
aleyh, Türlkiye'de binlerce insanın tutumu ve 
kaderiyle ilgili hükümler getirilmektedir. Eğer, 
bu kanun üzerinde gereken genişlikte ve önem
de çıalışiamıazsak, bundan doğacak |kusurlan-
mız, kanunla sağlamak istediğimiz amacı eli
mizden kaçırabilir. O takdirde bütün emekle
rimiz boşa gider. Onun için maddelerinde söy-
liyeeeğimiz sözler bulunduğu cihetle, tümü üze-
rnide birçok arkadaşımız söz alıp konuşmadı
lar, «maddelerinde söyleriz» dediler. Beş da
kikalık süre, fikir beyan etmek için yetebilir de, 
yetmiyebilir de. Şimdiden ne söyleneceği bilin
meksizin, bu tasarının daha kâmil bir hale gel
mesi için herkesin yardımını kısıtlamak yanlış 
bir yoldur. 

Binaenaleyh, arkadaşlarımdan tekrar rksa 
edarim, önergeyi geri alsınlar. Eğer, lalma-
makfca ısrar ederlerse, o takdirde Yüce Heye
tinizden bunun reddini dilerim. Çünkü , ceza 
tekniğiyle ilgili maddeler tedvin edeceğiz. Bu
nun üzerinde gerçekten ciddî bir çalışmaya ih
tiyaç vardır, ^kanunun amacına ulaşması için, 
daha kâmil bir halde çıkabilmesi için söyliye-
oekHerimıiz vardır. 

Teşekkür ederim. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Bal
kan, beş dakikalık müddetin on dakikaya çıka
rılmasını şifahen teklif ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Türay, önergesini zapta 
geçen ifadesiyle değiştirmiştir. «Maddeler üze
rindeki görüşmeler on dakika ile kayıtlansın» 
diyor. 

Maddeler üzerindeki görüşmelerin onar da
kika 'ile kayıtlanması hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci mıadda üzerinde söz istemiş bulunan 
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Sayın Ah
met Buldanlı, Hilmi işgüzar, Mevlüt Ocak-
cıoğlu, Salih Aygün, Kasım Küfrevi, Reşit Ül
ker. 

Sayın Buldank, buyurunuz efendim. 
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is

teyenlerin isimlerini okurken, zatıâlinizin ismini 
de ikinci olarak okudum. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Tasarının bu maddesi, suç mevzuu olsun 
veya olmasın, her hangi bir arama veya mu
amele neticesinde istirdaJdolunan silâhların, es
kiden olduğu gibi Genelkurmay Başkanlığına 
değil, Jandarma Genel Kumandanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğünün emrine tahsisi ile 
alâkalı. 

Bu suretle hem bu Genel müdürlüklerin si
lâh teminindeki zorlukları önlenecek ve hem de 
bu silâhlar muattal kalmaktan kurtulacaktır. 
Malûmuâliniz, Ordunun silâh standardı, halkın 
elinde bulunan silâhların standardına uyma
maktadır. O bakımdan, eğer Genel Kurmay Baş
kanlığına veya Orduya bırakılırsa, bunlar kul-
lanılmıyacak, paslanacak veya atılacaktır. 

Bu itibarla kanunun bu maddesi yerindedir. 
Silâhların ele geçirilmesinden sonra Jandarma 
Genel Kumandanlığı veya Emniyet Genel Mü
dürlüğü emrine verülerek bunların hizmette 
kullanılması faydadan hali değildir. Maddenin 
bu şekilde kabulünü temenni etmekteyim. Say
gılarımla. (C. H. P. sıralarından, (Konuşulan 
sözler bu madde ile alâkalı değil» sesleri, gü
lüşmeler) . 

BAŞKAN —'• Sayın Buldanlı, 1 nci madde 
bununla ilgili değil. 

Sayın İşgüzar, buyurunuz efendim, 1 nci 
madde üzerinde. 

Müsaade ederseniz Sayın Buldanlı, sizin 
konuşmanızı ikinci maddeye de geçerli saya
lım, olur mu efendim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 6136 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi üzerinde bendeniz de kısaca gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Esasında memleketimizde son zamanlarda 
huzursuzluğun konusu olarak ele alınan asayiş 
ve emniyeti temin bakımından bu kanun tasa
rısı bugün Büyük Milet Meclisine getirilmiş 
bulunmakta ve esbabı mucibesinde de, bu ka-
ı.un tasarısı kabul edildiği takdirde asayiş ve 
emniyetin sağlanacağı veya memleket içinde 
suçların azalacağı ileri sürülmektedir. 

Memleket içinde kama, hançer, saldırma, 
şiş, şişli baston, sustalı çakı ve benzerleriyle 
sivri uçlu ve oluklu bıçakların imâli bu kanun
la yasaklanmaktadır. 

Esasında 6136 sayılı Ateşli Silâhlar Ka
nununun daha önceki maddesinde de bunlar 
memnu silâhlar arasında gösterilmekte, bun
lar yakalandığı takdirde yine bu Kanunun mad
delerine göre, sanıklarına ceza verilmekte idi. 

Hemen şunu ifade edelim ki, bir memlekette 
suçlu sayısı artıyor ise, o memleketteki insan
ların işledikleri suçlan önlemek için cezaları 
artırmak, şiddetli cezalan o cemiyete getir
mek suçların azalmasını temin etmez kanaati 
bugün bütün eczacıların kabul ettikleri bir ger
çektir. 

Bu bakımdan biz, bu maddenin getirmiş ol
duğu hususları yerinde görmekle beraber, sos
yal, ekonomik ve kültürel tedbirler ve yapıda 
değişiklik yapılmadığı zaman bu kanunla geti
rilmek istenen cezaların miktarları ne kadar ar
tırılırsa artırılsın suçlar daha ziyade artacak 
veya azalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Işıgüzar, 1 nci madde 
suçları artırmıyor.. Oezaları artırmıyor. Mem-
nuiyet.. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bunu arz 
ediyorum efendim. Yani, bunların.. 

BAŞKAN — İmali yasak diyor. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — İmalini 

yasaklamanın bir mâna ifade etmez olduğunu 
ifade için söylüyorum Sayın Başkanım. 

Bunları ortadan kaldırmak, yani imalini or
tadan kaldırdıktan sonra bununla iştigal eden 
insanları, bunu yapan insanları zorlayıcı sos-
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yal yapılarda değişiklik yapılmasını ifade et- | 
me(k istiyorum Sayın Başkanım. 

Ne gibi tedbir alacağız? Biz, bunların ima
lini ortadan kail'dıran bir hüJkmü gelârmekle ve 
biraz sonraki maddelerde de cezalar üzerinde 
de görüşülürken ifade edeceğimiz gibi, yeni bir 
tedbir almak mecburiyetindeyiz ki, bu imalât 
kendiliğinden durmuş olsun. 

Karadenizin muhtelif mmtakalarında bu iş
lerle meşgul olan insanların çoğu ekonomik ba
kımdan geçimini sağlamak için bu yola gitmiş 
bulunmaktadır. Sosyal yapı derken bilhassa 
işçiler, memurlar ve köylüler arasındaki ekono
mik dengeyi ve sosyal yapıyı kastediyorum. 

Bu tahmin edildiği takdirde bunların imalâ
tı ortadan kaldırılabilir. Ağır sanayie gidilme
dikçe, Makina ve Kimyayı genişletmedikçe, harb 
sanayiini esaslı bir şekilde ele almadıkça bunları 
geçim kaynağı olarak kabul eden insanlann ima
lini ortadan kaldırmamız da mümkün değildir. 
Bilhassa bu konu üzerinde bu şekilde işarette 
fayda görüyorsunuz. 

Yine 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yer 
alan, «Bunlardan, bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline za
bıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca dam-
galanmadıkça satışa çıkarılamaz.» keyfiyeti de 
bizim kanatimize göre oldukça tatbikatı zor olan 
bir konudur. 

Bunu ya tam olarak kökten halletmek mec
buriyetindeyiz, ya da böyle, tatbikatta tamamen 
teorik durumda kalan fıkraların kanunun mad
desinden çıkarılması gerektiği kanaatini burada 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde bil-v 

hassa bu imalât, yani hançer, bıçak, şişli baston 
şeklindeki 6136 sayılı Kanunla men edilmek is
tenen âletlerin yapılmasının çeşitli nedenleri ya
nında psikolojik nedenleri üzerinde de durmak 
zorundayım. 

Bugün bunlar imal ediliyor ise, bunun müşte
rileri çok demektir. Arz ve talep kaidesi mesele
si ortadadır. Vatandaşlar, kendi nefislerini, ca
nını, malını, ırzını koruyabilmek için bunlara 
zaruret duymakta ve bunları satınalmak için pisi-
kolojik bir ihtiyaç duymaktadır. Bu bakımdan 
da bilhassa cemiyetlerin huzur içinde çalışabil
mesi, emniyet havasına bürünebilmesi için psi
kolojik yönden de hassasiyetle durulması gere
kir. 

Bunların hiç birini yapmadan, sadece «Bun
lar memnudur» demek, cezalarını, eski kanunda 
gösterilen âzami haddin iki misline çıkarmak 
hiçbir mâna ifade edemez. 

Üçüncü fıkrası üzerinde de, kısaca bir iki 
noktaya işaret etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, 
memleketimizde Kara Avcılığı Kanunu vardır. 
Avcılar Kulübü vardır, avcılık yapılmaktadır. 
Avcılık bir spordur. Bunun mensupları her şey
den evvel daha hassas insanlardır ve sporu ken
di av alanında bâzı vasıtalarla, âletlerle icra 
ederler. Bunlara da biz av tüfekleri diyoruz. Bu 
kanunun üçüncü fıkrasında yivsiz av tüfekleri 
demek suretiyle yivli av tüfeklerinin de memnu 
olduğunu, yani bunların yasaklandığını görüyo
rum. 

Bu, esasında Kara Avcılığı Kanunu ile tezat 
teşkil eder. Çünkü avcıların da bildiği, bilhas
sa veteriner teşkilâtının çok iyi bir şekilde kabul 
ettiği gibi yivsiz av tüfekleriyle bâzı av hayvan
ları vardır ki ölmez, yara aldıktan sonra ölmesi 
mümkün değildir. Bunlar insancıl görüş bakı
mından da yersiz olur. Çünkü bir hayvanı öldür
meden yaralı bırakmak onun ıstırabını kalble-
rinde duymak avcılara yaraşmaz, insanlara da 
yaraşmam. 

Bu bakımdan öteden beri teamül haline gel
miş olan yivli av tüfeğini bu kanunun 1 nci mad
desinin getirdiği son fıkra ile ortadan kaldırma
nın yerinde olmadığını bu şekilde ifade etmek is
tiyorum. 

Bu bakımdan bendeniz diğer maddeler üze
rinde de söz aldığım zaman işaret edeceğim veç
hile, hiçbir zaman şiddet tedbirleri yolu ile ceza
ların artırılması yolu ile, bâzı vasıtaların imalini 
memnu kılmak yolu ile hiçbir zaman memlekette 
emniyet ve asayiş temin edilemez. Bunun en bü
yük nedenlerini biz kültürde görüyoruz. Bunları 
kültürlü insanlara verseniz de kullanmazlar. 
İmalini isteseniz ve milyonları da verseniz, eko
nomik bakımdan tatmin edilmiş, sosyal yapıda 
muayyen seviyeye gelmiş olan insanlar rizikola
ra katlanmazlar. Çünkü onlar için memnu olan 
bir şeyin yapılmasından sonra bir günlük ceza
nın, hattâ bir saatlik cezanın bile onların benli
ğinde, kendi kafalarında ve kendi kültür anla-
yışlarındaki ıstırabın derinliği büyüktür. 

Bu bakımdan biz bu maddelerin getirmiş ol
duğu 2 nci fıkranın tamamen yersiz olduğunu, 
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3 ncü fıkradaki yivsiz av tüfekleri tâbirinin de 
kaldırılmak suretiyle yivlilerin de buraya ithal 
edilmesinin yerinde olacağı kanaatini taşımak 
suretiyle fikirlerimizi söylemiş oluyoruz. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu kanunun 4 ncü 
maddesinin değişikliğini öngören sebeplere işti
rak etmemenin mümkün olmadığını daha önceki 
görüşmemde söylemiştim. Ancak, bunu sayın 
komisyonun da, Hükümetin de çok iyi bir şekil
de büyük bir anlayış içerisinde ele alması lâzım
dır. Memleketin içinde bulunduğu, bilhassa bi
raz sonraki maddelerde yer alan üniversiteler
deki, partilerdeki, bâzı yerlerdeki hâdiseleri Ön
lemek bakımından çok yerinde olacaktır bu mad
delerin imalinin yasaklanması... Ancak, tek ta
raflı düşünüldüğü için de hiçbir mâna ifade et-
miyeceğini bu şekilde beyan etmek suretiyle he
pinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; 

1 nci madde 6136 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasını ilk kelimede değiştiren 
bir maddedir: «Memleket içinde kama, hançer, 
saldırma, şişli baston, sustalı çakı ve benzerleriy
le sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnu
dur. 

Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline za
bıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damga-
lanmadıkça satışa çıkarılamaz.» 

Biz adliyeci olmak itibariyle tecrübelerimiz
den vardığımız ( netice şu oluyordu : Bu han
çer, kama, saldırma, şişli baston, sustalı çakı 
ve benzerlerinin taşınması umumiyet arz edi
yor. Aşağı - yuikarı herkeste bir kama, saldır
ma, şişli baston, cinayetlerin, yaralamaların 
artmasında büyük önem taşıyor. Bu bakımdan 
(bu maddeleri biz yerinde bulmaktayız. Esa
sen eski kanunumuzda da aynı maddeler mev
cuttur. 

Şimdi değişiklik şurada; 3 ncü fıkrada, bir 
kelime üzerinde oluyor : «Münhasıran sporda 
kullanılan ateşli -silâhlar ve mermileri ile yivsiz 
av tüfekleri ve mermileri, ev levazımatmdan 
olan veya tababet ve sanayide yahut tarımda 
kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hü
kümlerine tabi değildirler.» Bu eski maddede 
de aynen mevcuttur. Yalnız şurada «ateşli si

lâhlar ve mermileri ile av tüfekleri» yazılıyken, 
burada, yivsiz av tüfekleri şeklinde, «yivsiz» 
kelimesi konulmuştur. Biraz evvel arkadaşımın 
da izah ettiği gibi, yivsiz av tüfeklerinin avcı
lıkta öteden beri (kullanılmakta olduğu ve ken
dine has kanuDİariyle serbest bırakıldığı ve bu 
meslek için lüzumlu bulunan bir tüfek olduğu 
belli. 

Bunun dışında, bilhassa Çukurova'da domuz 
avcılığı, ziraate büyük zarar veren domuzla
rın ifnasında kullanılan bir av tüfeğidir. Di
ğer av tüfekleriyle, yivsiz av tüfekleriyle bu 
avcılığın, zararın ifnasına imkân bulunmuyor. 

Şimdi, evvelce bu fıkrada, «yivsiz» kelimesi 
yoktu. Dolayısiyle yivli av tüfeklerinin de ima
linde ve kullanılmasında serbestiyet mevcuttu. 
Şimdi, bu kanunun komisyonca konulan 7 nci 
maddesi var. Burada, «Bu kanunun 1 nci mad
desiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamına 
alınan yivli av tüfeklerini ellerinde bulundu
ranlar» diye, yivli av tüfeklerine de ceza ko
nulmuştur, memnuiyet verilmiştir. Gerek Çu-
kutova'daki domuz avcılığının ziraatte önemi 
ve bunun da ancak yivli av tüfekleriyle yapıl
ma durumu, gerekse diğer mahallerde cana
var ve sair gilbi vahşi hayvanların ifnasında, 
yivli av tüfeğinin serbest bırakılmasının önemi 
çok büyüktür ve zaruridir. 

Şimdi bunu komisyonun koyduğu 7 nci mad
dede göreceğiz. Yalnız, bu maddede, bu «yiv
siz» kelimesinin çıikanlması, bu 7 nci maddede 
yivli av tüfeklerinin yasak edilmesi mevzuun
da bir dönüşümüz icabederse, bunun da bura
dan çıkarılması lâzımdır. Madde, zaten eskisi
nin aynıdır fıkralariyle beraber, bir yivsiz ke
limesi konmak 'suretiyle, ileride 7 nci madde
de tezekkür edilen yivli av tüfeklerinin yasak-
lığını sağlamak ve bu maddede de onu yerine 
oturtturmak maksadiyle getirilmiştir. Ben, bu 
maddeden, bu fıkradan yivsiz kelimesinin çı
karılmasını da teklif edeceğim. 

Yivli av tüfeklerinin gerek avcılıkta ve ge
rekse memleketimizin şartları itibariyle ziraa
te zarar veren domuz gibi, diğer bölgelerimiz
de, ormanlarımızda vahşi hayvanların ifnası 
gibi fiillerde kullanmak üzere, zaruri olduğu 
gerek avcılar tarafından bizlere gelmiş bulu
nan mektuplardan ve gerekse bilhassa dün Çu
kurova'da birkaç arkadaşla 'görüştüm, buna 
şiddetle muarız oluyorlar. Bu bakımdan, bu 
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madde üzerinde görüşmeler sırasında, yivsiz 
kelimesinin 3 ncü fıkrasından çıkarılmasını tek
lif edeceğim ve (bu teklifimin de kaibul edilmesi
ni arkadaşlarımdan istirham edeceğim. Şayet 
(bir zaruret olursa, 7 nci maddeyle birlikte gö
rüşülmesini de komisyonun ayarlamasını rica 
edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Son yıllarda memleketimizde işlenen adam 

öldürme ve yaralama suçları, jandarma ve 
polisin yaptığı istatistiklere göre, bir hayli 
artmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, 6136 
sayılı Kanuna muhalif olarak, silâh kaçakçı
lığı da sıon hızla artmış, aynı zamanda bu du
rum karşısında vatandaş, güya ortalıkta bir 
şey varmış gibi, biraz önce bir arkadaşımızın 
(buyurdukları (gibi, silâhlanma yolunu tutmuş
tur. Bu hakikattir, bunu gizlemeye de bizim 
görüşümüze göre lüzum yok kanaatindeyiz. 

Ancak, şurasını işaret etmekte fayda mülâ
haza ediyorum : Kuvvet hâkimiyeti devri çok
tan tarihe karışmıştır. Hakkın kuvvet olduğu 
devir de, tarihe intikal etttiğine göre, hak 
aramanın yolu cefoir, şiddet veya kama, han
çer, saldırma, ateşli silâh değildir. Anayasa
mız hak ve adaletin nasıl tevdi edileceğini sı
nırlamış ve bu arada hak ve adaletin tevdii için, 
en çok yükü de adlî mahkemelere tevdi etmiş 
'bulunmaktadır. Haksızlığa uğrıyan her vatan
daş kanun önünde eşidJolduğuna göre, mahke
meye müracaatla hakkını aramada serbest ve 
muhtardır. Bu durum karşısında kamaya, 
hançere, saldırmaya, şişli bastona, sustalı çakı 
ve benzerlerine, bu arada ateşli silâhlara hiç
bir suretle ihtiyaç yoktur kanısındayım. 

Biz, bu kanunla öyle tahmin ediyoruz ki, 
Hükümetimiz şiddet tedbirleri getirmemekte, 
normal hayatı tanzim etmek için, gerekli şe
kilde !bu havaya müdahale etmek zorunda kal
mıştır. Ancak, sanat ve meslekinin icrasında 
kullanılan silâhları zaruri olarak imal edenle
rin, Ibu silâhları damgalattıktan sonra piyasa
ya şevklerinde de fayda vardır. Çünkü, yasak 
(bir silâhı mesleki icalbı üzerinde taşıyan bir şa
hıs, tutuklandığı zaman, damgalı ise kanunun 
verdiği imkânlardan faydalanarak kurtulacak, 

damgalı değilse kurtulamıyaoaktır. Bunun bir 
misalini burada açıklamada fayda mülâhaza 
ediyorum. Meslekim icabı başımdan geçtiği 
için, fayda var sanırım. Mezbahalarda çalışan 
kesiciler, bunun en güzel örneğidir kanısında
yım. 

Yalnız, (ben dün ve evvelki gün, bâzı sporla 
meşgul olan arkadaşların şikâyetlerini dinle
dim. Memleketimizin coğrafi yapısı itibariyle, 
yivli av silâhlarına da ihtryaöolduğu kanısın
dalar. Eğer komisyon veya teklif sahipleri bu 
hususa eğilir, bu maddeyi yivli ve yivsiz av si
lâhlan şeklinde maddeye ithal ederse, fayda 
var kanısındayım. Za'fın, kinin, kan ve kan 
dâvasının takibi için mutlak surette kullanılan 
hu silâhlar için bence (bu cezalar hafiftir, da
ha ağır olmasına ihtiyaç var. Herkes, hakkı
nı mutlak surette ilgili makamlarda aramalıdır. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Küfrevi, buyurunuz efen
dim. 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Av sporuyla senelerden beri meşgul olmuş 
nâçiz bir arkadaşınız sıf atiyle, av silâhlan 
konusunda tamamiyle teknik maruzatta bulun
mak üzere, huzurunuza gelmiş (bulunmaktayım. 

Milletlerin, kendi millî varlıklariyle telif 
ettikleri sporlar vardır. Her millet, hünyesiyle 
bağdaşan bu sporlar dolayısiyle şöhret kazanır. 
Fakat, yeryüzünde hübün milletlerin, insanın 
tarihin sahnesinde zuhur ettiğinden bugüne ka
dar, iştirak halinde Ibulunduklan tek spor sa
hası avcılıktır. Avcılık, (bütün milletlerin müş
terek bir sporu olarak, bugün dahi medeni 
insanın hayatında (büyük bir yer işgal etmekte
dir. 

Bu itibarla, ıbu maddenin, avın icra edilme
si için zaruri olan . silâhlara koymuş olduğu 
tahdit bakımından, üzerinde durulmak gerekir. 
Bendenizin mâruzâtım tamamen teknik yönden 
hu konuda olacaktır. 

Av silâhlan, yivli ve yivsiz olarafk iki gru-
bıa aynhyor. Yivsiz ıav silâhlan konusunda 
bir ihtilâf mevcut değil. Fakat yivli av silâh
lan konusunda bu madde, avı tamamiyle mef
luç ve sadece uçan av hayvanatına münhasır 
bir hale getiriyor. 
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Evvelâ, av silâhlıannın tavsifi, avlanacak 
ıav hayvanının cinsine göre yapılmaktadır. Dün
yanın her tarafında, her sene av silâhlarını, 
istimal edecek mıntıkalara göre tâyin eden ki
taplar neşredilir ve avcılar veya av [kulüpleri 
bu kitapları temin ederler. Bunların en meş
hurları, bu ©enenin «Shooters Bible» isimli ki
tabıdır. Amerika'da neşredilir. Dünyanın bü
tün av silâhlarını, yivli yivsiz silâhların va
sıflarını, av hayvanatı için istimal edilecek 
malzemeyi ihtiva eder ve dünyanın her tarafın
da satılır. Bugün, bende yalnız bu kitap bu
lunmaktadır. Fakat sadece bu [kitap literatü
rü teşkil ediyor değildir. Almanların da kitabı 
vardır, Fransızların da vardır, İsviçrelilerin 
de vardır, İtalyanların da vardır. Her sene 
bu kitaptan çıkar ve bu kitaplar av tüfeklerini 
ve av malzemelerini tavsif ederler. Binaenaleyh, 
benim şimdi sunacağım bilgi, tamamlyle bu 'ki
taplardan alınmıştır, teknik bilgidir ve yeni, 
taze bilgidir. 

Yivli ve yivsiz silâh tarifi av literatüründe 
geçmez. Avda kullanılacak merminin, fişeğin 
vasfı ay literatüründe geçer ve bu fişeklere gö
re silâh imal edilir. Bu itibarla, yivli av fi
şeğinin, av mermisinin vasfı üzerinde durursak, 
yivli silâhın ehemmiyeti kendiliğinden tebey-
yün eder. 

Evvelâ, avlayacağımız hayvan, bir avcının 
avlayacağı hayvan menzil bakımından, mesafe 
bakımından, enerji bakımından ve o hayvanı, 
Hayvanları Himaye Cemiyetinin standartlarına 
göre, acı çektirmeden vurma bakımından fişek 
tesbit edilir. Menzil yönünden, Türkiye'de 
kara avcılığında kullanılan en aşağı vasıftaki 
fişek şöyle olmaik gerekir: 100 metre mesafede, 
saniyede 2 bin fit sürate sahibolmalıdır. Tür
kiye'deki kara hayvanatında kullanılacak mer
minin en aşağı vasfı, 100 metre mesafede sa
niyede 2 bin fit olmalıdır. Sürat budur. Kul
lanılacak silâhın, tevcih edileceği hayvanın 
cinsine göre de, enerji bakımından şöyle bir 
ölçü mevcuttur: Türkiye'de yabanî keçi, pro
fesyonel avcıların mevzuudur. Yabanî koç var
dır, ayı vardır, geyik vardır, helik vardır 
ve Aydın taraflarındaki avcılardan duyduğuma 
göre, ben oralarda bulunmadım, dağ arslanı da 
mevcuttur. Dağ arslanı bilinen arslan cinsin
den değildir. Fakat, Aydın havalisinde olduğu 
söylenmektedir. 

Şimdi, bu hayvanlar için kullanılması en as
gari enerji yönünden merminin, 100 metrede 
1 cm2 ye 1 000 kg. tazyiki olması gerekir. 100 
metrede 1 cm2 ye, 1 000 kg. tazyik yapmayan 
bir fişek, bu avlarda kullanılmaz. Hiçbir işe 

' yaramaz, avcıyı felâkete sürükler. 
Şu halde, Türkiyetöe imal edilecek av silâ

hında bu fişeği kullanacak ancak yivli tüfek ile 
ava gitmek mümkündür. Bu fişeği kullanan yivli 
tüfekle ava gitmediğiniz takdirde hiçbir şey av-
layamazsınız ve tehlikelere mâruz kalırsınız. 

Şu halde, yivli av fişeğinde üç vasıf orta
ya çıkıyor: 

1. Menzil yönünden sürat; 
2. -Muayyen mesafede enerji; 
3. Fişeğin mermisi, çekirdeği. 

Fişeğin çekirdeği, mantarlaşma yönünden 
Mii yara açarak büyük bir güçle hayvanı der
hal öldürebilmeli ve deliş gücüne sahibolmama-
lıdır. Av mermisi delici güce sahip ise, avı öl-
dürmiyecektir, delecektir ve yaralayacaktır. Bi-
laenaüeyh, delici güce sahip bir mermi, av fi
şeği sayılmaz. 

Şu halde, maruzatımı hülâsa edersem; sü
rat ve enerji yönünden ve çekirdeğinin mantar
laşması yönünden yivli av tüfeğinin mermisi 
vasıf taşımaktadır ve bu vasıflan ihtiva ettiği 
haiz olduğu takdirde av fişeği sayılır, aksi tak
dirde müsademe fişeğidir. Hiçbir şekilde avda 
kullanılmaz, dünyanın her tarafında memnu-. 
dur. 

Şimdi, ancak yivli av tüfeğinde bu vasıflar 
olduğuna göre; acaba yivsiz av tüföMerini de 
bu vasfa yaklaştırmak ve böylece yivli av tü
feğinden kurtulmak mümkün müdür? 

Muhterem arkadaşlar; avcılar yivli ve yiv
siz av silâhı taşımaktan şikâyetçidirler. Zira, 
yivsiz silâh taşıyarak, meselâ bir yabani hindi 
avına gitmiş bulunan kimsenin karşısına ani 
olarak bir hayvanın çılkışı halinde, nefsini 
müdafaa zarureti vardır. Bu bakımdan yivli 
fişsk kullanmak mecburiyetindedir. Şu halde 
iki tüfek birden taşıyacaktır: Bir yivli ve bir 
do yivsiz tüfek taşıyacaktır. Uzun mesafelerde 
av arkasında gezen bir insan için bunları taşı
mak büyük bir mâna ifade eder ve mühim yor
gunluk tevlideder. Bu itibarla tercihe şayan 
değildir. Bir silâhla gidilsin, istenir. Bunun 
için, yivsiz av tüfeklerinde de, enerjiyi ve men-' 
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zili çoğaltarak, yMi tüfeğin gördüğü vazifeyi 
görme imkânları araşjtırıltoııışitır. Bu itibarla 
'hepimizin malûmu olduğu veçhile, yivsiz tü
feklerde «şevrotin» denilen bir cinıs fişek kul
lanılmaktadır. Şevrotin, Fransız menşeli bir 
fişek sistemidir ve 9 kurşun ihtiva eder. Bu' 
9 kurşun endaht edildiği takdirde, üçer üçer 
bölünerek menzile doğru gider. Bu üçer üçer bö
lünme avın kaçırılmasına müncer olabilir. Bu 
itibarla muayyen mesafede bunu ava endaht et
mek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Küfrevi, bir dakikanız 
vardır; lütfen toparlayınız. 

KASIM KÜFREVİ (Devamla) — Meselâ, 
şevrotin ile ancak 15 metre mesafeden.avi vu-
rabilıirsiniız ve şevrötinin gücü ile ancak bir 
domuz öldürebilirsiniz. Şevrötinin dışında, bir 
de Breneke yivli kurşunu mevcuttur. Bu da son 
i cad edilmiş tir, bunu da kullanabilirsiniz. Bu
nunla da ancak - enerji yönünden - 50 metre 
içerisinden bir domuz vurabilirsiniz. Domuz
dan büyük hayvanlara bunu kullanamazsınız. 
Zira bunun enerjisi 100 metrede 500 Kg. dır. 
1 000 kg. ağırlık ararken 500 kg. karşımıza 
çıkıyor. O halde bunu da kullanamayız. 

Vaktimin dolması hasebiyle bu babta fazla 
bilgi veremediğimden dolayı üzüntü duyuyo
rum. Fakat, Sayın Başkanım biraz müsamaha 
ederse derhal bunu hülâsa ederek mevzua bağ
lıyacağım. 

'Bu itibarla, eğer biz yalnız yivsiz av silâ-
• hiyle, yivsiz av tüfeği ile avın yapılması mec
buriyetini koşarsak; bu itibarla ava giden ve 
kamp kuran bir avcının, vurduğu hayvanat do-
layısiyle av etine gelen yırtıcı hayvanlar kar
şısında kalıp parçalanmasına imkân sağlamış 
oluruz; dolayıısiyle nefsini müdafaa edemiye-
cektir. 

Şu halde av, katiyen yivli silah olmadığı 
takdirde icra edilemez. Sadece uçar hayvanların 
evciliği yapılabilir, o da büyük tehlikeler arz 
etmektedir. 

Bu itibarla, yivli silâhların mutlak surette 
nu maddedeki gibi değil, fakat İçişleri Bakan
lığının izniyle kullanılması mluna gitmeliyiz. 
Bu itibarla, içişleri Bakanlığının bir yönetme
liği, hakiki avcılara bu silâhlan kullanma im
kânını bahsetmelidir. 

Bu itibarla bendeniz Başkanlığa bir öner-
"ge takdim etmekteyim. Bu önergem sadece 

prensibi vaz'ediyor. İçişleri Bakanlığının izni 
ile bu silâhların kullanılması imkânının sağ
lanmasını istihdaf ediyor. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Gerçekte benden evvel konuşan arkadaşları
mın da ifade ettiği gibi, bu madde lönemlidir. 
Memleket hayatı bakımından dağlık arazide bu
lunan, ormanları olan, çeşitli av hayvanları bu
lunan bir ülkede; bu maddede getirilen esas ö-. 
nemli bir yer tutar ve eğer yanlış bir şey yapar
sak Türk vatandaşları bundan mutazarrır olur
lar. 

Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum : 
Evvelâ Hükümet tasarısında' böyle bir madde 
yoktur. Hükümet tasarılarının elbetteki bir özel
liği vardır. Hükümet tasarılarını, Devletin, Hü
kümetin uzmanları hazırlarlar. Bunun tatbika
tını bilen, işin içinden yetişmiş, bütün yan te
sirlerini ölçebilen uzmanlar bu tasarıları hazır
larlar. Halbuki, buraya getirilen madde, hükü
met tasarısında mevcut değil; bir değerli arka
daşımız tarafından teklif edilmiş ve komisyonca 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, benden evvel konuşan »ayın Kasım 
Küfrevi - ki, vatandaşlardan gelen mektuplarda, 
kendisinin avcılık hususunda bir uzman olduğu
nu avcılar ifade etmektedirler - bunun teknik 
tarafını anlattılar. O teknik taraflara aynen 
iştirak ediyorum. Yani, yivli tüfek olmadığı za
man hiçbir ava çıkılmanıası ihtimali doğar. Çün
kü dağa gittiniz, karşınıza ayı mı çıkacak, domuz 
mu veya daha vahşi bir hayvan mı çıkacak; 
bunu kestirmenizin imkânı yoktur. Böyle vah
şi hayvanlara karşı korunacak vâsıtaları yanı
nıza almadan, öyle mıntıkalara Igitmeniz de müm
kün değildir, yani teknik bakımından böyledir. 

Bugüne kadarki tatbikat nedir? 

Şimdi teklif sahibi değerli arkadaşım - ge
rekçesinden anlaşılıyor - şjöyle düşünmüştür. Di
yor ki; «Bizim mıntıkalarda bu türlü tüfekleri 
elinde bulunduran insanlar var ve bu tüfeklerle 
suc işliyorlar.» Yanlış olmıyabilir. Fakat 
bu türlü tüfeklerle, yani yivli tüfeklerle 
Türkiye'de ne kadar cinayet işlendiği ve 
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ne kadar şekavet yapıldığı hakkında etlimiz
de bir istatistik yoktur. Yalnız, bildiğimiz bir 
şey varsa, o da bu türlü tüfeklerin avcılar tara
fından kullanıldığıdır. Bugüne kadar avcılar 
için yürürlükte olan Kara Avcılığı Kanunu var, 
onun hükümleri caridir ve yeni bir kanun da 
yüce huzunmuzdadır: «Kara Avcılığı Kanunu 
Tasarısı» ismi ile gelmiştir. Bakınız onun 5 nci 
maddesinde, «Bir kimsenin av tezkeresi» yani 
böyle (bir yivli tüfeği taşıyabilmek için av tezke
resi olması lâzım. «Av tezkeresi alabilmek için 
aşağıdaki nitelikleri taşımak ve gerekli belgele-
r râlmak şarttır.» Gelişi güzel bir kimse bunu 
alamıyor. 

«a) Yerleşmiş bulunduğu yerin (T. A. B. 
K.) na bağlı bir kulübe veya derneğe üye ol
mak; 

b) 18 yaşını bitirmiş bulunmak; 
c) Ayırdetme güc ve yeteneğini taşımak ve 

seyahat altında bulunmamak; 
d) tyi ahlâk sahibi olmak; 
e) Avcılık mevzuatı kuralları genel av

cılık bilgisi ve av tüfeklerini kullanmak konu
larında, yeterli bilgilere sahibolduğunu, bulun
duğu yerin mülki âmirinin tensibedeceği iki av 
komisyonu üyesi ile avcı kulüp veya derneğinin 
seçeceği iki üyeden kurulan bir sınav komisyo
nunca belgeye bağlatmış olmak; 

f) Yaralama, öldürme, ırza saldırma, hırsız
lık, yağma, yol kesme, adam kaldırma, sarhoş
luğu itiyat haline getirmiş bulunmak veya uyuş
turucu maddeleri imal, ihraç veya ithal etmek, 
yahut bulundurmak, satmak, kullanmak... diye 
devam ediyor. Bunları söylemekle kıymetli 
vaktinizi almıyayım. 

«g) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren orman suçu işlememiş bulunmak; 

h) Sağlık durumunun avcılığa elverişli ol
duğuna dair hükümler» vesaire... 

Şimdi görülüyor ki, değerli arkadaşlarım, bu 
çıkmamış bir kanundur, bir tasarıdır. Doğru... 
Fakat, bundan evvelki bir kanunda da buna 
benzer kayıtlar var. öyle ise, demek ki, böyle 
bir silâhı biz İçişleri Bakanlığının izni ile avcılık 
ruhsatını almış olanlara tanıdığımız takdirde 
ve böyle bir ruhsata sahibolmadan böyle silâhla
rı elinde bulunduranlar; ki, adam öldürmeden 
dolayı dağa çıkmış bir adamın elinde böyle bir 
silâh varsa, bu avcı değildir, avcı da olamaz, 
öyle ise onun elinde bulundurmasını ayrı bir suç 

olarak görmek lâzımdır. Yani, avcının elinde bu
lundurması suç değil; fakat avcının dışında olan, 
kanunların İçişleri Bakanlığının gösterdiği yol
ların ve usullerin dışında bu silâhı elinde bu
lundurmanın suç olması doğrudur. Bunun dışın
da, alelacele Hükümetin hazırlamadığı bir meti
ne - komisyonu tenkid etmek için söylemiyorum, 
komisyona da saygım üstündür - Yüce Meclis da-
fca iyi noktaları getirebilir, onu ifade etmek is
tiyorum. Böyle alelacele vereceğimiz bir karar, 
memleket avcılığına büyük zararlar getirecek
tir. 

Bundan dolayı, bu ibarenin buradan çıkarıl
masına dair bir önerge verdim. 

Yine gelen mektuplardan birisinde deniyor 
ki, - Erzincan'dan yazmışlar - «Biz avcılar olarak 
bunun izne bağlı olmasını savunduk. Hattâ git
tik müracaat ettik. Fakat, bugünkü kanunlarda 
serbest olduğu için bir muamele yapmamıza lü
zum yoktur, diye idari makamlar bize cevap ver
diler. Biz avcılar da, bu türlü tüfeklerin ruhsat
la bulundurma ve taşıma ruhsatının avcılara ve
rilmesine zaten taraftarız.» diye kendileri de tek
lif ediyorlar. Zannediyorum ki, eğer Bakanlık 
temsilcileri ve yüksek komisyon bizim düşünce
lerimizde yanıldığımızı anlatacak başka kuvvet
li deliller göstermezlerse, en mâkul bir yol da 
bu olacaktır. Lütuf buyursunlar, maddeyi geri 
alsınlar ve bunu uygun bir şekilde tedvin ede
lim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, komisyon adına 

buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Arkadaşlarımızın mü
talâalarını dinledik, önergeler verildi. Bu veri
len önergeleri lütfen komisyona iade buyuru
nuz. Maddeyi yeniden tedvin ederek getirelim. 

BAŞKAN — Peki efendim, talep üzerine 
önergeler komisyona verilmiştir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — ladenin şekli 
değişecektir. Bunun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon verilmiş bulunan bü
tün önergeleri talebetti. Talebettiği zaman hava
le mecburidir. Onu takiben önergeler muvacehe
sinde ya maddeyi aynen bâM bırakacak, veya
hut değiştirecektir. Sizin söz hakkınız elbette 
mahfuzdur. Konuşmalar bitmiş değildir Sayın 
Bozatlı, onu demek istiyorum. 
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1 nci madde ile ilgili olarak verilmiş bulu
nan değişiklik önergeleri komisyona havale edil
miştir. Başka arkadaşlarımın da 1 nci madde 
ile ilgili olarak değişiklik önergeleri var ise lüt
fen komisyona versinler. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 6136 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 10. — Adlî mercilerce müsaderesine 

karar verilen veya zabıtaca her hangi bir suret
le ele geçirilen ateşli silâhlarla mermiler ve bı
çaklar ayniyat makbuzu mukabilinde Millî Sa
vunma Vekâleti emrine verilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge-
nel^Kumandanlığınm ihtiyacı bu silâh ve mermi
lerden öncelikle karşılanır. 

BAŞKAN — Sayın 0zgüner bu madde üze
rinde, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Getirilen tasarıda ceza miktarlarının artırıl
mış olması hakikaten hepimizin dikkatinden kaç
mamaktadır. Bunun mucip sebebi; bir bakıma 
Sayın İçişleri Bakanının izah ettikleri, bir ba
kıma daha ziyade A. P. nin saym sözcülerinin 
ifade ettikleri üzere bir noktada toplanıyor: 
Türkiye'de son birkaç sene zarfında ateşli silâh
larla vukubulan suçlar göze batar bir derecede 
çoğalmıştır. 

Arkadaşlarım, şimdi esas üzerinde duracağı
mız nokta zaten bu. Türkiye'de birkaç yıl zarfm-
da ateşli silâhlar ile suç adedi çoğalmıştır. İsta
tistikler böyle gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, zannediyorum 
2 nci madde üzerinde konuşacaksınız değil mi? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet 
2 nci madde üzerinde. 

BAŞKAN — 2 nci madde «Ayniyat makbuzu 
mukabilinde müsadere edilen silâhlar Millî Sa
vunma Bakanlığı emrine verilir.» diyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım, özür dilerim. Bize dağıtılanlarda bu 
yok. Ben ancak komisyondaki tasarı özünü al
dım. Değişmiş demek ki, çok özür dilerim. 

O maddede konuşacağım. Yani elimize geç
mediği için, zaten gündemde de yok. Cezaların 
artırılması ile ilgili madde zannettim, özür dile
rim o maddede konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde lütfen. 
2 nci madde üzerinde Sayın Karakeçili, bu

yurunun. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Evvelâ 2 nci maddede şöyle deniyor: «Müsa

dereye tabi bulunan ateşli silâhlarla mermiler ve 
bıçaklar ayniyat makbuzu mukabilinde Millî Sa
vunma Vekâletine tevdi edilir.» Ben buradaki 
«Vekâlet» deyiminin yerine «Bakanlık» deyimi
nin konulmasını teklif ediyorum ve bir önerge 
de Yüksek Başkanlığa vermiştim. 

İkinci olarak; «Müsadere edilen silâh ve 
mermilerin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan
darma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarında ön
celikle kullanılacağını» öngörmüştür. Yani bu 
üçlü makam; Jandarma Genel Komutanlığı, Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Millî Savunma Ba
kanlığı arasında nasıl bir koordine şekli bulabi
leceğimizin Sayın İçişleri Bakanı tarafından 
açıklanmasını istirham ediyorum. 

Bu madde hakkında fikrim şudur; yani mad
de şu şekilde tedvin edilseydi bence daha iyi 
olurdu ki, teklifim de budur : Müsadere edilen 
ateşli silâhlarla mermilerin direkt olarak İçişle
ri Bakanlığının uhdesine bırakılması lâzımdır. 
Eğer biz 2 nci maddeyi bugünkü tasarıda bulun
duğu şekli ile kabul edip ve tatbik edersek, o 
zaman iki muamele yapmış oluruz. Yani ileride 
Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün ateşli silâhlara ve mermilere 
ihtiyacı olduğu zaman nereye müracaat edece
ğiz? Tekrar Millî Savunma Bakanlığına gidece
ğiz; «Efendim, mermilere, ateşli silâhlara ihtiya
cımız var...» Ne olacak o zaman? Hem zaman is
rafına -sebebiyet vermiş oluruz ve hem de kırta
siyeciliğe. Yani iki, üç elden bu Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlı
ğının ihtiyacını karşılamış oluruz. 

Onun için diyorum ki; müsadere edilen mer
miler ve ateşli silâhlar bu hususta direkt olarak 
içişleri Bakanlığının emrine bırakılmalıdır. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 

istiyen... Buyurun Sayın Seydibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bu maddede - evvelki metinde de var zaten -

müsadere edilen silâhların Millî Savunma Ba
kanlığına verileceği var. Bu, esiri kanunda da 
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var idi. Yalnız son Hükümet teklifinde bunların 
İçişleri Bakanlığına verilmesi öngörülüyordu. 

Bu madde Komisyonda değiştirilmiştir. Sebe
bi; evvelâ içişleri Bakanlığının bu müsadere edi
len silâhları depo edecek bir deposunun mevcu-
dolmaması gerekçesi hâkim olmuştur. 

Diğer taraftan Komisyon müzakeresi sırasın
da da ileri sürülen bâzı sebepler buna âmil ol
muştur. Netice itibariyle silâhların eskisi gibi 
yine Millî Savunma Bakanlığında bırakılması 
Komisyonca da uygun mütalâa olunmuştur. 

Ancak, bu silâhlardan Emniyet Genel Müdür
lüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının ih
tiyaçlarının karşılanması da haklı bir sebep ola
rak mütalâa edilmiş ve Millî Savunma Bakan
lığından talep üzerine bunun tahsisini Millî Sa
vunma Bakanlığının yapacağı öngörülmüştür. 

Bu itibarla maddenin aynen kabulü uygun 
olur kanaatindeyim. Bu hususta fazlaca söz söy
lemeyi zait telâkki ederim. Komisyona hâkim 
olan kanaat, düşünce; bir depo yerinin bulunma
ması meselesidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 

istiyen.. Buyurun Sayın Akova. 

Binaenaleyh bu iki teşekkülün içişleri Ba
kanlığına bağlı olması gerekçesi ile içişleri Ba
kanlığı yolu ile bu iki makama tevdii yerinde 
olur. kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlarım, 
Bu madde üzerinde müzakere açılmamış ol

saydı söz alacak değildim. 

Söz almamın sebebi de şu: Müsadere edil
miş silâhların muhafazası meselesi var. Mesele 
muhafaza edilmesi ve ihtiyacı olanların da ih
tiyaçlarının bu silâhlardan karşılanması. 

Bu kanun; içerisinde tasarı ve teklifleri 
muhtevi bir kanundur, Hükümetten geçmiş, 
teknik komisyonda bu incelenmiş. Bence bunun 
üzerinde uzun uzadıya bir müzakere açıp Millî 
Savunma Bakanlığında mı olsun, Dâhiliye Ve
kâletinde mi olsun, Jandarma Genel Komutan
lığında mı olsun, Emniyet Genel Müdürlüğünde 
mi olsun şeklinde münaşakaya lüzum yok 

Arkadaşlar, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü memleketin asa
yişini sağlayan iki büyük müessesedir. Memleke
tin asayişini sağlamakta büyük sıkıntı çeken 
bir müesseseye ve bu silâhların yapıldığı mües
seseleri yok etmiye, kapatmaya çalışan bir mü
esseseye, kendisini zaten zor idare eden bir mü
esseseye, dopusu, antreposu ve bunlar için 
emniyet teşkilâtı bulunamıyan bir müesseseye, 
bulunsa dahi ayrılmasına imkân olmayan, bence 
bunların muhafazasına, emniyetine adam ayır
macına lüzum olmayan bir müesseseye bu silâh
ların muhafazasını vermek ve bir kısım kuvvet
leri de bunları muhafaza etmek için alıkoyma
nın pratik hiç bir faydası yok. 

Ama Millî Savunmaya gelince: Millî Savun
manın hemen hemen memleketin her tarafında 
kuruluşları var, birlikleri var ve mazbut depo
ları var ve bu depoları bekleyen özel birlikleri 
var. Böyle bir müessese dururken bunu şu veya 
bu umum müdürlüğe verelim diye o umum mü
dürlüğün başına yeniden bir gaile çıkarmanın 
pratikte hiç bir faydası yoktur. Madde kanaa
timce doğru tedvin edilmiştir. Aynen kabul edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlarım; 

2 nci madde üzerinde değerli arkadaşları
mızın mütalâasını dinlemiş bulunuyoruz. 

Bendeniz de huzurunuzda idarî yönden Jan
darma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı olduklarına 
göre burada endirekt bir yol tercihinin sebebini 
anlıyamamış bulunuyorum. Bu vesile ile söz al
mış bulunuyorum. 

İmkânı varsa bu hususta komisyonumuzun 
ve muhterem arkadaşlarımızın çabası ile adlî 
mercilerce ele* geçirilen silâhların İçişleri Ba
kanlığına teslimi ve doğrudan doğruya İçişleri 
Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komu
tanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne veril
mesi cihetine gidilmesi kanaatimce daha doğru 
olur gibi geliyor. 

Millî Savunma Bakanlığına verilecek, ihti
yaç bildirilecek, Millî Savunma Bakanlığında 
Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün öncelikle silâhlarının te
mini cihetine gidilecek. Bu endirekt yola, vası
taya ne lüzum var? 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen.. Buyurun Sayın Arıkan. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Arkadaşlarımız da du
rumu ifade ettiler. Bu maddenin bu şekilde 
tedvininin sebebi: Birisi; depo işidir. Diğeri 
de; muhafaza işidir. Jandarma Genel Kuman
danlığının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihti
yacı, Millî Savunmaya tevdi edilecek, teslim 
edilecek silâhların içerisinden bakanlıklararası 
yapılacak bir protokolle pekâla temin edilebilir. 
Onun için maddenin aynen kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

2 nci madde ile değiştirilen 6136 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesindeki «Vekâleti» deyimi
nin «Bakanlığı» şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Bahri Karakeçili 
Urfa Milletvekili 

BAŞKAN — Diğer önerge de aynı mahiyet
tedir. Komisyon Başkanı tarafından talebedil-
mektedir. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Buna göre «Bakanlık» tâbiri «Vekâlet» ta
birinin yerine kaim olacaktır. 

2 nci maddeyi bu değişik şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı Kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — Her kim, bu kanunun şümulüne 
giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri mem
lekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bun
ların memlekete sokulmasına tavassut eder ve
ya bunları 3763 ve 5591 sayılı kanunların hü
kümleri dışında memlekette imal eder veya bu 
suretle memlekete sokulmuş veya memlekette 
imal edilmiş olan ateşli silâhlan veya mermileri 
bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar 
veya nakletmeye bilerek tavassut ederce iki yıl
dan dört yıla kadar hapsolunur. Ve 1 000 lira
dan 10 000 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

i Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı 
ile teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler 
veya teşekküle mensubolanlar tarafından sözü 
geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hak
kında yedi yıldan onbeş yıla kadar ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha 
fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada 
yazılı suçlan işlemleri halinde beş yıldan on 
yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu madde tatbikatında 1918 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; konuşmam ceza mik-
tarlannı artıran bu ve bunu taki/beden bütün 
diğer maddeleri kapsar. 

Arkadaşlarım, ceza miktarlarını artıran bu 
tasan, dün Sayım Bakanın ifade ettiği ve biraz 
evvel dediğim gibi, gene dün bâzı sayın A. P. 
li sözcülerinde ifade ve beyan ettikleri üzere, 
Türkiye ̂ de son bir kaç yıl zarfında ateşli silâh
larla suç işliyenlerin âdedinin çoğalması ve bu 
suçların çoğalması mucip sebebine istinadetti-

I ıılmektedir. Arkadaşlar, mucip sebep bu: Son 
bir kaç yıl içinde ateşli silahlarla suç işliyen 
çoğalmıştır, suçlu çoğalmıştır.. Şimdi bu suç-
lann miktannın çoğaldığı görülünce ceza 
miktarını artırmak, bir tedbir olarak, bu taısan-
nın ana esprisini teşkil etmektedir, ifade bu. 

Oysa ki, ceza ille uğraşan tatbikatçılar ol
sun, nazariyatçılar olsun, bilinir ve bilinirler ki, 
cefalarda teşdite gitmek, öeza miktarlarını ar
tırmak çok defa suçlu adedini bertaraf etmez, 
azalmaz ve hakikatıen suç işleme sebebi orta
dan kaldırılmadıktan sonra bunun hiç de isa
betli bir tedbir olmadığı söylenebilir. 

Arkadaşlarım, «son bir kaç yıl içinde» deyi
mini, şüphesiz bizler değil, A. P.' kanadını teş
kil eden sayın sözcüler ve sayın A. P. iktida-
rının içişleri Bakanı beyan ettiğine göre, ceza 
milkbarlannı artırmaktan ziyade, suç işleme se-
bsib'inin, nedeninin üzerine vancı tedbirlerle git
mek gerekirdi. Yoksa ceza miktarlarını artır
manın tatbikatita, hiç de suç sebebi ortadan 
kalkmadıktan sonra, suç işliyenin adedini ar-
tırmadığı devirler boyunca görülmüştür. 1960 
dan evvel - 1950 - 1960 arası hep hatırlarsınız, 
Millî Korunma Kanununun ceza miktarını ar-

I tırah değişikliği ile Türkiye'de Millî Korunma 
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Kanununun tatbikatında suç işliyenin azalma-
dığmın neticesine hepimiz vardık. Hattâ öyle ki, 
kanun koyucu çok iyi niyetlerle ceza miktar
larını hakikaten çokça artırdığı halde, kanunu 
tatbik eden mahkemeler bu fevkalâde yüksek 
tutulan ceza miktarlarını tatbik etmekte güçlük 
çektiler ve beraatla mahkûmiyet arasında âdeta 
sallanmakta olan bir durumu, tefsir babında, 
beraatle neticelendirdiler. İdam cezası geldiydi 
o Millî Korunma Kanunu ile. Millî Korunma Ka
nununun getirdiği idam cezasının Türkiye'de 
tatbik edildiğini duymaJdık arkadaşlarım. Oysa 
ki, eski haliyle kalmış olsaydı, o suç işliyenin 
iıakikaten bir veya bir kaç sene ile mahkûm 
olduğunu görecektik. Ama tatbikatta ceza mik
tarının işlenen fiile nazaran fahiş derecede 
yüksek olması o kanunu tatbik eden hâkimi 
vicdanı ile başbaşa bıraktırdı ve daha ziyade 
beraata götürdü. Tatbikat bu. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de suçlar artı
yor. Bir bakıyoruz üniversitede büyük hâdise
ler. Kamplara bölünmüş âdeta genç dimağlar, 
genç çocuklar, aşırı sol, aşırı sağ diye. Tas-
vibetmiyoruz, ama bunun tedbiri ceza miktarını 
artırmak mıdır? Bir yurt basılır, manşetler. 
atar gazeteler, aşırı sağcılar bastı, arkasından 
aynı yurt aşırı solcuların eline geçti, yine man
şetler atıllır. İktidar, sen, bu aşırı sağ ve aşırı 
solun bir güreş minderi haline getirdiği yurt
taki vaziyeti, şu kanun getirmekle, ceza mikta
rını arttırmakla hakikaten önliyebilecek misin? 
Arkadaşlarım, sokağın ortasındaki bir doktor 
"bir serseri kurşuna kuriban gider, bir gece bir 
fakülte talebesi serseri kurşuna kurban gider
se, talebe can ve mal emniyeti bakımından 
hiç tasvibebmiyöruz ama - silâhlanırsa, bu
nun tedbiri bu kanun tasarısı olamaz. Bunun 
tedbiri daha ziyade kanunda cezaları artırmak 
olamaz. Menşeine dönmek, nedenine inmek ve 
Türkiye^de giderek artan - üzülerek söylüyo
rum, A. P. iktidarı devrinde, kendi ifadeleriyle 
beyan ettikleri üzere, tekrar ediyorum - artan 
bu gidişe dur, diyebilmek ceza kanunlarındaki 
ceza miktarlarını arttırmakla değil, suç işleme 
sebebinin nedenini ortadan kaldırmak yoluyla 
olur arkada&Jtarun. 

Şimdi zamanımız çok az olduğu için arz ede
yim; genle A. P. nin sayın sözcülerinden Enver 
Akova dediler ki, artık Türkiye'de hapishane
ler bir cefa değil, sefa yatağı olmuştur.. Yok 

öyle değil arkadaşlarım. Bunun tatbikatçıları 
olarak biz biliriz. öyle yok.. Türkiye'de hapis
hanelere özenen yok. Ama kader onu o hapis
haneye götürüyorsa, kadere şöylece sırtımızı 
dönüp, kaderin cilvesi ile içeri girmiş zavallıla
ra böylesine buradan nutuk atmak kolay değil 
arkadaşlarım. Aç, perişan mideyi, hapishane-
dekinin o perişan halini ceza kanunları ile hiç 
'hır suretle doyuramazsınız. Perişan insanın 
geride bıraktıklarım, ağlayan yavuklusunu, ya
kınlarını; burudan hiçbir suretle, hapishaneler 
cefa değil, sefa yatağı olmuştur, demekle sus
turamazsınız arkadaşlarım. İşin esasına inmek, 
sebebine yönelmek lâzım. Tatbikatını hep biliriz 
bunun. 

Arkadaşlarım, hiç bir şekil v« suretle Türki
ye'de değil, Dünyanın hiçbir tarafında şiddet 
ile suçu önlemek mümkün değildir. Bu şekil 
içinde can ve mal emniyeti tahtı tedbire alına-
ıımyorsa, emniyet altına alınlamıyorsa, canından, 
malından, yarınından ufacık çocuğundan yaşlı
sına kadar, içimizden bir grup Türkiye'de emin 
değilse, bunun böylece bilinmesi, fakat buna 
rağmen buna tedbir getirmeyip, bunun sebebi-
Le inmeyip, Türkiye'de ateşli silâhlardan me
det ummak her halde sadre şifa olmaz arka
daşlar. 

Sonra bu kanun tasarısını tetkik ettiğimiz 
zaman - bâzı arkadaşlar değindiği için.ben de 
temas edeceğim - arkadaşlarım, 647 sayılı Ka
nunun tatbikatına da âdeta bilerek veya bil-
miyerek imkân bırakmamak kastını taşır. 647 
sayılı Kanun taksirli suçlarda, miktarı ne olur
sa olsun, ama diğer suçlarda bir seneden aşağı
sını para cezasına tahvil yetkisini vermiştir, 
takdirini vermiştir hâkime. Şimdi getirilen mad
deye bakıyoruz, 6 aydan başlıyan ceza mikta-
ıını 2 seneden başlatıyor. Dün bir arkadaşım 
söyledi, fakat açıklamadı, bu maddenin son fık
rasında 15 seneye kadar mahkûmiyet var. Ar
kadaşlarım, tekrar aynı sözüme döndüğüm 
dçin özür dilerim, Millî Korunma Kanununda 
idamı getiren bu Yüce Meclis, nasıl tatbikat
çıya kanunu verdiği halde tatbik ettiremediy-
se, 15 sene gibi, fiil ile ceza arasında orantıyı 
kaybetmiş bir fahiş cezanın tatbiki mümkün 
olamıyacaktır. 647 sayılı Kanunu hâkimden 
çekiverimek bu tasarı ile âdeta zaruri oluyor, 
yani çekmiş oluyoruz âdeta. 647 sayılı Kanu-' 
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nun tatbikatı hakikaten gereksiz ise, bir yeni 
kanun ile o kanunu iptal edelim. 647 sayılı. Ka
nunun çokça tatbik edildiği, işte şu 6136 sayılı 
Kanunun tatbikatıdır arkadaşlarım. Bu 647 sa
yılı Kanunun daha ziyade tatbik ©diHdiği dos
yalar, şu 6136 sayılı Kanunun tatbikatını ilgi
lendiren dosyalar olduğuna göre, bu kanunun 
tatbikatını âdeta deminki mucip sebebimle ber
taraf etmek her halde isabetli değildir, ama hâ
kim gerekirse bir suçluya bu 647 sayılı Ka
nunu tatbik eder, gerekirse etmez. Bu ihtiyarı 
ondan almak lüzumlu ise ayrı bir kanun geti
relim, fakat bu kanun açıkça 647 sayılı Kanunu 
hakikaten bir ölçüde ilga ediyor. 

Arkadaşlarım, demin de arz ettiğim gibi, 
kanun şüphesiz iyi niyetlerle getirilmiş olabi
lir, ama hatalıdır. Hatalıdır, çünkü Türkiye'de 
ı&on birkaç se»e içinde, özelikle 6136 sayılı 
Kanuna ayları olarak işlenen suç adedinin ar
tışı karşısında, bunun sebebine inmeden ve 
Türkiye'nin içjtimai durumunu, Türkiye'nin 
şartlarını bilmıeden veya bilmez görünerek 
ceza miktarını artırmak suretiyle her halde bir 
tedbir geçtirmiş olamayız. Bu tedbir, madalyo
nun bir tarafını tetkik ederek getirilmiş bir 
tsd'bir gibi, hakikaten yeterli ve geçerli bir ted
bir olamaz. Bunu arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz. Yok. 
Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım, bu-madde vesilesiyle Yüce Mec
lis huzurunda şu noktayı belirtmek isterim : 
Dünyanın en güzel, en mükemmel kanunlarını 
yapmış olsak dahi, bu kanunları uygulıyacak 
idareciler, uygulıyacak vazifeliler vazifelerinin 
(hakkını vermezler ise bu kanunlardan her han
gi bir müspet netice almamıza imkân yoktur. 

Şimdi, hakikaten son derece önemli bir ka
nun üzerindeyiz ve ne yazık ki, dün bu tasarı
nın tümü üzerinde yapılmakta olan görüşmeler, 
âdeta bir genel görüşme havası içerisinde, fev
kalâde olumlu birtakım fikirleri meydana çıka
ran görüşmeler halinde devam ederken emriva
kilerle kifayet takrirleri getirilmiş ve gerçek
ten ortaya birtakım olumlu neticeler atılacağı 
ve meseleye çözüm yolu bulunacağı, idareye 

yol göstermek imkânlarının mevcudolduğu bir 
sırada önerge kabul edilmiş ve böylece madde
lere geçilmiştir. Bundan ötürü de maddeler 
üzerinde söz alan arkadaşlarımız maatteessüf 
ve mecbur oldukları için, maddenin tümü üze
rinde söylemeye mecbur oldukları şeyleri, söy
lemeyi düşündükleri şeyleri maddeler üzerinde 
söyler hale gelmektedirler ve bu ihtiyacı duy
maktadırlar, haklıdırlar. 

Şimdi, bu 3 ncü madde hakikaten »on dere
cede önemli bir maddedir. Bilindiği üzere, si
lâh imalini, silâh kaçakçılığını, yurt dışımdan 
yurt içine silâh kaçıran şebekeleri önleyici ma
hiyette müeyyide getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten, eğer si
lâhı serbest alınır, satılır bir meta haline getirir
seniz bu toplumda herkes silâhlanır ve Türki
ye'nin manzarası odur ki, bugün Türkiye'de 
herkes silâhlıdır. Niçin? Rahatlıkla silâh sa
tın alabilecek durumdadır, öyleyse bu müeyyi
deyi getirmek kâfi değildir, bu maddeyi tatbik 
edecek, bu müeyyidelerin hakkını verecek olan, 
valiler başta olmak üzere polis komiserlerine 
varıncaya kadar bütün idari kademelerin bu 
kanun hükümlerini büyük bir dikkatle, büyük 
bir itina ile tatbik etmeleri lâzımgelir. Ara
malar tek taraflı olursa, silâh kaçakçılığına, 
silâh taşıyan konvoylara karada ve denizde 
açıkça müsamaha edilirse, istediğiniz kadar şid
detli tedbir getirin, bunu önlemenin imkânı 
yoktur. Yani bir kelime ile toparlamak icabe-
derse, Devletin Devletliğini hisisettiremediği, 
ağırlığını hissettiremediği bir toplumda bu mü
eyyidelerle netice almanın imkânı yoktur. 

Bununla beraber, müeyyide getirmiyecek 
miyiz? Muhterem arkadaşlarım, elbette M, bir 
müeyyide getireceğiz. Bu müeyyide memleke
tin gerçeklerine uygun olacaktır arkadaşlar. 
Sayın Özgüner arkadaşım beni bağışlasın, esas 
itibariyle aynı paraleldeyiz ama, müeyyide 
mevzuunda zannediyorum bir farkımız vardır, 
ben o kanaatteyim ki, şimdiye kadar kanunla
rımızla getirilmiş olan müyeyideler Türkiye'
nin gerçeklerine uygun değildir arkadaşlar. 
Hakikaten hafif kalıyor. Trafik cezalarında 
hep biliyoruz, trafik suçlarında müteraf ik ku
sur kabul etmeden evvel bu nisbette trafik su
çu işlenmez idi. Kasden adam öldüreni 24 sene 
hapisten başlatıyorsunuz, otomobille adanı çiğ-
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neyene vereceğiniz ceza 2 seneden başlıyor. Böy
le şey olmaz. 

Şimdi, demek ki, bu memlekette tatbik ede
ceğimiz kanunlarda uygulıyacağımız müeyyi
delerin bu memleketin gerçeklerine göre olma
sı esastır. Bunu da kabul edelim. Yani, suçun 
esasını ortadan kaldırmak esas olduğuna göre, 
hedef bu olduğuna göre, buna yönelememişsek, 
müeyyideyi tamamen kaldıracak mıyız? Ka
nunlarımıza cezai müeyyide koymıyalım mı? 
Elbette koyacağız, ama bu müeyyide, şüphe
siz geçmiş tatbikattan da ders alınmak suretiyle 
ve işin ehemmiyetiyle mültenasibolarak, konul
malıdır. 

Şimdi, bu maddeyi tasvilbetmeye imkân yok. 
Ben şahsan, değerli arkadaşımın görüşünün ak
sine hafif bulmaktayım. Silâh imal eden, silâh 
kaçıran adama vereceğiniz para cezasını bin 
liradan başlatıyorsunuz arkadaşlar, böyle şey 
olmaz. Bir tabancanın 2 500 - 3 000 liraya sa
tıldığı bir memlekette bin lira ki, hâkim teş
dit sebebi yoksa elbette asgari haddi uygulıya-
caktır, bu miktar gülünçtür. Bunu ya kaldı
ralım, yahut lütfedin bunu artırmak lâzımdır. 
Maddeyi kaldıralım, hükmü kaldıralım, ama 
şu memlekette bir suç işleniyorsa, bir yasak 
varsa, elbette ceza hukuku prensiplerine göre 
o yasağın karşısına, ihlâli halinde bir ceza koy
maya mecburuz. O ceza da o suçu önliyecek 
nitelikte ve âmme vicdanında etki yapabilecek 
nitelikte olmalıdır arkadaşlarım. Yani bir ka
nun yapma sorumluluğu içinde olduğumuza 
göre, birtakım merhamet ve atıfet hislerimizi 
toplum menfaatleri üzerinde tutmaya hakkımız 
yok. Bir sorumluluk altındayız ve lütfediniz, 
memlekette önüne gelenin öldürüldüğü bir de
virde, herkesin silâhlı gezdiği bir devirde ve 
haysiyetli insanın cemiyet içerisinde can ve 
mal emniyeti içinde gezemediği bir çağda, biz, 
bu derece kifayetsiz müeyyidelerle bir kanun 
getirirsek, bana öyle geliyor ki, vazifemizi yap
mamış insanlar olarak gözükürüz, millet bizi 
(böyle telâkki eder. Bu husus ile ilgili bir öner
ge takdim ediyorum, buradaki cezalar kanaati
me göre azdır, hattâ hapis cezasını da, arz 
ettiğim gibi teşdit sebebi yoksa hâkim iki yıl
dan başlatacaktır. Tasavvur buyurun efendim, 
dışardan silâh getiriyor, silâh kaçakçılığı ya
pıyor, silâh imal ediyor; iki seneden başlatı
yorsunuz. Neyi önlersiniz? Benim şahsi kana

atime göre değerli arkadaşlarım, bu hapis ce
zası da 3 yıldan başlatılmalı ve 5 yıla kadar 
olmalıdır. 

Keza tasarıda 1 000 liradan başlatılmış olan 
para cezasının 10 bön îâradan başlatılmasının 
uygun olacağı, memleketimizin gerçeklerine uy
gun olacağı kanısındayım. Şu kanunun men 
ettiği yasakların ehemmiyeti ile mütenaısibola-
rak, 10 bin liradan başlatılmak suretiyle 30 
bin liraya kadar para cezası hükmolunması 
için imkân tanınmasını Yüksek ve Yüce Mec
listen istirham ©diyorum. Önergemi de Yük
sek Meclise tasvibedeceğiniz kanaati ile sunu
yorum. Çok teşekîkür ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın tlyas Kılıç, buyurunuz. 
HİLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan; ben de söz istedim. 
BAŞKAN — Siz kendinizi biliyorsunuz, biz 

hepinizi biliyoruz. Onun için sırayı ben ter-
tibediyorum, önümde yazılı; 5 numara Uyas 
Kılıç, 6 numara zatıâlımiiz... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 3 ncü madde üzerinde 
ben de kişisel görüşlerimi arz etme|k için hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu madde, yurda ka
çak silâh sokanlar, bu silâhı imal edenler ve 
bunların cezalarını muhtevi bir madde. Elbet
te ki, kaçakçılık yapmak sur etiyle memlekete 
silâh sokmak ve bu silâhlarla vatandaşların mal 
ve can emniyetini ihlâl etmek ve gereğinde 
canlarını alacak şekilde istimal etmıejk doğru 
bir davranış, medenî bir davranış değildir; 
bunları imal etmek de aynı şekilde. 

Sevgili arkadaşlarım; bunun sebepleri üze
rine inmek lâzımgelir benim kanaatimce. Ben 
şimdi söyliyeceğim sözleri söylerken kastım su
çu himaye etmek değil, suçluyu korumak da de
ğil, ama suçların işlenmesi sebeplerini biz bâzı 
davranışla ortadan kaldırabilecek tedbirleri ala
biliriz kanaatini belirtmek istiyorum. 

Bu maddedelki cezaları az gördü btir arka
daşım, belki de iki misH artırılmasını istiyor, 
olabilir. 

Şimdi düşününüz ki, bu suçları, bir kişinin 
hiç sebep yokken, bir zaruret yokken,bıir mü-
zayalka içerisinde kalmamışken işlemesi bir 
zevk vasıtası olur mu? Hiç âstiyerek, şuurlu, 'bir 
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şekilde hapishaneye girip, bâzıları için ceza, 
cefalı yer, bâzıları için ısef alı yer alan bu yer-
de ıstırap çeker, çoluk çocuğundan uzak kalır 
mı? O halde bu suçların büyük bir (kısmının 
(sebebi sosyal hâdiselerdir, sosyal imkânsızlık
lardır. İktisadi sıkıntılardır, işsizliktir. 

Şimdi burada bulunan arkadaşlardan bir ta
nesi ile 1966 senesinde Trabzon'dan Giresun'la 
geliyorduk, o aıjkadaşım da o civarda silâh ya
pılan yerleri tetkik ve aramak için gitmişti. O 
zaman bu arkadaşım bana şunu söylemişti: 
«Yıahu, sizin memleketliniz nasıl bir yer, her 
derenin içinde silâh fabrikası gibi yerler var.» 

Şimdi arkadaşlar, bir vatandaş kabul edin 
ki, işsiz, yaşamak istiyor, iş yok. Kendi kabi
liyetini, bir iş temin etmek suretiyle o iş üze
rinde sarf edemiyor; enerjisini, bilgisini kabi
liyetini, yapacağı silâhı fabrikada değil, başka 
bir yerde, gayrimeşru bir yerde, kanunen yasa|k 
olan bir yerde yapmak suretiyle vatandaşa sat
mak yolunu tutuyor ve bunun neticesinde de 
birçok kere hapse düşüyor ve birtakım cezala
ra duçar oluyor. O halde bunun sebebi iktisa
didir, işsiz olduğu için bunu yapıyor. Bir 
memleketin yüzbinleroe insanı dışarıda iş arar
sa,, dışlan gidemiyenler de ne yapacaktır? 
Yaşayabilmek için birtakım çareler arayacak, 
bunların içerisinde bir kısmı kanunları burada
ki öngörüldüğü şekilde ihlâl edeoek ve bunun 
cezasını çekecek. Bir kısmı silâh yapmıyacak 
da başka birisinin malını müsaadesiz alacak, 
yani gasledecek, çalacak; başka bir kısmı da
ha başka türlü bir suç işliyecek. 

O halde bu madde münasebetiyle, bu suç
ların işlenme şeklinin sebeplerinden bir tane
sinin iktisadi olduğunu, (işsizlik olduğunu hesa
ba katmak suretiyle işsiz vatandaşlara iş temin 
edecek yolu açmak lâzım. Meselâ, bu ısJlâhı ya
pan kişinin bu kabiliyetinden istifade ederek 
memleketin fabrikalarında rahatlıkla kullanabi
lecek şekilde onları fabrikada işçi olarak ça
lıştırmayı düşünüyor muyuz? Bunlara bir ön
celik vererek, bunları suç işlemekten alıkoya
biliyor muyuz? Bunları bu tedbiri almak sure
tiyle suç işlemekten lalıkoyacalk daha başka 
türlü tedbirler düşünebiliyor muyuz? Hayır. Ve 
o da, her hangi bir yere girmek istediği za
man giremiyor, giremediği için bu suçu işli
yor. Peki bu suçu işlediği için ben şimdi onun 
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af mı edilmesini arzu ediyorum zannediyorsu
nuz Biraz evvel bana sataşan arkadaşıma ce
vap vermek istiyorum, hayır. Ama bizim ya
pabileceğimiz, bu tedbirleri :aldıkfean sonra hâ
lâ suçluluk havası içerisinde, suçlu olmaya de
vam ederısıe, suç işlemeye devam ederse, el
bette ki ona ceza çektirilecektir. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım; vatandaş 
silahlanmaya yönelmiş, bir kısmı bu silahlan
maya bâzı santiarı temin ettiği için müsaade 
yolu ile erişmiş, bir kısmı da bu şartları te
min edemediği için gizli olarak, ruhsatsız si
lâh taşımak suretiyle yönelmiş ve silâhlan
mıştır ve benim bölgemde o kadar silâhlanmış
tır ki, ailede herkes gece evini bejkliyor sıra 
ile, askerlikte nöbet tutar gibi. Bunun sebebi 
ne? Demek ki, vatandaş silahlanmaya, silâh 
taşımaya, ruhsatsız dahi olsa, cezasına katlan
mak pahasına dahi olsa silahlanmaya gidiyor
sa, onun da bir sebebi vardır; deme|k ki o adam 
mal ve canından gece ve gündüz hiçbir zaman, 
hiçbir yerde emin değildir. O halde bunun bir 
çaresi de asayişi istenildiği şekilde her yerde, 
her zaman temin edebilecek tedbiri almaktır. 
Yoksa bir adam yasak olduğunu ve buradaki 
cezasını bile bile ruhsatsız silâh taşımaya niye 
yönelsin? Neden yönelsin? Kendi dan emniye
tini bizatihi kendisinin temin edebileceği kana
ati kendisinde hâkim olduğundan dolayıdır bu. 
Başka bir şekli var mı bunun? 

Oezalara gelince : Muhterem arkadaşlar; 
biz Hukuk Fakültesinde okurken bâzı profe
sörler ve bilhassa dış memleketlerden, tercüme 
edilmiş kitaplarını okuduğumuz hocalar, «Ce
zaları artırmak suretiyle suçların önlenmesi 
mümkün değildir» der ve altına şöyle ilâve 
ederlerdi: «Suçun önlenebilmesi için asıl olan 
cezanın mutlak oluşudur. Bu cezaya mutlak 
oloark çarptırılacağı ve çarptırılmış olduğu ce
zanın mutlaka çektirileceği hakkında suçlu psi
kolojisine sahibolan kişiler eğer ikna edilirler-
se ve bu fikre sahip olurlarsa suçluluğun, suç 
işlemenin miktarı düşecektir.» Ama siz isterse
niz 10 sene ceza veriniz, bir seçim sonrası affedi
leceği hakkında vatandaşta kanaat hâsıl olursa 
bu suç işlenecektir, işleniyor da. 

O halde, buradaki cezalar çok olabilir, az 
olabilir; Çokluğunun ve azlığının ehemmiyeti 
yo|ktur. Bence lehemmiyetli olan, suç işliyen 
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ki§inan mutlaka cezalandırılacağı hakkında ken- I 
dişinde kanaat hâsıl etmektir. Eğer çarptı
rılmış olduğu cezayı mutlaka çejkeoeği hakkında 
kendisinde kanaat hâsıl edilirse ve bu cezayı I 
çekmeden kurtulmanın mümkün olmıyaoağı I 
kendisinde kaıuaıat haline getirttirilirse suçun I 
mıiktarı azalacaktır. Yoksa vatıandaşta mutlak 
ceza çekeceğine ve mutlak cezalıandırılaoağına I 
dair fikir olmazsa, biz buraya 30 sene de ha- I 
pis koysak bunu önlememiz, yani suçları azalt- I 
mamız mümkün olmıyacaktır, eğer okudukları
mız doğru ise, eğer tatbikatta gördüklerimiz 
doğru ise böyle olur ve böyledir. I 

O halde sözlerimi bağlarken, ben ne suçluyu I 
savunuyorum, ne cezayı az veya çok görüyorum. I 
Ben suç işlemenin sebeplerini araştırarak; bizim 
memleketimizde eğer gün geçtikçe bu suçlar ar- I 
tıyorsa bunların sebeplerinin iktisadi olduğunu, I 
işsizlik olduğunu ileri sürüyorum. Ayrıca suç I 
miktarının artmasını, suçluların cezadan kurtu- I 
lacağı ve asgari affedileceği hakkındalü kanaat- I 
lar sebebolmakta, böyle bildikleri için suçluluk I 
miktarı artmaktadır. Bunu başka türlü izah et- I 
mek benim kanaatimce mümkün değildir. Saygı- I 
lar sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru- I 
nuz. I 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Savın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bendeniz de 3 ncü madde I 
üzerinde görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. I 

Daha önce konuşan arkadaşlarımızın bir kıs- I 
mı lehte konuştu, bir kısmı da cezaların azlığı- I 
nı işaret etmek suretiyle artırılma-nndan bah- I 
settiler. I 

Memleketimizde bilhassa kanunun memnu I 
kıldığı ateşli silâhların yurda sokulmasını, sok- I 
maya teşebbüs edenleri, tavassut edenleri, imal I 
edenleri cezalandırmak; bilhassa gerek yurt di- I 
şından ithal yoliyle kaçak olarak sokulmak su- I 
retiyle, gerekse memleket içerisinde bu işlerle 
iştigal eden kişilerin imal etmek suretiyle bunu I 
yapmış olmalarını tasarının bu maddesi ele al- I 
mak, bunlara, suçluluk nisbetlerini dikkate al- I 
mak suretiyle Komisyonun da incelemiş olduğu 
esasa göre bir cezamn verilmesini öngörmekte- I 
dir. I 

Muhterem arkadaşlarım, biz bilhassa bu mad- I 
denin yerinde tedvin edildiği kanaatini taşımak- I 
la beraber, bâzı arkadaşlarımızın da beyan et
tikleri gibi ekonomik, sosyal ve kültürel durum- I 

lan, Devletin vatandaşlara karşı yapmakla mü
kellef oduğu vazifelerin yapılmamış olmalarını 
dikkate almak suretiyle cezaların ağır olduğunu 
beyan etmek mecburiyetindeyiz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yani ce
zalan az mı buluyorsun?.. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Ben para 
cezası olarak arz ediyorum, Sayın Şinasi Öz-
denoğlu. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Fazla mı 
buluyorsun? 

BAŞKAN — Fazla buluyor Sayın özdenoğ-
lu! Siz az bulursunuz, hatip çok bulur. Bu tabiî 
bir haldir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Yalnız şunu 
arz edelim ki, insan haysiyetiyle bağdaşmıyan 
cezalann verilemiyeceği hususunda Anayasamı
zın bilhassa 14 ncü maddesinin son fıkrasında 
bir hüküm var. Bunun maksadı; Devletin evvelâ 
vatandaşının sosyal imkânlara kavuşturulması
nı, ona geçim imkânları vermesini ve ondan son
ra da ondan vatandaşlık yönünde bâzı vazifeler 
istemesini temin etmektir. Eğer Devlet olarak siz 
vatandaşa, yani silâh, mermi imal eder şekle gel
miş, fabrikasyon halinde çalışacak hale gelmiş 
olan insanlara çeşitli sanayi kollannda yer ver
mez ve bunların yarınını teminat altına almaz 
ve bunlara geçim imkânları vermezseniz; çeşitli 
sebepler yüzünden sadece geçimini sağlamak için 
babadan, anadan, atadan kalmış, itiyat haline 
gelmiş olan çeşitli tutumları da yine adalet 
psikolojisi bakımından kıymetlendirmek zorun
dayım. 

Ben bunlann hiçbir zaman lehinde değilim; 
ancak, Karadeniz mıntakalarında yıllardan beri, 
asırlara varan, itiyat haline gelmiş silâh ya
pan insanların da bulunduğunu kabul etmek zo
rundasınız. Ama bunun dışında yıllık geliri 300 
lirayı geçmiyen dağ köylerinde 1 500 lira, 2 000 
lira, 5 000 lira vermek suretiyle tabanca alan ve 
taşıyan insanlar da vardır. O halde bunlar yıl
da 300 lirayı kazanamaz iken, nasıl oluyor da 
5 000 lira, 3 000 lira vermek suretiyle bir silâhı 
evinde, yanında tutmak mecburiyetinde kalı
yor?.. Yannından emin değil... Endişe içerisin
de... Korku içerisinde. 

Ankara'nın içinde bile apartmanlara hırsızla
rın girdiği vakıa değil midir? Ankara'nın göbe
ğinde Keçiören'de tapulu mülk üzerinde 60 tane 
gecekonduya toplum polisinin gitmediğini de 
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ben Sayın Bakana makamına gelmek suretiyle 
beyanda bulunacağım. Bu da bir gerçek... 

O halde silâhını kendisi alacak, otobüslere 
dolacak; özel mülkiyet prensiplerine sadık ola
rak kabul ettiğimiz, mülkiyeti her şeyin üstünde 
bildiğimiz memleketimizde kendi mülkiyeti üze
rine gecekondu kuran insanlarla (siz kanun yo-
liyle ve toplum sabıtasiyle, yıkım yoliyle yapa
mayacaksınız) vatandaşı başba^a bırakacaksınız.. 
Bunların altında yatan nedenler üzerinde dur
mak zorundasınız. 

Eğer buyurduğunuz şekilde, cezaların artırıl
ması suçları önlemiş olsaydı, insan öldürmeler 
bugün ortadan kalkmış olacaktı. 

Biz de dâhil bir iki ülke hariç birkaç memle
ketlerin ceza kanunlarında idam cezası yoktur. 
Bizim memleketimizde idam cezası olduğu halde 
her gün Akyazı'da, Adapazarı'nda, Düzce ve Ka
radeniz mmtakalarında adam öldürülmektedir. 
Demek ki, ceza her zaman bir suçu önliyemez, 
bâzı cezacıların dediği gibi «ceza suçu iştahlan-
dırır.» 

Onun sosyal ve ekonomik yönlerini, kültürel 
yönlerini ele almadığınız müddetçe, bu söylemiş 
olduğunuz tedbirlerin hiçbir zaman suçu önleme
si mümkün değildir arkadaşlar. Bu benim şahsi 
görüşüm değil, bütün cezacıların, sosyologların 
ileri sürdükleri fikirler ve cemiyet hayatının ha
kikatidir. 

Geçimini temin etmiş bir insan; yarınından 
emin olan bir insan; muayyen seviyeye gelmiş 
olan bir insan her hangi bir hâdiseye karışma
mak için itina ile kendi iradesini kullanır. 

Yine bir gerçektir ki, kışın iş bulamıyan in
sanların kendilerini zorlamak suretiyle hapisane-
ye gittikleri de istatistiklerle tesbit edilmiş bir 
vakıadır. Hapishanede bir tayını, bir somunu 
bulmak suretiyle kendi geçimini sağlar düşünce
siyle oraya giden insanların sayıları da % 5 ilâ 
% 10 un üzerinde, küçümsenmiyeeek sayıdadır. 

Bu bakımdan biz, ateşli silâhların getirilme
sinin, imal edilmesinin ve bunların satılmasının 
tamamen aleyhinde ve karşısındayız, bu konuda 
getirilecek kanunların âdil ölçüler içinde olmak 
suretiyle de yanındayız, ama hiçbir şey yapma
dan, sadece mermi var, silâh var, silâh getirili
yor, imal ediliyor diye bir insana da 7 seneden 
15 seneye kadar ceza veremezsiniz. Bu insanın 
tabına da, hürriyet anlayışına da, sosyal adalet 
ilkesine de aykırıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var; ona göre 
sözlerinizi lütfen toparlayınız. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyorum 
sayın Başkanım... 

Bu bakımdan (bendeniz bu kanun tasarısının 
getirmiş olduğu cezaî müeyyidelerin, bilhassa 
tadad edilen şekilde birinci, ikinci ve üçüncü fık
ralarında gösterilen 7 seneden 15 seneye kadar, 
5 seneden 10 seneye kadar olan kısımlarının ta
mamen aleylhindeyim. Bunları ceza kanunlarının 
genel ilkeleri yönünden, cezayı önleme prensibi 
bakımından hillhassa fertlerin hürriyetleri yönün -
den, temel ilkeler yönünden yerinde (bulmuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIK AN (İçel) — Söz istiyorum sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIK AN (içel) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Konuşan hatip arkadaşlarımızın bir 'kısmı 
cezayı ağır buldular; (bir kısmı da hafif buldular; 
fakat böyle bir maddenin getirilmesinde zaruret 
bulunduğu noktasında ittifak ettiler ve suçlar 
hakkında ceza tertibinden önce, bu suçların işlen -
meşine sebep olan illetlerin ortadan kaldınima-
s1. gerekeceği noktasına da değindiler. 

Elbette ki cemiyetin bünyesine arız olan has
talıkları sadece ceza kanununa getirilen hüküm
lerle ortadan kaldırmak kaJbul değildir. Bunların 
içtimai, iktisadi, malî, kültürel birçok sebepleri 
vardır. Bunlarla bir taraftan mücadele edilirken, 
kâmil mânada bu cepheyi! takviye edinceye ka
dar ceza yönünü ihmal edelim... Böyle bir şey 
elbette olmaz. 

Değerli arkadşlaran, burada maddenin ge
tirdiği ehemmiyetli hüküm şudur: Silâh kaçak
çılığını önlüyor. 1918 sayılı Kanunda bir beyan 
sistemi vardır; buna göre dışarıdan yurda it
hal edilmek istenen silâhlar gümrük kapılarına 
geldiği zaman eğer geçirilemez ise, beyanda bu
lunulduğu takdirde buna teşebbüs edenler hak
kında takibat yapılamıyor, ancak istediği si'lâh 
müsadere ediliyor. Diğer eşyalar da toplu ka
çakçılık yapıldığı zaman ağır cezayı veriyoruz 
da silâhta niçin vermiyelim? 

Bu maddenin esprili budur. Cezada bir ağır
lık yoktur. 1918 sayılı Kaçakçılığının Men ve 
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Takibi hakkındaki Kanunun hükümlerine müte
nazır olarak tedvin edilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir 

sorum var sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika sayın Arıkan. 
Buyurun sayın Yorulmaz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, bu maddede, «Memlekete sokulmuş 
veya memlekette imal edilmiş olan ateşli silâh
ları veya mermileri bir yerden diğer bir yere 
naklederse iki yıldan dört yıla kadar» diyor. Ay
rıca 13 ncü maddede ise,«taşıyanlar"da bir yıl» 
demektedir. Tatbikatta bunu nasıl tatbik edecek
ler? Acaba bunu açıklığa kavuşturmayı düşü
nürler mi?.. Bir tarafa naklederse 3 yıl; 13 ncü 
maddede «taşırsa 1 yıl». 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — 13 ncü maddeye 
geldiğimizde onu da arz edeyim efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Maddenin içinde... 

BAŞKAN — Bu maddeyle 13 ncü maddenin 
irtibatı var diyor efendim. Çünkü bu maddenin 
şimdi oylaması yapılacak. Yani bunu takiıbe-
den 4 ncü madde 13 ncü maddeye atıf yapıyor. 
13 ncü madde ile bir irtibatlandırma yapmak 
istiyor Sayın Yorulmaz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
İzin verirseniz bir de örnek vereyim; ikisinde 
de beşer kutu mermi var, şahıslarında... 

BAŞKAN — 12 nci maddede «nakleder», 
13 ncü maddede «taşıyanlar»... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Şimdi efendim, 
12 nci maddeyi okuyalım : «Her kim, bu ka
nunun şümulüne giren ateşli silâhlarla bunlara 
ait mermileri memlekete sokar, sokmaya te
şebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına tavassudeder veya bunları 3763 ve 5591 
sayılı kanunların hükümleri dışında...» 

Şimdi, bir defa menşe dışarda olacak... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

içerde de olabilir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Ayrıca, bir de 
3763 ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dı
şında, yani harb silâh ve mühimmatı yapan hu
susi sanayi ve bir de Makina ve Kimya Endüs

trisi Kurumu tarafından yapılmış olmıyacak, 
yani yurt içinde kendi öızel imalâtı şeklinde 
olacak. 

Maddeyi okumaya devam, ediyorum; «... dı
şında memlekette imal eder veya bu suretle 
memlekete sokulmuş veya memlekette imal 
edilmiş olan ateşli silâhları veya mermileri bir 
yerden diğer bir yere nakleder...» 

Demek oluyor ki, birisi dışardan gelecek, 
menşei dışarda olacak, taşırken; bir de mem
leket içerisinde 3763 ve 5591 sayılı kanunlara 
göre kurulmuş müesseseler tarafından imal edil
memiş cinsten merci olacak... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bendenizde Brawning marka bir tabanca var, 
taşıyorum; hangi maddeye girer? Lütfen bu
nu açıklasınlar. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Anlkan. 
Asıl, maddeler üzerinde müzakere bu şekil

de devam edecek. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (Devamla) — Sizde Brawning 
tabanca var ise, «Bu kanun hükümlerine muha
lif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermile
ri satanlar» diye başlıyan 13 ncü maddeye gi
recektir. Yani, 13 ncü maddeyi değiştiren bu 
kanunun 4 ncü maddesine girecektir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ama, «Menşei dışarıda ise» buyurdunuz, «12 nci 
maddeye göre kaçakçılık olur» dediniz. 

BAŞKAN — Aslında maddeler üzerinde mü
zakere bu şekilde cereyan edecek; maddeye 
vuzuh verecek. 

Sayın Arıkan, eğer kâfi derecede aydınlan-
mamışsa bu iş, ilerde mahkemelerde zabıtlar 
çok önemlidir, onun için Sayın Yorulmaz gel
sin, kürsüden beyanda bulunsun, izahatını 
yapsın; ona göre komisyon olarak cevabınızı 
verin ki, zapta geçen ifadeler ilerde kanunun 
gerekçesinde yer alsın. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Olur efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yorulmaz, var 
im efendim izah edeceğiniz taraf? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bir so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Durakoğlu. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Efen

dim, 6136 sayılı Kanuna nazaran bu tasarı ile 
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daha yüksek ceza getiriliyor 6136 sayılı Kanun
da mevcudolan hükümlerin daha ziyadesini ge
tiriyor. öte yandan, bu maddede 1918 sayılı 
Kaçakçılık Kanununun uygulanamıyacağı ifa
de ediliyor. Şimdi, 1918 sayılı Kanun hükümleri 
münferit kaçakçılığın dışında, toplu kaçakçılık 
halinde daha ağır hüküm ihtiva ettiği halde, 
gerekçede de ifade edildiği gibi 6136 dan daha 
fazla ağırlaştırıcı hükümler getirdiği de bir 
vakıadır. Şimdi, «1918 sayılı Kanun hükümleri 
burada tatbik edilmez», denildiğine göre top
lu, münferidolimıyan, maddenin dışında kalan
lara verilen cezadan daha hafif bir cezanın ve
rilmesi derpiş edilmiş oluyor. Bu gerekçe ile bu 
hükümler, bu netice karşısında nasıl mütalâa 
edilebilir? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü bu
yurun. 

ADALET KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Efendim, şimdi 
«maddede, 1 nci fıkradaki fiilleri ika etmek 
raaksadiyle teşekkül vücuda getirenlerle, idare 
edenler Veya teşekkülle mensuıbolanlar tarafın
dan sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, 
failleri hakkında 7 yıldan 15 yıla kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur. 2 nci fıkradaki hal 
dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu 
olarak 1 nci fıkrada yazılı suçları işlemeleri 
halinde 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezası 
hükmolunur» denmektedir. Toplu kaçakçılık 
mevzuunda, yani iki ve daha ziyade kişilerin bu 
kaçakçılığa teşebbüs etmeleri halinde suçun 
vasfı toplu kaçakçılığa girdiği için 5 yıldan 10 
yJa kadar ağır hapis cezasına hükmolunmak-
tadır. 

Birincisinde bir teşekkül vücuda getirmek 
mevzubahistir, kaçakçılık: ika etmek üzere bir 
teşekkül vücuda getirmek mevzuubahistir; öte
kinde ise iki veya daha ziyade kişilerin birlik
te hareketli mevzuubahistir. O bakımdan, teşek
kül vücuda getirerek özel bir mesai, özel bir 
gayret sarf ederek işlenen kaçakçılık suçunun 
elbetteki cezasının diğerinden daha ağır olması 
lazımgelecektir. Bu bakımdan 1 nci fıkradaki 
7 yıldan 15 yılla kadar hükmü doğrudur, isa
betlidir. 2 nci fıkradakinin ondan daha az ol
masında bir tezat yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, buyurun. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

'Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu tasarıda 

1918 sayılı Kanunun taitibik edilemeyeceği hük
mü tasarının gerekçesine aykırı düşer. Şöyle 
ki, tasarının gerekçesi 6136 sayılı Kanunun ha
lın mevcut hükümleriyle getirdiği cezai müey
yidelerin hafif olduğu esasına dayanır ve bu se
beple de tadil tasarısı daha ağır hükümler geti
rir. Hal böyle iken, beyana dayanan kaçakçılık, 
münferit kaçakçılık dışında toplu kaçakçılık 
halinde, «1918 sayılı Kanun tatbik edilmez» de
nilmekle, toplu kaçakçılığa cezayı daha hafif ha
le getirmek gibi bir durum ihdas ediliyor. Bugün 
toplu kaçakçılık yapan iki veya ikiden ziyade 
kimselerin bu toplu kaçakçılık halinde alacak
ları ceza 7 yıldan 15 yıla kadardır; ama bu 
hüküm ile alacakları ceza 5 yıldan 10 yılla ka
dardır. Kabul etmek gerekir ki, beyana daya
nan kaçakçılık ile münferit kaçakçılık halinde 
daha ağır hükümler bu tasarı ile getiriliyor; 
ama öte yanda toplu kaçakçılığa da bir fırsat 
verifliyor, mevcut ceza dalha da hafifletilerek 
takdim ediliyor ve «1918 sayılı Kanun tatbik 
edilmiyecektir» denilmekle de, bu sefer silâh 
kaçakçılığında özel hüküm bulunduğu için, 
munlhasıran daha az cezayı ihtiva eden bu tasa
rının hükümleri tatbik edilecektir. Bu halde 
toplu kaçakçılık: ille silâh getirilmesi işi bugün 
mevcut ceza hükümlerinden, daha hafif ceza 
hükümlerine bürünerek kanunlaşalbiliyor. 

Şimdi, bu halin tabiî sonuçlraı malûm. Ha
len mevzuatımızda daha ağır cezai müeyyideye 
bağlanmış olan bir suçu, bugün siz tutar da 
rinha hafif bir cezai müeyyideye bağlarsanız; 
bu demektir ki, toplu kaçakçılık yapıldığı za
man bunu rahatlıkla daha az ceza ile yapa
bilirsiniz. Yani teşvik edici bir hüküm mahiye
tini alıyor. Halbuki, gerekçedeki kasıt bu de
ğil Bu sebeple, bu hususta mutlak surette de
ğişiklik yapılması ve bu hali tamamiyle ortadan 
kaldıran bir hükmün konulması gerekir kana
atindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — iSaym Durakoğlu, eğer bunu 

formüle edebilirseniz, bir önerge halinde lütfen 
Başkanlığa gönderiniz. 

ıSayın Yorulmaz, buyurunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; konuşulan 
12 nci madde münhasıran kaçakçılığı ihtiva edi
yor ve tödvin edilirken de kaçakçılığa mâni ol-
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raıa yönünden cezalar artırılıyor. Filhakika, geç- I 
mişde de buna benzer terimler ve tâbirler mev
cut idi. 25 senelik tatbikatımızda bunun tatbi
kini göremedik, bu madde kolay, kolay tatbik 
edilemedi. 

örneklerini arz edeyim : 10 sandık mermi ile 
yakalandı. Tescil edilmiş, Temyizin tasdikin- j 
den geçmiş, 13 noü maddeye göre mahkum ol- j 
muştur. 25, 50, 100 tabanca ile yakalandı, yine 
13 ncü maddeye göre mhakûm edildi. Eğer 
kaçakçılığa mâni olacaksa, bir tabanca taşıyan 
ile 100 tabanca taşıyanı ibir tutmıyalım ve (bu 
12 nci maddeye bir açıklık verelim. Hiç ol
masa asgari 3 talbanca ile yakalanan bu mad
deye girer şekli ile, asgari 10 mermi ile bura
ya girer şekli ile maddeyi tedvin edelim. Ko
misyon lûtfetsin hunu alsın, rahatlıkla bunu 
bir koordine şekle sokma imkânını bulalım. 
Yine işlenmiyen İbir madde olarak tatbikatta 
kalacak ve kaçakçılık fbu memlekette kol geze
rek, tek tabanca ile gezen, 10 tabanca ile ge
zen taşıma ile [bulundurma hali, taşıma ile 
nakletme hali terimlerinde benzerlik olduğu 
için, ayırım yapmaya imkân olmadığımdan hep 
13 ncü maddenin tatbiki ile birer yıllık mahkû
miyetlerle îbu işler bitecek, kaçakçılık yönün
den ne para cezalarından arzu edilen netice alı- I 
nacak ve ne de hapis cezalarında arzu edilen I 
şiddet tatbik edilebilecektir. 

Bendenizin mâruzâtı; komisyon lütfetsin I 
maddeyi geri alsın, görüşelim, görüşsünler; he
men bulmak kolaydır, neticeye vâsıl olmak 
mümkündür. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsü, esasen 
3 ncü maddede bâzı değişiklik önergeleri de ve
rilmiştir. Gerek cezaların daha çok artırılma
sını ve gerekse «Molotof kokteyli» ibaresinin de 
eklenmesini öngören önergeler vardır. Müsaa
de ederseniz, Ibu önergeleri size göndereyim; 
talebediyorsanız, Ibuna gfcre madde üzerinde bir 
değişiklik yapmak mümkün ve müsait görüyor- I 
sanız, ona göre maddeyi getirirsiniz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIK AN (İçel) — Müsaade buyurursanız 
İbir açıklamada bulunayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SöZCtÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (içel) — Sayın Başkanım, bir | 
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defa ıbu maddeye konan kaçakçılığa ait hüküm, 
191 sayılı Kanunun 27 nci maddesinden aynen 
aktarılmıştır. Binaenaleyh, bu madde tatbi
katta işlemiyor, şjöyledir, böyledir şeklinde bit 
mazereti pek yerinde bulamıyorum. Suçlular 
yakalandığı zaman pekâlâ tatbikatta bu mad
de işliyor ve suçluların yakalanmasında da, 
suçun önlenmesinde de müessir olabiliyor. 

Arkadaşım dediler ki; «Bir tabanca nakle
dersem 13 ncü madde tatbik edilecek, 10 ta
banca nakledersem yine aynı madde tatbik 
edilecek.» 

Değil sayın Başkanım. Bir tabancayı üze
rinde taşıdığı takdirde, bu nakil anlamının 
içine girmez, şahsı için bunu üzerinde taşıyor-
dur. Onun için bunun cezası elbette hapis ola
caktır ; fakat üzerinde 20 tabanca bulunuyorsa, 
insanın 20 tabancaya ihtiyacı olmaz ki. İhti
yacı olandan fazla tabanca varsa, bu nakil
dir, o zaman cezası artacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi ne istiyorsunuz, onu bi
leyim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Geriye almıyorum. 

BAŞKAN — Peki, müzakereler devam et
isin. Komisyon daha kemal ile bu işi inceler 
ve belki daha vuzuha erecek mahiyette bu işi 
buraya getirir diye bir beyanda bulundum, onu 
demelk istiyorum. 

Sayın Kemal Kaya, buyurun. 
KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; 12 nci maddenin eski şekli bambaşka 
idi. 12 nci maddede eskiden ateşli silâhları nak
ledenler vardı, mermi lâfı yoktu. Sayın Yo-
rulmaz'ın bahsettiği tatbikat hakikaten doğru 
idi. Bir jeep dolusu, bir minibüs dolusu mermi 
yakalandığı zaman 12 nci maddeye göre mah
kûm edilemezdi. Çünkü, 12 nci madde o za
man, yalnız «Ateşli silâhları nakledenler» di
yordu. Biz komisyonda bunu düşündük ve bu 
12 nci maddeyi «Ateşli silâhları veya mermi
leri» diye tedvin ettik. Binaenaleyh, Yorulmaz 
arkadaşımın belirttiği yanlışlık ortadan kalk
mıştır. Bundan sonra cebinde 100 merimi nak
leden bu maddeye göre mahkûm edilecek, 300 
mermi nakleden bu maddeye girecek; tama üç 
mermi, iki mermi nakleden elbette jki bir kutu 
mermiyi nakleden bu maddeye göre cezalıan-
dırılmıyacaktır. 
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Sonra diğer arkadaşımın izah ettiği hususa 
gelince; 1918 sayın Kanun hükümleri tatoak 
edilemez... 1918 sayılı Kanun «Teşekkülü» ne 
kabul eder, arkadaşlarım?.. İki kişi bir araya 
geldiği zaman 1918 sayılı Kanuna göre teşek
küldür. Binaenaleyh, burada 1918 sayılı Ka
nun hükümleri jkasden tatbik edilmez. Denmiş
tir ki, bir kişi 500 mermiyi diğer bir kişiye sa
tarken ikisi yakalanırsa teşekkül diye fıazja ce
za veremezsin. Teşekkül, biz burada önceden 
aralarında anlaşmayı kabul etmişiz. 1918 sa
yılı Kanun önceden ianlaşmayı da kabul etme
miş; İki kişi bir araya geldiği takdirde, anlaş
ma olsun, olmasın teşekkül kabul 'etmiştir. 
îşte, burada teşekkül için iki kişinin önceden 
anlaşması ikasden konmuştur ve bu mânada kon
muştur, arz lederim. (C. H. P. Kiralarından 
«Yanlış» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar, bu
yurunuz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
arkadaşlar; 

Kanunun 12 nci maddesinde tedvin edilen 
suç, 13 ncü maddedeki suçtan tamamen ayrıdır. 
Burada, ateşli silâhların ve mermilerinin dış 
memleketlerden yurda gizli olarak sokulması 
hali teorim ediliyor. Külliyetli miktarda bir 
salak kaçakçılığıdır bu. Türkiye'ye sokulacak 
ve bu elden dağıtılacak, satılacak, bir yerden 
biir yere götürülecek; bir de aynı şekilde Türki
ye'de kaçak imal edilecek. Bunun 13 ncü mad
deden farkı vardır. Adamın üzeninde 5 taban
ca bulunur. Bu 5 tabanca yabancı menşeli 
olur; ıama dışarıya bu tabancaları getirmek 
için gitmiş ise, gayesi, kasdı bu kaçakçılık ıısıe 
12 nci maddeye giriyor. Burada bir jkasıt var
dır. Hâkim maddeyi uygularken kasdı araya
caktır, ama buna karşılık, adam kardeşi, ken
disi ve yakınma vermek için 3 - 5 tabanca taşı
mış ise, kasıtlar ayrılıyor. 

12 nci maddenin tedvin ettiği, külliyetli 
mijktarda silâh imalini istihdaf eden yerli ka
çak imalât ve bu kaçak imalâtı bilerek ve bu 
kasıt ile btir yerden diğer bir yere götürmek şek
liyle, külliyetli miktarda bir silâh ve cephanenin 
dışardan yurda sokulması halidir. Bu ise bü
yük bir cürümdür. Umumiyetle bu 1 tabanca, 
2 tabanca, 3 tabanca durumunda işşlenecek suç
lardan değildir; büyük vasıtalarla, gemilerle, 

otobüslerle yurda sokulacak büyük çapta silâh
lar ııçın [konulmuştur. 

Tatoikatta istisnai bir durumu da var, umu
miyetle bu 12 nci madde uygulanmıyacaktır 
da. Zaten dışardan böyle külliyetli miktarda 
silâhın yurda sokulması halini ıtashiıt etmek lâ
zımdır ki, bu 12 nci maddeyi uygulayabilelim. 
Ceza kanunlarımıza da bu klâsik suçun girmesi 
icabediyor. 12 nci madde bu bakımdan 13 ncü 
maddeden ayrı olarak tedvin edilmiştir, madde 
de gayet açıktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yorulmaz. 
ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Değerli arkadaşlarım, 
İşi lütfedin de iddiaya bindirmiyelim. Bura

dan çıkacak kanun, yarın değerli hâkimlerimi
zin elinde tatbik konusu olacaktır. Müşkülâtlar 
geldiği zaman, o kürsülerde otururken hepi
mizin aklına gelenler unutulmamalıdır. 

Değerli Amkan arkadaşım, «1918 sayılı Ka
nunda aynı terim mevcuttur» dediler. Neden 
direnirler anlamıyorum? 1918 sayılı Kanunda 
aynı terim mevcuttur ama, 1918 sayıflı Kanun, 
münhasıran kaçakçılığa ait bir kanundur. 1918 
sayılı Kanuna göre, nakledene ayrı, taşıyana 
ayrı ceza veren bir madde var mıdır ki, ihti
lâfına düşülsün? Bizim burada nakledene ayrı, 
taşıyana ayrı ceza veren iki madde vardır, o 
yönden biz endişe içindeyiz. Nasıl mukayesesi
ne yapabiliriz bunun? Hem, «1918 sayılı Kanun
dan ayrıdır» diye fikra koyarız buraya, hem 
dr: burada, tamamen mantık silsilesinin dışında 
1918 sayılı Kanuna yaslanmak isteriz. Bu biraz 
in afsı&hık olur. Lütfedin, bunu düzeltelim. 
Aksi halde kaçakçılık için ceza almaya imkân 
yok. 

ıSayın Aybar arkadaşıma hemen cevap ve
reyim. 

«Kasıt arayalım» dediler. Elbetlteki kasıt 
suçta aranacak hususlardandır. Kasıt yoksa 
suç yoktur, ama bunda taşıyan ne şekilde olur
sa olsun suçludur. Bugün hangimizin tabancası 
Kırıkkale'nin dışında yerlidir? Kırıkkale'nin 
dışında kimde tabanca varsa hepsi kaçakdır, 
çünkü, menşei dışardadır. Brownik, Mavzer, 
Astra, Smith Wesson tabanca... hepsi dışardan 
gelen tabancalardır. 

öyle ise dışardan gelmiş olması 12 nci mad
denin tatbiki için kâfi ise, üzerine ve marka-
sjna bakıp kaçakçılık damgasını vurmak ve o 
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kişiye de kaçakçı demek lâzımdır. O takdirde 
12 nci madde tatbik edilir. Bunu yaptığımız 
takdirde de adaletsizlik olur. Tatbikatta şimdi
ye kadar onun yeri 13 ncü maddedir, bu değiş
mez. Ama kaaçkcıilığı tesibit etmek lâzımdır. 
12 nıci maddeyi 13 ncü maddeden mutlaka ayır-
ı-ıaık lâzımdır. Açık konuşalım, bunu ayırmaz
sanız maznunun lehinedir, Ceza Kanunumuz 
böyledir. Maznunun lehine olan hüküm 13 ncü 
anaddedir. Kaçakçılıkla değil, her zaman 13 ncü 
madde ile, taşıyanın cezasını vermek suretiyle 
ısonuoa gelinir. 

Direnmenin anlamı yok. Tatbikata bir kanun 
vereceğiz buradan. Bu verdiğimiz kanun birta
kım iıhtilatlara meydan vermemelidir. Biz daha 
burada anlaşamıyoruz, yarın onu kürsülerde 
nasıl uyguhyacağız? Hâkimleri, avukatları ve 
Temyiz Mahkemesini birlbiri ile aynı düşünceye 
nasıl sokacağız? Bu yarım saatte düzelecek bir 
husustur ve yılların hastalığını önliyecektir. 
Takdir Yüce Heyetindir. Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon, müzakerenin 
kifayeti var, oylıyacağım. Siz Komisyon adına 
başka bir beyanda bulunacak mıısınız? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Hayır efendim, baş
kaca "bir beyanda bulunmıyaeağım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini, mesele 
daha olgun hale 'hürünsün diye kasden beklet
miştim, şimdi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü madde üzerinde kâfi arkadaş konuş

muş bulunmaktadır. Bu selbeple bu maddenin 
müzakeresinin kifayetine karar verilmesini arz 
ederimi. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
e'tm'iy enler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini ay
kırılıkları itibariyle sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesini de

ğiştiren 3 ncü maddedeki «2 yıldan 4 yıla ka
dar hapis» ibaresinin «3 yıldan 5 yıla kadar 
hapis» şeklinde; keza «1 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezası» ibaresinin «10 000 

liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezası» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinajsi özdenoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl-
aııalmaktadır. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Ka

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının 3 ncü maddesiyle, 6136 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygiyle arz ve 
teklif ederim. 

Son fıkra : 

«Bu madde tatbikatında 1918 sayılı Kanu
nun toplu kaçakçılığa ait hükümleri uygulan
maz.» 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddeye, 4 ncü satırdaki «Ateşli si

lâhlar» kelimelerinden sonra «El bombası, molo-
tof kokteylleri» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. önerge ka
bul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 
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4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Aynı kanunun 13 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 13. — Bu kanun hükümlerine muha

lif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
satanlar, satmaya tavassut edenler, sâtmalan-
lar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 
bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz iste-
miş olan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: 
Sayın Turhan özgüner, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayın Vahit Bozat-
lı, Sayın Mehmet Ay tuğ'dur. 

Sayın Turhan özgüner vazgeçtiler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Aytuğ, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AY

TUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
tasarının 4 ncü maddesi hükmüne göre 13 ncü 
maddeyi değiştiren hüküm; eski 6136 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinde aşağı haddi 6 ay, yu
karı haddi 2 yıl olan cezai hükmü 1 yıldan 
2 yıla kadar çıkarmaktadır. 1953 yılında yürür
lüğe giren 6136 sayılı Kanunun ihtiva ettiği 
müeyyidelerin günümüzün şartları ve bu arada 
kanunda öngörülen 6 ay süreli hapis cezalarının 
paraya tahvil edilerek infaz edilmemesi ve böy
lece müessiriyetini kaybetmiş olduğu esasına 
dayanılarak, bu gerekçe ile bu sürenin artırıl
ması öngörülmektedir. 

Ceza Kanununda bir tecil müessesesi vardır 
ve gene 647 sayılı Kanunun hükmüne göre ce
zaların paraya tahvili müessesesi vardır. 

Böylece tasarı, 6 aylık bir cezayı asgari had
di itibariyle 1 yıla çıkarmak suretiyle, hem ce
zaları tatbik etmek mevkiinde bulunan hâkimler 
için, hem tecil müessesesi bakımından ve hem de 
bu 647 sayılı Kanununun hükmünü suçlular için 
bertaraf etmiş durumdadır. 

Cezaların şahsJüeştirilmesi sistemi,son zaman
larda bütün ülkelerde bir prensip olarak kabul 
edilmiştir. Oldukça hafif suçları ilk defa işlemiş 
ve geçmişteki hallerine ve ahlâkî temayüllerine 
göre tekrar suç işlemeyecekleri umulan kimseler 
hakkında, daha müsamahalıca hareket edilme
sine saik olmak üzere verilen bu cezanın şahsi-
leşfcirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Tecil, hükmedilen cezanın infazını muayyen 
bir müddetle ertelemek ve hâkimin bu yolda 
karara varması demektir. Bu müddet zarfında 
mahkûm tekrar bir suç işlemediği takdirde, in
fazı ertelenmiş olan ceza böylece çekilmi'i sayılır. 

Ceza uygulamasında tecil, biraz önce de i-
şaret edildiği gibi (herhanlgi bir sebeple ilk defa 
bir suç ^liyenin cezaevine düşmemesi ve ceza
evindeki durum itibariyle oranın suçluya getire
bileceği kötülükleri kazanmaması için hâkimin 
ellide bir takdir silâhıdır. Cezanın tecili mah
kûm için bir hak değildir. Tecil, biraz evvel de 
söylediğim gibi, ilk defa suç işlemiş olanlar hak
kında tatbik olunabilir ve böylece sabıka kayıt
larında suç işlemek temayülünde olan, suçları 
tekerrür etmek suretiyle sabıkalı olan şahıslar 
için kullanılmaz. 

Tecil, ağır cezalı suçlar için de kullanılamaz; 
sadece hafif cezalar mahkûm olanlar için kanuna 
konulmuş ve böylece tecviz ve tedvin edilmiştir. 

Cezanın tecili, mahkûm için onun affı da de
ğildir. Muayyen bir müddet zarfında suç işlen
mezse, ceza çekilmiş sayılır. 

Şjmdi arkadaşlarım, görülüyor ki, bu tasarı 
böylece hem tecil müessesesini bertaraf etmekte, 
hem de 647 sayılı Kanunun hükmüne göre suç 
işliyenlerin bu suçlarının paraya tahvil imkânı
nı bertaraf etmektedir. Kanunun aşağı haddinin 
1 yıla çıkarılması ile gerekçelerde (gösterilen 
sebepleri tatminkâr görmemekteyiz. 

Gerekçeler ne demektedir? 
Adam öldürme suçlarına tesir eden faktörler 

arasında nüfus artışı, şehirleşme, sosyal intibak
sızlık, kan dâvası, sınır ihtilâfları gibi sebepler 
başta gelmekle beraber 6136 sayılı Kanunun ih
tiva ettiği müeyyidelerin müessiriyetini kaybet
miş olmasının da bu suçların artışında önemli 
rol oynadığı tesbit edilmiştir. 

Bu arada, bilhassa sözü geçen kanunun tat
bikatında altı ay süreli hapis cezalarının paraya 
tahvil edilerek infazı, müeyyidelerin müessiri
yetini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bunun 
sonucu olarak suç işlemeye mütemayil kimseler 
hapis cezasına çarptırılma endişesi duymaksızın 
silâh taşımakta ve bu silâhlarla da suç işlemek
tedirler. 

Şimdi arkadaşlarım, insafınıza sığınırım, de
nilmektedir ki, «Müeyyide müessiriyetini kay
betmiştir.» Yani 6136 sayılı Kanunun 13 ncü 
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maddesinde sevk edilen hüküm eski halinde, al
tı aydan iki seneye kadar mahkûmiyet hükmü 
devam etseydi, neticede bu müessiriyetini kay-
betmiyecek, böylece bu kanun bu günün gerçek
lerine cevap verecek bir halde bulunmadığın
dan tamamen ölü bir metin halinde kalacak 
idi. 

Müeyyide niçin müessiriyetini kaybetmiştir? 
Kanunun eski maddesinde, «Altı aydan iki sene
ye kadar,» yeni kanunda ise, «Bir yıldan iki yıla 
kadar» denilmiştir. Eski kanunda altı aydan 
iki yıla kadar, yeni kanunda ise bir yıldan iki yı
la kadar, denildiğine göre, cezanın artırılması 
bahis konusu değildir. Cezanın son haddi yine 
iki yıldır. Hâkime bir takdir imkânı verilmiş
tir. Hâkim suçlunun mükerrer suç işlememiş ol
masına, suçun ilk defa işlenmiş bulunmasına ve
ya kastını, silâh taşımadaki durumunu nazarı 
itibara alarak aşağı had ile yukarı had arasında 
takdir hakkını kullanacktır. 

Kanunları böylece katılaştırıp aşağı haddini 
bir yıla çıkarırsak elbetteki bu imkân, hâldmin 
takdir imkânı ortadan kalkmış olacaktır. 

Ceza kanunları, hukuk kanunları gibi değil
dir muhterem arkadaşlarım. Ceza kanunu tahdi
didir. Metin ve ibresini genişletmek suretiyle 
bir uygulama, ceza hukukunda katiyen caiz de
ğildir. Ceza kanununda kıyas da mümkün değil
dir. Yani, metni genişletmek veya başka anla
ma getirmek suretiyle başka bir ceza vermek de 
hâkim için mümkün olmıyacaktır. Halbuki hu
kukta usul tamamen değişiktir ve başkadır; hâ
kim, önüne gelen bir meselede, hukukî bir konu
da tamamen geniş bir imkâna sahiptir. Evvelâ 
kanun metni ile bağlıdır. Kanun metninde bir 
sarahat bulunmadığı takdirde, örf ve âdet ile 
bağlıdır. Bununla da iktifa edemediği takdirde, 
kendisi vâzıı kanun olsaydı, bu meseleye nasıl bir 
hal şekli getirecek idiyse, ona göre hükmetme 
gibi bir yeteneğe de sahiptir. Ceza Kanununda 
bu imkân yoktur. 

Binaenaleyh arkadaşlar, ne yapılacaktır? 
Böylece hem tecil imkânını, hem 647 sayılı Ka
nunun hâkime verdiği imkânı kaybeden hâkim 
çaresiz kalacaktır ve kanunun bu katı maddesini 
tatbikle yetinecektir. Bu durumda bir an düşü
nelim; ilk defa suç işlemiş, ilk defa tabanca, si
lâh taşımış bir insanı, bâzı hâdiseler sebebiyle 
ve zayıf bâzı gerekçeler nedeniyle yakalayıp ce 

i za evine göndereceğiz. Böylece olur olmaz suç-
I larla ceza evine ittiğimiz bu kimseleri, topluma 
I döndüklerinde bir evvelki insan olarak bulmak 
I mümkün olmıyacaktır. 
I Bu müddet fazladır, eski halinde kalmasın-
I da toplumun büyük faydası vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanfbul) — Değerli arka-

I daşlanm, dün kanunun ıtümü üzerinde görüşür-
I ken de ifade ettiğim gibi, biraz evvel de değer-
I li sözcümüzün ifade ettiği gibi bu yeni getiri-
I len ceza çoktur. 
I Tasarının gerekçesini incelediğimiz aarnıan, 
I ileri sürülen hususların gayet haldi olduğunu 
I görüyoruz. Gerekçede deniyor ki, «Bilhassa 

sözü geçen kanun tatbikatında altı ay süreli 
I hapis cezalarının paraya tahvil edilerek infazı, 
I müeyyidelerin müessiriyetini tamamen ortadan 
I kaldırmaktadır.» 
I Buna katılmamaya imkân yoktur. Öyle ise 

tasannın gerekçesinde birleşmiş oluyoruz. Bu 
I noktayı dün de bilhassa ifade etmeye çalışmış-
I tim. 
I Şimdi değerli arkadaşlarım, öyle ise bura-
I da iki yol tutulabilir. Birisi; tasarının tuttuğu 
I yol. «Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı ve 
I 13 . 7 . 1965 tarihli Kanunun tecil ve paraya 
I tahvili hükmünü getiren havasından dışarı çık-
I mak lâzımdır» diyorlar ki, bu da doğrudur, 
I (bu noktada da fbirleşiyoruz, fakat bunun dışı-
I na çıkmak, mutlaka cezanın haddini altı aydan 
I (bir seneye çıkarmak suretiyle mi olur, yoksa 
I başka bir usul ile de olabilir mi? Bunun üze-
I rinde düşünmek lâzımdır. Yoksa, bir bakıma 
I getirilen teklif yerindedir. 
I Bendeniz bunun yerine şunu teklif ediyo-
I rum: Cezanın ağırlaştırılması hakikaten, dün de 
I ifade ettiğim gibi, faydalı değildir ve geniş va-
I tandaş kütlelerini ilgilendiren bir husustur. Ben 

endişelerimi muhafaza ediyorum. Gerek ruhsat
ların verilmesindeki adaletsizlikler, gerek va-

I tandasın kan dâvası ve diğer sebeplerle canını 
I Ikorumak için, emniyet ve asayişin yerinde ol-
I maması sebebiyle canını korumak ve kurtar-
I mak için, ki «can» dediğimiz şey Anayasada 
I vücudun korunması, «Habeas Corpus» dediği-
I miz vücudun korunması ta İngiliz Büyük Per-
I inanından bu güne kadar aktarılan mukaddes, 
I kutsal bir hakka dayanır, bu hakkı koruya-
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cak, Anayasada teminat altına alınmış canı ko
ruyacak bir maddedir; vatandaşın canı tehlike
de iken, kanun ne yazarsa yazsın, bir silâh 
alıp kendini koruma durumundadır. 

Bunun bütün yurttaşları ilgilendirdiğini de 
g!öz önüne alırsak, cezanın haddinin bir yıla 
çıkarılması yerinde olmaz. Buna karşılık ben 
şu teklifte bulunuyorum; bilmiyorum muhte
rem komisyon ne düşüneceklerdir; para ceza
sı artsın, bunda bir mahzur yok, fakat hapis 
cezasının altı aydan bir seneye çıkartılması ye
rine burada sarih olarak, «Bu cezalar tecil edi
lemez, hapis cezası para ve diğer cezalara çev
rilemez» demek suretiyle bunu cezaların infazı 
hakkındaki kanunun şümulü dışına çıkaralım. 
Eğer bir genel sakınca, inandırıcı bir karşı gö
rüşü sayın komisyon veya Hükümet ortaya 
koymazlarsa, bunu bu şekle sokalım. Zaten 
tasan da bunu yerine getirmek istemektedir. 
Zira, tasarıda «Para cezasına tahvil edilmekte
dir eski madde ile, tecil edilmektedir, bundan 
dolayı da silâh taşımak bir mesele olmaktan 
çıkmış, vatandaş korkusuzca taşır hale gelmiş
tir» denmektedir. Buna katılıyoruz, fakat ted
birinin de bu şekilde olma ihtimali vardır. Ko
misyon, Hükümet veya değerli arkadaşlarımız 
üzerinde konuşur, daha iyi bir şekle getirirler
se ben teklifimi geri alırım; daha iyisini yapa
bilirsiniz. Böyle yaptığımız takdirde memleke
timize uygun ve vatandaşı incitmiyecek- mües
sir bir cezayı getirmiş olacağımız kanaatinde
yim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — ıSayın Seydibeyoğlu, buyurun. 

MEHMET SAYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben me
seleye bir başka açıdan bakacağım. Yalnız Re
şit Ülker arkadaşımın son defa söylediği, «Eğer 
(bir çare geltireceksek, eğer cezanın müessiriye-
tini temin etmek istiyorsak başka bir yol tuta
lım, ceza tecil edilemez hükmünü getirelim.» 
şeklindeki teklifini, şahsi fikrim olarak yerin
de görmem. Bu tehlikeli bir yoldur. Çünkü, 
böyle bir durumda suç işlemiş öyle bir şahıs 
olabilir ki, hâkim tecil müessesesini kullana
maz. Tecil müessesesi, kanunlarımızla hâkime 
tanınmış bir lütuf ve atıfet müessesesidir. Bu
nu ortadan kaldırmak çok hatalı olur. Bu nok
taya iştirak edemediğimizi, bu yönden iştirak 

etmediğimizi arz ettttikten sonra ben meseleye 
şu yönden değinmek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım, kanunların müesısiri-
yetini kaybetmesi cezaların azlığından değil
dir. Şimdi bunu bir misal ile arz etmek isterim. 

Müessiriyetin temini cezaların artırılmasyle 
mümkün değildir; bilfarz 6136 sayılı Kanunun 
çıktığı 1953 yılında, evvelce adam öldürmenin 
cezası 15 seneden 24 seneye kadar hapis iken, 
6123 sayılı Kanun ile 1953 yılında yapılan bir 
ceza artırmasiyle bu müddet 24 yıldan 30 yıla 
çıkartılmış olmasına rağmen, adam öldürme fi
illeri önlenememiş, bilâkis artmıştır. 

Diğer taraftan bu ateşli silâhları, memnu 
silâhları bulundurma fiillerini düşünelim. Da
ha önce 6136 sayılı Kanun mer'i değilken 
Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesine gö
re tecziye olunurdu ve bu maddenin getirdiği 
ceza da 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasından ibaretti. İstatistikleri incelersek, o 
tarihlerde ceza çok daha az olduğu ve sadece 
para cezası ile tecziye hükmü getirilmiş olması
na rağmen bugünkü kadar ateşli silâh taşıma 
suçu işlenmiyordu. 

Demek ki, 6136 sayılı Kanun ile cezaların 
altı ay hapis, şu kadardan şu kadara kadar pa
ra cezası getirilmiş olmasına rağmen suç işlen
mesi önlenememiştir. 

Binaenaleyh, yine arkadaşlarımın da ifade 
ettikleri gibi, cezanın artırılması ile fiilin önle
neceği kanaatinde değilim. 

Gerek tasarıda olsun, gerekse komisyonda 
muhalif kaldığım ve buraya gelen komisyon 
metninde olsun, meseleye yanlış bir teşhis kon
maktadır. Esas mesele, memnu silâh taşıma 
suçlarının işlenmesi meselesidir, öldürmek için 
adam silâh taşıyorsa siz on sene de getirseniz 
o yine taşıyacaktır, kas di adam öldürmek ise. 
Adam öldürme fiillerini, cezayı artırmakla 
önliyemezsiniz. Diğer taraftan memnu silâh 
taşıma suçunu da bu maddeyi getirmekle Önli
yemezsiniz. Esas tatbikat, yanlış tatbikat bu 
kanunun 7 nci maddesinden doğmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun 7 nci mad
desinde, «Ateşli silâhları ancak hususi kanun
larına göre silâh taşıma salâhiyetini haiz olan
lar, 

2. İcra Vekilleri Heyeti karariyle silâh ta
şıyabileceklerine karar verilen Devlet, beledi-
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ye, özel idare ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
memur ve hizmetlileri, 

3. içişleri Vekâletince tefrit ve tâyin edi
lecek esaslar dairesinde vali veya kaymakam
lar tarafından verilecek taşıma vesikası alanlar 
taşıyabilirler veya bulundurabilirler.» diyor. 

Şimdi, burada 1 ve 2 nci fıkradaki hüküm
ler kanunen silâh taşıyabilecek olanlara aittir. 
Esas tatbikat şuradan hatalı bulunmaktadır : 
Senelece önce içişleri Bakanlığı bir yönetme
lik yapmıştır, hâlâ aynı yönetmelik devam et
mektedir, hatalı bir yönetmeliktir. Eğer, haki
katen İçişleri Bakanlığı bir düzeltme yapmak 
istiyorsa, bunu önlemek istiyorsa, bu yanlış 
taUbikatı kaldırmak lâzımdır. Komisyonda sa
yın Bakana da arz etmiştim. Şimdi bunu hiç 
kimse inkâr edemez; silâh taşıma vesikası ve
rilirken, bâzı kıstaslar aranmaktadır. Şu ka
dar dönüm toprağı olana veyahut 100 koyunu 
olana, şu kadar küçük baş, bu kadar büyük 
baş hayvanı olana silâh verilir, denilmektedir. 

Arkadaşlar; 500 koyunu olan adamın indin
de belki öbür taraftaki fakir bir vatandaşın 
30 koyunu kadar kıymetli değildir. Fakir va
tandaşın 30 koyunu onunkinden daha kıymet
lidir. Korunması bakımından silâh taşıma ve
sikası 500 koyun sahibine verilecek de niçin 
öbürüne verilmiyecek? Şu kadar arazi sahibi 
olana verilir de daha az arazi sahibi olana niye 
verilmez? Bu sosyal adalet ilkesine de aykırı
dır. Binaenaleyh, evvelemirde bunun düzeltil
mesi lâzımgelir. 

Diğer taraftan, yine ateşli silâh vesikası ve
rilirken, 20 senelik avukatlık hayatımızda tat
bikatı çok gördük, efendim, köyün ağasıdır, 
yahult sırtını bir partiye dayamıştır veyahut 
şuna, buna dayamıştır, silâh taşıma vesikasını 
alır, ama o köyde namuslu vatandaş, can em
niyeti korkusu içinde olan vatandaş silâh taşı
ma vesikası alamaz. Bunun bir yanlış tatbikat 
olduğunu komisyonda sayın içişleri Bakanına 
izah ettim. «Misal ver» dediler, misal de ver
dim. Bugün sabıkalılara silâh taşıma vesikası 
veriliyor, arkadaşlar. Adam öldürmüştür, kaa-
tildir, inek hırsızlığı yapmıştır, silâh taşıma 
vesikası almıştır. Sayın İçişleri Bakanı isterse 
ismini tekrar vereyim. Köyde bunun bir hasmı 
varsa ve silâh taşıma vesikası alarak silâh bu
lunduruyorsa ve -onu köyde gören diğer vatan

daş ruhsat alamadıysa, silâh taşımasını nasıl 
cezai müeyyide ile önlersiniz? Bu vatandaş 
can korkusu altındadır. Esas mesele, bu 7 nci 
maddenin tatbikatından çıkmaktadır. 

Bu itibarla, Sayın Hüjkümet eğer bu derde bir 
çare aramak lüzumunu duyuyorsa, evvel emir
de bu yanlış tatbikatı önlemek için yönetme
likte değişiklik yapmasını arz ediyorum. Eğer 
yönetmelikte değişiklik yapmak lüzumunu gör
müyorlarsa, bu maddeyi değiştirsinler. Yoksa 
biz Meclis olarak kıstaslarım ve çarelerini ge
tirelim. Bütün meseıîe bundan ibarettir. 

Bu yönden de cezaların artırılmasını ben 
şahsan doğru bulmuyorum. İnsan olanlar içjin 
e3ki cezalar kâfidir. Esasen işlenen suç şeklî 
bir suçtur. Diğer her hangi bir ısuçda jkullanıl-
madıkça vesikasız tabanca taşıma suçunun kim
seye zarar veren bir suç olmadığı meydandadır 
ve böyle bir şeklî suç dolayısiyle cezanın ağır
laştırılmasına kalkışmajk hatalı bir harekettir. 
Takdirlerinize arz ederim. 

Teklifim ve bu madde hakkındaki görüşüm, 
bıçaklar hakkındaki 15 nci madde için de ay
nıdır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurunuz, efen

dim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Elimizde müzakere konusu yaptığımız kanun 

tasarısının başlığında da belirtildiği gibi, 3 de
ğerli arkadaşımızın ayrı ayrı getirdikleri kanun 
teklifi ve Hujkümetin tasarısını müzakere edi
yoruz. 

BAŞKAN — 4 ncü maddesini, onun da 4 ncü 
maddesini müzakere ediyoruz, münhasıran. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Oelece-
ğim, biraz intizar buyurun, Sayın Başkanım, 
oraya geleceğim. 

Şimdi komisyonların ayrı ayrı gerekçelerini 
tetkik ettiğimiz takdirde Sayın Esat Kemal Ay-
bar'm yaptığı jkanun teklifinin İçişleri Ko
misyonundan geçmediği anlaşılır. Bu bir usul
süzlüktür. Sayın Başkanlığın böylece dikkatini 
çektikten sonra konuya giriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının 4 ncü 
maddesi 1953 yılında mevcut Ceza Kanununun 
genel hülkümlerine göre bir ay civarında hafif 
hapis cezası verilmesi öngörülmüştür. O tarih-
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te Yüoe Meclis, ateşli silâh taşıma veya bulun
durma suçları için eni konu inceleme yapmış 
ve altı ay hapis ve ona ilişkin para cezası veril
mesi uygun görülmüştür. 

Malûmunuz olduğu üzere para cezalan za
manla tesir gücünü kaybediyor. Bu, iktisadi 
kuralların getirdiği bir sonuçtur, buna katılı
yoruz. Hakikaten para cezalarının zaman za
man gözden geçirilmesi, artırılması ve düzel
tilmesi zorunludur. Ancaik, hapis cezasının böy
le bir düzeltmeye tabi tutulmasını ben yerinde 
görmüyorum. 

1953 yılından bu tarafa insan hürriyetlerin
de veya cezaların müessiriyetinde veya hapis
hane şartlarında veyahut bu cezaların bir kısmı
nın tenzilinde her hangi bir tadilât veya deği
şiklik olmamıştır. Suçlular her hangi bir şekil
de bu altı aylık cezayı daha hafif şartlarla ve
yahut daha az çekmek gibi bir imkâna da sa
hip değildirler. Bu itibarla ben, mevcut altı 
ay hapis cezasının artırılmasını gerektiren ge
çerli bir neden görmüyorum. JÜıeri sürülen ge
rekçenin bu konuyla uzak veya yakın hiçbir 
alâkası yoktur. Türkiye'de suçların artması 
bir gerçefotir. Bunlara bir çare aranması husu
sunda sayın iktidar kanadiylıe tamamiyle bera
beriz. 

Ancak, getirilen çare hiçbir sadra şifa değil
dir, hiçbir sonuç vermiyecektir. Kanaatimiz 
odur ki, bu kanun çıktıktan sonra gerek 
İçişleri Bakanlığı ve gerekse bu kanunu uygu
layacak diğer müesseseler veya Yüce Parlâmen
to bu konuya bir çare getirilmiş gibi sadece bir 
teselli bulacaktır. Bunun dışında hiç bir şekilde 
suçların işlenmesi konusu önlenmiş olmayacak
tır. 

Kanunun müzakeresinde dikkatimden kaçmı-
yan husus şu; genel olarak değerli arakadaşlarım 
daha çok silâhın tecavüzde veya suç işlemede kul
lanılması halini hesaba katarak bu maddenin mü
zakeresinde fikirlerini beyan buyurdular. Halbu
ki, bir kısım arkadaşların söyledikleri gibi si
lâh, yalnız tecavüzde değil, çok defa mal ve can 
emniyetini müdafaa ve korunmada kullanılmak
tadır. 

Bu itibarla silâh taşıma ve hele hele bulun
durma suçlarının bu kadar ağır bir cezaya tabi 
tutulmasını, hukukun temel ve değişmiyen na-
safet kuralına aykırı buluyoruz. Bu, bir çare 

değildir, bunda ısrar edilmemesini ve eski 6136 
sayılı Kanunda «Bulundurma ve taşıma» hük
münün aynen kalması doğru olur. Şayet, artır
mada illâ ısrar edilecekse ben bir önerge tak
dim edeceğim. 

Ayrıca burada bir 6 ncı madde var, bu mad
dede bıçaklar hakkında altı ay ceza takdir edi
liyor. Ben, takririmde ateşli silâh taşıyanların 
veya bulunduranların 6 ncı madde gereğince hiç 
olmazsa altı ay ceza ile tecziyelerini öneriyorum. 
Bu, insafa daha uygun düşer. 

Biliyorsunuz; Devlet etme, ceza verme, ka
nun yapma gücü sınırsız bir güç değildir. Bunu 
sınırsız olarak, insaf ölçülerinin ilerisinde uy
guladığımız takdirde, o zaman birtakım yol
suzlukların işlenmesini kendi elimizle tahrik ve 
teşvik etmiş oluruz. Bu itibarla cezaların artı
rılması yolunda ısrar etmek isabetli bir yol de
ğildir, kanısındayız. 

Saygılarımı sunarım-. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 

göre... 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Söz isti

yorum, efendim. 
BAŞKAN — önerge üzerinde demişsiniz, 

önergeye komisyon katılmazsa kısa bir izahat 
yapmak imkânınız var, ama her zaman için, ki
fayet olmadığına göre söz istemek mümkündür. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Hay hay, 
Sayın Başkanım, önerge üzerinde konuşayım. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, siz de konuşmak 
için ısrar ediyormusunuz. 

KEMAL KAYA (Kars) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, bâzı hatip arkadaşlarım 6136 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesindeki cezaların artırılma
sını ve bilhassa Bozatlı arkadaşım ise para ce
zalarının artırılmasının, paranın bugünkü kıy
meti bakımından yerinde olduğunu, fakat hapis 
cezalarının artmasının yerinde olmadığını ileri 
sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar; 647 sayılı infaz Kanu
nu meşruten tahliyeyi getirmek suretiyle bugün 
altı ay hapis cezasını fiilen dört aya indirmiştir. 
Yani, eskiden olduğu gibi, tabanca taşıyan ar
tık altı ay değil, dört ay ceza çekmektedir. Bi
naenaleyh, 647 sayılı Kanun cezaları meşruten 
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tahliye suretiyle indirmiş olduğu gibi, aynı za
manda bir seneye kadar olan hapis cezalarını da 
tecil etmeyi istihdaf ettiğinden altı ay hapis ce
zası bugün kâfi değildir. Komisyonca kabul edi
len bir senelik hapis cezası yerindedir. Hâkim 
bu cezayı da tecil edebilir. 

Kaldı ki, arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu
nun 59 ncu maddesine göre hâkimin ayrıca tak
dir hakkı vardır. Bunu bütün arkadaşlarım bi
lir. Vesikasız tabanca yakalatan ve masum olan 
bir vatandaşa hâkim ceza verirken 59 ncu mad
deyle cezayı ayrıca indirebilmektedir. Bu, o 
bakımdan 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin
deki cezanın bir seneden başlaması, hiçbir za
man fazla bir ceza değildir. 

Diğer taraftan, muhterem arkadaşımın bah
settiği 7 nci madde ile ilgili görüşüyle hemfiki-
rim. Bence bugün Türkiye'de bâzı kimselerin ta
banca taşıması, bâzılarının taşımaması ve hâki
min önüne gelen bir kişinin vesikalı, diğerinin 
vesikasız olması hakikaten adalet duygularını da 
rencide etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelce savcı olarak 
ve bugün de mebus olarak hayatımda ta
banca taşıma vesikası almadım ve taşıma
dım. Mebus arkadaşlarımın çoğu tabanca 
taşıma vesikası almaktadırlar. Sorarım, aca
ba can emniyeti için mi alıyorlar? Ha
yır Türk Milletinin hasletinde tabancaya 
karşı bir zevki vardır. Ve hattâ kusura bak
mayın, eskiden beri söylene gelen «Her yiğidin 
iyi bir atı, iyi bir karısı ve iyi bir silâhı olmalı
dır.» diye bir darbımesel vardır. Bu bakımdan 
7 nci maddenin ihtiva ettiği hükümler hiç yerin
de değildir. İçişleri Bakanlığından, ben de bir 
arkadaşınız olarak, rica ediyorum, her istiyen 
vatandaşa ruhsat verilirse, bu ortadan kalkar, 
arkadaşlarım. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini aykırılık sırasına 
göre okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar kanun tasarısının 

madde 3 matlabı altındaki 13 ncü maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 
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«Madde 13. — Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak ateşli silâhlarla el bombaları, mo-
lotof kokteylleri ile bunların imaline yanyan 
maddeler ve ateşli silâhlara ait mermileri satan
lar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşı
yanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan 
2 yıla kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya 
kadar ağır hapis hükmolunur.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddedeki silâh bulundurma suçları

nın buradan çıkarılıp 6 nci maddeye dâhil edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6136 sayılı kanun tasarısının 4 ncü mad

desinde yer alan 13 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değisjtirilmeısini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

«Madde 13. — Bu kanun bükümlerine mu
halif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mer
mileri satanlar, satmaya tavassut edenler, sa
tınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu cezalar tecil edilmez. 
Hapis cezası para cezasına ve diğer cezalara 

çevrilmez. 

bunlara ait mermileri satanlar, satmaya tavas
sut edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bu
lunduranlar hakkında 6 aydan 2 yıla. kadar ha
pis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. Bu cezalar tecil edilmez, 
hapis cezası para cezasına ve diğer cezalara çev
rilmez. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6136 sayılı Kanun tasarısının 4 ncü madde

sinde yer alan 13 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu İstanbul 
Sabri Keskin Reşit Ülker 
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«Madde 13. — Bu kanun hükümlerine muha
lif olarak ateşli silâhlarla, bunlara ait mermi
den satanlar, satmaya tavassut edenler, satma-
lanlar, taşıyanlar haJkkında bir yıldan 2 yıla 
kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezaisi hükmıolunur. 

Bulunduranlar hakkında yukardaki cezala
rın yarısı hükmolunur. 

BAŞKAN — Taşıyanla bulunduran ayrı 
ayrı mı efendim, Taşıyanlar için bir yıl ceza 
istiyorsunuz, bulunduranlar için 6 ay. 

Peki izalesi daha sonra. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
•Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 ncü 

:naddesinin son fıkrasındaki «600 liradan 2 000 
liraya kadar» yerine, «1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası» ibaresinin yazıllma-
«:*nı arz ve teklif ederim. 

Baha Müderrisoğlu 
Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlarım 
bu ana kadar gelmiş olan ve aykırılıkları yönü 
ile tasnif etmiş olabildiğim önergeler bunlar. 
Tam bu arada yeni bir önerg-e geldi, tabiî daha 
evvelkileri okuttuğum için, bunu en aykırı ola
rak okutma imkânı bulamadım. En aykırı ola
rak bunu görmekteyim, önergeyi okutuyorum. 
Başa alıp bunu oylamaya koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
6136 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun tasarısının 4 ncü 
maddesi ile değiştirilen 13 ncü maddenin so
nuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve talebe-
derim. 

izmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğlu 

«Bu kanunun 7 nci maddesine göre, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak veya 
farklı işlem yaparak izin belgesi veren idare 
amirleri hakkında, umumi hükümlere göre bir 
yıldan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Kanun yürülüğe girdikten itibaren 6 ay için
de 'bütün izin vesikalarının yenilenmesi şarttır.» 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, tahmin 
ediyorum bu kanun muhtevası ile bir ilişiği 
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olmasa gerek. Bu kanun kodifikasyonda, ted
vinde bir müşkülât arz eder zannediyorum. 

COŞKUN KARAaÖZOĞLU (İzmir) — Var 
Sayın Başkanım, çok yakından lalâkası var. 

BAŞKAN — Peki efendim, bunu okutuyo
rum, muameleye koyacağım. 

Komisyon katılıyor mu bu önergeye? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu siz, önerge

nize komisyon katılmadığına göre, çok [kısa bir 
beyanda bulunma hakkına haizsiniz. Çok kısa. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, muhterem (arkadaşlarım; gerek 
Hükümet tasarısında, gerekse Adalet Komis
yonu teklifinde yer alan en önemli noktalardan 
birisi, ateşli silâhları taşıyan ve 'bulunduran 
şahıslara 6136 sayılı Kanunla derpiş edilmiş bu
lunan cezaların artırılması keyfiyetidir. Hükü
met, ateşli silâhlan bulunduranlan ve taşıyan
ları % 100 artırılmış yeni ceza müeyyidesi ile 
karşı jkarşıya bulundururken, biz bu meselenin, 
münhasıran ceza müeyyidesi ile halledilemiye-
ceğini, Türkiye'deki tatbikatta, kendilerine 
•ateşli silâh bulundurma ruhsatı verilmiş bulu
nan birtakım kimselerin bu salâhiyeti haksız 
olarak iktisabetmeleri dolayısiyle, Türkiye'de 
ateşli silâh taşıma mecburiyetinin bir meşru 
müdafaa zaruretinden doğduğunu, işaret etmek 
için bu önergeyi takdim etmiş bulunuyorum. 

Çünjkü, bir köyde, bir kasabada ateşli silâh 
taşıma ruhsatını haksız olarak bir kişiye ver-
met suretiyle o köyde, o kasabada asgari on 
kişiyi, onbeş kişiyi silâh taşımaya mecbur 
edersiniz, Türkiye'de bugün, ateşli silâh ruh
satının eşit, âdil ve hakkaniyetle verilmemiş 
olması, kanunsuz olarak silâh taşımanın bel
ki de birinci sebebini teşkil etmektedir. Ma
dem ki, yeni bir kanunla Türkiye'de ateşli si
lâh taşıma porbleminin hak hale geldiğini ve 
buna terettübeden cezanın artırılmasını talebe-
diyorsunuz. O Manian buna sebebiyet veren 
idare âmirlerinin, isterlerse baskı altında [kal
mak suretiyle, isterlerse şahsi tutumlannm 
noksanlığı yüzünden bu neticeyi yaratmış olsun
lar, elbette Ceza Kanunu içinde bulunan vazi
feyi suiistimal, vazifeyi ihmal müeyyidesi dı
şında, ağır bir müeyyideyıe tabi tutulmalarını 
tabiî telâkki etmek icabeder. 
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Değeri aıjkadaşşlarım, dar zaman dçdndıe 
ilaveten arz etmek zaruretini duyuyorum; bir 
memlekette suçların işlenmesini önliyen başlıca 
faktör; (Modern ceza hukuku esaslarına göre, o 
ceza tertibedilen fiilin suç olduğuna vicdanlar
da kanaat getirilmek) teşkil eder. Siz, bir (ta
raftan canilere ruhsat vereceksiniz, bir taraf
tan taarruz hallinde bulunan insanlara ruhsat 
vereceksiniz, bu ruhsatı verenler tecziye edil-
miyecek, meşru müdafaa zarureti içinde bulu
nan insanlar silâh taşıdığı zaman onları ağır 
cezalarla karşı karşıya bırakacaksınız, bunu an
lamak mümkün değildir. 

Bu itibarla, 6136 sayılı Kanunun her ne ka
dar 7 nci maddesinde bu husus derpiş edilmiş 
ise de; madem ki şimdi, silâh bulunduranlar ve 
silâh taşıyanlar için bir yeni ve munzam ceza 
getirilmek istenmektedir, buna sebebiyet vermiş 
olan veya verecek olan mesul insanların da - M, 
eğer, Türkiye'de ateşli silâh bulundurmanın 
gerçekten tehlikeli olduğuna inanıyorsanız -
tecziye edilmelerini kabul etmenin hakkaniyet 
gereği olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı

ğını beyan etti. önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın önerge

si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir tashih mi yap
mak istiyorsunuz önergenizde? Buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu cezaların 
tecil edilmesi hükmünü kaldıralım, hâkimin 
takdirine kalsın. 

BAŞKAN — Zaten «bu cezalar tecil edil
mez» hükmünü bu önergeden kaldırdık mı, hâ
kimin takdir hükmüne vabeste bir durum orta
ya çıkıyor. Onun için aynca sarahat koymaya 
lüzum yok. Siz okunmuş bulunan önergenizde 
«bu cezalar tecil edilmez» paragrafının çıkarıl
masını istiyorsunuz. 

Bu şekliyle önergeye katılıyor musunuz Sa
yın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Kasta

monu Milletvekili Sabri Keskin'in önergesi tek
rar okundu.) 

(«Para cezası olarak» sesleri.) 
BAŞKAN — Ağır para cezası, yanlış yazıl

mış, düzeltelim. 
Komisyon katılıyor mu efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

I Başkan, izah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun, çok kısa. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Reşit Ülker arkada
şımla beraber vermiş bulunduğumuz bu önerge 
ile biz komisyonun getirmiş bulunduğu maddede 
büyük bir değişiklik yapılmasını öngörmüyoruz. 
Yalnız, bütün arkadaşlarımın takdir edeceğine 
% 100 inanarak bir iki hususu Yüce Meclise arz 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, 13 ncü maddede tecrimi esas tu
tulan fuller, birkaç çeşittir. Ateşli silâhlarla 
mermilerini satanlar, satmaya tavassut edenler, 
sa'tmalanOar ve taşıyanlar. Burada, bu unsur
larda tamamen komisyonla aynen mutabakat 

I halindeyiz. 
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Bir de bulunduranlar var muhterem arka
daşlarım. Simidi, tabancasını dostuna, düşma
nına karşı evinde bulunduran bir vatandaşı
mızla, tabancayı şehir içinde, kasaba içinde, 
yol boyunda taşıyan veya tabancayı satanları 
aynı şekilde teorim etmekte, bunları aynı ceza
ya mahkûm etmekte, öyle zannediyorum ki ada-
'et ve nesaf et mevcut değildir. 

Aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
pek çok arkadaşım bu kürsüden dile getirdi. 
Eesmî makamlarımız ne kadar dikkatle davra
nırlarsa davransınlar, ortaya koydukları bir
takım objektif kıstaslar ne kadar dikkatle na
zara alınırsa alınsın, silah taşıma ve bulun
durma vesikası verilmesinde, bütün vatandaşla
rımıza seyyanen muamele etmek imkânına sa
hip değiliz. 

Arazinin genişliği kıstası var, hayvanla
rının çokluğu kıstası, v.s, var. Bu itibarla, bu 
objektiflik esası ne kadar dikkatle nazara alı
nırsa alınsın, tabanca vesikası vermekte eşit 
aavranamadığımıza göre, taşıyanlarla bulundu
ranları aynı cezaya çarptırmak hakkaniyetle 
'bağdaşmamaktadır. Bizim önergemiz kabul edi-1 
diği takdirde, silâh taşıyanlar, satmalanlar, sa
tanlar bir yıla mahkûm edileceklerdir. Ancak, 
tahaffuz mülâhazasiyle ücr© bir köyde evinde 
silâh bulunduran ve fakat şu objektif kıstas
lara uygun olmadığı için Hükümetten vesika 
almak imkânını bulamıyan bir vatandaşımız 6 
aya mahkûm edilecektir. 6 ay az bir 
ceza değildir muhterem arkadaşlarım. Kas-
dı cürmî bakımından da bunda değişiklik 
vardır, önergemize iltifat etmenizi hassaten is
tirham ediyorum. 

'Hürmetlerimle. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Hükü

metin düşüncesi nedir? 
BAŞKAN — Bu konuda Hükümetin düşün

cesini öğrenelim diyorlar. Okunmuş olan öner
geye Hükümet olarak katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum, 

Hükümet ve komisyon katılmıyor. Kabul eden
ler.. 

OENGıiZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Evinde bulunduranlar değil mi Sayın Başka-

| mm?, 
I BAŞKAN — Sarahat yok efendim, önerge 
I ne ise o. önergede «bulunduranlar» tâbiri var. 
I Evinde, mağazasında, deposunda, ardiyesinde 
I tâbiri yok. 
I Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiş-
I tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
I (Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlunun 
I önergesi tekrar okundu). 
I BAŞKAN — önergede, hapis cezasına doku

nulmuyor, maddede mevcut 500 liradan 2 000 
I liraya kadar ağır para cezasını, 1 000 liradan 
I 5 000 liraya kadar mütefavit bir surette çıkar

mak işitiyor. 
Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

ıSayın Hüsamettin Başer tarafından şimdi 
bir önerge verilmiştir. Sayın Başer, önergeniz 
bütün önergeler okunduktan sonra geldi. Bu 
bakımından, aykırılık yerine koymam mümkün 
değil. Rica edceeğim, bundan sonra önergeleri
nizi zamanında veriniz. Çünkü, önergeler bir 
sistem dâhilinde en aykırısından en yaklaşık 
elana doğru okunmakta, Yüce Heyet bunları 
bir defa dinlemekte, ikinci defada, oyunu kul
lanırken ona göre dikkatini arz etmekte. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ayrı 
olduğuna göre.. 

BAŞKAN — Nasıl ayrı olduğuna göre efen
dim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ora
daki bir senelik cezanın 9 aya indirilmesini tek
li; ediyorum. Evvelce 6 aydı, şimdi 9 ay olsun 
istiyorum. 

BAŞKAN — işte bu, aykırılk yerini kaybet
tiği için muameleye koyamryacağım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hiç 
benzeri yok. 

BAŞKAN — Zaten benzeri olsaydı hiç mu
ameleye konmazdı. 

4 noü maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu-
I nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
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4 ncü madde metinde yazılı şekliyle kabul edil
miştir. 

Madde 5. — 6136 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştMfoniştir. 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümle
rine muhalif olarak 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak ve Ibenzerİni memlekete sokar, sokmaya 
teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına tavassut eder veya bunları memlekette 
imal eder veya bir yerden diğer bir yere nakle
der veya yollar veya nakletmeye bilerek tavas
sut ederse bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde şu ana 
kadar söz almış olan arkadaşlarım; Sayın Yu
suf Ziya Yılmaz ve Sayın Reşit Ülker, 

iSayın Yusuf Ziya Yılmaz? Yok. 
Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Başka söz istiyen? Yok. Üzerinde verilmiş 

değişiklik önergesi de yok. Bu sebeple 5 nci 
(maddeyi metinde yazılı şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci mad
de aynen kabul edilmişitir. 

Madde 6. — 6136 sayılı Kanunun 15 nci mad 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine muha
lif olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak ve 
benzerlerini satanlar, satmaya tavassut edenler, 
satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 250 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
mıolunur. 

Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve 
benzerlerini kullanma maksadı dışında satanlar, 
satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşı
yanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi okuttum. 6 nci 
madde üzerinde şimdiye kadar söz almış bu
lunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Sa
yın Yusuf Ziya Yılmaz, Sayın Kasım Küfrevi, 
Sayın Reşit Ülker, Sayın İlyas Kılıç, Sayın Meh
met Seydibeyoğlu. 

İSayın Yusuf Ziya Yılmaz? Yok. 
Sayın Kasım Küfrevi. 
KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — (Jeçici 6 nci 

madde üzerinde söz istemiştim, efendim. 
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BAŞKAN — Pardon. Burada 6 nci madde-
yede sizi dâhil etmişler. Demek ki, 6 nci mad
de üzerinde söz istememiştiniz. Yanlışlık olmuş. 

İSayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu ek madde yeni bir hüküm getir
mekte; «üniversite; resmî ve özel yüksek okul 
akademi ve her türlü eğitim..» (Görüşülen 
madde o değil, sesleri). 

(BAŞKAN — Metinde 6 nci madde, atıfta bu
lunduğu ve değiştirdiği madde 15 i müzakere 
ediyoruz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu maddede 
konuşmıyacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç? Yok. 
iSayın Seydibeyoğlu, buyurunuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
deminde arz ettim, ceza itibariyle; bir defa ce
zanın artırılmasına karşı olduğumu gerekçe
siyle anlattım. 

Yalnız bunun haricinde, bu maddeyle geti
rilen 2n ci fıkrada; «Zabıtaca imaline müsaade 
edilen bıçak ve benzerlerini kullanma maksadı 
dışında satanlar, satmaya tavassut edenler, sa
tınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında da aynı ceza hükmolunur» deniyor. 

Şimdi satan adam, müsaade edilen bir bı
çağı satıyor demektir; alan adamın maksadını 
bilmesine mikan yoktur. O diyecektir ki, ben 
bunu şu işte kullanmak için alıyorum, ama bu
nu bilmek mümkün değildir. Ne için aldığını 
bilmesi için kâhin olması lâzımdır. Onun için 
bu 2 nci fıkranın çıkarılması gerekir kanaatin
deyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu derunî 
maksadı bilmek mümkün değildir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. De
ğişiklik önergesi de yok. 

6 nci maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

Ek madde — Üniversite; resmî ve özel yük-
s k okul, akademi ve her türlü eğitim ve öğre
tim müesseselerinde; öğrencilerin toplu olarak 
ikamet ettikleri yuTt ve benzeri yerlerde; siyasi 
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partilerin her dereceli bonelerinde, ibadethane
lerde, derneklerle Taunlara bağlı yerlerde ve bun
ların toplantı ve kongrelerinde; her türlü spor 
müsabakalarının yapıldığı yerlerde; kanuna 
uygun Veya kanuna aykırı olarak grev veya lo
kavt yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarda 
yazılı olan yerlerin müştemilâtında: 

1. Bu kanuna aykırı olarak altesti silâhları, 
Taunlara ait mermileri, 4 noü maddede yazılı 
olan bıçak ve benzerlerini T. Ceza Kanununun 
264 mcü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya 
bulunduranlar hakkında, Iknaunda belli edilen 
cezaların iki katı hıükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde, 6136 sa
yılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde ve T. 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı 
lolanlan, bu kanunun 7 nci maddesinin 1 nci 
ve 2n ci bendlerinde gösterilen görevliler ile Or
du, Emniyet ve Jandarma mensupları dışında, 
ruhsatlı olsalar dahi, taşıyan veya bulunduran
lar hakkında, kanunda daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla ka
dar hapis cezası (hükmolunur.» 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde şimdiyedek söz iste
miş bulunan arkadaşlarım sırasiyle: Sayın Nuri 
Kodamanoğlu, Sayın Naci G-acıroğlu, Sayın Re
şit Ülker, Sayın Mevlüt Oçakcıoğlu, Sayın Mem-
duh Ekşi, Sayın Salih Aygün, Sayın Cengizhan 
Yorulmaz, Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 

Sayın Kodamanoğlu?.. Yok. 
Sayın Gacıroğlu, buyurun. 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 6136 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hususundaki bu kanun tasarısının, üzerinde gö
rüşülmekte bulunan 7 nci maddesinde; ibadet
hanelerde silâh, mermi taşıyan ve bulunduran
lar hakkında Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
maddesinde yazılı olan cazeların iki katı hükm
olunur, tarzında bir hüküm bulunmaktadır . 

Muhterem arkadaşlarım, «İbadethane» deyi
minin müslümanm camideki ibadetine taallûk 
etmesi itibariyle maddenin enteresan ve üzerin
de durulması mucip bir vaziyeti vardır. Bunu 
yüksek huzurlarınızda, müsaadenizle, teşrih ve 
tahlil etmek mecburiyetini vicdanen hissediyo
rum. 
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İbadethane her türlü tecavüzden masundur. 
Camie, silâh arama bahanesiyle de olsa girmek, 
vicdan hürriyetine, din hürriyetine tasalluttur. 
Cami, Türk Milletinin kalpgâhıdır. Devrine ve 
zamanına göre, hükümet eden iktidarın siyasi 
felsefesine göre tatbik imkânı bulacak bu mad
de, iktidarların iktidar etme felsefesinin ica
bı olarak kendi zihniyetleri icabı meselâ sol 
bir iktidar bu maddeyle Türkiye'de din ve vic
dan hürriyetini tamamiyle ortadan kaldırabilme 
imkânına kavuşmuş olacak, herhalükârda polis 
camie girecek, polis devamlı arama vazifesiyle 
görevli olduğu için, maalesef müslüman Türk 
Milleti camie gitmekten korkacak, camilerimiz 
maalesef boş kalacak. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasanın 10 ncu mad
desine göre ferdin ıtemei hak ve hürriyetleri 
meyanında, sosyal halkları muvacehesinde elbet-
teki ibadet hürriyeti, bu madde muvacehesinde 
şekle bağlanmış, yerini bulmuştur. Ayriyeten 
Anayasanın 19 ncu maddesinde gayet kesin ola
rak din ve vicdan hüriyetini halka tanımış bir 
durum vardır. Cami içerisinde polisin aramaya 
teşebbüs halinde bulunması din ve vicdan hür
riyetine bir engeldir, bir maniadır; istikbalde 
bu hükmün iktidarlar tarafından ne şekilde tat
bik edileceği bilinemez. Ben bu mânada «iba
dethane» tabirinin bu maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyorum. Bu bakımdan Yüksek 
Başkanlığa bir de takrir vermiş bulunmakta
yım. Mahzurlarını şu kısa zaman içerisinde bir 
gerçek olarak huzurunuzda arz etmiş bulunu
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, bu madde yeni getirilmiş bir mad
de. Ben bu maddenin getiriliş sebebini, bil
hassa diğer maddelerde değişiklik yaptıktan 
sonra ankyamamıaktayım. Cezalar azdır, dendi, 
cezalar daha evvelki maddelerde artırıldı. Şim
di, ayrıca «şu şu yerlerde olursa cezanın iki 
katı hükmolunacak» diye bir hüjküm onun lal-
tında da «ruhsatlı da olsa bulunduramazlar» 
hükmü getiriliyor. Bilhassa «Üniversite, resmî 
ve özel yüksek okul, akademi ve her türlü eği
tim ve öğretim müesseselerinde, öğrencilerin 
toplu olaralk ikamet ettikleri yurt ve benzeri 
yerlerde, siyasi partilerin her derecesindeki 
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kongrelerinde, ibadethanelerde, derneklerde ve 
bunlara bağlı yerlerde...» 

Değerli arkadaşşlarım, evvelâ teknik tara
fını arz edeyim. Burada 264 ncü madde bahis 
mevzuudur: «Her kim ait merciinden ruhsat 
almaksızın dinamit veya bomba veya buna ben
zer yılkıcı ve öldürücü alet veya barut ve saire 
ateşli ecza veya memnu »ilâh veya bunlara 
mahsus fıişek yapar veya bunları yaibancı mem
leketten Türkiye'ye sokar veya sokmaya vasıta 
olur veya memleket içinde bdr yerden diğer bir 
yere götürür veya yollar veya götürmeye böle
rek tavassut ederse bir seneden üç seneye ka
dar hapsolunur ve kendisinden 500 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. Ruh
satsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya 'bulundu
ranlar veya satanlar veya satılığa •çıjkaranlar ve
ya alanlar ıaltı aydan bir seneye kadar hapis ve 
200 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiy-
le cezalandırılır.» 

Görülüyor ki, burada hükümler var; yeterli, 
ağır hükümler var. Şimdi, haklı olarak şunu 
sormak lâzım: Bugün bu failler yakalandı, ce
za verildi, cezalar çok az geldi, ondan dola
yı yeniden suçlar işleniyor da onun için mi geti
riyoruz? O zaman ben istirham ediyorum; bu
güne kadar bu tip olaylarda ne kadar kişi mah
kemeye sevk edilmiştir, ne oeza almıştır, ceza 
aldıktan sonra tekrar gelip bu suçları işlemiş
ler midir? Eğer eldeki istatistikler gerçekten 
bu fiillere verilen cezaların az olduğu için tek
rar tekrar bunların işlenmesine sebebiyet ver-
mıişıse bu bir ciddî hâdisedir. Onun için ben 
bu yerlerde işlenmiş suçlara ıait istatistikleri ve 
tekerrürleri öğrenmek istiyorum. Eğer bunlar 
verilmezse bu madde psikolojik bir madde nite
liğini taşır. Verilse de psikolojik bir madde 
niteliğini taşır. Çünkü, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, bütün o maddelerdeki cezalan artır
dık, şimdi bir daha artırıyoruz. Yani, bun
dan şu anlam çıkar; bugüne kadar olan talebe 
olaylarını ve diğer bu gibi yerlerde, fabrikalar
da ve sairede olan olayları bu kanun yetersiz
di de onun için önliyemeddk işte şimdi kanun 
geldi bundan sonra önliyeoeğiz havasını vatan
daşta verir. O zaman bu kanun, bir ihtiyacın 
karşılığı olarak gelen bir jkanun niteliğinden 
çıkar, bir psikolojik kanun niteliğini -taşır; 
propaganda niteliğinde bir kanun durumunu 
alır. 

Diğer bir tarafı; bizim bildiğimiz, kanunlar 
her yerde uygulanır. Kanunlar «şurada uygu
lanır, burada uygulanmaz» diye bir kural yok
tur. Fakat gerçekten ibadet yerlerinde bir hâ
dise veya bir ihbar olduğu zaman polis elbetteki 
müslüman bir memlekette bulunduğunu, lâik 
bir memlekette bulunduğunu, orada Tanrı'ya 
ibadet edildiğini hesaba katarak hotbehot bu 
muamelelere girmez, örf ve âdet vardır, her şeyi 
kanun yazmaz. Ama böyle vahim hâdiseler ola
bilir ki, girer, girebilir. 

Değerli arkadaşlarım, öyle bir hâdise olur ki, 
girdiği zaman kimse «Neden böyle oldu» «Ne
den girdi» girmese «Niye girmedi» diyecek hâ
diseler olur. Türkiye'de olmuş mu bilmiyorum. 
Yani kanunlar hâdiseleri yazmaz, «Şurada şu 
olmuştur, burada bu olmuştur» diye kanun ol
maz yani; kanun tekniğine aykırıdır. 

Başka bir incelik daha var: «Siyasi partile
rin her dereceli kongrelerine...» 

Demin de söylediğim gibi, kanunlar, memle
ketin örf ve âdeti içerisinde bir anlam taşır, 
tatbik edilir. Ama ayrıca «Siyasi partilerin her 
türlü kongrelerine girip silâh aranır» şeklinde 
sarih bir hüküm getirdiğiniz zaman, bunun mâ
nası evvelkine eşit bir mâna değildir. Yani, bu
ralar kolaylıkla girilebilen yerlerdir. Bugün bir 
parti iktidarda olur, yarın öbür parti iktidarda 
olur, siyasi partilerin kongrelerine ayrı bir 
dikkat ve itina göstermek icabeder. Onun ken
disine göre birtakım ayrı anlamları vardır. Ak
şam radyo verecek, yarın kanun çıkacak ilân 
edilecek, kanunda «Siyasi partilerin her türlü 
kongrelerine girilir» dendiği zaman, bir parti
nin içindeki hizipler vasıtasiyle olabilir, günün 
birinde tatbik edilebilir, bir partinin yani ik
tidar partisinin meselâ kendi hizipleri için de 
kullanılabilecek bir tahdit vasıtası haline gele
bilir, muhalefet partilerinin zarflarına ve kud
retlerine göre değişen bir ölçü içerisinde birta
kım ciddî mahzurlar doğurabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen tamamlayı
nız. 

REŞtT ÜLKER (Devamla) — Bundan dola
yı üniversite için de buna benzer çok tartışıl
mış mütalâaları göz önünde bulundurursak bu 
maddenin tüm olarak çıkarılması lâzımgelir. 
Böyle bir maddeye ihtiyaç yoktur. Cezalar az 
geliyorsa diğer maddelerde artırıldı, öyle geçti 
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Meclisimizden, hiç bir ihtiyacı karşılamaz, 
bilâkis karışıklıklara sebebiyet verir ve bir psi
kolojik madde, bir propaganda maddesi, «Şim
diye kadar biz işte bunlara ciddî olarak elkoya-
madık, kanunlar yetersizdi, şimdi cezalan 
ağırlaştırdık, bundan sonra bu iş düzelecektir» 
anlamını taşımaktan öteye geçemez. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ekşi, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkanım, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sıraya isminizi kaydedeyim, fa

kat onikinci şahıs oluyorsunuz. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — O halde 

kalsın. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekşi. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 

Bu madde hakkında sözlerime başlarken de
ğerli Komisyondan bir hususu açıklamasını, gö
rüşmelerin sonunda, istirham edeceğim. 

Maddenin 2 nci bendinde «Bu maddede gös
terilen yerlerde 6136 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi...» diyerek devam ediyor ve «bu kanu
nun 7 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci bentlerinde 
gösterilen görevliler...» şeklinde bir ibare var. 
Tedvin ettiğimiz kanun, kanunlaştığı takdirde 
yeni bir kanun numarası alacak. Hâkim olarak 
kanunu tatbik eden arkadaşlarımız, «Bu kanun» 
ibaresinden 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçak
lar hakkındaki Kanunu mu anlıyacak, yoksa ha
len tedvin ettiğimiz kanunu mu anlıyacak? Ki, 
bunu anladığı takdirde yani; halen müzakere 
mevzuu olan kanunu anladığı takdirde, 7 nci 
madde halen elimizdeki madde ve maddenin mâ-
nasiyle bu ibare arasında bir bağlantı kurmak 
mümkün değildir. Değerli komisyonun bu husu
su, belki diğer maddelerde de aynı hata veya 
aynı ibare kullanılmış ve işlenmiş olabilir, bu hu
susu değerli komisyon açıklarsa tatbikatçılara 
elbette yardımcı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, aşağı - yukarı, beyan 
edeceğim fikirleri Sayın Reşit Ülker beyan et
miş bulunmaktadır. 6136 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiriyoruz ve ek maddeler 
getiriyoruz. E, hukukun genelliği prensibi şu 
son getirilen madde ile ihlâl edilecektir, madde 
aynen geçtiği takdirde. Düşününüz, bir insan yol 
kesmek için veya adam soymak için belinde si

lâh taşımaktadır. Buna bu suçu işlemesi halin
de ceza tatbik edeceğiz. Ama, bunun yanında 
spor alanına veya üniversiteye veya ibadethane
ye veya derneğe veya bir siyasi parti kongresine 
silâhiyle her hangi bir sebeple gitmiş olan baş
ka bir vatandaşımıza bunun iki katı ceza vere
ceğiz. Bunu izah etmenin, bunu anlamanın, be
nim mantığıma göre, imkân dâhilinde olmadığını 
belirtmek isterim. 

Adam hırsız olarak belinde silâh taşımakta
dır, belki cana kasdetmek için taşımaktadır ama, 
bugün şartlar meydandadır arkadaşlar, inkâr et
meye imkân yoktur; Türkiye'de asayişin düzgün 
olduğunu, asayişin berkemal olduğunu ifade et
mek ve bunu bu şekilde kabul etmek belki de 
mümkün değildir. 

Biraz evvel değerli arkadaşım, Seydibeyoğlu 
veyahut Karagözoğlu idi tahmin ediyorum, söy
lediler ; bir ruhsat verirsiniz birisine - M, bu ba-
zan sabıkalı bir adamdır - bir köyde bu şekilde 
bir kişiye ruhsat vermekle, 10 kişinin silâh taşı
masına sebebolursunuz. Kabul ediyorum, gerek
çeyi okudum, üniversitelerimizdeki bugünkü hâ
diselerden haberdarım. Belki, şu kanunun geti
rilmesinde en belli başlı sebep bugünkü üniversi
telerdeki hâdiseler ama, üniversitelerdeki hâdi
selerin tamamını haksız kabul etmek, yani tale
be hareketlerinin tamamını haksız kabul etmek 
de mümkün değildir kanaatindeyim. Düşünen, 
kafa, okuyor, görüyor; Türkiye'nin bir tarafın
da aç, çıplak kişiler, öbür tarafında bir gecede, 
bir yılda bir eve girmiyen parayı 5 misliyle, 10 
misliyle harcıyanlar ve bunu emeğinin karşılı
ğı olmadan alanlar... Buna üniversiteli isyan 
eder, bunu üniversiteli tenkid eder. «Silâhla gir
mesin» diyoruz, elbette kabul ediyorum arkadaş
lar. 6 ay yerine 1 seneye çıkarıyoruz, onu da 
kabul ediyorum. Ama, «Üniversiteye girdi» diye 
bir talebeyi veya her hangi bir şahsı, bir sene ye
rine 2 sene asgari hadde tecziye etmenin kanaa
timce manasızlığı, - tâbir belki pek nazik olmadı 
ama - yersizliği ortadadır. 

Bu bakımdan kongrelere, spor sahalarına ve
ya ibadethanelere giren veya üniversiteye giren 
arkadaşlarımıza tatbik edilecek olan 2 kat cezayı 
ortadan kaldırmak üzere, genel hukuk kaideleri
ne de uymak icabedeceği için, şu 7 nci madde
nin sayın komisyon tarafından geri alınmasını 
ve metinden çıkarılmasını talebeder, Yüce He
yetinizi saygı ile selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun. I 
Mevlût Ocakçıoğlu? Yok. 
Sayın .Salih Ayigün, (buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — iSayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bugünkü müzakere
lerde, iktidar ve muhalefet kanadı olarak, bu 
kanun üzerinde, gayet anlayışlı ve öyle zanne
diyorum ki, bir müşterekte birleşme imkânını 
bulmuş olmak beni hakikaten çok memnun etti. 

Bâzı arkadaşlarım, cezaları çoğaltmakla suç
ların önlenemiyeceğini söylediler, doğru, ka-
ıbul ediyorum. Suç işleme sebeplerini araştıra
lım, dediler, o da doğru. Bunun, psikolojik 
bir hal, sosyal bir olay olduğunu da kabul 
ediyorum. 

Fakat, bu maddenin tedvininde de isabet var 
kanısındayım. Bizim şahsi görüşümüz bu. Çün
kü, biz alışılagelen bir usul içaresinde, üniver
sitede, işyerlerinde cereyan eden hâdiselerin ne 
şekilde vukulbulduğunu, nasıl önlenmesi gerek
tiğini, burada mutlak surette, bunlar bizim gö
rüşümüze göre, müzakere ve münakaşa etmek 
zorundayız. 

Üniversiteye gireceksiniz, belinizde tabanca, 
elinizde bıçak veyahut sopa veya işyerine gire
ceksiniz, belinizde tabanca, elinizde sopa... 
Biz öyle tahmin ediyoruz ki, bu müesseseler 
tabanca ve sopanın bulunması gerekli olan mü
esseseler değil. 

Bizim için burada önemli bir nokta var : I 
«Üniversite muhtariyeti» diyecekler, «Malî muh
tariyet var, idari muhtariyet var, ilmî muhta
riyet var» diyecekler ama, burada cezayı ağır
laştırmakla, önemli bir konuyu başardığımız 
kanısındayım ben. üniversite muhtariyetini bu 
şekilde koruyoruz gifbi geliyor bana. Belki yan
lış düşünüyorum. I 

Çünkü, oraya silâhı sokmamak için, biraz 
sonra değineceğim, burada arkadaşlarımız mü- I 
nevverdir, hadiseleri gayet iyi değerlendirirler. I 
O halde silâhla, sopa ile üniversitenin hudut- I 
lan veya binası içerisinde... I 

BAŞKAN — Bucakla demek istiyorsunuz. 
Kanun sopayı cezalandırmıyor. Tabanca, bıçak. I 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Bıçakla, üni- I 
versite binasının içerisinde çatışmaya ne lüzum I 
var? Ben anlamıyorum bunu. Eğer bir yolsuz- I 
luk, bir haksızlık varsa, onlar, bunun adlî I 
makamlarca çözüleceğini gayet iyi bilirler. | 
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Sayın Gacıroğlu'nun temas ettiği ibadetha
ne, hususiyle Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın 
temas ettiği, parti kongrelerine ait toplantıla
ra, ben de bir nebze değinmede fayda mülâhaza 
ediyorum. 

İbadethanelerde, aramanın yapılmamasını 
can ve gönülden arzu ederim. Ancak, bir nok
taya temas edeceğim. Şayet, millî menfaatleri
miz icabederse, cami için tasavvur etmiyorum, 
ıkilisede ne olacak? Havrada ne olacak? Ben 
Ibunu düşünüyorum. Yani, bu şekilde bir ara
manın formülünü bulmak gerekir gibi gelir 
bana. Patrikhaneyi nasıl anyacağız? 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. Lütfen to
parlayınız. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Sonra, parti 
kongrelerinin hakikaten aranmaması gerekir. 
Sayın komisyondan istirham ediyorum. Çün
kü, bu bir iktidar meselesi değil, bir demok
ratik nizamın yürümesi meselesidir. 

Komisyonun, bu hususa bilhassa eğilmeleri
ni istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; vakit dolduğu 
için bâzı hususları açıklama imkânını bula
madım. Fakat, bizim görüşümüz odur ki, bu 
maddeyi tedvin etmekle, psikolojik bir durum 
yanatmıyoruz. Mutlak surette bu yerlere huzur 
ve sükûn getireceğiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, buyurunuz. 
CENGIZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; madde üze
rinde değerli milletvekilleri fikirlerini bildir
diler. Ben ayrı bir konu için huzurlarınıza çık
tım. Bu mevzuda bir de önerge verdim. 

Burada, üniversiteye, özel okullara, yüksek 
okullara, ibadethanelere, derneklerin kongrele
rine ve parti kongrelerine silâhlı gelişe cevaz 
yok, müsaade verilmiyor ve cezalar 2 kat olu
yor. 

Ben bir şey daha düşünüyorum; izin verin 
de evvelâ iğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı 
vatandaşa. Büyük Millet Meclisinin de buraya 
ithal edilmesi lüzumuna inanıyorum, «Büyük 
Millet Meclisi» tâbirinin dıe konulması şarttır 
kanaatindeyim. Bina olarak ela, salon olarak 
da... Lütfedin burada birleşelim. Çünkü, en bü
yük hâdiseler, en krizli anlar - hakikaten mem
leket için mücadele ediyoruz hepimiz- bazan 
kendimizi kaybettiğimiz anlar oluyor, lütfedin, 
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•kabul edin birtakım çatışmalar oluyor. Bu a$ 
raüıat oısun arkaaaşiiar, bagican encu^eıer içe
risinde olmasın ve mevzudaicı ve«Mıme ıltoiat 
buyurun, lütfedin, Türkiye .Büyük Müiet Mec
lisi binası tabirini de koyalım. Hem sivil va
tandaş için ve hem de mükuvekıLeri ve sena
törlerimiz için vâriddir. 

Ricam, önergemin kabulüdür, teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun 
efendim. 

M. FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

7 noi maddeyi bugün hakikaten ihtiyaç du
yulan ve süratle tedbir alınması gereken bâzı 
fiilileri önlemek maksıadiyle hazırlanmış ço|k ye
rinde bir tedbir olarak düşünülmesi gerekir. 

Yalnız bu tedbirle hâdiseleri önlemek müm-
kü değildir, buna yürekten inanıyoruz. Bu
nun yanında tamamlayıcı birtakım tedbirlere 
daha ihtiyaç vardır. 

Bu vesile ile Sayın Hükümetimize bir hu
susu arz etmek isterim, o da şudur: 

Müeyyideler suçu ortadan kaldırmaz, fakat 
kısmen de olsa önldyebilir. Anoak, bugün üni
versitelerimiz, yüksek okullarımız haki|katen 
tedirgindir, vazife yapamaz durumdadırlar ve 
1969 - 1970 ders yılı verimsiz geçmiş olan yıl
lardan, talihsiz yıllardan birisidir. 

Binaenaleyh, önümüzdeki günlerde ve en 
kısa bir zamanda, üniversite ve yüksek o|kulla-
rımızda öğrenimi kısıtlayan bütün tedbirler 
alınmalı, üniversite ve yüksek okullarda hizme
tin devamlılığı sağlanmalıdır. Bugün müşa
hede buyurduğunuz gibi, öğrencilerin bir kısmı 
silâhlanmatk suretiyle büyük topluluğu tehdit 
ederek, genel boykota bir üniversiteyi sürükli-
yebilmektedir. 

Binaenaleyh, genel boykot kararı, üniversite
lerimizi ve yüksek okullarımızı mefluç hale ge
tirmiştir. 

Bu sebeple, evvelemirde genel boykot karan 
önlenmelidir. Hiçbir kimse başkalarım zorlıya-
rak, tehdidederek genel boykota gidememelidir, 
gitmemelidir, bu harekete müsaade edilmemeli
dir. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, bu madde
nin genel boykotla ilgisi yok. Ayrı bir şey. Ta
mamen ayrı bir statü. 

FAHRt UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan. Genel boykot, öğretim 
hürriyetini ortadan kaldıran bir keyfiyettir. Biz 
öğretim hürriyetini sağlamak istiyoruz, üniver
site ve yüksek okullardaki suçların önüne geç
mek istiyoruz. Bu ancak, böyle bir tedbirle de 
tamamlanabilir. Ben bu hususu Hükümete arz 
etmek istiyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, bu güzel düşünülmüş olan madde içe
risinde Türk Ceza Kanununun 264 ncü madde
sinde tadadedilen bâzı maddelerin neler olduğu 
belirtilmiştir ve bunları taşıyanlarla, yanında 
bulunduranlar cezalandırılacaktır ve cezaları ar
tırılacaktır. 

Halbuki, bu 7 nci maddenin 1 nci bendinde, 
«taşıyan» kelimesiyle «veya» kelimesi arasına 
«264 ncü maddede tadadedilen cisimleri kulla
nan, kullanılmasına yardım eden, imal eden, ima
line yardım eden» ibaresini eklediğimiz takdirde, 
emin olunuz ki, bir boşluğu doldurmuş olaca
ğız. Bilhassa, molotof kokteyli gibi, dinamit gi
bi birbirini yaralayıcı maksatla kullanılan bu ka
bil kimyevi maddeleri imal edenler, kullananlar 
ve bu hususta yardım edenler de cezalandırıl
mak suretiyle, bu suçlar, üniversitelerimizde ve 
yüksek okullarımızda önlenmiş olacaktır. Bu hu
susta değerli komisyonun anlayış göstermesini 
ve önergemi desteklemenizi istirham ediyorum. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 7 nci ek madde üzerindeki gö
rüşmelerin yeterli olduğuna dair önerge vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Ek 7 nci madde üzerindeki görüşmelerin ye

terliğine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

7 nci madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerim okutacağım. 

Yalnız arkadaşlar, önergeleri okutmadan ev
vel müsaade ederseniz, saat 19,00 a gelmiş bulun
duğu cihetle, bu kanunun görüşülmiyen bir mad
desi kalmıştır ve dolayısiyle o madde de görü-
şülebilirse kanun bitmiş olacak. Bu sebeple mü
zakerenin, bu kanun bitinceye kadar devamı is-
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teniyor. Bu hususta iki önerge vardır, Yüce Mec
lisin oyunu almam lâzım. Eğer Yüce Meclis ka
bul ederse devam edip bu kanunun müzakeresi
ni bitirebiliriz. 

Bu kanunun bitimine kadar Meclisin çalış
masının devamı hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi 7 nci madde üzerinde verilmiş bulunan 
önergeleri, aykırılık sırasına göre, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6136 sayılı Kanun tasarısının 7 nci maddesi

nin madde metninden çıkarılmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddede 1 nci bendin 2 nci satırın

daki «taşıyan veya» kelimeleri arasına, «kul
lanan, kullanılmasına yardım eden; imal eden, 
imaline yardım eden» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6136 sayılı Kamunun 7 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasında yer alan, «Kanunda belli edilen 
cezaların iki katı hükmolunur.» yerine, «iki ka
tına kadar hükmolunaibilir» şeklinde değişikli
ğin konulmasını arz ve talebedenim. 

Saygılarımla. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ek 

madde 1 nci fıkrasındaki, «kanuna uygun veya 
kanuna aykırı olarak grev veya lokavt yapıl
makta olan işyerlerinde» deyiminden sonra 
«T. B. M. M. binası içerisinde ve Umumi Heyet 
salonlarında» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
öengizhan Yorulmaz 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6136 sayılı kanun tasarısının 7 nci madde

sinde yer alan ek maddeden; 

«Siyasi partilerin her dereceli kongrelerin
de, ibadethanelerde» ibaresinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Sayın Başkanlığa 
Madde 7. — ek maddedeki ikinci fıkrasın

daki, «kanunda belli edilen cezaların iki katı 
hükmolunur» cümlesinin, «kanunda belli edilen 
cezaların birbuçuk katı hükmolunur» şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Sayın BaşkanOığa 

Madde 7 deki ek madde kısmındaki «ibadet-
hanelerdeki» kelimesinin çıkartılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Yüksek Başkanlığa 
6136 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, 7 nci 
maddesinde bahsi geçen «ibadethane» ibaresi
nin, metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 

Erzurum 
Naci Gacıroğfoı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6136 sayılı Kanunun 

7 nci ek maddesindeki «İbadethanelerde» keli
mesinin metinden kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kars Konya 
Musa Doğan Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
7 nci maddenin 2 numaralı bendinde ikinci 

satırında «bu kanunun» tabiri yerine, «6136 sa
yılı Kanunun» ibaresinin konmasında teknik 
bakımdan fayda vardır. Bu şekilde tashihen ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
İçel 

Mazihar Arıkan 
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BAŞKAN — En aykırı olan, 7 nci madde
nin tümden bu kanun teklifinden çıkarılmasına 
dair önergedir onu okultuyorum. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. Ka-
tij'mıyor. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Uşak: Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu efendim? Katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etomiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. Ka
tılmıyor. 

önergeyi Yüoe Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başeri'n 
önergesi tekrar okundu.) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Üniversitelerimizde silâh bulunmasını Par
lâmento üyelerimizin hiçbiri arzu etmez. Çün
kü orası ilim yatağıdır. Her hangi münferido-
larak vatandaşlarımızın taşıması veya bulun
durması bir sene ile tahdidedilnıiştir. Şimdi iki 
misli olduğu zaman suç ve ceza arasında bü
yük açıklık olur. Hâkimin huzuruna gittiği za
man hâkim ceza vermekte müşkülât çeker. Top
lulukta olması bakımından diğer cezalara na
zaran altı ay fazladır. Bu bakımdan iki misli 
yerine, birbuçuk misli demekle altı ayı tenzil 
etmiş oluyoruz. Hiç olmazsa hâkime ceza ver
mek yetkisini kazandırmış oluyoruz. Aksi tak
dirde hâkim icabında ceza vermek hususunda 
müşkül duruma düşebilir. Suç ve ceza arasın
da mütenasiptik bakımından birbuçuk mislini 
kabul etmenizi saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? Katılmıyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Oengizhan Yorulmaz'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Katıl
mıyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu Katı
lıyorsunuz. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu hale göre iSayın Musa Doğan ve Sayın 
Baha Müderrisoğlu tarafından verilmiş bulu
nan ve 7 nci ek maddeden ibadethanelerin çı
karılmasını istiyen önerge, Sayın Naci Gacır-
oğlu'nun yine aynı mahiyetteki önergesi, Sayın 
Mehmet Kazova'nm aynı mahiyetteki önergesi 
muameleden kaldırılmıştır. Daha geniş kap
samlı bir önerge kabul edilmiştir. Bu önergeye 
göre; «ıSiyasi partiierin her dereceli kongrele
rinde, ibadethanelerde» bu kısım kalkacak, 
«derneklerle buna bağlı yerlerde ve bunların 
toplantı ve kongrelerinde» tâbiri kalacak. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — «Kongreler
de ve ibadethanelerde» diyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, o kalkıyor Sayın 
Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Onun arka
sından «derneklerde ve buna bağlı yerlerde» di
yor. 

BAŞKAN — «Derneklerde ve bunlara bağlı 
yerlerde» yi Yüce Meclis kaldırmadı efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Kaldırma-
dıysa mesele yok. 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu oku
tuyorum. 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü içel Milletve
kili Mazhar Arıkan'm önergesi tekrar okundu.) 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ
HAR ARIKAN (içel) — Muhterem Başkan, 
müsaade ederseniz bir açıklamada bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Birinci bendinde «bu 
kanuna» tâbirinin yerine, «6136 sayılı Kanuna» 
şeklinde tadilini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (içel) — Efendim, birinci bend-
de «<bu kanuna» ibaresi vardır. Bunu kaldıra
cağız, bunun yerine «6136 sayılı Kanuna» ibare
sini koyacağız. 

BAŞKAN — Anlıyorum, önergeniz o mahi
yettedir. Bu, iKanunun tümüne sâri. Ayrıca, bir 
değişiklik düşünüyor musunuz? Diğer madde
lerde de «bu kanun» ibaresi yerine «6136 sayılı 
Kanun «ibaresinin konulmasını düşünüyor mu
sunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Hangi maddelerde? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim sözümü 
bitireyim. 

7 nci maddede bu böyle, anlaşıldı, bunu 
böyle oya sunacağım. Bundan başka Sayın 
Memduh Ekşinin biraz evvel belirttiği gibi, 
faaşka maddelerde yanlış anlama meydan bıra
kabilecek bir durum mevzuubahis midir? Eğer 
böyle bir durum imevzuulbahis ise, «bu kanun
da» deyimi yerine şimdi buyurduğunuz; «6136 
'sayılı Kanun» deyimini kullanacağız, öyle mi 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bu madde üzerinde vu-
kubulan bu değişiklik önergesini Komisyon 
vermiş olduğuna göre kabulü muitazamımındır. 

Önergeyi Yüce Meclisin ioyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Arıkan, bundan başka diğer madde
lerde gözden kaçmış olup da yanlış anlama 
meydan bırakma ihtimali olan ve «bu kanuna» 
deyimi yerine «6136 sayılı Kanuna» deyimi ko
nulsun mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
RAR ARIKAN (İçel) — Sayın Başkanım 6 ncı 
nraddede «aynı kanunun» deyimi vardır, onun 
da «6136 sayılı Kanunun» şeklinde tadili ge
rekir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
rada bir kanun görüşüyoruz. Bu kanun, yap-
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I mış olduğumuz sırf ufak bir unutkanlık dolayı 
Siyle Senatodan dönebilir. 

Şimdi, 6 ncı maddede var diyorsunuz. Onu 
•da düzelttiriyoruz. Ama ondan başka diğer 
•maddelerde var ise 7 nci maddede kabul etmiş 
olduğumuz değişiklik diğerlerine sirayet etmez. 

Şimdi müsaade buyurun bir ricam olacak, 
siz şimdi bu «aynı kanun» deyimi yerine «6136 
sayılı Kanun» deyimini kullanacağınız yerleri 
tasbit edin. Daha Kanunun müzakeresi devam 
ediyor. Tümü oya konulmadan evvel bu husu
su Heyeti Umumiyede derpiş edelim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Şimdi hazırlayalım 
efendim. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi değişik şekliyle 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler.. 'Kabul etmiyenler... Madde 7 değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 

C ncı madde eklenmiştir : 
Geçici madde 6. — Bu kanunun 1 nci mad

desiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsa
mına alman yivli av tüfeklerini elerinde bu
lunduranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde mahallin en b/yük 
mülkiye âmirine teslime mecburdurlar. 

Bunlardan, hâtıra teşkil ettiği veya antika 
olduğu anlaşılanlar bulundurma belgesine bağ
lanarak sahibine iade olunur. Mevzuata uygun 
şekilde yurda girdiği belge ile tesbit olunan 
yivdi av tüfekleri gerçek karşılıkları ödenerek 
Devletçe satmalınır. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz 
istiyen, Sayın Kasım Küfrevi, buyurunuz efen
dim. 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Birinci madde 
hakkında vermiş olduğumuz takrirlere Komis
yon henüz mütalâasını beyan etmedi. Komisyon 
mütalâasını beyan ettikten sonra maruzatta bu
lunacağım efendim. 

BAŞKAN — Evet, daha rasyonel olur, daha 
doğru olur. Komisyon hazırlığını bitirnıişse doğ
rudur. 

O halde muhterem arkadaşlarım, sekizinci 
madde üzerindeki müzakere birinci maddeye da
yalıdır. Müsaade ederseniz birinci maddenin mü
zakeresini intacedelim, ondan sonra öteki mad-

I deye geçelim. 
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Birinci madde Komisyon tarafından, kendi
sine havale edilmiş bulunan değişiklik önergele
ri muvacehesinde tetkik edilmiş ve şimdi okuta
cağım şekle getirilmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi

nin, verilmiş olan önergeler muvacehesinde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Mazhar Arıkan 

İçel 

«Madde 1. — 6136 sayılı Kanunun 6768 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, 
saldırma, şişli baston, sustalı çakı benzerleri ile 
sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnudur. 

Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline za
bıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damga-
lanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

Münhasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar 
ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, 
ev levazımatından olan veya tababet ve sanayide 
yahut tarımda kullanılan bıçaklarla benzerleri 
bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesi
ne göre ruhsata tabidir.» 

BAŞKAN — Şimdi, madde Komisyon tara
fından bu şekilde tedvin edilmiştir. Madde üze
rinde söz sırası Sayın Mustafa Kaptan'da idi. 
Sayın Kaptan?. Yok. 

Sayın Vahit Bozatlı, buyurunuz efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bendeniz biraz evvelki kısa konuşma sıra

sında bu konuya değinmiştim. Şimdi, bu birinci 
maddenin son fıkrasındaki teklif, Sayın Esat 
Kemal Aybar tarafından yapılmış bir tekliftir. 
Bu teklif; içişleri Komisyonu raporu var altıncı 
sayfada, bunun tarihi 14 . 4 . 1970, Sayın Esat 
Kemal Aybar'ın teklifi, 15 . 5 . 1970, yani içiş
leri Komisyonu raporu dördüncü ayda tanzim 
edilmiş, ondan sonra Esat Kemal Aybar beyin 
teklifi gelmiş ve Esat Kemal Aybar beyin tekli
fi, ki bu maddenin sonuncu fıkrası, Adalet Ko
misyonunda bütün tekliflerle birlikte müzakere 

konusu yapılmıştır, ancak İçişleri Komisyonu bu 
konudaki teklifleri görüştükten sonra gelen bir 
teklif olduğu için bu teklifin içişleri Komisyo
nundan da geçmesi zorunludur, içişleri Komis
yonundan geçmeden bu teklifin müzakere konu
su yapılması, kanunlaşması usule aykırı olur. 
Bunu arz etmek istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, tabiî bir teklifin 
İçişleri Komisyonundan da geçmesi iyi olur de
yimi ayrı, usule aykırı deyimi ayrı. 

Şimdi Heyeti Umumiye isterse bu teklifi da
ha çok olgunlaşsm diye içişleri Komisyonuna 
havale edebilir, ama bir teklifin içişleri Komis
yonunda görüşülmemiş olması onun usulsüz gö
rüşülmesine delil teşkil etmez. Bendeniz de usul 
bakımından bunu tebarüz ettirmeye mecburum. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — O halde 
müsaade ederseniz Sayın Başkanım düşüncemi 
biraz daha açıklayayım. 

Mecliste kanunların görüşülmesi, sonuca bağ
lanması, kanaatimizce behemehal ihtisas komis
yonlarından geçirilmesiyle kabil oluyor. Temel 
müzakere usulümüz bu. Aynı konuda birçok 
teklif gelmiş, aynı konu ile ilgili bütün teklif
ler içişleri Komisyonundan, bir ihtisas komisyo
nu kabul ettiğimiz için geçirilmiş, bu kanun ge
çirilmemiş. Ben bu ayrıntıya bir sebep bulamı
yorum. O bakımdan bir eksiklik olduğunu, bir 
usulsüzlük olduğunu beyan ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Esat Kemal Aybar tarafından vukubulan 
teklif daha önce muhterem arkadaşlarımız Ab
dullah İzmen ve İsmail Hakkı Tekinel tarafın
dan verilmiş bulunan tekliflerin İçişleri Komis
yonunda görüşülmesinden sonra gelmiş, bu tek
lifler Adalet Komisyonunda görüşülürken Esat 
Kemal Aybar beyin teklifi de aynı mahiyette, 
mealde telâkki edilerek orada birlikte mütalâa 
edilmiş, ama gerek ismail Hakkı Tekinel arka
daşımızın, gerek Abdullah İzmen arkadaşımızın 
teklifleri içişleri Komisyonunda görüşülmüş ol
masına rağmen Esat Kemal Aybar'ın teklifi İç
işleri Komisyonunda ayrıca görüşülmemiş. Aslın
da bütün bunlar tevhit edilmiş bulunduğu ci
hetle sonunda Komisyon bir noktai nazar ileri 
sürmüş ve mesele, burada müzakere ettiğimiz 
esas teklif, Komisyonun üzerine almış bulundu
ğu tekliftir. Onu görüşüyoruz. Diğerleri ona in-
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yorum ve bu madde daha açık olarak «yivli ve 
yivsiz av tüfe,Kİeri» şeklinde geçsin de yine ruh
sata tabi olsun. Yani değişiklik istediğim bu 
şekildir. 

BAŞKAN — Bir noktada anlaşalım. Ben 
hafızanızı tazelemek için, birinci maddeyi ko
misyon nasıl düzenlemiş onu okuyayım da mese
leyi halledelim. Komisyon, «münhasıran sporda 
kullanılan ateşli silâhlar ve mermileri ile yiv
siz av tüfekleri ve mermileri, ev levaamatından 
olara veya tababet ve sanayide yahut tarımda 
kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hü
kümlerine tabi değildirler» demiş, akabinde de 
«yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesi
ne göre ruhsata tâbidir» demiş. Olmuş mu? 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan, olmuş efendim. 

Yalnız müsaade ederseniz bir husus üzerin
de daha duracağım. Bu değiştirdiğiniz 4 ncü 
maddenin 1 nci bendinde; «Memleket içinde ika
mla, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı 
ve benzerleriyle sivri uçlu» denmiş. Şimdi 
efendim bu, Türk Ceza Kanununda, yaralama 
bakımından bu tip çakıların benzerleri yahut 
sivri uçlu dürtücü aletler olarak ceza yönün
den geçebilir, ama burada bu benzerleriyle siv
ri uçlu kelimesi bu maddeye gayet elastikiyet 
getirir ve bu istismar edilir. 

Bugün şoförün cebinde veya tarımla uğra
şan bir köylünün cebindeki bıçağını da ucu siv
ridir. Bu aslında da sustalı çakı olmamakla be
raber buna benzemektedir. Benim önergem 
vardır bu hususta. Yüce Meclisiniz uygun gö
rürse bu iki kelimenin kaldırılmasını teklif 
ediyorum. Kaldırıldığı zaman, «Memleket, için
de (kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı 
çakı ve oluklu bıçakların imali memnudur.» 
şeklinde olacaktır. 

zimamen vukubulan ve burada üyelerin bilgile
ri olsun diye bağlanmış vaziyettedir. 

Şimdi birinci madde üzerinde başka söz isti-
yen?. Yok. 

Birinci maddede Komisyonun getirmiş oldu
ğu yeni şekli oyunuza sunuyorum... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karamsar) — 
Birinci madde üzerinde söz istiyorum efendim. 
Önergelerimiz vardır. 

BAŞKAN — Efendim söz istiyen var mı diye 
sordum, iki defa tekrar ettim şu anda. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri verdik 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anlıyorum, söz vereceğim. 
Komisyon, bir madde üzerinde verilen deği

şiklik önergelerini almış, tetkik etmiş ve bir hale 
getirmiş. Bunun üzerinde yeniden müzakere aç
tık. Söz istiyen var mı dedim, daha önce söz isti-
yenleri okudum, söz istemediniz. Söz istiyorsanız 
elbette vereceğim. Madde yeniden bu şekliyle 
tedvin edilmiştir. Kabulü veya ademi kabulü si
ze aittir. 

Madde üzerinde buyurun efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini değiş

tiren şimdi görüşmekte olduğumuz birinci mad
de üzerinde uzun tartışmalar olmuştur. Sayın 
Komisyon maddeyi olduğu gibi kabul etmiş, yal
nız sonuna, yivli av tüfeklerinin de yedinci 
madde muvacehesinde ruhsata tabi tutulmasına 
müsaade etmiştir. 

Bu iyi ama maddenin üçüncü fıkrası, «mün
hasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar ve mer
mileriyle yivli ve yivsiz av tüfekleri» şeklin
de değiştirilirse daha iyi olur ve birtakım şüp
helere de meydan verilmemiş olur. Zaten yivli 
av tüfeklerinin sporda ve avda kullanılmasını 
Meclisimiz genel olarak kabul etmiştir, maddeyi 
[komisyona havale edişinden de bu husus anla
şılmıştır. Yabancılar yivli av tüfekleri ile av
lanırken bizim avcılarımız neden avlanmasın? 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, zannediyorum bi
rinci maddede komisyon, yivli av tüfeklerini 
ruhsata bağlayan bir hüküm getirdi. Bunda bir 
yanlışlık olmasın. Her halde birinci maddeyi 
tam dinlemediniz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben de ruhsata tabi olmasını isti-

îmail başka, ceza kanundaki tatbikten, yara
ladıktan sonraki ceza şekli başkadır. 

Bu hususu teklif ediyorum. Yüce Meclis 
uygun görürse bu kelimelerin çılkanlmasını arz 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 1 nci maddede komisyonun ge
tirmiş bulunduğu yeni metin üzerinde söz isti
yen var mı?. Yok. 

Sayın Süleyman Mutlu tarafından verilmiş 
bulunan, komisyonun getirmiş bulunduğu yeni 
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1 noi madde metnini değiştirmeyle matuf öner
gesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 6136 sayılı Kanu

nun 4 ncü maddesinin 1 ncıi fıkrasmdajki «ben
zerleriyle sivri uçlu» kelimesinin kaldırılmasını 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Mutlu 
Afyon Karahisar 

BAŞKAN — Komisyon, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (İçel) — Sayın Başkan, küçük 
bir açıklamada (bulunayım. 

Arkadaşımızın takıldığı noktalardan birisi; 
«sustalı çakı ve benzerleri ile» tâbiridir. 

'Tatbikatta, sustalı çakıya /benzer şekilde bir 
âleti mahsusla yakalanmış ise bunun sustalı ça
kı veya benzeri şeklinde olup olmadığı bilir
kişi tetkikatı ile zaten tesbit ediliyor, bunda 
tor endişeleri olmasın. Sivri uçlu ve ayrıca da 
oluklu olacak. Onun için bir endişeleri olma
sın. Sivri uçlu ve oluklu tâbiri Türk Ceza Ka
nununun 189 ncu maddesinden aktarılmıştır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Yerimden izah edeyim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, buyu
run efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Tatbikatta vukubulan hâdiseleri sayın arka
daşlarıma izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Kürsüden buyurun, duyulsun 
ve zapta geçilsin. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tatbi
katta polis mmtakasında bu tip olaylar olmu
yor, ama jandarma mıntakasmda çok rastlan
maktadır. 

Jandarmanın tahsil durumu polis teşkilâtı
mızın tahsil durumuna giöre, kabul etmek lâzım
dır ki, daha düşüktür. 

Jandarma rüşvet alabilmek için veya her 
hangi bir köyde bâzı tanıdığı arkadaşlarının 
düşmanlarına eziyet edebilmek için üzerini yok
luyor, cebinden çıkan sivri uçlu bir bıçağı, iş
te bunun ucu sivridir, buyurun karakola di
yor ve adam yolda giderken - özür dilerim, ol
muş şeyleri söylüyorum - pazarlığın şekline uy
gun hareket ediyor. 

Buna meydan verilmemesi için izah edeceğim 
hususların nazara alınması lâzım. 

(Sustalı çakı başka, ama sustalı çakıya tıpa
tıp benziyen ve bugün pratikte hepimizin kul
landığımız çakılar vardır, onlar başkadır. Evet 
sustalı çakı değildir ama ikisinin de ucu siv
ridir. Şimdi, sivri uçlu ve benzerleriyle dediği
miz zaman bunların imali tamamen durur. Fa
kat bu suç ve cezada ceza verirken müsaade 
ettiğimiz mesleklerde kullanılan ve ilgililer ta
rafından damgalanan bıçaklarla suç işlendiği 
zaman buna ceza verilmiyor mu? Veriliyor. 

Şu halde, benzerleriyle ve sivri uçlu bıçak
ların imali için yahut da halkın rahatça kul
lanabilmesi ve bu maddeye elastikiyet getirme
mesi bakımından müsaade edilmesini rica edi
yorum. Bu kelime çıkarsa istismar yönleri kal
kacaktır ve daha iyi, sade ve açıklık getirmiş 
olacağız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendim 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Mutlu, bir de bu yivli ve yivsiz av tü
feklerine ait bir önergeniz var. Onu da oku
tup muameleye koyayım mı efendim 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, bu 7 nci maddeye göre komis
yonun mütalâasına uyuyorum, okumıyalım, 
kaldıralım. 

BAŞKAN — Peki, muameleden kaldıralım. 
Sayın Küfrevi, siz de, yivli av tüfekleri ko

nusunda önergenizin komisyonca dikkat naza
ra alındığını sanıyorsunuz. 

Sayın Mustafa Kaptan yivli ve yivsiz av tü
fekleri ve mermileri mevzuunda bir önerge ver
miş, bunu da dikkate aldınız mı sayın komis
yon? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Alındı efendim. 

BAŞKAN — Yine Coşkun Karagözoğlu'nun, 
«yivsiz av tüfekleri» cümlesinin «yivli ve yiv
siz» olarak değiştirilmesini istiyen önergesini 
nazara aldınız mı? 
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ADALET KOMİSYONU &ÖZÖÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Aldık. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Çolakoğlu, Mev-
lût Ocakçıoğlu, Sami Kumlbasar ve Kâzım öze-
ke önergelerinde, «yivsiz» kelimesinin kaldı
rılmasını derpiş etmişler, onlar da dikkat naza
ra alınmış sayılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, «yivsiz av tüfek
leri ve mermileri» demişsiniz, komisyon dikkat 
nazara almış, onun için önergenizi muameleye 
koymuyorum. 

Sayın İşgüzar, yivli ve yivsiz av tüfekleri 
mevzuunda aynı mahiyette önerge vermiş ve 
o da komisyon tarafından dikkat nazara alın
mış. 

Şimdi, 1 nci maddeyi komisyonun yeni getir
miş olduğu şekilde tekrar okutuyorum: 

Madde 1. — 6136 sayılı Kanunun 6768 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağı 
claki şekilde değiştirilmişltir. 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, 
saldırma, şişli baston, Isuıstalı çakı ve benzerle
riyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali mem
nudur. 

Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline 
zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca dam-
galanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

Mun'hasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar 
ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermi
leri, ev levazımatmdan olan veya tababet ve sa
nayide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla ben
zenleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci madde
sine göre ruhsata tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmdyenler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

8 nci madde üzerinde müzakereye devam 
ediyoruz. 

"8 nci madde üzerinde Sayın Kasım Küfrevi 
söz istenmişlerdi, mesele halledilmiş olduğu cihet
le vaz geçtiler. 

8 nci madde üzerimde başka söz istiyen? 
Yok. 

8 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesiyle 6136 sayılı Ka

nuna eklenen geçici 6 nci maddenin 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Salbri Keskin 

Kastamonu Milletvekili 
Geçici Madde 6. — (2 nci fıkra) 6136 sayılı 

Kanunun 7 ve 11 nci maddeleri hükümlerine 
göre taşıma veya bulundurma için izin alanla
rın yivli av tüfekleri taşıma veya bulundurma 
belgesine bağlanarak sahibine iade olunur. Di
ğerleri, gerçek karşılıkları ödenerek Devletçe 
satınalmır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komisyon 
katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
IIAR ARIKAN (içel) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişildik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul eitmiyenler.. 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Bu, ilâve miydi; ikinci fıkra olarak ilâve 
mi ediyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Hayır efendim ikinci 
fıkrayı bu şekilde değiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (içel) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edilen 

değişik şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyo-
ram. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeden sonra bir madde ilâvesini 
öngören bir önerge var ve geçici madde 1 olarak 
ilâvesi düşünülüyor, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Ateşli silâhlara ait kanun tasarısına aşağı
daki geçici maddenin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlü
sünden itibaren 3 ay içinde müracaat eden 
ıherkEise hâmil bulunduğu ateşli silâh için hiç 
bir kayıt ve şart aranmaksızın bulundurma ve
sikası verilir. 
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Bu vesikadan, bir defaya mahsus olmak 
üzere taşıma vesikaları için alınan miktarda 
hare alınır. 

Sivas Milletvekili Ankara Milletvekili 
Vahit Bozaitlı Oengizhan Yorulmaz 

Malatya Milletvekili 
Hakkı Gökçe 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Kı

sa beyanda bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Kısa beyanda bulunmak istiyor

sunuz, buyurunuz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; şu ana kadar 
konuyu tam olarak eleştirdik, 6136 sayılı Kanu
nun ceza hükümlerini artırdık, yüce reyleriniz 
belli oldu. 

Ancak, bâzı yönlerden yeni bir sistem getiri
yoruz ve bir kısım cezaları da artırmak suretiyle 
vatandaşla ve birtakım haklarla karşı karşıya 
geliyoruz. Hepimiz geldiğimiz yerlerde rahat ra
hat biliriz; en büyük konu vesika konusudur, şi
kâyetler bundan başlar. Kaymakamlarla çatış
ma bununla başlar, valiliklerle çatışma bununla 
başlar. Milletvekili arkadaşlarımız, partili arka
daşlarımız, bulunduğumuz yerlerdeki teşkilât 
mensubu arkadaşlarımız bu mevzuda bir hayli 
çatışma ile karşı karşıya gelirler. 

Bendeniz taşımalar için böyle bir iddiada ola
mayacağım. Ancak, kanun cezaları artırıyor. Bu 
artırış neticesinde vatandaş yeni birtakım, yani 
hukuk nizamına, ceza prensiplerine ayları bir 
durum doğduğu için, yeni birtakım fazla ceza
larla karşı karşıya kalıyor. 

Elinde silâhı var, o silâhı kaçak silâh, vesi
kası yok, vesika olsa zaten bahis konusu değil, 
mevcut ceza 6 aydı, bugün bir seneye çıktı veya 
iki seneye çıkarttık. Bu vatandaşa bir imkân 
tanıyalım diyorum, onu arz ediyorum. Bu silâh 
nasıl olsa vatandaşın elindedir. Bunu almanın 
imkânı yok. Ya, kanunla ceza arttı diye götüre
cek denize, ırmağa atarak yok edecek veya tes
lim de edemiyecek. Teslim imkânı yok, teslim 
edilirse tatbikatta yine bu suçtur. Nereden al
dın diye yakasına yapışırlar ve ceza verirler. Bu 
hiçbir şeyi değiştirmez. Hem taşıma cezası ve

rirler, bulundurma da değil. Şu halde vatanda
şa, izin verirseniz - bu mevzuda bir yakınlık ol
sun ve tatbikatta bir kolaylık olsun - ona bulun
durma vesikası verelim. Hem emniyetimiz, za
bıtamız, jandarmamız, polisimiz kimde ne taban
ca var, numarasiyle, cinsiyle, şekliyle rahatlıkla 
bilebilir, hem de Hazineye bir gelir sağlanır. 
Çünkü bunun vesikası bir defaya mahsustur ve 
ondan hare almak kabildir, herkes de seve seve 
bu harcı verir. Onu, gizli olarak elinde bir ölü 
taşır gibi, bir esrar taşır gibi suçlu hale getir-
mektense, vesikalı olarak evinde bulundurma 
imkânını sağlıyalım. Muvakkat ve geçici bir 
madde ile süre verelim ve üç ay içinde müraca
at edenler bu hakka sahibolsunlar, etmiyenler 
yine cezalariyle karşı karşıya gelsinler diyelim. 
Hem işlenen suçlar da tesbit bakımından daha 
kolay olur. Biz bunun tatbikatta çok acılarını 
çektik. Filân köyde bir suç işlenmiştir, filân köy
den filân kişi tarafından haber verilir, senin fi
lân numara vurulmuş tabancan vardı, getir bu
raya. Atılmış mı, atılmamış mı, kovanlar tutu
yor mu, tutmuyor mu, kontrolü kolay olur. Ta
bancayı getirmemek onun için büyük endişe 
olur, getirmemek ayrı bir suçtur. Bu itibarla, bu 
hususu kabul ettiğimiz takdirde tabancaların ye
rini bilmek ve tabancayı bulunduranları suçlu
luk halinden kurtarmak mümkün olur. Ve hem 
de yeni gelen sistemle cezalar artıyor, ceza pren
siplerini de çiğnememiş oluruz. Lütfedin bu ver
miş olduğumuz önerge ek 7 nci madde olarak 
kabul buyurulsun ve neticede büyük bir adalet
sizlik de giderilmiş olsun, hem de vatandaş bü
yük bir sıkıntıdan kurtarılmış olsun. 

Bendenizin maruzatı budur. Teşekkür ede
rim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Sayın Başkanım, bir 
açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Elbette, buyurun. Müzakere 
devam ediyor. Arkadaşımız geçici madde olarak 
bir teklifte bulunuyor, onun üzerinde görüşme 
cereyan ediyor. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Efendim, bu mevzuda 
maruzatım çok kısa olacak. 

Bir defa 6136 sayılı Kanun ilk tedvin edildi
ği zaman, 1953 senesinde böyle bir imkân tanın
mış, bir de 1956 senesinde tadilât görmüş, bir 
de o zaman tanınmış ve her tanınmada Türkiye'-
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ûe silâhlanma bir kat daha artmış. Eğer böyle 
bir maddeyi kabul ederseniz, bir anda Türkiye'
ye yüzbinlerce silâh girer. Lütfedin, bunu kabul 
etmeyin. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Yorulmaz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — De

ğerli arkadaşlarım, bendeniz silahlanmayı değil, 
silâhların tesbitini istirham ediyorum. Benim 
teklifimin mahiyeti, esprisi budur. 

Vatandaşta mevcut silâh olmadığını mı söy
ler, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız. Bugün Tür
kiye'de silâhsız vatandaş var mı telâkki eder, ar
kadaşımız. . 

Düşünün bir kere, bugün bulundurma vesi
kasının dışındaki silâhları nereden tesbit etmişiz, 
Emniyet Genel Müdürü burda, belki Jandarma 
Genel Komutanlığı yetkilileri burada, içişleri 
Bakanlığı yetkilileri burada, bulundurmu vesi
kası olmıyan, taşıma vesikası olmıyan tabanca
nın adedinin tesbitine imkân var mıdır ki, Tür
kiye'de silâhlar artmıştır, bu kanunun her tadi
linde verilen imkânla silâhların adedi artmıştır, 
denebilsin. 

Demek ki, kanunun her tadilinde lüzum ve 
zaruret hissedilmiş, müddetler verilmiş ve böy
lece vatandaşa hak tanınmış. Bugün neden bu 
haktan mahrum etmek durumuna geçeriz? Bun
dan evvelkiler de Büyük Millet Meclisi idi, bun
dan evvelkiler de Türk Milletinin temsilcileri 
idi, bu hakkı vermek lüzumunu hissetmişler. 

İstirham ederim; Komisyon Sözcüsü arkada
şım bana, bu hakkı verdikten sonra hiçbir su
rette gelip müracaat eden olmamıştır, deseydi o 
zaman ben kendisine iltifat ederdim, ama art
mıştır, diyor. Demek ki, artan şey var, tesbit 
ediyoruz, yazılsın, çizilsin, kimde ne olduğu bi
linsin, bunun faydası var, bunun her yönden fay
dası var; hâkimler yönünden var, savcılar yö
nünden var, zabıta yönünden var ve memlekete 
gelir sağlama yönünden var. 

Bendenizin maruzatı budur. Teşekkür ede
rim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (O. S. Muğla Üyesi) — Söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru
nuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, bu kanunu niçin çıkarıyorsu
nuz? 

Dün arz ettiğim gibi, birçok değerli arkadaş
larımın ifade buyurduğu gibi, bir silâhlanma ar
zusu realite halindedir, bu kanun müessiriyeti-
ni müeyyideler bakımından jkaybetmiştir, haya
tiyetini kaybetmiştir, bu kanunun noksanlık
larından, boşluklarından faydalanılmaktadır, 
bunları kapatalım, diye bu kanunu çıkarıyoruz. 

Gerçekte, bulundurmakla taşımak arasında 
bugünkü Türkiye'deki filhal durum bir ayni
yet ifade etmeîktedir. Eğer siz, tabancası bu
lunanlara bulundurma vesikası veririm derseniz 
filhal elinde tabancası olmıyan dahi bir taban
ca tedarikine başvuracak ve bir bulundurma 
belgesi alacak ve silâh bulundurma imkânına 
kavuşacaktır. Bu durum, silâh kaçakçılığını 
doğrudan doğruya teşvik ve tahriktir. Bu, doğ
rudan doğruya herkesin evinde bir silâh bu
lundurma imkânını getirmedir ve fevkalâde 
tehlikelidir. Bu hükmü getirdiğiniz takdirde 
saatlerce vermiş olduğunuz emekler boşa gider 
ve kanundan beklediğimiz âmme menfaati, ka
nunun müessiriyeti sıfıra müncer olmuş olur. 

Yüce Meclisin bu hususu dikkate almasını, 
görünüşte ve satıhta vatandaşa bir tesamuh mâ -
naşı taşır gibi gözüken bu takririn, gerçekte 
asıl bizi hedefimize ulaştırmaktan alıkoyan ve 
bir meşruiyet içinde vatandaşı silâhlandırma
nın yolunu açmış olacağını, bu sebeplerle, bu 
takrire iltifat buyurulmamasını arz ve rica ede
rim. 

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

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, bu
yurunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — De
ğerli arkadaşlarım, görüyorum, Sayın içişleri 
B'ajkanımız da memlekette kaçak silâh kullan
mayı teşvik etme anlamında konuşma yapmak 
üzere buraya çıkmışlar. Benim tesıbitim ve teş
hisim bu oldu. 

İÇİŞLRİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Hah ha... 
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CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Bıen, Sayın Bakan konuşurken gülmedim, cid
diyetle dinledim. Rica edeyim, çünkü en yet
kili yerde fkendlleridir, çok daha ciddî dinle
meleri lâzım ki, onlardıan bizden çok şeyler ala
caklar ve memlekette tatbik edecekler. Bu 
olmazsa, eksik (kalır tatbikatları. Biz tatbi
katta gördüklerimize dayanarak konuşuyoruz. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi, memlekette silâh olmazsa bu nereden 
alınır. Kendileri de söyledikleri sözlerle ka
bul buyuruyorlar !ki, memlekette kaçak, vesi
kasız pek çok silâh var, eğer böyle bir hüküm 
kabul edilirse, rahat rahat vatandaş bu kaçak 
silâhlan vesikalandırmak yoluna gideoejktir.. 
Gayet güzel, işte bu noktada birleşiyoruz. Va
tandaş rahat rahat elindeki silâhı size teslim 
ddeoek. Bundan daha mükemmel bir fırsat olur 
mu? Bir İçişleri Bakanlığı yönünden nerede ne 
silâh var, bunu bilmek kadar faydalı bir şey 
olur mu? Bunun bir emniyet yönünden de fay
dası aşikâr. Silâhın nerede olduğunu bilecek
siniz. Vatandaş onu vesikaya bağlıyorum, he
vesi ile huzurunuza gelecek, buyurun silâhı
mı, tesbit edin ve verin evimde bulunduraca
ğım, diyecek. 

Biz, bulundurmalarda cezalara bir af getir
medik. Taşımalar gibi bulundurmaları da aynı 
cezaya tabi tutuyoruz, bulundurmalar ceza
dan muaf değil. Bulundurmalarda da aynı ce
zalar olduğuna göre, ha kaçak bulundurmuş, ha 
evinde vesika ile bulundurmuş, cezası aynı
dır. Kanun muvacehesinde aynıdır, değişen bir 
şey yok. Yalnız en büyülk iyilik, İçişleri Bakan
lığının istatistiklerinde Türkiye 'deki mevcut 
silâhların adedinim bilinmesi olacaktır. Kaçak
çılık teşvik değil önlenmiş oluyor bununla, 

Bunu başjka türlü nasıl izah edebilirler, be
nim mantığım bunu çözemedi. Mazur görsünler, 
ben bu mevzuda çok hassasiyet gösteriyorum, 
üzerinde duruyorum. Tüm milletvekili arka
daşlarıma sesleniyorum; vesika almak için va
tandaştan duyduğunuz hâdiseleri lütfen hafı
zalarınızı yoklayarak tazeleyin. Vatandaş, bir 
tek bulundurma vesikam olsun, evimde bulun
sun diyor. Bu (kanun çıktığı zaman ne yapacak 
vatandaş? Cezaları artırdık, elindeki silâhı ır
mağa mı atacak? Bu kanun çıktı, bir vatan
daş gitti makamlara ben silâhımı teslim edi

yorum, dedi, onun yakasını bırakırlar mı 
acaba? Hemen yakalayacaklar, sen silâhı bu
raya kadar taşıdın, diye cezalandırılması için 
müddeiumumiliğe tevdi edecekler. Kanunlar 
tedvin edilirken vatandaşa yapılacak iyilik ve 
kolaylık bu mudur? 

Lütfedin, bu önergeye iltifat buyurun. Bü
yük bir hizmet yapılmış olacağına mutlajka ina
nıyorum. Gün geçer, ay geçer sonra pişman 
oluruz. Bendenizin önergesi hem sayın millet
vekillerini, hem Sayın İçişleri Bakanını bü
yük bir sıkıntıdan kurtaracak ve bunları tesbit 
etme bakımından yararlı olacaktır. Bu itibarla, 
önergeme iltifat edilmesini rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına» 

göre, geçici 7 nci madde olarak kanun teklifine 
ilâvesi öngörülen bu önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Komisyon ve Hükümet ka
tılmadıklarını beyan etmişlerdi. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu jkanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum* 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka-
Ibul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir önerge 
gelmiştir, komisyon tarafından gönderilmiş, 
onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 3, madde 4, madde 5, madde 6 ve 8 

nci maddeler başlıklarında geçen «aynı kanun» 
deyiminin «6136 sayılı Kanun» olarak tashihen 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Mazhar Arıkan 

içel 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
ıSayın Başkan, Ibir yanlışlık olacak her halde. 
Önergede madde 6 da zikredilmiş. Bu 6 nci 
maddeden kasıt asıl 6 nci madde mi, yoksa ge
çici 6 nci madde mi? 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜMÜ MAZ- | 
HAR ARIKAN (İçel) — Geçici 6 ncı madde 
olacak. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, önergede ge
çici madde yok, esas 6 ncı madde. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Komisyon, geçici 6 ncı madde diyor. 

BAŞKAN — Şimdi, ıSayın Arıkan, lütfen 
izah edin bunu. önergenizde madde 3, madde 
4, madde 5, madde 6 ve madde 8 de (başlıklar
da bulunan «aynı kanun» deyiminin... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Altıncı maddedeki 
«Ibu kanun» deyimi «6136 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi» şeklinde olacak, kasdım budur. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sayın komisyon sözcüsünün söylediği yanlış 
oldu. Madde 8 buyurdular, madde 8 in deva
mı geçici 6 ncı maddedir. Geçici 6 ncı madde
nin birinci cümlesi «bu kanunun» diye (başlı
yor. Buradaki «bu kanunun» deyimi yerine mi 
«6136 sayılı Kanunun» ibaresi konacak? 

BAŞKAN — Evet efendim, lütfen izah edi
niz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — «Madde 8. — Ay
nı kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklen
miştir.» dedik. 

Geçici 6 ncı madde : «Bu kanunun... 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Bu, 6136 sayılı Kanun mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (Devamla) — Evet efendim. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Olmaz efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Niçin? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Oradaki kanundan maksat, şimdi görüşülen bu J 
kanundur. , 

BAŞKAN — Bir dakika, o halde şimdi te
ker teker halledelim ve bir yanlışlığa meydan 
bırakmayalım. 

Şimdi, ıSayın Arıkan 3 ncü maddeyi açalım 
evvela, rica ediyorum. | 

| Üçüncü maddede : «Aynı kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» de
niyor. Bu «aynı kanunun» tâibiri yerine «6136 
sayılı Kanunun» tabirini ikame ediyor muyuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ediyoruz, peki. 
Dördüncü maiddeyi açalım. Madde 4 te: 

«Aynı kanunun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir,» diyoruz. Bu, «Aynı kanu
nun» yerine «6136 sayılı Kanun» diyor muyuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki, bir noktayı sorayım ona 
cevap veriniz. 

Şimdi, 4 ncü maddeyi böyle değiştirdikten 
sonra madde 13 diyoruz. Madde 13'te «Bu ka
nun hükümlerine» deniyor. O, «bu kanun» yeri
ne başka birşey ikâme ediyor muyuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Hayır buna lü
zum yok. 

BAŞKAN — Beşinci maddeye geçelim. Mad
de 5 teki «Aynı kanunun 14 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir» ifadesi yerine, 
c6136 sayılı Kanunun 14 noü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir» diyoruz, öyle mi efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde 6 da, «Aynı kanunun 
15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir» deniyor. Bunu değiştirip «Aynı kanunun» 
yerine, «6136 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» diyoruz, öyle 
imi efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde 8 de aynı kanuna 
aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir» ifa
desi yerine, «6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici 6 ncı madde eklenmiştir» ifadesi yerine, 

) «6136 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı mad-
, de eklenmiştir» diyoruz, öyle mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu tashihleri Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-

I 1er.. Kalnıl edilmiştir. 
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CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bendeniz biraz evvel Hükümet 
temsilcisi arkadaşımızla dışarıda görüştüm. 

Biz bu kanunun 3 ncü maddesini görüşür
ken, kaçakçılık maddesini görüşürden, bir mev
zu ortaya atıldı. Çok afedersdniz, çünkü konu 
tize intikal edecek, yapılmış bir eksiklik var tah
min ©diyorum, onu tashih için yerimden söz 
almış bulunuyorum. 

Vapurda bir sandık kovan yakalanıyor ve
yahut bir sandık namlu yakalanıyor, cezasız ka
lıyor. Onun için bu madde görüşülürken, öner
ge okunmadığına göre, Hükümet tarafından bir 
teklifle veya tekriri müzakere yoliyle nasıl 
olacaksa,.bu yanlışlık bertaraf edilmelidir. Zira, 
îbu konu çok önemlidir. 

BAŞKAN — Hükümet tarafından verilip de 
okunmıyan öyle bir önerge yok. Bir yanlışlık 
olmasın? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bendenize, Emniyet Genel Müdürü aynı şeyi 
söylemişti. 

BAŞKAN — Daha önce bir önerge varmış, 
Sayım Ahmet BuManlı tarafından o önerge geri 
ajjnimış. Onun için tarafımızdan yapılacak bir 
muamele yok. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Efenldim bu husus çok önemlidir ben böyle bir 
önerge olduğunu zannediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yok. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ben 

Emniyet Genel Müdürü ile görüştüğümde, «keş
ke öyle birşey olsa idi, çünkü hakikaten üze
rinde durulmaya değer» demişti. Bir tekriri mü
zakere ile veya her hangi bir yolla bu yanlışlığın 
düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Tekriri müzakere maalesef Mec
lisçe mümkün değil, ama ibare hatası olarak dü
zeltilmesi imkânını araştırırdık, fakat şu anda 
öyle bir şey yok, bizce bahis konusu değil. 

Tasarının görüşülmesi bu şekliyle sona er
miştir. Lehte, aleyhte birer kişi söz alabilir. 

Buyurunuz Sayın özgtümer. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; tasarıyı, Ateşli Silâh
lar ve Bıçaklar hakkımdaki 6136 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerimin değiştirilmesi tasarısı olarak 
müzakere ettik Ve müzakereyi bitirmek üzereyiz. 

Ancak, tasarının adı «foâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi» değil de ceza miktarının artırıl

ması olsa daha isabetli olurdu kanısındayım. 
I'asaruun. getirilişine esas olan iki espri var. 

Birincisi; Sayın içişleri Balkanımın dün ifa
de ettikleri üzere, Türkiye^de birkaç seneden 
beri 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak suç ve 
suçlu adedi artmıştır. Yine, az evvel ifade öt
tükleri üzere de, Türkiye'de silâhlanma arzusu 
çoğalmıştır. Arkadaşlarım, tabloyu kendileri çiz
diler, biz de bir nelbze değinelim. 

Çizdikleri tabloya? göre, Türkiye'de insanlar 
yekdiğerine düşman olmuştur, âdeta düşman 
kampları gibi birbirine hasılmdır. Türkiye'de 
partiler birbirine fazlaca haşinidir. Türkiye'de 
yarının ümidi genç dimağlı evlâtlarımız, öğ
renciler birebirine düşman olmuştur., düşman 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, oyunuzun ren
gini kısaca beliriteceksimiz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Türki
ye'de talebe yurtları bir sağ uc tarafından, bir 
sol uç tarafından basılmaktadır. Bugün sağ 
ucun elinde, yarın sol ucun elinde, ama bugü
nün iktidarı şu veya bu uca göre, kendi organı 
mesabesindeki gazetelere büyük manşetler at
mak suretiyle, halkın nazarında âdeta bir ucu 
tutar şekilde bir tutumun içine girmiştir ve 
Türkiye'de. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, ben size içtü
züğün maddei mahsusuna göre şu vaktin çok 
sikışık olduğu bir devrede, ama içtüzükteki 
hakkınızı kullandırmak üzere söz verdim. O 
hakkınızdan, bir nelbze de olsa, dışarı çıkmı-
yacaksınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — On da
kika değil mi efendim? 

BAŞKAN — On dakika değil efendim, iç
tüzük; «gayet veciz surette» diyor. O, «veciz» 
kelimesinin kendisine göre bir anlamı var. 
Oyunuzun rengini belirteceksiniz, «şu bakım
dan kırmızı oy veriyorum» diyeceksiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, Ibu konuşmayı tümü üzerinde yaptı
ğım zaman şüphesiz bu kadar kısıtlanacağını 
tahmin etmezdim, ikazınıza teşekkür ederim. 

Efendim, bu taibloyu çizen ben değilim. Bu 
tajbloyu çizen sayın içişleri Balkanı. ıSayın Ada
let Partili sözcülerin çoğu da îbu hakikati ifade 
ettiler. Ben çizmiyorum bunu, Türkiye'deki 
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tablo bu ve zaten hakikati saklıyamayız. Böyle 
bir tablo içinde buraya gelmişiz. Nereden gel
dik? Kendi deyimleriyle - ki hakikat de bu
dur - iki, üç sene içerisinde buraya geldik. Şim
di, bunun çaresi nedir? Yaraya parmak bastık, 
bu yaranın ilâcı, merhemi nedir? Böylece ce
zayı artırmak mı? Arkadaşlarım, misalleri 
çokça vermek mümkün; cezayı arttırmakla ha
kikaten netice alınamaz. Ne derece artarsa art
sın cezaların, Millî Korunma Kanununda gö
rüldüğü gibi, Türkiye'de tatbiki mümkün de
ğildir. Bu tedbir, yaraya hiçbir surette mer
hem olacak tedbir - bâzılarımız buna «palyatif 
tedbir» diyor - değildir. Bu tedbir tera tedbir
dir. Bu ters tedbir ile Türkiye'de bugün bu
nalım halindeki şu 6136 sayılı Kanuna aykırı 
hareketin önüne geçebileceğimizi hakikaten 
tahmin edemiyoruz ve bu tasarıyı getiren Hü
kümet de bunu zaten iddia edemedi. 

BAŞKAN — Tasarıyı Hükümet getirmiş de
ğil, bu bir tekliftir. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen
dim, komisyona havalesinden sonra komisyon
da yapılan değişiklikleri de biliyoruz, buna 
rağmen, Hükümetin iştirak ettiği maddeleri de 
biliyoruz. Hükümetin desteklediği bu teklif 
üzerinde konuştuğum için, Hükümet deyimini 
kullandım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Alışkanlık haline 
getirdiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Alışkan
lık değil, arz ettiğim tablo benim çizdiğim tab
lo değil, sizin... 

BAŞKAN — Efendim, şu kanuna niçin ret 
oyu vereceğiniz hakkında kısa beyanda bulu
nunuz lütfen. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Şüphe uyan
dıracak beyanlardan vazgeçin. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, rica ediyorum 
müdahale etmeyiniz. 

9 . 6 . 1970 O : 1 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlar... 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Nedir bu? 
Şüphe uyandıracak beyanlardan vazgeçin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bir da
kika, Reis benim, siz değilsiniz ki, ben söz ver
dim. 

Sayın özgüner, rica ediyorum bu kanun ta
sarısı hakkında konuşunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu tasa
rının bidayetinden beri aleyhinde konuşuyoruz. 
Şimdi konuşmuyoruz ki. Aleyhte konuştuğu
muz hususun bir toparlamasını burada yapma
mıza tahammül edin. 

Arkadaşlarım, bu kanunun çıkışı millete ha
yırlı olmıyacaktır. Bu kanunda ceza miktarı 
artacak ve hapishaneleri «sefa» diye deyimleyen 
arkadaşıma - zannedersem Sayın Akova idi -
söylüyorum, hapishaneler «sefa» değil cefa yu
vasıdır. Ceza miktarı arttıkça sadece ceza ev
lerindeki suçlu adedi çoğalacaktır. Oysa ki, 
Türkiye'de işlenen suçların nedenini ortadan 
kaldırmak lâzımdır. 

Bu sebeple yukarda arz ettiğim şekildeki 
bir tedbirle değil de, ceza miktarım artırmak 
gibi ters bir tedbirle gelen bu tasarıyı katiyen 
Türkiye'nin yararına görmediğimi belirtir, şüp
hesiz bundan dolayı kırmızı oy vermenin isa
betli olacağını arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tasarı, teklif tümü itibariyle 
işarî oya tabidir. 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memleket ve millet için hayırlı olsun. 
10 Haziran 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 

toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,11) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

99 NCU BİRLEŞİM 

9 . 6 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı ve Bayındırlık, imar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
121) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'm, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

3. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili Abdul
lah İzmen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı 
ve 7 nci maddelerin eklenmesi, İstanbul Mil
letvekili İsmail Hakkı Tekinel'in, 6136 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi ve Mardin Mil
letvekili Esat Kemal Aybar'm, 6136 sayılı Ateş
li silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 

4 ncü maddesinin 3 noü fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/77, 2/184, 2/350, 2/351) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(Ö. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlıı 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis arattırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki' Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
•dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Sena
tosu 1/109 ) (Millet Meclisi S. Sayısı : 104 o 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1411) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 



5. — JOski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Ee§at Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . .1970) 

(I. - - Uslu Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970} 

7. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

8. ----- Cıııııhuriye Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet -Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

9. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970). 
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I V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
10.28 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-

I man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
Hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

I 3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 

I çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 , 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
I 18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-

oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
I Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptınl-
I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada

let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi - . 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As-
I kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
I ilâvesine dair 97 sayılı Kânuna geçici bir mad-
I de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

I 6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer-
I kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 

45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 

I ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 

I (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 



7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Tokcl Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sançar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Oevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi . - 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olnııyam 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu rapora (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataıııan'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

İ7. — Asayişe müessir bazı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 .4 .1970) 
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19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ııei'ı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
insansı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta-

20'. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 11J70) 

X 2.1. — Devlet Opera ve Bıa,lesi Genel Mü- • 
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X22. — 5441 «ayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

23. — Millî Savunma Bakanlığı »'örev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

24. — Bursa Milletvekili Kasım Önadıtu'm, 
Ticari isletme relini kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 25. — Sendikalar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ııcü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Hıza Kııas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kısmı.. maddelerinin değiştirilmesi hakkında .• 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışıma ve Plân ko- -
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 

2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 

X 26. Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

27. — 6785 sayılı İmar Kanunumda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

28. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

29. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Sclfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zckeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

30. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yaknpoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartckli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin ıSokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

34. -•- Nevşehir Mille I" vekili Esat Kıratlıo'ğlıı 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1.339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
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hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

82. — Fazıla fiyatla bilet satanların cczalan-
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X :>:>. —-Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : J3G) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970). 

X 34. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
ş t ım Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

35. — Cumhuriyet Sematosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26. 5 .1970) 

36. — Osman Saimanıkurt'a vataıni hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5.1970) 

37.- — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kul aç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 

" ^' 

38. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 39. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 ııci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 40. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı : 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 41. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 

42. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1970) 

43. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 ııci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

(99 ncu Birleşim) 




