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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Meclisin pazartesi gününden itbaren her gün 14 
te toplanması ve müzakeresinin Bütçe ve Bütçe ile 
alâkalı lâyihalara tahsis edilmesi kabul edildikten 
sonra, 

Askerî muhakeme usulü kanununun iki maddesinin 
değiştirilmesine, 

Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sin
lerine dair kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine, 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 2162 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine, 

Inhsarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri
ne, 

Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki kanuna bir 

2 — HAVALE : 
Teklifler 

1 — îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1940 
malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/42) (Bütçe encümenine) 

2 — îdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1940 malî 
yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun tek
lifi (2/43) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci 

maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Adliye, 
Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları (1/246) 
(Ruznameye) 

4 — Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası ve Maarif ve 

REİS — Celse açılmıştır. 
BÜTÇE E. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Efendim, mülhak bütçe ile idare edilen Beden 
terbiyesi teşkilâtının kadroları, barem kanunu 
hükümlerine göre, bir kanun mevzuu olmak lâ
zım gelirdi. Bu kanun biraz gecikmiştir. Yal
nız 1941 bütçesi çıkmadan evvel Heyeti Celile-
nizin bu husustaki kararınızı almak lâzımgele-
cektir. Bu sebepten encümenin müstaceliyet ka
rarı ile Heyeti Celilenize takdim etmiş olduğu 
lâyihanın, tensip buyurursanız, bu günkü ruzna
meye alınmasını rica edeceğim. (Muvafık ses-

madde eklenmesine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 
Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve î ran 

hudutlarına kadar yapılacak demiryollarımnn inşası 
için istikraz aktine, 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttı
rılmasına, 

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri icra olundu. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bursa Kütahya Niğde 

Refet Camtez Vedit Uzgören Cavit Oral 

EDİLEN EVRAK 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/259) (Ruznameye) 

5 — 1941 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/539) (Ruz
nameye) 

6 — Devlet limanları isletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/633) 
(Ruznameye) 

7 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/545) (Ruznameye) 

8 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına 
dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/585) (Ruznameye) 

leri). 
REFİK İNCE (Manisa) — Bir kanunun büt

çeden evvel çıkmasının lâzımgelmesi, bir mebu
sun bir kanun üzerindeki tetkik hakkını iskat 
eder mi? 

Rica ederim; Hükümet düşünmüş, Encümen 
düşünmüş, üzerinde tetkikat yapmış; hakikî re
yini verecek olan bizlere de düşünmek zamanı 
vermek lâzımdır. Bütçeden evvel çıkması haki
katen lazımsa, Pazartesi günü sabahleyin içti
ma edelim ve müzakere edelim. Milletin para-

BİEÎNOI CELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS — Refet Camtez 
KÂTİPLER : Necmettin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya). 
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smı veriyoruz, tetkikatsız olmaz böyle bir şey. 
(Doğru, doğru sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim; bu kanun lâyihası altı ay evvel Büt
çe encümenine gelmiştir. Bunu o vakitten beri 
bekliyoruz. Sıhhî mesaili ihtiva ettiği için; Sıh
hiye encümeni dahi bekliyordu, Gelmedi, Is
rar etmiyeceğim. Madamki bütçeden evvel çık
ması lâzımdır, Hiç olmazsa 24 saat evvel olsun 
okuyalım, Çünkü bu kanun üzerinde konuşa
cağımız bir çok şeyler vardır, belki bunu baştan 
başa değiştireceğiz. Müstaceliyete lüzum yok
tur. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim; bu kanun kadrodan ibarettir. 
Geçen seneki kardoların maaş ve ücret tahsisat
larında 14 bin liralık bir tenakus da vardır. U-
zun boylu bir tetkik mevzuu olmadığından dola
yı bu ricayı yaptık. Mamafih Beden terbiyesi 
için zannederim Heyeti celileyi meşgul edecek 
esaslı lâyihalar gelecektir. Bütçeye başlana
cağı için müzakeresini rica ettik. Pazartesi ruz-

1 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/78, Türk ceza kanu
nunun 494 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında 1/241, ve Türk ceza kanununun 18 nci 
ve 403 ncü maddelerinin tadili hakkında 1/604 
sayılı kanun lâyihaları ve Adliye encümeni maz
batası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, üze
rinde tadilât yapmağa başlayacağımız ceza ka
nununun bir çok maddelerinin tadilini ihtiva 
eden bir kanunun esası 1926 da kabul edildiği 
halde, bir defa 1939 senesi nisanının dördünde, 
bir defa da ayni senenin dokuzuncu ayında, bir 
defa da bu senenin nisan ayında gönderilen üç 
Hükümet lâyihasının mecmuundan ibarettir. 

Adliye encümeni arkadaşlarımız, ceza kanu
nunun tadili hakkında gelen üç lâyihanın bütün 
maddelerini toplamış ve malûm formül daire
sinde bize vermişlerdir. Encümen, ceza kanunu 
gibi ana kanun sayılan bir kanunun üzerinde 
çok oynamanın zararlı ve müşkülâtı mucip ol
duğunu söylemekle beraber, Adliye vekâleti
nin yeni bir kanunu toptan hazırlamak yolun
daki vadine istinaden, bu tadilâtı yapmakta za
rar görmemiş, bilâkis fayda mülâhaza etmiştir. 

Arkadaşlar ben Adliye encümeni arkadaşla
rımızın noktai nazarlarına hiç bir suretle işti
rak etmiyorum. Ceza kanununun tadilâtı, artık 
bir hukukçu için üzerinde tevakkuf edilemeye
cek derecede çoğalmış, hatta hâkimleri ve avu-

[1] 186 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

namesine alındıktan sonra bizim için mesele yok
tur. 
BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 

Lâyihanın ruznameye alınması teklifi başka, lâ
yihanın müstaceliyet meselesi başkadır. Ruzna
meye bu gün alınması tensip buyrulmazsa gele
cek ruznameye alınır ve okunur. Lâyihanın müs
taceliyetinin esbabı mücibesi vardır, Encümen 
arzedecektir, onu bilâhare de söyliyebiliriz. 

REİS — Bahsedilen lâyiha bu gün gelen ev
rak arasında 4 numaradadır, tevzi edilmiştir. Bu 
günkü ruznameye alınması teklif ediliyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu günkü ruzna
meye mi alınıyor? 

REİS — Tevziinden itibaren 48 saat geçmesi 
lâzımdır, bu gün müzakeresi için ayrıca karar 
alınması icabeder. 

Ruznameye alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmştir. 

Bu gün müzakeresini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. Şu halde ruznameye alınmıştır, normal şekil
de 48 saat geçtikten sonra müzakere edilecektir. 

katları şüphe ve tereddüde sevkedecek kadar te
şevvüş şeklini almıştır. Ben bir çok hâkimlerle 
temas ettim. Onların reyini almaktan mütevel
lit bir kanaatle size arzedebilirim ki, ve hâ
kimlerin lisanından şu söz Adliye vekâletine ve
rilmiş olan hususî raporda da zikredilmiştir ki: 
bir muhakeme ve davayı bitirmek için geçirdiği
miz zamandan, acaba bu madde muaddel mi
dir, değil midir, yolundaki endişelerimizi izale 
etmek ve ceza kanunundaki ahengi temin etmek 
için sarfettiğimiz zamanlar çok oluyor. Bina
enaleyh, 1926 senesinde, kül halinde, kabul 
ettiğimiz bu ceza kanunu üzerinde, muhtelif ve
silelerle, bir maddesi üzerinde iki üç defa tadi
lât yapıldığını gören hâkimin, dördüncü bfe- ta
dilâtla ne hale geleceğini teemmül etmek bize 
terettüp eden bir vazifedir. 

Ufacık bir misal olmak üzere söyliyeceğim : 
bize bugün tadili teklif edilen kanunun 65 nci 
maddesi 1926 da konmuştur. 11 kânunu evvel 
1937 de tadil edilmiştir ve bugün de tadil e-
dilmesi teklif ediliyor, bir. 403 ncü maddeyi ta
dil etmeği teklif ediyorlar. Bu made 933 sene
sinin haziranında tadil olunmuştur, ondan ma
ada 933 senesinin kânunu evvelinde yine tadil 
olunmuştur, bu sefer yine tadil olunuyor. Be-
hemal bir maddei kanuniyenin muhtelif za
manlarda tadile uğramış olması, nizamnameden 
ziyade, kanunların esasmda meknuz olan is
tikrara tamamen muhaliftir. Ben bu noktai na
zarımı Adliye encümeni azası bulunduğum za
man Adliye vekilliği yapan Şükrü Saraçoğluna 
ve Fethi Okyara defaatla söyledim. Tahmin e-

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 125 — 
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diyorumki 4-5 sene evvel Adliye encümeninde 
Vekil arkadaşların verdikleri beyanat ve temi
nat, bu kanunun heyeti umumiyesinin toptan 
olarak getirileceği ve müteferrik tadilâttan 
mütevellit müşkülâtın önüne geçileceği yolunda 
idi. Bugün dört sene evvel, beş sene evvel bir 
vekâlet namına verilmiş olan sözlerin tutulmuş 
olduğunu görmek mevkiine gelmişken, bugünkü 
yeni vekil arkadaşımız, bu işin zamana müte
vakkıf olduğunu söylüyorlar. Bir kanunun ha
zırlanmış olmasının zamana tevakkuf ettiğini 
kabul etmek zarurî bir şeydir. Fakat verilen 
zamanın lâyetenahî meçhuliyete atılmış olma
sına da tahammülümüz yoktur. Adaleti teminle 
mükellef olan hâkimlerin ve kanunlarla ihti
yaçlarını teminle mükellef olan vatandaşların 
hakkını böyle teşevvüşe uğratmak doğru değil
dir. Bu, bir. 

ikinci mesele; Tadilâtın heyeti umumiyesi 
elimden geldiği kadar dikkatli tetkikat yap
tım; itiraf ederimki ,hiç birisi hakkında bugün
kü tadilâtı istilzam ettiğini söyledikleri isti
cale lüzum yoktur. 1926 senesinde yaptığımız 
bir kanunla cürüm ve kabahat tabirini kullan
mışız ; bizim arkadaşlar, bu cürüm ve kabahatin 
mecmuu suçtur diyerek tadile lüzum görmüş
ler. Bunun on altı sene sonra yeni bir kanun 
mevzuu olmasma neden lüzum görülmüş? Eğer 
bu huhukî bir ihtiyaç olsaydı bunun on altı se
ne evvel gelmesi lâzım gelirdi. Demekki hâdi-
sat seyri tabiisini takip edip dururken, bize ye
niden bir kanun teklifi, hukukî ve teşriî bakım
dan zarar verir, asla fayda vermez. 

Bundan dolayı da kıyamet kopmıyacağını 
hzurunuzda bir hukukçu sıfatile temin ederim. 
Nerde kaldı ki, tadilden mütevellit ıstırabı bir 
taraftan ifade ederken, bizim arkadaşların, ma
dem ki elimize gelmiştir diye, Hükümet tarafın
dan dahi teklif edilmiyen bazı maddelerin resen 
tadili yoluna gittiklerini görmekle daha büyük 
azap duyuroyuz. Arkadaşlar, biz biliyoruz ki, 
Mebus sıfatile bir kanunun tadili ve yeniden 
mevkii tatbika isali ya teklif veya lâyihai kanu
niye ile olur. Veyahut her hangi bir meselenin 
tefsiri suretile, müzakere esnasında, meselenin 
mevzuunun tefsire tahammülü olmadığı ve mad-
dei esasiyeye ihtiyaç bulunduğu yolunda, Mec
lisin ittihaz ettiği karar ile olur. Her hangi bir 
kanunun ele gelmesi vesilesile, şûrayı da tadil 
edelim yolunda, zaten muaddel maddeden ıstı
rap çekerken, yeni bir tadil yapmağı T. B .M. 
Meclisinde usul ittihaz etmenin doğru olamıya-
cağı kanaatindeyim. Arkadaşlar, tadil içerisinde 
öyle olmuş ki, meselâ, 1937 senesinde bir madde 
tadil edilerek bir fıkrası değiştirilmiş, yani 
1926 senesinde vazedilen kanunun bir maddesi
nin bir fıkrası 1937 senesinde kaldırılıyor. Şim
di bu tadil ile, 1937 deki bu muaddel maddenin 
kalkması isteniyor. Bu suretle 1926 daki madde 

avdet edecektir. Halbuki bu maddei kanuniyeyi 
evvelce tadil ederken vazu kanunun esbabı mu-
cibesi veya nazarı dikkati noksan mı idi ki, 
ayni vazu kanun bir mesele üzerinde evvelâ 
tadilât yapıp, sonra bozup sonra da tekrar ye
niden yapmak yoluna gitsin? Ben bunu da, 
teşriî bakımdan, çok sakat bulmaktayım. 

Sonra arkadaşlar; Öyle bir mesele var ki, 
meselâ, misal olarak 18 nci maddenin sürgün 
cezasını alıyorum. Tadilâtın çokluğundan şi
kâyet eden Adliye encümeni arkadaşlarımıza, 
karşı, yeni bir Ceza kanunu getirmeğe çalışa
cağız diyen Adliye vekâleti, sanki pek mühim 
bir şeymiş gibi, sürgün cezasına ait olmak üze
re bir kayit koyalım diye bir tadil yapıyor ve 
arkadaşlarımız kabul ediyor. Sürgün edilen 
adamm sürgün edildiği yerde, ahvali tabiiye 
onun sıhhatine zarar verirse veyahut - madde
sine geldiğimizde bunları soracağım - sanat ve 
mesleğine taallûk eden mahzurlar bulunduğu 
anlaşılırsa, bu sıhhat ihlâlinin önüne geçilmesi 
ve sanatının icrası hususundaki mahzuru kal
dırmak için, bilmem, mahkeme kararile yer de
ğiştirebilir, deniyor. Soruyorum; üzerinde esas
lı bir şekilde durmak lâzım gelen büyük bir ca
mianın, büyük bir binanın, bünyesi içerisin
de, 1926 senesindenberi - demek ki 15 seneden 
beri - hayatını muhafaza eden bu kanun ve hu
kuk müessesesinin, bu suretle tadiline ihtiyaç 
var mıdır? Kıyamet mi kopar? Şimdiye ka
dar nasıl olmuşsa bundan sonra da öyle ola
bilirdi. Yani demek istiyorum ki; umumî ma
razın teşhisi ile tedavisi arasında nisbet ve alâ
ka yoktur. 

Teferruata girmekten çok ihtiraz ediyorum; 
mahsus bazı misaller verdim ki, tadilâtın bir 
tanesi çok şayanı dikkat olduğu için misal al
mış bulunuyorum. Elimizde mevcut Ceza ka
nununun 403 ncü maddesi, aklımda kaldığına 
göre, uyuşturucu maddeler meselesi ve beyaz 
kadın ticareti meselesi gibi, beynelmilel müna
sebet ve ittifaklar vardır. Biliyorsunuz ki eli
mizden geçen bir çok kanunlar içinde beyaz 
kadın ticareti, uyuşturucu maddeler dahi bey
nelmilel anlaşmalara mütedair hükümlerden
dir, bunları biz aynen muhafaza edip 403 ncü 
maddeye yazmışızdır. 403 ncü maddeyi yazar
ken, uyuşturucu maddeleri, aşağı yukarı, say-
mışızdır. Şimdi bakınız niçin tadil geliyor: De
niliyor ki; uyuşturucu maddeler şeklinde ta
dilde bulunmak, bunların envaını saymaktan 
daha faydalıdır. Çünkü hâkim hangi madde
ler uyuşturucu maddelerdir, bunu esasen ehli
vukuftan sorar ve ona göre kararını verir. Es
ki kanunda deniyor ki; şu, şu, şu uyuşturucu 
maddelerle icra Vekilleri Heyetinin uyuşturu
cu madde olarak ilân ettiği maddeler kullanı
lırsa, şöyle olursa, filân olursa cürüm teşkil 
eder ve icap eden cezalar verilir. 

126 — 
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Şimdi tadilâta bakınız. Tadilâtın, kendinden 

evvel gelenden daha mükemmel olması lâzım ge
lirken, bu maddeyi arkadaşlar kaldırıyorlar, di
yorlar ki; Bu kadar teferruata girmeğe lüzum 
yoktur, hâkimin ehli vukuf kullanması zarurî
dir, binaenaleyh Heyeti celileyi de bu zahmet
ten kurtarırız. Bir mesele geldiği zaman, her ne 
kadar bir vatandaşın hangi nevi cürümden mu
tazarrır olacağını bilmesinde fayda varsa da, bu 
kaydı uzatmayalım, meselenin böyle teferruatlı 
ve uzun şekilde yazılmasında isabet yoktur, eh
li vukuf kullanılabilir, binaenaleyh şu olur, bu 
olur... 

Şimdi soruyorum arkadaşlar, Uyuşturucu 
maddeler kanununun tafsilâtını ihtisar etmek 
davası, bu meseleye bir daha temas edeceğim, 
bu davada uyuşturucu maddelerle meşgul olan
ların sürgün edilmesini ilâve etmek, maddeyi bu 
gün için esaslı bir kanunun tadili ve ruhunun 
tebdili bakımından, yeni bir şekle sokulması iti-
barile, doğru telâkki edilebilir mi? 

Sonra; uyuşturucu maddelere mübtelâ olan
lar hastaneye konur, tabiri... eski kanunda has
taneye konur tabiri mutlakmış, binaenaleyh has
tanede de, tedavi oluncaya kadar yatar. Şimdi 
Encümen buraya bir kayıd koyuyor; altı aydan 
yukarı olmamak üzere... Burada ehli vukufun 
altı ayı nazarı itibare alıp almamakta muhayyer 
olduğunu kabul etmek lâzım gelir. Hülâsa, 
yani her madde üzerinde lüzum ve fay
dası yoktur, denilmesinin manası yok
tur. Fakat bir faydanın bir kanunun bün
yesini yeniden sarsmasının meziyet teşkil ede
ceğine bendeniz iştirak etmiyorum, asla kabul 
etmem. Adliye vekâletinde, arkadaşlar, falan 
vekil, filan vekil yoktur, Adliye vekâleti ma
kamı vardır. Adliye vekâleti Ceza işleri umum 
müdürü tarafından verilmiş sözler vardır. Muh
terem heyetinizden rica ediyorum, bir defa, 
bunların ehyeti mecmuasından istihsal edilecek 
faydaların âm ve şamil olacağına kani değilim. 
İkincisi : Bir maddenin üzerinde üç defa tadi
lât yapmak demek, vazıı kanunun fikrinden her
kesi şüpheye düşürmek demektir, Bundan ma
sun bırakmak mecburiyetindeyiz. 

Üçüncüsü, yapılan tadilâtın heyeti mecmu
ası üzerinde eğer hakikî bir ahenk temin etmek 
lâzımgeliyorsa - ki onu ana kanunun heyeti 
umumiyesi geldiği zaman üzerinde düşünmekte 
mahzur yoktur. Şimdiye kadar mevcut kanu
nun tatbikatından kıyamet dahi kopmuş değil
dir - Kanunun yeni tadili ile bu ahengin temin 
edileceğine kanaatim yoktur. Daha âdilâne 
yapmak, daha mütevazin yapmak, nisbeti mu
hafaza etmek esaslarını düşündük, fakat, gör
dük ki, hatalıdır. Esbabı, 1926 senesinde ceza 
kanununu kül halinde kabul ettiğimiz zaman, 
o küllün ifade ettiği ahenk ve ruhu muhafaza 
edemiyecek şekilde tadiller yaptık. Bu tadilât 
sökün edince bir takım yanlışlıklar da vücut 

buldu. Adliye encümeninde mütehassıs arka
daşlarımız vardır, bendenizin bu şekilde ver
miş olduğum izahatı, benim lehime olarak, ik
mal etsinler, insaf göstersinler. Hasan Mene-
mencioğlu arkadaşımız, cezacı ve hukuk işlerin
de de ithisası olması itibarile, kendilerinden çok 
rica ediyorum, bir tanesi kendi zamanlarına 
aittir, bu maruzatımı esas olarak alırlarsa, za
ten hazırlamağa başlanmış olan kanunun mü
kemmeliyetine bütün kuvvetlerini hasrederler
se, yeni bir tadille husule gelecek teşevvüşattan 
hukukçuları kurtarmış olurlar ve bizim elimize 
zamanın icaplarile mütenasip şekilde, ahenkli 
bir kanun vermiş olurlar. 

Arkadaşlar, yine size ayni tarihte çıkmış bir 
kanunu misal vereceğim. Onun tarihi de 1926 
dır. Buna rağmen hâlâ öm(ür sürüyor: Soru
yorum, Kanunu medeniyi tadil ettik mi, Tica
ret kanununu tadil ettik mi? 1926 da bununla 
beraber geldi. Usulü cezaiye şu bu hakkında da 
mahdut bir tadille iktifa ettik. 1926 senesin-
denberi en çok tadile uğrayan bu ceza kanunu
dur. Tadil gördükçe müşkilâta, tadil gördük
çe zarara doğru gidiyoruz. Binaenaleyh yeni 
bir kanun ihzarı lüzum ve zarureti karşısında
yız. Bu tadilâttan sarfı nazar etmelerini gerek 
encümen arkadaşlarımdan ve gerekse Adliye 
vekili arkadaşımızdan rica ediyorum. 

ADLÎYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Refik ince arkadaşımızın, Meclisi 
âlinin tasdikine arzedilen ceza kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkındaki lâyiha için olan 
beyanatının neticesi, bu tadile lüzum olmadığı ve 
binaenaleyh Hükümetin de, Encümenin de bu lâ
yihayı geri alması şeklinde hülâsa edilebilecek 
bir takım izahat ve tafsilâttır. Filhakika biz 
samimiyetle Adliye encümeninde tezekkür edi
len bu lâyiha hakkında geçen müzakere ve 
münakaşayı mazbatamız da tamamile izah et
mişiz ve netice neye varmışsa onu da olduğu 
gibi göstermişiz. Şimdi bu samimî ifade ve i-

zahı, görüyoruzki, Refik İnce arkadaşımız, -ki 
ayni zamanda bu meslekin mensubudur- bir ne
vi silah olarak istimal buyuruyorlar. Yani bu 
lâyihaların biri filhakika Tevfik Fikret Sılay 
arkadaşın vekâletleri zamanında, biri de Fet
hi Okyar arkadaşımızın vekâletleri zamanın
da, diğeri de bu günkü vekil Hasan Menemen-
cioğlunun bir ay evvel gönderdikleri ki üç lâ
yiha birleştirilerek takdim edilen mazbata ile 
encümenin hazırladığı lâyiha müzakereye ar-
zediliyor. Bunların müzakeresine başladığımız 
zaman encümende ilk söz olarak kendi hatırla
rına geldiği gibi yahut şimdi buyurdukları gi
bi böyle ana kanunların sık sık tadillere uğra
ması muvafık değildir, bu kanunun aslı 1926 
senesinde neşrolunmuş, bu güne kadar hayli 
tadil görmüştür, binaenaleyh yeni baştan tet
kik edilmeli ve tadile muhtaç olan hususları 
gözden geçirip bir lâyiha halinde gelmesi mu-
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vafık olur, yolundaki mütalea üzerine bütün 
arkadaşlar bunun esasını tasvip etmiş ve Ve
kil de ayni mütalea da bulunmuş. Şurasını da 
arzedeyim ki, bu mütalea dermeyan edildiği 
sırada Hasan Menemencioğlu arkadaşımız encü
men azası sıfatile bulunuyorlarmış. Bilâhare 
vekil olduktan sonra bu mesele tekrar mevzu-
bahs edildiğinde, vekâlette bir komisyon ha
zırladıklarını, binaenaleyh 1926 senesinden be
ri Ceza kanunununun tatbikatında görülen 
müşkülât ve beynelmilel ahvalin bu dünya gi
dişine göre her gün tahavvül etmesi itibarile 
ne gibi suçların hukuku amme bakımından na
zara alınacağı, suç sayılacağı, ceza müeyyide
si altına konulacağı tetkik edilerek esaslı bir 
lâyihanın hazırlanmakta olduğunu bize söyledi
ler. Fakat bu teklif edilen maddelerde de ta
dilin faydalı olduğunu izah ettiler. Bu izaha
ta da biz kanaati kâmile ile kanaat ettik. 
Şimdi bunları da izah edeceğim. Bir madde
nin neden tadile lüzum olduğunu ve tadilden 
ne faydalar hâsıl olduğunu mazbatamızda ar-
zettiğimiz gibi, Yüksek Heyetin huzurunda da 
şifahen yine arz ve tekrar edeceğim. Bir kere 
şunu arzedeyim ki, hâkimlerle görüşmelerine 
atfen Ceza kanununda yapılan tadillerden biz 
işin tetkikına başladığımız tarihten hükmün 
verileceği zamana kadar arada bir takım tadil
lere tesadüf ediyoruz, tatbik edeceğimiz mad
denin acaba tadile uğramış mıdır, değil mi
dir yolundaki tetkik; esas meselelerden daha 
fazla güç oluyor ve çok zaman kaybettiriyor, 
şeklinde şikâyetlerde bulunmuşlardır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bazan, bazan. 
ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 

(Devamla) —- Bendeniz de şunu arzedeyim ki, 
bu şikâyet umumî olmasa gerek. Çünkü hâ
kimlerin şikâyet ettikleri mevzu, ahkâmı ce-
zaiyeyi ihtiva eden bir çok kavanini hususiye-
nin çıkmasıdır. Yoksa esas cezaî hükümleri ih
tiva eden Ceza kanununun tadillerinden buyur
dukları şekilde şikâyet etmiyorlar. Edenler var
sa haksızdırlar. Kendileri de biliyorlar ki, en
cümende senelerce beraber çalıştık, biz adlî 
kanunları tadil ederken diğer kanunlarda ol
duğu gibi filân ve falan numaralı maddeler 
değiştirilmiştir demiyoruz, kanunda 40, 50 
madde dahi tadil edilse, tadil lâyihasında bir 
madde olarak gösteriyoruz, eski tabir ile mad-
dei kaime olarak muaddel maddeleri zikredi
yoruz. Binaenaleyh hâkimleri numara dahi şa
şırtmaz. Çünkü zihinlerde yerleşmiş olan nu
mara, değişmiyor. Adliye encümeniniz ilk ta
dil yapıldığı günden beri buna dikkat etmiştir. 
Kendilerinin de iştirak buyurdukları ve imza
ladıklarını havi bir çok mazbatalarla tadiller 
yapılmıştır. 

Ceza kanunu 8 lâyiha ile tadile uğradı. Fa
kat bu tadillerin hepsi birer mühim sebebe is
tinat etmektedir. Meselâ, 912 Lahey mukave

lesine iştirak ettik, uyuşturucu maddeler do-
layısile onlara ait olan ahkâmı cezaiyeyi ka
nunumuza koymak için Ceza kanununda tadiller 
yapmak icap etti. Cemiyeti Akvamda beyaz 
kadın ticareti hakkında konulmuş beynelmilel 
suç sayılan bir cezanın teşdidini icabettiren 
şeyler vardı. Ona göre kanunumuzda tadilât yap
mak lâzımdı. Bu dahi nazarı dikkate alınarak ona 
göre yapıldı. Bir de rejimi koruma diye yeni 
ve Hükümetçe hususî olarak hazırlanmış bir 
proje vardı. Adliye ve Dahiliye encümenleri 
bunun üzerinde tetkikatta bulundu ve bilâhare 
böyle bir kanun çıkmasında fayda yoktur. Ce
za kanununda cezanın teşdidini icap ettiren 
kısımlar varsa bunu kanunlarımız üzerinde ya
palım denildi. Yani yeni bir kanun çıkarmı-
yalım, mütaleası daha galip bir ekseriyet kazandı 
ona binaen rejimi koruma maksadile bir çok 
maddelerde tadiller yapıldı ve hatta hâkimleri 
müşkül vaziyete düşürmemek, şaşırtmamak için 
bazı maddelere, bunlarla münasebeti görünen 
maddelere ek fıkra halinde o hükümler 
konuldu. O hükümler mütemeddin memleket
lerde yeni yapılmış ceza kanunlarından alınmış 
hükümlerdir. Ben ve encümen arkadaşlarım da 
tamamen kanidirler ki, ceza kanununda yapı
lan tadilât böyle işi her mercie sokacak, hâkim
leri tatbikatta bunaltacak, fena tesir yapacak 
mahiyette değildir. 

Şimdi bu gün teklif edilen maddelerin tadi
linin doğru olmadığı hakkındaki beyanata kar
şı mazbatamjızdaki maruzatı bir az daha Huzu
ru âlinizde izah edeyim: 

Birinci maddesi sürgün cezasından bahis 
bulunuyor, 18 nci maddeye taalluk ediyor. 
Sürgün cezasında şu maddede Hükümetin tek
lifine bir fıkra ilâvesile sürgün cezasının infaz 
edildiği yerde mahkûm ahvali tabiiye ve iklim 
kendi hayatını muhataraya ilka ederse veyahut 
emniyet ve asayiş bakımından veya mahkûmun 
sanat ve meslekini orada icra edemeyecek mah
zurlar tevellüt ederse hüküm veren mjahkeme 
derecesindeki, o yerdeki mahkeme veya bir ka
za mahkemesi sürgün yerini tebdile karar vere
bilir ve bu tebdili mahkûm veya müddeiumu
mi talep edebilir. Şimdi sürgün cezasını tarif 
eden 18 nci maddenin 1926 tarihindeki ana 
kanunda yazıldığı zaman bu hükmün yazılma-
masının sebebi gayet aşikârdır. Sürgün cezası 
kaçakçılığa karşı, kanunun neşrinden sonra bu 
cezanın çok intibahı tesirler yaptığı ve faideli 
olduğuna dair tatbikatta kanaat hâsıl olduğun
dan bir çok cezalarda sürgün cezası konul
muştur. Sürgün hürriyeti tahdiddar amîma, 
hapis değildir. Bir memleketten ayrılacaktır; 
fakat gittiği yerde icra.yi sanat eder. Son
ra kanun şart tesbit etmiştir. Suçun 
ika edildiği yerden lâakal altmış kilo
metre mesafede olacaktır. Sürgün yerini 
ceza verilirken mahkeme tayin eder. Fakat oraya 
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gittikten sonra, sürgüne mahkûm olan adamın 
- ceza bir nevi eza çektirmektir amma o cezaya 
duçar olan adamın - ıslahı hal etmesi ve neda
met getirmesi ve salahı hal ederek cemiyete av
det etmesi hepimizce mültezemdir. Bu basit ha
kikati huzuru âlinizde tekrar edip baş ağrıt
mak ve Refik İnce arkadaşımızın bunları bilme
diklerini söylemek değil, hatırlatmak için arze-
diyorum. Binaenaleyh sürgüne mahkûm olduğu 
zaman ahvali havaiyesile imtizaç edemeyip, ö-
lüm tehlikesi gibi bir muhataraya maruz kalırsa 
bunu mahkeme usulü dairesinde sabit görerek 
yerini değiştirmesi kadar zannederim adilâne 
bir hüküm tasavvur edilemez. Sonra emniyet ve 
asayiş bakımından da tebdile ihtiyaç hasıl ola
bilir, meslek ve sanatını orada yapacaktır. Bu
nu uzun boylu izaha hacet yoktur. Sürgün ce
zasına mahkûm olduğu zaman oraya gidip ora
da çalışabilecektir. Fakat adamın o muhitte ya
pabileceği bir iş olmayabilir. Binaenaleyh beni 
sürmek için tayin ettiğiniz menfamı değiştirin 

der ve hâkimden böyle bir talepte bulunur, bu 
da tetkik olunarak, değiştirmek yerinde ise onu 
o yere göndermek pekdoğru bir şey olur. Biz 
bu maddenin tadilini pek muvafık ve yerinde 
gördük. 65 nci madde hakkındaki tadil filha
kika Encümen resen, bu tabiri kullanacağım, 
resen yaptığı tadillerdir. 

Biz, bir kanun tadil vesilesile bir encüme
ne geldiği zaman Hükümet teklifinde olmayan 
veya bir mebusun kanun teklifi mahiyetinde 
olmayarak veya tefsir suretile gelipte o vesile 
ile başka surette tadil yapılamaz diye bir mem-
nuiyet bilmiyoruz. Bu güne kadar pek çok em
sali var. Bir encümen, elinde iken alâkalı ve 
faydalı gördüğü her hangi bir kanunun bir ve
ya bir kaç maddesinde tadilât yapabilir. Bi
naenaleyh bu teamüle, bu güne kadar cereyan 
eden ve yüzlerce misali bulunan harekâta itti-
ba ederek encümen 65 nci maddede tadilât 
yapmağı lüzumlu görmüştür. Tadilden maksat 
şudur; 65 nci madde, suçta feri iştiraki gös
teriyor. Binaenaleyh, eski tabirle feran zi-
methal olanlar hakkmda verilecek cezalardan 
bahis bir maddedir. Arada failin suç ikaı fik
rini uyandıracak şekilde meri kanunda mev
cut olan aslî iştirakten bahis olan 64 ncü mad
dedeki azmettirmek kaydile daima tearuz et
mekte ve iltibas teşkil etmektedir. Bunu nere
den gördük, ölüm cezalarının infazı hakkın
daki dosyalar Adliye encümenine geliyor. Sırf 
ölüm cezasına taallûk eden husus hakkmda tet
kikini yapıp Yüksek Meclise infazma karar ve
rilmesi hususunu arzeder. Fakat mahkûmlar 
müteaddit oluyor. Bu mahkûmlar içerisinde 
ölüm cezasından gayri cezaya uğrayan müşa-
riklerin vaziyetinde tatbikat bakımından 64 
ve 65 nci maddeler arasındaki azmettirmek ve 
uyandırmak tabirlerinde tearuzu bulunduğun
dan muhtelif telâkki ve içtihatlarla bu husus

ta başka başka kararlar verildiğini mütead
dit misallerle gördük. Binaenaleyh nazarı dik
kate çarpan bu mesele encümende mevzubahs 
edildi ve 65 nci maddedeki asıl maksat yani 
suç failinin suç işlemek kararının kendisince 
verilmemiş, suç işlemesini zihninden geçirme-
miş olduğu halde, diğer birinin müşevviklik 
etmesi halidir. 65 nci maddenin birinci fıkra
sında bir kelimenin tashihinin tecrübelerimizle 
lüzumlu olduğuna kani olduk ve binaenaleyh 
bu lâyihaya ithal ettik. 

80 nci maddede yapılan tadil hakkında muh
terem arkadaşımız itiraz ettiler. Eskiden cü
rüm ve kabahat diye yazılmış, şimdi suç baş
ka manada hepsini ihtiva ediyormuş, bu keli
menin tashihi üzerinde durdular. Misal getir
mediler. Bu itiraz 80 nci maddeye matuf olur. 
Filhakika 80 nci madde müteselsil suçlardan 
bahistir. Meri kanunda yalnız cürüm göste
rilmiş ve kastı cürmî yazılmıştır. Halbuki mü
teselsil suç kabahatte de olabilir, cürümlerde 
de olabilir. Kanunumuz bu gün cürüm ve ka
bahat diye suçu ikiye ayırmıştır. Eski 1274 
tarihli olup 1926 ya kadar tadillerle beraber 
devam eden kanunda cürüm umumî bir mana
da idi. Cürüm üçe ayrılırdı : Kabahat, cünha, 
cinayet. Fakat şimdiki kanunumuzun tasnifi, 
taksimi, cürüm ve kabahattir. Binaenaleyh suç 
tabiri artık kanunî ıstılah meyanma girdi ve 
kanunlarımıza girmeden evvel fakültelerde bu 
şekilde suç tabirinin istimal edildiği görüldü. 

80 nci maddenin bu günkü şeklinde ancak 
cürümlerde müteselsil addolunan bir suçtaki 
hüküm gösteriliyor. Fakat kabahat filinde olan 
kanuna muhalif hareketi böyle teselsül adde
debilecek şekilde ika eden kimsenin her biri 
ayrı ayrı cezalandırılmak gibi bir vaziyete gir
mek mecburiyetini gösteriyor. Binaenaleyh bu
nu da tashih etmek muvafık görülmüştür. 80 
nci maddenin tadili de budur. 

95 nci madde yine hiç kıymeti olmasa bile 
ilmî mahiyette ve yeni yetişen hukukçularımı
zın tetkikatmda ilmî prensiplere uygun kanun 
maddesi görmeleri elbette doğru olacağından 
bir hata tashih edilmiştir. O da tecil edilen ceza
lardır. Bu müeccel cezalar kanunun tayin ettiği 
müddetler zarfında bir daha işlenmezse o kimse 
o cürmü işlememiş sayılır. Binaenaleyh bu şekil
de ifade etmekle meri kanunun o maddesi bu 
suretle tashih edilmiştir. Filhakika daha evvel
ki aslı bu günkü tadile hemen hemen benzer şe
kildedir. Fakat başka suretle ifade edilmiştir. 
Hatanın neresinden dönülse kârdır. Biz şekle ba
karak tadil ile bu hale sokmuşuzdur. Halbuki 
ikinci şekil hatadır, diye birinciye rücu etmekte 
ısrar fayda vermez. Hiç bir vakit şekil, usul ve 
formalite bakımından böyle inat ve ısrarda da 
bulunmamız doğru değildir. 

268 nci maddedeki tadil; resmî memurlara 
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ve resmî heyetlere karşı kavlen, filen yapılan 
hakaretlerin cezası gerek bu maddede gerek 266 
ncı maddede gösteriliyor. Fakat mektup, telgraf, 
telefon, karikatür, resim ve saire ile bir şahsa hi
tap edilmiş veya bir heyete hitap edilmiş ve bu 
vasıtalarla yapılan hakaretlerin cezalandırılma
dığını görüyoruz. Binaenaleyh bu hüküm de bu 
maddeye ilâve edilmiş ve başka bir maddeda ay-
nca tadile uğramasın diye 266 ncı maddeye atıf 
sureti ile bunların cezalandırılacağı burada gös
terilmiştir. 

403 ncü maddedeki uyuşturucu maddeler me
selesine gelince; 403 ncü maddedeki bu gün ya
pılan tadilin sebebi, sürgün cezasının konması
dır. Arzettiğim gibi sürgün cezasının tatbika
tından çok fayda görülmektedir. Bilhassa bu 
beya,z zehir denilen ve bütün milletlerin suç ad
dettiği ve hepsinin peşinden takip ettiği, zarar
daki vahameti ve sairesi malûm olan uyuşturu
cu maddelerin satılması, alınması, imali, ithali 
ve sairesi gibi hallerde ağır cezalandırıldıktan 
sonra sürgün cezasının da tatbik edilmesinde çok 
isabet vardır. Binaenaleyh tadil şayanı kabul 
görülmüştür. Filhakika meri kanımda uyuşturu
cu maddeler tadat edilmektedir. Fakat o kanun 
maddesi okunursa görülür ki tamamile ıstılahatı 
kimyeviye ve tıbbiye terkibatı yüzde adeti sıfır 
tam şu kadar afyon, kokain, morfin ve saire gibi 
yazılar yazılıyor. Halbuki en son neşredilen ital
yan kanunu, ki bir çok maddelerimizin mehazi 
budur, orada yalnız uyuşturucu madde diye ya
zılmakla iktifa edilmiştir. 

Bundan halkın, uyuşturucu maddenin ne ol
duğunu bilmiyor da bilmediği şeylerden ceza
landırılması gibi bir mana çıkmaz. Bu mesele 
kendilerinin de hatırına geldiği gibi Encümen
de de mevzuu müzakere olmuş ve bu cihet maz
bataya da inikas ettirilmiştir. Bundan görülü
yor ki ne olursa olsun, hâkim bunun, terkibatı-
na göre afyon, morfin müşvekatmdan olup ol
madığı hakkında şübhesiz ki mütehassıslara 
mütaleatı fenniyelerini alacaktır ve tatbikatta 
görüyoruz ki bu gibi şeyler tıbbı adlinin kimya-
hanesine kadar sevkediliyor. Binaenaleyh uyuş
turucu maddelerin böyle tadadı, bu şekilde ya
zılması ; her gün başkalarının icat edilmesi müm
kün olduğundan bu şekilde ifade edilmesinde 
ekseriyet isabet görmüş ve madde bu şekilde ya
zılmıştır. 

404 ncü maddede uyuşturucu maddeleri 
ibtilâ derecesinde kullananların hastanelerde te
davi altına alınacağının mahkemelerce hükme-
dilceeği hakkında kayıt vardır. Biz burada bir 
müddet tayin etmedik. Biz buraya altı ayı koy
madık. Bilâkis gün ve ayla tahdidi kal
dırdık. Yine buna mütenazır olarak sarhoşlu
ğu iptilâ haline getirenlerin de hastanede bu
lundurabilecekleri müddeti, salahı tıbben tebey-
yün edinciye kadar şeklinde bir kayıtla bağ
ladık. Yoksa madde metninde bir mikyas olma

dığının, zannederim ki, isabeti teslim buyurulur. 
494 ncü madde; lâyiha tetkik edildiği sıra

da, hasadı, bağ bozumu yapılmış olan yerlerde, 
başak ve bağ kütüklerinde kalmış; veya topla-
nıpta orada bırakılmış olan üzümlerin sahibi
nin rızası olmadan alınması halinde şikâyet 
vukuu üzerine verilecek cezadan bahistir. Bu 
tadil edilirken, bundan evvel yapılp-n bir tadil
le konan bir hüküm, zaten mevcut olan bir 
hükümle tearuz teşkil ettiği ve bunun bir zühul 
olduğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh, orada bir 
maddei müstakille varken maksat yalnız böyle 
bağ bozumundan sonra orada kalan başak kü
tük veya ağaçlardaki mahsule münhasır olan 
diğer hükmü de ihtiva etmesi doğru olmadığın
dan. evvelce yapılmış olan bu zühul ve hata tas
hih edilmiştir. 

526 ncı madede yapılan tadil; bir defa « es
ki kanunda muadelet düşüncesi » diye bir ifade 
konmuştu. Bu vuzuh ifade etmediğinden onun 
yerine « adlî muameleler dolayısile » diye bir 
kayit ilâve edilmiştir. 

Bir de Diyanet işleri reisliğinin Adliyeye 
vaki olan işarı üzerine, arapça ezan ve kamet 
okuyanların, arapça harf yazanlar ve şapka 
iktisa etmeyenler gibi bu maddeye göre ceza
landırılmasını temin için bunlar da madde me-
yanma ithal edilmiştir. Binaenaleyh, yapılan 
tadil budur, bu tadillerin hiç birisinden bir 
mahzur tevellüt etmez. Hâkimlere de bunun 
için hiç bir müşkül tahaddüs etmez, Her hal
de faydalıdır, bütün kanunun yeni; baştan tet
kiki ve yeni ihtiyaçlara göre yağılıp tertip 
edilmesi zamana muhtaçtır. Fakat şayanı şük
randır ki, Vekil arkadaşımız böyle bir komis
yonun teşekkül ettiğini ve işe başladığını işa
ret ettiler. Mazbatamızda da arzettiğimiz gibi 
bunu Encümende izah etmişlerdir. Binaenaleyh, 
lâyihanın müzakeresile kabulünü Encümen na
mına rica ederiz. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz iki nokta üzerinde durmak is
tiyorum. Bunlardan biri; Adliye encümenimizin 
Hükümetçe teklif edilen muhtelif lâyihaları 
bir lâyihada toplaması, ikincisi; Ceza kanunu
nun yeniden hazırlanması mevzuu. Bunlardan 
birincisi çok isabetlidir. Zaten müteaddit tadil
lerle dağınık hale gelmiş olan kanunu, daha 
karışık bir hale getirmemek için bür kaç lâyi
hayı bir arada toplamak şüphesiz encümenimi
zin isabetle verdiği bir karardır. Bunun lehinde-
yim. 

ikinci noktaya gelince; ikinci nokta üzerin
de Adliye encümenimizin mazbatadaki mülâha-
zalarile o mülâhazaların arkasından gelen hük
münü, biri biri ile telif etmek güçtür. Bu ahenk
sizliği doğrudan doğruya yerinde göstermek 
için metni okuyorum; encümen diyar ki «1926 
senesinde neşrolunup meriyet mevkiine geçmiş 
olan Türk Ceza kanununun muhtelifi tarihlerde 
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bir çok maddeleri tadile uğramış ve bu tadiller 
görülen lüzum ve zaruretlere göre yapılmış ol
makla beraber Devletin umumî hükümlerini 
muhtevi ana kanunlarından sayılan Ceza kanu
nunun sık sık tadillere uğraması gerek halkı ve 
gerek mahkemeleri...» bilhassa buraya nazarı 
dikkati celbederim. «Gerek halkı ve gerek mah
kemeleri zorluklara sevkedeceğinden bütün ka
nunun yeni başta incelenerek değiştirilmesi mu
vafık olacağı hakkında encümence müzakere 
sırasında dermeyan edilen mütalea muvafık gö
rülmüş ve Adliye vekili de bu ciheti esas iti-
barile kabule şayan gördüğünü beyanla bu ba
kımdan vekâletçe etraflı tetkikler yapılmağa 
başlandığını . . . . ilâahirih». 

Demek oluyor ki, esas itibarile Adliye encü
meni böyle sık sık tadiller yapmaktansa yeni 
baştan bir Ceza kanunu lâyihasının tertibini 
muvafık görmektedir. Bununla beraber yeni 
teklif olunan tadilleri de kabulden çekinmemek
tedir. Bu iki hüküm arasındaki ahengin temini 
için bilinmesi lâzım gelen noktalar vardır. On
ları anlamak istiyorum: 

Ceza kanunumuzun 15 senelik kısa bir za
manda sık sık tadillere uğraması, yıpranması; 
hangi sebeplerden ileri gelmiş olabilir? Ya esa
sen kül halinde aldığımız bu kanun bizim iç
timaî bünyemize uygun değildir ve bu cihet baş
langıçta nazarî olarak kestirilememiş, fakat 15 
senelik tatbikatın neticesinde anlaşılmıştır, ya
hut içtimaî hayatımızda bir çok değişiklikler ol
muştur ve bu hayatla artık Ceza kanunu uyu
şamaz hale gelmiştir ve bu sebeple sık sık tadil
lere lüzum görülmüştür. Üçüncü bir ihtimal de; 
15 senelik ahlâkî hayatımızda cihanın geçirdiği 
buhran ve bilhassa iktisadî tahavvüllerle cezri 
değişiklikler vukua gelmiştir ve bu değişiklikler 
kanunî hayatımızda da tesirlerini göstermiştir. 
Bütün bunların ayrı ayrı veya toptan müessir 
olması ihtimal dahilindedir. Fakat işin ehemmi
yeti şuradadır: Bunların toptan veya ayrı ayrı 
müessir olması yapılan tadillere sebep olsa ge
rektir. Çünkü eğer birinci ihtimalde olduğu gi
bi, bizim içtimaî bünyemiz tadillere lüzum gös
terdi, veyahut ikinci noktada olduğu gibi, içti
maî şartlarımızda veyahut üçüncü şıkta oldu
ğu gibi, ahlâkî hayatımızda tahavvülller oldu ve 
bunlar ayrı ayrı tadillerde müessir oldu ise, 
o zaman, bir sistem meselesi karşımıza çıkar. 
Yani tadiller yapıldıkça, Refik ince arkadaşı
mızın haklı olarak temas buyurduğu gibi, Ceza 
kanununda mevcut sistem sarsılmıştır, bu su
retle her tadilde Ceza kanunu bir çok şeyler kay
betmiştir. Külliliği ve prensipleri, her tadille 
aşmdırılmıştır. Bu böyle ise; şimdi yapılacak 
tadillerde sistem üzerinde menfi bir iz bırakı
labilir. Bunun tavazzuh etmesi lâzımdır. Onun 
için Adliye vekilinden rica ediyorum, yeni Ceza 
kanunu hazırlamak için toplanan komisyon, 15 
senedir devam eden tadillere göre bir sistem 

meselesile karşılaşmış mıdır? Yani bu tadiller 
kanunun ruhunda yapılan tadiller midir, yoksa 
teferruata müteallik değişiklikler midir? Eğer 
bir sistem meselesi karşısında isek yeni teklif 
olunan tadille de şimdiye kadar açılan rahnele
re bir kaç rahne daha ilâve edilmiş olacağı için, 
çok haklı olarak» bu tadil teklifinden sarfı
nazar etmek ve hazırlanmakta olan Ceza kanu
nu lâyihasının bir an evvel Meclise şevkini temin 
eylemek lâzım gelir. 

«Zamana mütevakkıf» kay di üzerinde dur
mak isterim. Filhakika «zamana mütevakkıftır.» 
Fakat 15 sene zarfında her tadil yapıldıkça bir 
az zaman kazanılmış demektir. Bu zaman zar
fında yapılan tetkikler ve geçirilen tecrübeler 
hiç hesaba katılmıyacak mıdır? Yani Adliye ve
kâletini yepyeni bir mevzu karşısında, hazırlık
sız telâkki edemeyiz. Şu halde muhterem Adliye 
vekilimiz, evvelâ bu tadillerin bir sistem dahi
linde yapılıp yapılmadığını, sonra şimdiye kadar 
yapılan istihzaratm hangi safhada bulunduğunu 
bize izah etsinler ki reyimizi ona göre kullana
lım. 

ADLÎYE VEKİLİ HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — Arkadaşlar; Ceza kanunu
muz üzerinde vekâletçe tetkikat yaptırılmakta 
olduğunu Mazbata muharriri arkadaşımız ar-
zetti. Nevzat arkadaşımız, hazırlanmakta olan 
Ceza kanunu projesinin bir sistem dahilinde tet
kik edilip edilmediğini soruyorlar. Ceza kanunu
nun umumî hükümleri beynelmileldir, bunlar 
Hukuku ceza nazariyatından mülhemdir. Bu, 
muhit ve memleketlere göre pek az değişen esas
lardır. Bu günkü arzedilen lâyihada bu esas
lara temas eden 65 ve 80 ve 95 nci maddeler 
vardır, meselâ 65 nci maddede, mücrimi teşvik 
suretile cürme iştirak esası üzerinde tatbikat
ta tereddüdü mucip olmuştur. Bir kaç profosö-
rümüz de bu noktaya iştirak etmişlerdir. Biz 
bu tereddüdü izale etmek için maddeye « Teş
vik » kelimesini ithal etmek suretile bu noksanı 
ikmal etmiş bulunuyoruz. Ceza kanunumuzun 
ahkâmı umumiyesinde değişecek esaslı şeyler 
yoktur.Yalnız, cürümlere ve kabahatlere taallûk 
eden fiillerde bazı eksiklikler vardır. Muhiti
mize uymayan bazı hükümler mevcuttur. Ceza 
kanununun şümulü haricinde kalan bazı fiiller
de tesbit edilmiştir. Yapılan çalışmalar bunlara 
münhasır kalacaktır. Ceza kanunu memleketin 
içtimaî hayatını takip eden kanunlardan biridir 
ve lüzum görüldükçe ikmal edilmesi ve bazı 
hükümler ilâvesi zaruridir. Eğer içtimaî terak
kilere rağmen Ceza kanununu olduğu gibi muha
faza etmek istersek, bu, doğru bir hareket ol
maz. Onun için bu gün tetkik etmekte olduğu
nuz lâyihada, ceza kanunu projesi hazırlanmciya 
kadar tehiri caiz olmıyan hükümler vardır. Bu 
hükümlerin kanun haline gelmesi için katî zaru
ret hissedilmiştir. Encümen de bu zaruretleri 
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tasvip etmiştir. Bunun bir an evvel kanuniyet 
kesbetmesi için tasdik buyurmanızı rica ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual; bu ko
misyon azamî ne kadar zamanda isini bitirecek
tir? 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCİ-
OĞLU (Mardin) — Bu komisyon 2 aydan beri 
hali faaliyettedir, bir seneden evvel tetkikatını 
ikmal edeceğini tahmin etmiyorum. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — lâzımı kadar es
babı mucibe üzerinde tavakkuf ettik, ki fayda
lı bir şeydir. Kanunun hikmeti vazı ancak bu 
esbabı mucibelerin esaslı izahile taayyün eder. 

Salâh Yargı arkadaşım, esbabı mucibede sa
mimî olarak söylenen sözün tarafımdan bir si
lâh olarak kullanıldığını söyledi. Her fikir ve 
söz mutlaka bir silâhtır. Fikir babında samimî 
olarak söylenen bir sözün yine samimî olarak 
silâh şeklinde kullanılması kadar tabiî bir şey 
yoktur. Zaten silâh kullanmak vaziyeti de bu
lunmamak doğru değildir. Herkesi kendi 
fikri ve kendi sözü ile ilzam etmekten daha ko
lay bir şey yoktur. Nerede kaldı ki, Bursa 
mebusu arkadaşımız da izah etti, Kendileri 
hâkimlerin ve halkın zorluklara maruz kaldı
ğını söylemektedirler. Yoksa esasta ben ken-
dilerile beraber yürümekteyim. Sözlerini tekrar 
etmek, onları kendilerine karşı silâh olarak 
kullanmak değil, kendilerile beraber olduğu
muzu gösterir. Bunlara lüzum yok. Lâyihanın 
hututu umumiyesi üzerinde, ana hatlarında be
raberim. Yapılan işler fena değildir. Burada 
bir sene sonraya talikmda mahzur olan işler 
mevzubahs değildir. Yalnız, bir taraftan ka
nunun tadilinin çokluğundan bahsederken, di
ğer taraftan tadile gelmenin zamanı olmadığına 
kaniim, normal olarak gitsin. 

Salâh Yargı arkadaşımın tashih edilmesi lâ-
zımgelen bir fikri var; diyor ki, hatanın nere
sinden dönülürse kârdır. Vazıı kanunlar hata 
kabul etmez. Dava buradadır. Nerede kaldı 
ki, kendi hatasını kendi itiraf etmek vaziyetine 
düşerse kıymeti kalmaz, itimat münselip olur. 
Onun için Encümenler teşkili, komisyonlar teş
kili, mütehassıslardan istifade, iki defa müza
kere, 48 saat tetkikat, bunların cümlesi vazıı 
kanunu hatadan kurtarmak içindir. Biz hata 
yaptığımızdan dolayı tadilât yapmıyoruz, ihti-
yacatı hayatiye yeni bir safhaya girdiğinden 
dolayı tadilât yapıyoruz. Onun için ben, Salâh 
Yargı arkadaşımızın, bendenizin bu husustaki 
noktai nazarıma iştirak ederek bu şekilde temadi 
etmesini rica edeceğim. 

İlmî mahiyette olduğundan bahsettikleri 
keyfiyetin maddesi geldiği zaman yine ilmî nok
tai nazarımı dermeyan edebilirim. 

Şimdi şuraya geliyoruz; bence bir defa zan
nederim ki, 80 küsur madde, bir defa 60 küsur 
madde, bir defa bilmem kaç küsur madde ola

rak yapmış olduğumuz tadilât meyanma bun
ları dahi girmiş olması ve bilhassa iyi fikirlerin 
girmiş olması bir zarar vermez. Girmemiş olma
sı, bence, kanunların istikrarında husule gele
cek faideyi temin eder ve kıyamet te kopmaz. 
Hututu umumiyesile bendenizce en iyi ve en 
mühim nokta, Adliye vekili arkadaşımızın da, 
azamî bir sene içerisinde yeni bir kanun gönde
receğine dair, huzuru âlinizdeki vaitleridir, 
o vaide dahi intizaren, bu tadilâtın hututu esa
sisini kabul ediyorlar, encümen de bunda ısrar 
ediyor. Benim kendilerine iltihak etmemde hiç 
bir mahzur yoktur. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türk ceza kanununun bazî maddelerini değiş
tiren kanun 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun on mad
desi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiş ve hiza
larında numaraları gösterilen maddeler yerine 
ikame edilmiştir: 

Madde 18 — Sürgün cezası gerek cürmün 
işlendiği ve gerek cürümden zarar gören şahıs 
ile mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşa
ğı altmış kilometre uzakta bulunan ve mahkeme 
ilâmında yazılı olan bir şehir veya bir kasabada 
mahkûmun ikamete mecbur tutulmasından iba
rettir. Bu cezanın müddeti altı aydan beş se
neye kadardır. 

Ceza mevkiinin, tabiî ahvali mahkûmun ha
yatı için katî bir tehlike teşkil ederse veya em
niyet ve asayişe yahut mahkûmun sanat ve mes
lekinin icrasına taallûk eden mahzurlar bulu
nursa Cumhuriyet müddeiumumisi veya maznu
nun talebile sürgün cezasının infaz olunduğu 
yerdeki, hükmü veren mahkeme derecesinde bu
lunan mahkeme kararile sürgün yeri tebdil olu
nabilir. Bu derece mahkeme olmayan yerlerde 
bu kararlar, o kaza dairesinde bulunan ayni 
derecedeki mahkeme tarafından verilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bir defa 
ikinci fıkradaki «ceza mevkii» tabirinden sonra 
bir virgüle ihtiyaç var mıdır, bilmiyorum. O 
virgülü kaldırmak lâzım. Bir nokta maksadı iyi 
izah etmiyor gibi geliyor bana; bir sürgün bir 
yere gönderildiği zaman orada hayatını kazan
ması lâzımdır. Serseri veya dilenci olmaktansa 
ailesinin ve kendisinin hayatını temin etmesi lâ
zımdır. Bu fıkra diyor ki «Mahkûmun sanat ve 
meslekinin icrasına taallûk eden mahzurlar bu
lunursa. . . . » meselâ; bir kuyumcu farzedelim. 
Hâkim bunu Kızılcahamama nefyetmiş^ gön
dermiş. Orada kuyumculuk sanatının icrası 
için saha yok. Şimdi bir istida verecek, diyecek 
ki, kaza mahkemesi asliyesine, benim kuyumcu
luk sanatım vardır, medarı maişetim budur, 
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burada kuyumculuk geçmiyor, benim yerimi 
değiştirin, hâkimin işi yoksa kuyumculuğun ge
çeceği yeri arasın, haydi vilâyet merkezine. Bu 
sürgün olmaz ki. Sürgünün biraz da hürriyeti 
tahdit eden ve vicdan üzerinde yapması lâzım 
gelen tehzip ve tesiri vardır. Ressam, heykel-
traş. . . Buyurunuz. Öyle bir vaziyet vardır ki 
şimdi hâkim, mahkûm için adamın sanatı ile 
meşgul olacağı yeri düşünürse çok müşkül mev
kide kalır. Bana kalırsa, bu işi hâkimlere ver
mektense, doğrudan doğruya mahiyeti itibarile, 
işin kendisine göre idarî safhası vardır. Bi
naenaleyh Adliye vekâleti makamı, Van vilâ
yetinin bilmem ne kazasında kuyumculuğun, 
ressamlığın para edip etmiyeceğini tahmin ede
bilir. Fakat önündeki meseleden ve kitapların
dan başka bir şey düşünmiyen ve düşünmesine 
imkân olmıyan hâkime bu takdirin verilmesinin 
mahzurlu olduğu kanaatindeyim. 

Sonra bir şey daha vardır: «Suçlunun mesle
kinin icrasına mâni veya imkân bulunmazsa» 
tabirlerinde mahzur bulunduğu kanaatindeyim. 
Sen burada çalışırken bulunduğun yerde mahzur 
vardır gibi bir manadan içtinap etmek lâzımdır. 

Bundan maada bir noktanın da tavzihini rica 
edeceğim. Buradaki «kaza dairesi» her hangi bir 
mülkî kaza dairesi değildir. Fakat tabirden bu 
anlaşılabilir. İltibasa mahal vermemek için en
cümen tarafından tavzihi icap etmektedir. Çün
kü burada kastedilen mana; kazaî dairedir. Bu
nun encümen mazbata muharriri tarafından izah 
edilmesinde fayda vardır. Lütuf buyurmalar mı 
rica ederim. 

ADLÎYE En. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Efendim, sürgün cezasının çektirildiği yerin 
tadili hakkında bu maddeye eklenen fıkra, de
min bir nebze arzettiğim gibi, her halde adilâne 
bir hükmü tazammun etmektedir, faydalıdır. Ar
zettiğim gibi, sürgüne mahkûm olan kimsenin 
sürgünü çekeceği yer dahilinde, mahdut bir hür
riyet içerisinde çalışma hakkı vardır. Bahis bu
yurdukları misali bile nazarı dikkate alsak gö
rülüyor ki; hüküm hâkimi mecbur eder mahi
yette değildir. «Bunun yerini tebdil edebilir» de
niyor. Binaenaleyh hâkimin hakkı takdiri var
dır. Kuyumcu olduğundan bahsederek kendisi
nin konforlu, havalı, müreffeh olan falan yere 
gönderilmesini istemedi üzerine, buyurdukları 
gibi bir suçlunun bir az elemü azap çekmesi lâ
zım geleceğini nazarı dikkate alan hâkim, bunu 
reddedebilir. Hâkim bununla mukayyet değil
dir. Hâkimi bu gibi işlerde uğraştırmıyalım di
yorlar. Kanaatimce ister ceza, ister hukuk hâki
mi olsun, bir hâkimin vaziyeti içtimaiyeye va
kıf olması lâzımdır. Binaenaleyh bu gibi içtimaî 
vaziyetlerin hepsini nazarı dikkate alarak, hâ
kimin yüksek takdirini kullanmasını kendisin
den bekleriz ve bunu yapmaktadırlar. Binaena
leyh bu hal mahzur telâkki edilemez. Yalnız bu
yurdukları bir noktayı kabul ediyoruz. Bu mah

zur, emniyet ve asayişe matuf olmalıdır. Onun 
yanına « mâni » kaydinin konulmasını Encü
men kabul ediyor. Böyle lef ve neşir suretile 
« mahzur » emniyet ve asayişe « mâni » de 
kendi sanat ve meslekinin icrasına matuf olmak 
üzere ibarede vuzuh elde edilmiş olur. 

Sonra bu vesile ile şunu arzedeyim ki, biz bu
nun idare makamatına verilmesinde çok mah
zur görürüz. Millî korunma kanunu dolayısile 
tatbik edilen sürgün meselelerinde ufak tefek 
vaziyetler kendini göstermektedir. Bunun ida
rî makamattan verilmesi, iyi bir şey olmaz, 
her halde mahkemede halli doğrudur. Hatta 
Adliye vekili, bizim bunun durusmasız olarak 
tetkik edilmesi ve verilecek mahkeme kararının 
katı olması yolundaki serdettiğimiz mütaleamı-
za karşı, umumî hükümlere göre durusmasız işin 
tetkik edilmesini ve kanun yollarının açık olma
sı esasının kendilerince elzem olduğunu söyledi
ler. Biz de bu esası bu arzuya karşı mîuvafık 
gördük, kabul ettik. Şimdi Hükümet teklifin
de sürgün yerinin değiştirilmesi kararını bu 
hükmü veren mahkeme versin deniyor. Bu 
noktadaki müşkülâtı kendilerine söyledik. Çün
kü sürgün yeri, hükmü veren mahkemenin bu
lunduğu yerden hiç olmazsa 60 kilometre uzak 
olacak, daha fazla uzak olacağı da muhakkak. 
Binaenaleyh, hükmü veren mahkeme vaziyeti 
mahalliyeyi bilemez. Sürgün cezasının çektiril
diği yer mahkemesinin bu işe bakması esası bu 
noktai nazardan kabul edildi. Yani Encüme
nin değiştirdiği şekil kabul edildi. Yalnız hük
mü veren mahkeme derecesinde mahkeme ol
mazsa kaza dairesi deniyor. Zaten bu vesile ile 
diğer bir noktayı da mazbatamızda arzederken 
dedik ki, kaza dairesi, mahkemelerin kaza da-
iresidir. ve aslolan asliye mahkemesidir. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
idarî teşkilâtla alâkası yoktur. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Evet yoktur. 
Zaten mahkeme kaza mıntakalan teşkilâtı mül
kiyeden ayrıdır. Binaenaleyh, tatbikatta bir 
usul olmak itibarile bu, mahzur teşkil etmjez. 
Buyurdukları gibi, şu vesile ile kendilerinin is
tizahı ve Encümenin izahı da meseleyi halleder. 

REÎS — Encümen maddede bir tashih yapı
yor. 2 nci fıkranın 4 ncü fıkrasındaki ibare 
« mahzur ve mîâniler » oluyor. İbareyi bu su
retle tashihten sonra maddeyi reye arzediyo-
rum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bendeniz ikinci fıkranın baştaki ibaresine te
mas edeceğim. «Ceza mevkiinin tabiî ahvali 
mahkûmun hayatı için katî bir tehlike teşkil 
ederse...» diye yazılmıştır. Bu tabiî ahvalin, 
mahkûmun hayatı için katî tehlike teşkil edip 
etmediğini anlamak için ne yol takip edilece
ğini biliyoruz. Fakat zannediyorum ki burada 
bir kelime ilâve etmekle maksadı daha iyi an
lamış olacağız. Bendeniz şöyle bir şey teklif 
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ediyorum. Eğer encümen de kabul edecek olur
sa bunun manası daha iyi tavazzuh etmiş olur. 
«Ceza mevkiinin tabiî ahvali mahkûmun haya
tı için katı bir tehlike teşkil ettiği tıbben ta
ayyün ederse...» şeklinde bir iki kelime ilâvesi
ni teklif ediyorum. Bu ilâve kabul edilirse 
zannediyorum ki mesele daha ziyade tebarüz 
eder. 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Hastalığı müstelzim olup olmadığı 
tabibi adlî veya tabip tarafından muayene ile 
verilecek raporla taayyün eder. Bu yazılma-
sa dahi, bu vaziyet bir tabip veya sıhhî bir he
yet raporile anlaşılabilir. Hâkimler bunu tak
dir edemez. Binaenaleyh bunun yazılmaması 
bir mahzur tevlit etmez. Zannederim ki bu iza
hatımız meseleyi tenvir etmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 65 — I - Suç işlemeğe teşvik veya 
suçu irtikâp kararını takviye ederek yahut fiil 
işlendikten sonra müzaheret ve muavenette 
bulunacağını vadeyleyerek, 

II - Suçun ne suretle işleneceğine müteallik 
talimat vererek yahut filin işlenmesine yarıya-
cak iş veya vasıtaları tedarik ederek, 

III - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sı
rada muzaheret ve muavenetle icrasını kolay
laştırarak, suça iştirak eden şahıs, işlenmiş 
fiile mahsus olan ceza ölüm cezası veya müeb
bet ağır hapisten ibaret olduğu takdirde on 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza-
sile cezalandırılır ve sair hallerde kanunen mu
ayyen olan cezanın yarısı indirilir. 

Bu maddede yazılı fiillerden birini işleyen 
kimsenin iştiraki inzimam etmeksizin filin irti
kâbı mümkün olamıyacağı sabit olan hallerde o 
kimse yukarıda gösterilen tenzilâttan istifade 
edemez. 

REİS — Mütalea var mı? 
ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Burada «iş 

veya vasıtaları» denmektedir. «İş» tabirinden 
maksat nedir? 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, bu 
maddenin sonunda bir «tenzilât» kelimesi var
dır. Kanunlarda ıstılahları yerli yerinde kul
lanmak esastır. «Tenzilât» kelimesi bizde doğ
rudan doğruya ticarette kullanılır. Bunun ye
rine daha vazıh olmak için «yukarıda gösteri
len ceza tenzilinden istifade edemez» dense da
ha muvafık olmaz mı? 

ADLÎYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bu maddede yapılan tadil, birin
ci fıkranm «suç işlemeğe teşvik» cümlesinden 
başka bir noktada değildir. Binaenaleyh öteki 
fıkralar tezekkür edilmemiştir. Bundan dola
yı Ali Riza Türel arkadaşımıza encümen na
mına cevap veremem. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — «İş» kelime
sinin burada bir yanlışlık ile metne girmiş ol
duğunu zannediyorum. «İş veya vasıtaları te
darik ederek» ibaresi; «eşya veya vasıtaları 
tedarik ederek» olsa gerektir. Bir cürmü işle
mek için iş tedarik etmek ne demektir? 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Maddenin o noktası üzerinde bir 
tadil mevzubahs değildir. Eldeki metin budur. 
Belki de amel mukabili olan iştir. Eşya hiç 
şüphesiz ki vasıtadır. Binaenaleyh onu türkçe-
de amel mukabili is olarak kullanıyoruz. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Hizmettir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bu maddenin 
sonunda bir «tenzilât» kelimesi vardır. Kanun
larda ıstılahların yerli yerine, hakkile konul
ması lâzımdır. Tenzilât, daha ziyade ticarî 
bir tabirdir. Burada tenzilâtın yeri yoktur. 
Tenzilât denilecek yerde daha sarih olmak üze
re «yukarıda gösterilen ceza tenzilinden» de
mek daha muvafık olmaz mı? Encümenden so
ruyorum. 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Arzettiğim gibi, bu maddenin yal
nız birinci fıkrasında bir kelimeyi değiştirdik, 
bu itibarla «tenzilât» kelimesi kanunun bir çok 
yerlerinde yazılıdır. Her halde «tenzilât», rek
lâm yapan bir mağazanın yazısı değildir. Böy
le anlamak lâzımdır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 80 — Bir suç işlemek kararının icra
sı cümlesinden olarak kanunun ayni hükmü
nün bir kaç defa ihlâl edilmesi, muhtelif za
manlarda vaki olsa bile bir suç sayılır. Fakat 
bundan dolayı terettüp edecek ceza altıda bir
den yarıya kadar arttırılır. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 95 — I - Kabahat ile mahkûm olan 
kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene için
de biri cürümden veya evvelki hükmün verildiği 
mahaldeki asliye mahkemesinin kazası dairesin
de diğer bir kabahatten dolayı ayni cinsten veya 
daha ağır bir cezayı, 

II - Cürüm ile mahkûm olan kimse hüküm 
tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği diğer 
bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsin
den bir cezaya yahut hapis veya ağır hapis ce
zasına mahkûm olmazsa, cezası tecil edilmiş olan 
mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sayılır. Aksi-
takdirde her iki ceza ayrı ayrı tenfiz olunur. 

REİS — Mütalea var mı?. 
REFİK İNCE (Manisa) — Yani ceza kanu

nu bize yeni, bilmediğimiz iki esas getirmiştir. 
Eirisi, mücazatm tecil, diğeri meşruten tahliye. 
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Bir de göz ve hücre hapisleri, diğerleri hep bil
diğimiz şeyler. Bu cezanın tecili keyfiyeti ha
kikaten çok güzel bir iş gibi. Bundan Ceza ka
nununun 89 ncu maddesi şöyle bahseder. «Ağır 
cezayi nakdi veya muvakkat sürgün, yahut altı 
ay veya daha az hapis ve hafif hapis cezaların
dan biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali 
ile ahlâkî temayüllerine göre cezanın tecili ile
ride cürüm işlemekten çekinmesini sebep olaca
ğı hakkında mahkemece kanaat edilirse bu ce
zanın tecili hükmolunabilir. «Demek ki suç var, 
bu suça mukabil ceza var. Fakat cezayı göre
cek adamın haline bakıyor hâkim, bunu hapis
haneye atmaktansa, ona sen mahkûmsun demek 
zaten kâfi geliyor, vaziyeti içtimaiyesi bunu 
icap ettiriyor. Nasılsa elinden bir kaza çıkmış, 
hâkim, senin cezanı tecil ediyorum demiş. Fakat 
mevcut kanuna göre bu ceza tecil olunurken 
yeni hükümde bir esas koyuyoruz; diyoruz ki: 
Eğer şu kadar müddet içinde bu adam aynı cür-
mü işlemezse, aynı suçu irtikâp etmezse, cez<i 
dahi ortadan kalkıyor, yani suçu irtikâp etme
miş telâkki olunuyor. Bir ufak misal: Vazifei 
memuriyetini ihmalden dolayı üç ay hapse mah
kûm olmuş bir adamın cezası tecil olunuyor. Bu 
kanuna göre, aradan beş sene geçiyor, ihmali 
görülmiyor, başkaca da mahkûm olmuyor. Bu 
sefer beş sene sonra, ona sen cürüm irtikap et
medin diyoruz. Halbuki eskiden, sen cürüm irti
kâp ettin, fakat ahlâkî durumun islâhı nefse 
müsaittir, cezanı tatbik etmiyoruz diyorduk. 
Şimdi beş sene geçince, hayır senin ihmalin 
dahi ortadan kalkıyor, yani suçu irtikâp etme-
söyliyebilirim ki; eğer tadil etmek lâzım gelir
se bu, 95 nci madde mucibince yapılacak bir ta
dil değil, mücazatın teciline ait kısımda yapıl
ması lâzımdır. O prensibi diğer bir yerde iskat 
etmek usulen bile doğru değildir. Cezasını çek
miş olmamaktan mütevellit bir nimetin yanın
da, tenbelliğine ve vazifesizliğine dair hâkimin 
hükmü bulunduğu bir kararı, senin künyei ba
lândan siliyoruz demek kadar geniş af tarafları 
değilim. Encümenin yaptığı bu fazla aflardan 
dolayı lütfen izahat vermelerin rica ederim. 

ADLİYE E. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Efendim, 1926 kanununun neşrinde mevcut şekil 
bu günkü kullandığımız gibidir. Yani mahkû
miyet vaki olmamış sayılır şeklindedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Nasıl yazılıdır? 
ADLİYE E. N. SALÂH YARGI (Devamla)— 

Yani mahkûmiyet vaki olmamış sayılır şeklin
dedir. Şimdi de bunun o şekilde olması lâzım ge
leceği mütaleasile değiştirilmesi fikrindeyiz. Ar-
zedeyim: 

Kendilerinin esas tecil hakkında okudukları 
madde gibi bazı suçlarda hâkime salâhiyet veri
liyor. Suç irtikâp ettiği sabit olan şahsın geç
mişteki ahvali kendisinin bir daha cürüm işlemi-
yeceğine ve nedamet ettiğine ikna ederse hâ

kimin hakkı takdiri vardır, hükmü cezayi te
cil ediyor. Şimdi bu tecil için her memleket ka
nunlarında, nazariyelerinde olduğu gibi, bizde 
de bir müddet konmuştur. Bu müddet zarfında 
ayni cinsten ve daha ağır bir ceza işlerse müec
cel ceza da ayrıca tenfiz edilir. Şayet işlemezse 
artık o, hâkimin takdirile salâhı hali ve neda
met ettiği kanaati kanunen de takviye ettiri
lerek hiç cürüm işlememiş sayılır ve bu vazi
yet ortadan kalkar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Olsun. 
ADLÎYE E. N. SALÂH YARGI (Devamla)— 

Olsun diyorsunuz. Fakat bütün cezacılar, profe
sörler, ceza kitaplarından naklen izahat veren
ler, tecil hakkındaki hükmün bu şekilde olacağı
nı söylüyorlar. Geçen defa vaki olan tadilde, 
ceza çektirilemez mahiyetinde bir ibare varken, 
bunun bir zühulden zuhur ettiği ve tashih yolun
da mütalealar serdedilmiştir. Ayni şey encümen
de de tekrar edilmiş ve bu neticeye vasıl olun
muştur. 

Binaenaleyh bu yaptığımız, bütün dünya ceza 
nazariyelerine muvafıktır. Bu tecil de ancak 
bu şekilde olursa bir şeye yarar. Yoksa yalnız ha
pishaneye girip çıkmaktan ibaret bir menfaate in
hisar etmiyor. Hâkim; nasılsa şeytana uyup 6 
aydan aşağı bir cezayi istilzam edecek bir ha
reketinden dolayı o adamın sevabıkı ahvalini na
zarı itibare alarak cezasını tecil ediyor ve 5 sene 
zarfında o kimse bir daha suç işlememişse, ev
velki mahkûmiyeti vaki olmamış sayılıyor. Bü
tün esasat böyledir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Filhakika salahi
yetli profesör cezacılarla boy ölçüşmek istemem. 
Fakat kendi kanaatimi bildirmekten de fariğ 
olamam. Cezası tecil olunan adam başında ce
zasını taşır. Muayyen bir müddet zarfında bir 
daha cürüm işlerse bu defa hem işlediği cürmün 
cezasını çeker hem de eskiden verilmiş olan ce
zayi birlikte çeker. Bu, gayet sarihtir. 

Şimdi 5 sene içerisinde cürüm işlemiyen adam 
6 ncı senede cürüm işlemiş olursa, 6 sene geçtiği 
için artık kendisinin tecil olunan cezası harekete 
geçmez. 6 ncı senede işlediği cürmün cezası
nı çeker. Şimdi bu kâr, bir defa cezası tecil olu
nuyor, kâr. 6 sene geçtikten sonra, evvelce irti
kâp ettiği diğer suçun cezasından kurtuluyor. Bu 
dahi kâr. Mademki beş sene geçti, adeta müruru 
zaman telâkki ediyorlar, öyleyse muhakeme ce
reyan etmemiş gibi telâkki ediyorlar ve fiil esa
sında vaki olmamış telâkki ediliyor. Bendeniz, 
encümen arkadaşlarımın noktai nazarlarına iş
tirak etmiyorum. Bu günkü hüküm şudur: Mah
kûmiyet infaz edilmiş sayılır, 5 sene geçince. 
Bu kaydin kalması hususunda bir takrir takdim 
ediyorum. Takdir muhterem Heyetinizindir. 

ATIF AKGÜÇ (Bursa) — Bu tecil müessese
sinin ismi başka memleketlerde şartlı mahkûmi
yettir, tecil dahi değildir. Yani cezası tecil 
olunan bir kimse muayyen müddet zarfında suç 
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işlemiyecek olursa yalnız cezası değil, hatta su
çu da affedilir. Suç işlenmemiş sayılır. Çünkü 
tecil müessesesinin gayesi, nihayet bir defa suç 
işleyip te daha evvel suç işlememiş ise kendisini 
affetmektir. Onun için şimdiki formül, tecil mü
essesesinin gayesine ve ceza esaslarına daha uy
gundur. Nihayet cezanın aslını affettikten sonra, 
infaz etmedikten sonra, netayicini muhafaza et
mek tabiî doğru olmaz. Şimdi Refik Beyin dedi
ğini kabul edersek, cezanın aslı affedilecek, 
infaz edilmeyecek, fakat netayici mahfuz kala
cak. Yani bu adam bir defa daha suç işlerse 
mükerrir olacak, işin daha ağırını affediyoruz, 
hafifini mahfuz tutuyoruz. Bu suretle de garip 
ve mantıksız bir netice husule geliyor. Binaen
aleyh, Adliye encümeninin kabul ettiği formül, 
hem mantığa ve hem de ceza nazariyelerine da
ha uygundur. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Ben cürüm esa
sını affetmiş olm(uyorum ki, ben, onun üzerinde 
kendisinin üzerinde daima, bütün hayatında, iş
lenmiş bir suç olduğu kaydinin bulunmasında 
fayda görüyorum. Bu, tekerrüre esas olmalıdır. 
Böyle olmazsa, bunlar beş sene sonra unutula
cak. Binaenaleyh, beş sene sonra hiç suç işle
memiş olanla, sicilli bir defa bozulmuş olan ara
sında bir fark olmalıdır. Ben af ve müsamaha 
taraftan değilim. Bu günkü ifade şudur: Mah
kûmiyeti esasen vaki olmamış sayılır. Ben bu 
şekilde değil, mahkûmiyeti infaz edilmiş sayılır 
şeklinde tadilini teklif ediyorum. Yani beş se
ne sonra bu unutulmamalıdır, Künyei balâsın
da kayit kalmalıdır. 

Ad. En. Na. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Reis Bey, takrir okunduktan sonra söz istiyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Doksan beşinci maddenin ikinci fıkrasındaki 

« Mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sayılır » 
fıkrasının, « Mahkûmiyeti infaz edilmiş sayı
lır » şeklinde tadilini teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

Ad. En. Na. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Efendim, demin de arzettiğim gibi bütün mede
nî Devletler kanunlarında tecil esası kabul et
tiğine göre bu günkü tadil 1926 da neşrolunan 
metin dairesindeki hüküm tatbik edilmektedir. 
Bir insan nasılsa bir suç işleyebilir ve işlediği su
çun cezasının da altı ay ve daha az olmasını ka
nun işaret etmektedir. Binaenaleyh, böyle be
şerî bir hata yüzünden bir hâkimin de, o ada
mın sevabıkı ahvalini nazarı dikkate alarak 
takdirini istimal edip onun cezasını tecil ettiği 
şahıs yine kanunda muayyen olan müddet zar
fında bir daha böyle bir suç işlemediği takdirde, 
böyle bir suç varit olmamış gibi, telâkki edilme
si, Atıf Beyin de daha salâhiyetle teyit ettikle
ri gibi, bütün ceza nazariyelerine muvafık ve 

ı adalet prensiplerine uygun bir haldir. 
Böyle müsamaha bir takım suçların ikama 

vesile verir şekilde telâkki edilmesi doğru de
ğildir. Fakat suç tesbit edildikten sonra, ceza 
tatbik etmek kadar bazan da semihahe davran
manın iyi neticeler verdiği de görülmektedir. 
Ne hacet, hususî afler, bir şerefli gjinün sebe
bine veyahut şöyle bir hatıranın bilmem nesi
ne, bu kabîl afler her zaman yapılır. Bunun 
faydası görülmüştür. Binaenaleyh bu tecil işi 
de hâkimin takdirine bırakılmıştır. Bilhassa 
altı aydan daha hafif cezalarda bir adamın 
eski halini nazarı dikkate alarak hjâkim tak
dir eder. Bu, kabahat ve cürümlerde beş sene 
ayni veya başka suç işlemediği takdirde o suç 
ika edilmemiş telâkki edilir. Bu hüküm çok 
yerindedir. Bütün kanunlarda böyledir. Bizim 
kanunlarımızın da bu yoldan ayrılmaması lâ
zımdır. Binaenaleyh takririn kabul edilmeme
sini rica ederim. 

REİS — Takriri tekrar okuyoruz, 
(Manisa mebusu Refik İncenin takriri tek

rar okundu). 
REİS — Reye arzediyorum. Takriri nazarı 

dikkate alanlar... Almryanlar... Takrir nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 268 — Bir kimse kavlen veya filen 
her ne suretle olursa olsun adlî, idarî, siyasî, 
veya askerî resmî bir heyet huzurunda veya 
bir hâkimin duruşma yaptığı sırada şeref ve 
haysiyetine veya vakarına tecavüz ve hakaret
te bulunursa altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezasına mahkûm edilir. 

Bu fiil, 266 ncı maddede gösterilenlerle yu-
karıki fıkrada yazılı olanlara hitap edilmiş 
telgraf, telefon, mektup, resim veya her han
gi bir yazı vasrtasile işlendiği takdirde de ay
ni ceza verilir. 

Birinci fıkrada yazılı heyetlerden birine 
karşı işlenen hakaret cürmü hakkmda o heye
tin mezuniyeti olmadıkça takibat yapıflamaz. 

Cürüm muhtelif derece ve sıfattaki zevat
tan mürekkep bir heyet aleyhine vaki Olmuşsa 
mertebe itibarile en büyük âmirin mezluniyeti 
olmadıkça takibat icra olunamaz. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, bu 

maddenin birinci fıkrasında bir kelime eksik
liği olsa gerektir. Bu eksikliğin nasıl hissedil
diğini arzedebilmek için bu fıkrayı okuyorum: 

«Bir kimse kavlen veya filen her ne suret
le olursa olsun adlî, idarî, siyasî veya askerî 
resmî bir heyet huzurunda veya bir hâkimin 
duruşma yaptığı sırada şeref ve haysiyetine 
veya vakarına tecavüz ve hakarette bulunur
sa altı aydan üç seneye kadar hapis cezasma 
mahkûm edilir.» 

— 136 — 



î : 55 23-5-1941 C : 1 
Bu fıkrada «şeref ve haysiyetine» denilince 

«kimin haysiyet ve şerefi» suali cevapsız kalı
yor. Vakıa aşağıda gelen fıkralardan birin
den bu birinci fıkrada bahsedilen heyetin, du
ruşma yapan hâkimin maksut olduğu anlaşı
lıyor. Fakat o fıkrayı okumadan önce bu fık
ra müphem kalıyor. Bu iphamı kaldırmak için 
«... duruşma yaptığı sırada» dedikten sonra 
«o heyetin veya o hâkimin şeref ve haysiyeti
ne ...» şeklinde ifade edersek «o heyetin veya 
o hâkimin» kaydini ilâve edersek, manasmı 
anlamak için aşağıdaki fıkrayı okumağa lü
zum kalmaz. 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Kabul ediyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Buraya siyasî 
heyet ilâve etmişler. 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — İlâve etmedik, vardı. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ne demektir? 
ATIF AKGÜÇ (Bursa) — Efendim, siyasi

den maksat, Büyük Millet Meclisinden maada 
her hangi bir siyasî heyettir. Çünkü bir adam 
Büyük Millet Meclisine hakarette bulunacak 
olursa o, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş bir 
cürümdür. Halbuki bu, idare aleyhine ait cü
rümlerdir ki, eğer Heyeti Vekile hakkında ceza 
kanununda ayrı bir ceza yoksa Heyeti Vekile de 
buraya girecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Profesör arkada
şımızın « siyasî » tabiri hakkında bize verdik
leri izahattaki mânayi, aflarını rica ederim, 
bendeniz doğru bulmadım. Bir defa Büyük 
Millet Meclisi sıfatı itibarile siyasetle meşgul 
olan, siyasî bir heyet değildir. Yani siyasetin 
ana hatlarını çizer, şahsında her türlü kuvvet
ler tecemmu eder amma, burada mevzuu bahso-
lan « idarî » den sonra gelen « siyasî » mahi
yetteki heyet değildir. Şimdi tensip olunursa 
bu günkü mevzuatımızda « idarî » ve «siyasî» 
varken yeni tadilâtta adlî veya askerî tabirini 
ilâve etmişlerdir. Asıl benim dokunmak istedi
ğim nokta bu idi. Bilhassa « adlî » kanunlar
da, kelimenin üzerinde tevakkuf, fevkalâde 
ehemmiyetlidir. Vazıı kanunun beyanatı oldu
ğuna göre, « siyasî » den ne kasdediyor, «ida

rî » den ne kasdediyor diye ihtiva ettiği mânayi 
aramak, en hurda noktasına kadar deşmek, her 
yerde, herkesin vazifesidir. Yalnız bu mesele
de en çok meşgul olanlar hâkimler, avukatlar 
olduğu için, bunun mânasını vermek lâzımdır. 
Şimdi bu günkü kanunlarımızda « idarî, siyasî » 
tabiri var, ancak « adlî, askerî » tabiri yok. 
İlâveler bundan ibarettir. İki şey ilâve etmiş
siniz, değil mi efendim? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Hayır. 
REFİK İNCE (Devamla)— Yai nisbetli ilâ

ve, orada iki tanedir. Şimdi mevcut hukuk mü
esseselerimize ve zihniyetimize göre, Devlet üç 
kuvvetten ibarettir : teşri, icra ve kaza. 

NECİB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — Kaza 
kuvveti bazan kabul edilir, bazan edilmez. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bizim kabul et
tiğimize göre, teşriî kuvvet hakkında Ceza ka
nunumuzda hüküm vardır. Kaza kuvveti hak
kında gene burada hüküm vardır. O halde ne 
kaldı geriye? Teşklâtı esasiyemizin tasnifine 
göre icra kuvveti var, icra kuvvetlerinin ikinci 
bir adı da idarî kuvvettir. Binaenaleyh Hükü
meti terkip eden Heyeti Vekileyi bir dimağ far-
zedersek, Heyeti vekilede toplanmış olan büyük 
kuvvetlerin hareket esasını teşkil eden diğer bü
tün, asker, sivil ne kadar faaliyet sahibi var
sa, bunların heyeti mecmuası idare makinesi
dir. Dimağı Heyeti Vekiledir. Merkezi faaliyet 
orasıdır. Fakat dimağın emrettiği şeyleri hare
kete getirmek vazifesi, ne kadar vekâletler ve 
idareler varsa, asker, sivil, bu idare makinesi
ni teşkil eder. Binaenaleyh bence, idarenin 
mânası; sivil olsun, asker olsun, Adliyenin 
müddei umumilik vazifesi olsun, hatta müba
şirin vazifesine taallûk eden kısmı olsun, heyeti-
umumiyesi, nihayet idare makanizmasının, Dev
let tarafından teminine matuf mesaisidir. 

NECİB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — Güzel. 
REFİK İNCE (Devamla) — Bu noktadan 

böyle; adlî, idarî, siyasî, askerî dedikten sonra, 
insanın aklına geliyor, niçin malî dememiş, niçin 
iktisadî dememiş? Çünkü Maliye zaten idare
nin içinde dahil, siyaset zaten idarenin içinde 
dahil. Hakikî siyasî heyet, Heyeti Vekiledir. Ma
ada siyasî heyetler; filan ve falan yerlere 
gönderilen heyetlerdir. Sefaretlerdir. Şudur, 
budur. O da esasen idarenin içindedir. Bu noktai 
nazardan hukukun kendi havzasına almış oldu
ğu manaları, filan filan kelimelerle, bilhassa 
Ceza kanunu gibi üzerinde ince elenip sık doku
nulması lâzım gelen bir mevzuda tasarruf etmek 
icabeder kanaatindeyim. Acaba Encümen be
nim verdiğim bu izahatı kâfi görerek «Adlî ve 
idarî» tabiri ile iktifa edemez mi? 

ADLİYE En. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Merî kanunda «Siyasî» tabiri vardır. Siyasî 
heyetlerin ne olduğu hakkında kendilerinn bu
yurdukları misallerle beraber başka misaller de 
vermek kabildir. Yalnız kendilerinin mütalea-
larına istinaden arzedeyim ki; ceza hükümlerinde 
bu kabîl tafsilli şeylerin yazılmasında fay
da vardır, zarar yoktur. Şimdi idarî dendik
ten sonra artık bu askerî, malî, iktisadî ve di
ğer kısımları da ihtiva eder, binaenaleyh ik
tisadî, malî de diyelim diye meseleyi uzatmıya-
lım. Kanun metninde bu mevcuttur, siyasî ta
biri vardır. Askerî ve adlî denilmesinde her hal
de mahzur yoktur, fayda vardır. 

Binaenaleyh maddenin tesbit edilen şekilde 
kabulünü rica ederim. Çünkü maddenin ayrıca 
müzakere edilerek, hukukî mahiyetinin şu veya 
bu şekilde tetkiki, encümenin inikadile müzake-
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re edilecek bir şeydir. Bendenizce böyle bir şeye 
mahal yoktur. Maddenin bu şekilde nazarı dik
kate alınması daha muvafık olur. 

REFlK ÎNCE (Manisa) — Bendeniz de Maz
bata muharriri arkadaşımızla beraberim. Encü
menin halledeceği bir şey varsa lütfen bu kısmı 
alsınlar, halletsinler. Dikkat buyurulursa madde
nin, Hükümetin şahsiyeti maneviyesini tah
kir için dahi ayrıca bir kısmı vardır. Sonra Bü
yük Millet Meclisinin bir tefsir kararı vardır 
ki; onda, Hükümet denildiği zaman, Heyeti Ve
kile mevzubahstir. Şimdi kendilerinin dediği gi
bi, siyasî heyet tabiri, Hükümete matuf ise, 
doğrudan doğruya Heyeti Vekileye raci oldu
ğuna dair bir tefsir olduğuna göre, Büyük Millet 
Meclisine ve Hükümetin şahsiyeti maneviyesine 
taarruz edenler hakkında Ceza kanunumuzda 
esasen hükümler vardır. Binaenaleyh bu fıkrada 
Hükümetin şahsiyeti maneviyesi hariçtir bir. 

ikincisi; aranan nedir? Bu kanuna göre, res
mî bir sıfatı haiz olan ve heyet halinde iş gören 
veyahut heyet halinde iş görmeyip de bazan 
münferiden iş görenler, idare vazifelerile mükel
lef olanlar, bir de heyet halinde veyahut heyetsiz 
iş gören mahkemeler mevzubahstir. Aranan nok
ta budur. O halde siyasî tabiri, bu günkü ka
nunda mevcuttur. Her tadil, geçmiş zamanın 
eksiğini tamamlayan bir hareketi hukukiyedir. 
Biz bu eksiği görürsek, tekâmülünde bir hukukî 
faide bulursak zarar mı gelir? 

Binaenaleyh vazıı kanunu, anlamamış mevki
ine neden düşürelim? Eğer benim bu teklifimi 
hüsnü telâkki ediyorlarsa ve benim noktai na
zarıma iştirak ediyorlarsa ve meseleyi mucibi 
münakaşa görüyorlarsa bu maddeyi encümene 
alsınlar. Ben diyorum ki; burada adlî, idarî ve 
resmî bir heyet dedikten sonra, idarenin içeri
sinden hariç bir misal gösterirlerse ben kabul 
ederim. Bu noktai nazardandır ki, tadadı ol
maktan ziyade, işin hukukî manasını kabul et
mekte fayda vardır. Dediğim gibi, «askerî» 
dedikten sonra niçin «malî» demek akla gelmi
yor? Matlup olan, idarî sıfatla, Devlet na
mına iş gören heyet halindeki teşekküllerin, 
heyetlerin taarruza uğratanların tecziyesinden 
ibarettir. Bunu ben kendilerinden başka tür
lü görüyorum. 

HAMDI SELÇUK (Hatay) — Bir noktayı 
öğrenmek istiyorum: Parti, siyasî bir teşek
kül olduğuna göre, bir Parti heyeti vazife es
nasında bir hakarete uğrarsa bu maddeye da
hil olacak mıdır? 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Maksat resmî heyettir. Cemiyet
ler kanununa göre teşekkül eden, fakat siya
sî bir takım işler takip edenlere, siyasî heyet 
denemez. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMlRAĞ (Si
vas) — Refik ince arkadaşımızın noktai na

zarlarını haklı buluyorum; adlî, idarî, siyasî, 
askerî diye dört tane sınıfa ayrılmıştır. Hal
buki bunun haricinde, fennî heyet olabilir. 
Meselâ doktor ve mütehassıslardan mürekkep 
bir fen heyeti teşekkül etmiştir. Bu heyet hu
zurunda bir hakaret vaki olursa bu, bir cürüm 
teşkil etmez mi? Bu maddeye şöyle bir şey ilâ
ve etmeli: «Bir kimse kavlen veya filen, her 
ne suretle olursa olsun, resmî bir heyet hu
zurunda veya bir hâkimin duruşma yaptığı sı
rada, şeref ve haysiyetine veya vakarına te
cavüz ve hakarette bulunursa...» Böyle denildi
ği takdirde daha esaslı olur. Binaenaleyh 
«idarî ve askerî» demekten ziyade «resmî hey
et» demek daha doğru olur. Binaenaleyh bu 
isimlerin hepsini kaldırmalı. 

NEClB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — «idarî 
ve siyasî resmî bir heyet» denirse olur. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMlRAĞ (Si
vas) — Bir misal arzettim. 

NEClB ALÎ KÜÇÜKA (Denizli) — idarî 
dedikten sonra hepsi dahildir. 

ABDURRAHMAN NACl DEMlRAĞ (De
vamla) — Acaba bir heyeti sıhhiye, beş kişilik 
bir komisyon buna dahil olabilir mi? (Dahil 
olur sesleri). Öyle ise iyi. 

ATIF AKGÜÇ (Bursa) — Efendim, bu si
yasî heyet tabirinin kalması zarurî ve elzem
dir. Meselâ Büyük Millet Meclisi bir anket 
parlamenter yapmak istiyor, bir komisyon teş
kil etmek istiyor. Bir adam o komisyonu tah
kir ediyor. Teşkil edilen bu komisyon idarî 
heyet midir? (Siyasî sesleri). Elbette siyasi
dir. Binaenaleyh «siyasî heyet» in kalması lâ
zımdır. Çünkü bir Büyük Millet Meclisini tah
kir suçu vardır. Bir de; Büyük Millet Mecli
sinin teşkil ettiği komisyonlar vardır. Eğer 
Büyük Millet Meclisinin Heyeti umumiyesini 
tahkir ederse, Devletin şahsiyetini tahkir etmiş 
olur. Fakat Büyük Millet Meclisinin teşkil et
miş olduğu komisyonlardan, heyetlerden biri
sini tahkir ederse, o vakit siyasî bir heyeti 
tahkir etmiş olur. Binaenaleyh siyasî heyet ta
birinin kalması lâzımdır. Resmî heyet ne 
demektir diye sorulacak. Devletin kuv
vetleri üçe taksim edildiği için teşriî, adlî, 
idarî diye. Ondan dolayı bütün bu hükümler 
buna mütevazin olarak tesbit edilmiştir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bu gösterilen 
misal de bendenize gayrikâfi geldi. Anket par
lamenterin rolü, lüzumu muhakeme ve meni 
muhakeme kararı veren bir heyet olmasıdır. 
Sıfatı adliyesi vardır. Her hangi bir vekilin 
şu veya bu ahvali hakkında lüzum veya meni 
muhakeme kararı verecek bir heyetin sıfatı; 
adlidir, asla siyasî değildir. Onun için her han
gi bir misalle bu meselenin alâkası yoktur. 
Bendenizin noktai nazarımca, fazla kelimeler
den içtinap etmekte fayda vardır. Eski me-
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tinde olsa dahi, mütekâmil bir ifade ile yeni 
bir eser ortaya koymakta bendeniz fayda gör
mekteyim. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Lâyihada bu heyetlerin sayılması 
doğrudur. Fakat Refik înce arkadaşımızın 
temas ettiği noktayı da tazammun etmesi için, 
onları saydıktan sonra, «veya sair resmî hey
etler» kaydinin ilâvesi, zannederim ki, mat
lubu temin eder. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim, ben 
Atıf Bey arkadaşımızın söylediklerine bir keli
me ilâve etmek istiyorum. Eğer meseleyi hu
kuku amme esasatına göre tetkik etmek cihe
tine gidersek, zannediyorum, Meclisi Âliyi lü
zumundan fazla yormuş ve işgal etmiş oluruz. 
Eğer idare kelimesine, Refik înce arkadaşın bu
yurdukları geniş mânasında, icraî kuvvete de 
teşmil ederek, mana verecek olursak, şüphesiz-
ki, vardıkları nokta tamamile doğrudur ve 
bundan ayrı bir neticeye varmak imkânı da yok
tur. Yalnız şu noktaya dikkat edilmesi lâzım 
gelir ki, bizim ceza kanunumuzun kabul ettiği 
esasata ve muhtelif ve müteaddit fasıllarında ka
bul ettiği şekle göre, bunları birer birer tasrih 
yoluna gitmiştir. Bu itibarla eğer bu madde 
üzerinde bir değişiklik yapmak cihetine gider
sek, bütün ceza kanununda böyle « idarî, askerî, 
adlî ... » diye tasrih edilen maddelerin hepsi 
üzerinde değişiklik yapmak icap eder. Tatbi
katta bunun buyurdukları mânaya gelici bir şe
kilde tevhidinde mahzur yoktur, amma, dedi
ğim cihet nazarı dikkate alınırsa, düzeltelim 
derken bütün kanunu tadil yoluna gitmek icap 
eder. Onun için bendeniz Encümence teklif edi
len şeklin aynen kabulünü rica ediyorum. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Müsaade buyu-
rulursa, bendeniz Vekil beyin buyurdukları 
şeklin meseleyi halledeceğine kaniim. Ötekiler 
misal diye arzedilmiştir. Binaenaleyh, « veya 
sair resmî » tabirini korsak, hem mevcut mese
leyi halleder, hem de tekrara lüzum kalmaz. 

REÎS — Encümen ne diyor? 
Ad. En. Na. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 

Kabul ediyoruz. Refik İnce arkadaşımızın tek
lifleri gibi bunun kabulünde bir mahzur gör
müyoruz ve tatbikatta da bir müşkülât tevlit 
etmez. 

Fuat Sirmen arkadaşımızın dediği gibi, şim
diye kadar tutulan yolda, ceza hükümlerimizde 
daima sarih esaslar göstermeği itiyat edinmişiz-
dir. Bunda fayda vardır, zarar yoktur. Fakat 
bu mâna anlaşılır mı diye hukukî bir tahlil ya
pıldığı zaman, Heyeti aliyeniz bunu kabul eder
se Encümence bir mahzur görmeyiz. 

FUAT SÎRMEN (Rize) — Bendeniz Adliye 
vekilimizden rica edeceğim. : Bu ilâveyi yap
mazsak daha iyi olur. Tatbikatta böyle bir şey 
yoktur. Bunu ilâve ederek her hangi bir tered
düde düşürmiyelimı. 

REİS — Encümen tadile taraftar mıdır? 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Hükümet takrir 

verir mi hiç? 
REİS — Encümen kabul ederse, o şekilde 

reye koyarım. 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Hükümet teklif 

ediyor. 
ADLÎYE E. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 

Encümen Adliye vekilinin söylediğinde bir mah
zur düşünmüyor. Fakat bunun kabulünü iltizam 
ederek Heyeti Âliyeye teklif etmiyor. Eğer 
Yüksek Meclis, bunun mutlaka değiştirilmesi 
lâzımdır derse, bu şekilde olsun. Fakat Fuad 
Sirmenin dediği gibi, bizim teklif ettiğimiz su
rette kabulünde zarar yoktur. Bu şekilde kabu
lünü rica ediyoruz (Reye sesleri). 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — O halde bendeniz 
takririmde ısrar ediyorum. 

REÎS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Maddedeki «siyasî ve askerî» kelimelerinin 
çıkarılmasını teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Alınmadı. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Madde 403 — Uyuşturucu maddeleri izinsiz 
memlekete sokmağa çalışanlarla sokanlar ve 
memleket içinde izinsiz satanlar ve alanlar veya 
satmak üzere yanında bulunduranlar ve bunla
rın alınıp satılmasına ve her ne suretle olursa 
olsun tedarikine veya kullanılmasına vasıta 
olanlar ve imal ve izinsiz ihraç edenler ve mah
sus bir yer tedarikile veya başka suretle halkı 
celbederek bunların kullanılmasını kolaylaştı
ranlar bir seneden beş seneye kadar hapis ce-
zasile birlikte ufak kasabalardan birinde infaz 
edilmek ve iki seneden aşağı olmamak üzere sür
gün cezası ve uyuşturucu maddenin her gram 
veya küsuru için bir lira hesabile ağır para ce-
zasile mahkûm edilirler. Şu kadar ki para ce
zası her halde iki yüz liradan aşağı olamaz. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim, zannedi
yorum ki bu maddenin tanziminde bir tertip ha
tası olmuş. O da şu: Madde şimdi okunmuştur. 
Bu maddeye göre uyuşturucu maddeleri mem
lekete izinsiz olarak sokanlar, satanlar, 
alanlar muayyen bir şekilde tecziye edi
liyor. Halbuki müteakip, yine bu lâyiha 
ile tadili teklif edilen 404 ncü mad
dede ; bu maddeleri yanında bulunduranlar veya 
kullananlar daha hafif şekilde tecziye ediliyor. 
Şekil bu olunca bu madde içerisindeki alanlar 
kelimesinin yerine bir tadil yapmak lâzım geli
yor. Almadan kullanılmıyacağına göre kullan
mak ve yanında bulundurmak daha ağır olacağı 
yerde daha hafif bir ceza ile tecziye ediliyor. 
yani almak keyfiyeti daha fazla bir ceza ile tec-
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ziye ediliyor. Bu bakımdan tertibin şimdi arze- ! 
deceğim şekilde tashihi muvafık olur kanaatin
deyim. Mücerret almak değil, satmak maksadile 
almak. Yani ticaretini yapmak, Bu şekilde olursa 
fazla ceza ile tecziye edilmesi, kullanmak için 
alır ve kullanmadan yakalanırsa diğer maddeler
de olduğu gibi tecziye edilmesi lâzım gelir. En
cümenin bunu bu şekilde tashih etmesini rica 
ederim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim; bu 
madde üzerinde çok ihtimamla durmak lâzım 
geldiğine kaniim. Şu noktadan ki ; Hükümetin 
mucip sebepler lâyihasında uyuşturucu madde
lerin memlekette yaptığı ve yapabileceği tahri
bat hakkında gayet etraflı ve düşündürücü bir 
mülâhaza vardır. Hükümetin mucip sebepler lâ
yihasında «Uyuşturucu maddelerin; ordu ve do
nanma mensupları, Devletin inzibat ve asayışi-
le mükellef memurlar ve mektep talebeleri üze
rinde yapacağı zararların memleketin müdafaa 
ve emniyet kuvvetlerini zafa uğratmak ve genç 
dimağların inkişaflarına mani olmak bakımın
dan vehameti haiz olduğu nazara alınarak bu 
hallerde suçlulara tertip olunacak ceza bir 
nisbet dahilinde artırılmıştır» deniyor. Bu mad
de ile teklif olunan ceza artırması, ne dereceye 
kadar korkulan ve çekinilen vahim vaziyetlerin 
ortadan kalkmasına yardım edecektir? Bende
nizin endişe ettiğim ve üzerinde durmak iste
diğim nokta, bu sual etrafında temerküz edi
yor. Adliye encümeni mucip sebebler lâyihasın
da maddenin aslında birer birer sayılan u-
yuşturucu maddeleri saymaktan vaz geçerek 
hepsini birden «uyuşturucu maddeler» tabiri al
tında toplamağı tercih ettiğini söylüyor. Mü
zakerenin başında, Refik İnce arkadaşımızın 
beyanatında bir misal olarak gösterdiği bu 
toplama ameliyesi için mazbata muharriri ar
kadaşımız cevap verirken buna niçin lüzum 
görüldüğünü izah etmek istediler. Bendeniz 
bu izahatı kâfi görmüyorum. Çünkü kifayet
sizlik, kendi mütaleaları içinde sıkışık bir su
rette dikkati çekmektedir. Buyurdular ki : Hâ
kimler, zaten bu maddeler kanunda sayıldığı 
halde de bazı tereddütlere uğrayarak yeni bir 
şey için mütehassıslara, ehlihibreye, hatta 
Tıbbı adliye müracaat etmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Şimdi düşünelim: Kanunun aslında 
bu uyuşturucu maddeler sayılmış iken hâkim
ler böyle müracaatlerde bulunurlarsa, bu uyuş
turucu maddelerin birer birer sayılmaması hâ
kimleri daha çok tereddüde düşürerek bunla
rın haricinde veya içinde bazı maddelerin 
uyuşturucu olup olmadıklarını tayin ettirmek 
için yine böyle ve daha fazla ölçüde müracaat
lerde bulunmak zaruretinde kalacaklardır. 
Çünkü uyuşturucu maddelerin tayininde hâ
kimler müşkülâta maruz kalacaklardır. «Uyuş
turucu madde» tabirinden vazn kanunun mak-

I şadını tayin etmek güçtür. Meselâ tıpda da 
«mevaddı muhaddire» mevcuttur. Bu onun türk-
çeleşmiş şeklidir. Bu mülâhazalarla bendeniz 
uyuşturucu maddelerin, maddenin aslında ol
duğu gibi sayılmasını ve bu sayılma yüzünden 
mazbata muharririnin işaret buyurdukları mah
zurlara karşı da birer birer sayıldıktan sonra 
arkasından «ve bunlara benzer diğer uyuştu
rucu maddeler» gibi bir kayit lâvesini daha mu
vafık buluyorum. Hâkim böyle birer birer sa
yılan uyuşturucu maddeler karşısında müşkü
lâta uğramaktan kurtulur. Bunlar haricinde 
sonradan ortaya çıkanlar olursa ve ayni tesiri 
yaptığı sabit olmuş maddeler bulunursa o za
man ehlihibreye, Tıbbı adliye müracaat ede
bilir. Fakat bu suretle hiç olmazsa hâkimin 
uyuşturucu maddeler için sorması tahdit edil
miş olur ve sayılan maddeler üzerinde tered
düde düşmez. Uyuşturucu maddelerin mutlak 
olarak ifadesi; hâkimleri, şikâyet edilen müş
külâttan kurtarmaz, bilâkis onları daha fazla 
müşkülâta uğratır kanaatindeyim. 

Ayni madde üzerinde başka bir mütaleam 
daha var. Maddede deniliyor ki; «uyuşturucu 
maddeleri izinsiz memlekete sokmağa çalışan
larla sokanlar ve memleket içinde izinsiz sa
tanlar...» Bu hareketler, birer birer sayılıyor, 
bir kaç satır sonunda da «... beş seneye kadar 
hapis cezasile birlikte ufak kasabalardan bi
rinde infaz edilmek ve iki seneden aşağı ol
mamak üzere sürgün cezası ve uyuşturucu 
maddelerin her gram- veya küsuru için bir li
ra hesabile ağır para cezası ile mahkûm edilir
ler...» deniyor. Bundan vazn kanunun istihdaf 
ettiği gaye ne olabilir? Bunu, Hükümetin mu
cip sebepler lâyihasından anlıyorum. Adliye 
encümeni bu nokta üzerinde fazla durmamış 
tır. Hükümet; lâyihasında : «Son zamanlarda, 
bilhassa büyük şehirlerde eroin gibi uyuşturu
cu maddeleri kullananların çoğaldığı ve bu 
suretle revaç bulan uyuşturucu maddelerin 
imal ve satışının da ayni nisbette artmakta ol
duğu anlaşılmıştır. Uyuşturucu maddeleri kul
lanmanın, kullananların sıhhati üzerinde hu
sule getireceği vahim neticeleri Önlemek mak
sadile Ceza kanununun 403 ncü maddesinde 
mevzu cezaya, bahis mevzuu olan maddelerin 
imal ve satışında revaç temini mümkün olma
yan ufak kasabalardan birinde infaz edilmek 
ve iki seneden aşağı olmamak üzere sürgün 
cezası ilâve edilmek suretile...» 

Bundan anlıyoruz ki Hükümet böylece bi
rer birer sayılan suçları yapanları sürgün ce
zasına tâbi tutmak suretile onların bu suçu 
yapmakta devamına mani olmak istiyor. Ufak 
bir kasabaya gönderilirse bu suçu yapmağa 
meydan ve fırsat bulamıyacağr telâkkisindedir. 

Böyle olur mu? Bendeniz bir noktadan kor
kuyorum. Böyle müphem ve mutlak surette 

I ufak kasablardan birine sürgün etmek hükmü-
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nü kabul edersek, bunlar esasen bu sanatta çok 
yıpranmış ve kötü bir yol tutmuş oldukları için 
gittikleri kasabalarda da o suçu yapacak vası
taları bulabilirler. Çünkü nihayet uyuşturucu 
maddenin aslı afyondur. Gittikleri yerlerde bu
nu bulurlar ve bundan masun kalmış bir kasa
bada da faaliyetlerine devam ederlerse kaçın
mak istediğimiz şeye düşmüş oluruz. Sürgün 
cezasına tâbi tutmakla onun faaliyetine mey
dan bırakmamak istiyoruz. Fakat bu adam 
oraya gittiği zaman ufak bir kasabada takayyü-
dat bulmaz, mâni tedbirlerden de kaçınmak yo
lunu bulabilirse faaliyetine devam eder. O ka
sabayı tecrit edilmiş vaziyette iken böyle bir 
suçtan zarar görmek mevkiine düşürebilir. 
Böylelerini ufak kasabaya göndermek ve böyle
ce sürgüne tâbi tutmaktansa iş hayatına 
sevketmek, bir fabrikada çalıştırmak gibi 
ıslâhkâr bir muameleye tabi tutmak, 
hem cezadan anladığımız asrî mânaya 
uygun düşer, hem de kasabalarımızı bu
laşma ihtimalinden kurtarmış olur. Bu nokta 
hakkında Encümenin ne düşündüğünü anla
mak istiyorum. Çünkü Encümenin lâyihasında 
Hükümetin lâyihasında görülen kayit yoktur. 
Encümen ne anlamıştır? 

Ufak kasabalara göndermek sadece bir ce
za mıdır, yoksa bu cezanın zımnında onun fa
aliyetini tevkif etmek midir? Bu noktanın te
nevvürü lâzımdır. 

Ad. En. Na. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Eefendim, evvelâ madde metninde Fuat Sirmen 
arkadaşımızın işaret buyurdukları tashih var
dır. (İzinsiz) kelimesinin (imal) kelimesinden 
daha evvele alınması suretile ikinci bir tashih 
vardır. Lâyihanın 11 nci sayıfasında « memle
kete sokmağa » çalışanlarla sokanlar ve memle
ket içinde izinsiz satanlar ve alanlar veya sat
mak üzere yanında bulunduranlar ...» denmek
tedir. Bu şöyle olacak : 

« . . . . memlekete sokmağa çalışanlarla so
kanlar ve memleket içinde izinsiz satanlar veya 
izinsiz olarak satmak üzere alanlar veya... ». 

FUAT SÎRMEN (Rize) — « Satmak maksa-
dile alanlar veya yanında, bulunduranlar » de
mek daha vazıh olur. 

ADLİYE E. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Sonra 12 nci sayfada «izinsiz» tabiri var. O 
izinsiz» «imal» den önce konacak. «İzinsiz imal 

veya ihraç edenler...». İzinli imal şüphesiz ce-
zayi müstelzim değildir. 

Meri kanunda uyuşturucu maddelerin terkibi 
kimyevileri gösterilerek kısmen sayılmış olması 
yerine, uyuşturucu madde denmesini encümenin 
ekseriyetle kabul ettiğini demin arzetmiştim. 
Mazbatada az çok tafsil ettik. Bu malûm bir şey
dir. İsimleri maddeden kaldırılınca nelerin uyuş
turucu madde sayılacağı hakkında tereddüde 
düşülmesine mahal yoktur. Çünkü maddeyi gö
rür görmez terkibinde şu kadar afyon olduğunu 

kimse daima farkedemez. Zaten bu, tesiri ile an
laşılır. Bizde hazırlık tahkikatında müddeiumu
miler bu ciheti tesbit ederek işi hâkimin huzuru
na sevkeder. Hâkim isterse, lüzum görürse tet-
kikatmı genişletir, işi ehli hibreye gönderir, 
kimyevî tahlil yaptırır ve saire. Bu itibarla isim 
mevzubahs değildir diye tereddüde düşmeğe ma
hal yoktur. Esasen her gün bu maddelerin yeni 
yeni çeşitleri icat edilmektedir. Binaenaleyh 
uyuşturucu hassayi haiz olup olmadığı meselesi
ni tetkike lüzum hâsıl olduğu zaman onlar yine 
mütehassıs heyetlerin tahlilile, tetkikile anlaşı
labilir. Burada yüzde sıfır adedi tam yüzde bir 
bilmem ne milhi vardır demekle meselede bir vu
zuh mevcuttur, tatbikatta da kolaylığı istilzam 
eder noktasında ısrar etmek doğru değildir. 

Hükümetçe sürgün cezasının ilâvesi teklif 
edildi. Encümen de bunu musip gördü. Sürgün 
cezası bir seneden beş seneye kadar verileceği 
gösterilen hapis cezasından sonradır. Binaena
leyh sürgün cezasının ıslah bakımından faydası 
olduğuna kanaat mevcuttur. Küçük kasabalarda 
gitmesi kendilerinin de buyurduğu ve Hükü
metin esbabı mucibesinde de zikredildiği gibi 
oralarda bu adamın hapiste, hapishanede yattığı 
müddetçe bir salâhı hal kesbetmemişse ora
larda bunu bulamıyacaklanndan kullanmak 
imkânını da bulamıyacaklardır. Bu şekilde ye
niden alışması imkânı önlenecektir. Bunda fai-
de vardır. Yoksa uyuşturucu madde istimalin
den dolayı sürgün edilecek adamı nerede bu
lunursa bulunsun bu hastalığı beraber götüren 
bir mikrop telâkki ederek böyle bir mahkûmu 
cemiyeti beşeriyeden ihraç etmek cihetine gitmi
yoruz. Vakıa cemiyet bundan aciz değildir. Fa
kat buna gidilmiyor. Çünkü itiyat halini alırsa 
mücrim sıfatile daha çok ceza görecek, ifrat ha
line varmışsa tıbben salâhı taayyün edinceye 
kadar kararı mahkeme ile hastanede yatırıla
caktır. Bunların hepsi madde hükmünde mev
cuttur. Bu itibarla zannederim bu maruzatım 
esbabı mucibesini izah etmiş demektir, müphem 
bir nokta kalmadığını zannediyorum. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Maksadım 
hâsıl oldu. 

REİS — Maddeyi musahhah şekilde okutu
yorum. 

Madde 403 — Uyuşturucu maddeleri izinsiz 
memlekete sokmağa çalışanlarla sokanlar ve 
memleket içinde izinsiz satanlar veya izinsiz ola
rak satmak üzere alanlar veya yanında bulun
duranlar ve bunların alınıp satılmasına ve her 
ne suretle olursa olsun tedarikine veya kullanıl
masına vasıta olanlar ve izinsiz imal veya ihraç 
edenler ve mahsus bir yer tedarikile veya başka 
suretle halkı celbederek bunların kullanılmasını 
kolaylaştıranlar bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezasile birlikte ufak kasabalardan birin
de infaz edilmek ve iki seneden aşağı olmamak 
üzere sürgün cezası ve uyuşturucu maddenin hey 
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gram veya küsuru için bir lira hesabile ağır pa
ra cezasile mahkûm edilirler. Şu kadar ki para 
cezası her halde iki yüz liradan aşağı olamaz. 

REİS — Efendim; maddeyi encümenin tashi
hi veçhile reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursun . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Madde 404 - 403 ncü maddede yazılı uyuştu
rucu maddeleri kullananlar veya yanında bulun
duranlar iki aydan altı aya kadar hapis ve beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasın
dan başka ufak kasabalardan birinde infaz 
edilmek ve altı aydan aşağı olmamak üzere 
sürgün cezası da verilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin 
alışkanlığı iptilâ derecesinde ise tıbben salâhı 
tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza 
ve tedavisine hükmolunur. Hastane bulunma
yan yerlerde ise bu kabil kimseler hastane bu
lunan yerlere sevkedilr. 

Uyuşturucu maddeleri kullanmağı iptilâ de
recesine vardıranlar hakkında, hastanede sa
lâh bulduklarından sonra infaz edilmek üzere, 
altı ay sürgün cezası da hükmolunabilir. 

RE t S — Söz isteyen var mı? 
ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Maddenin 

başındaki «403 ncü maddede yazılı» ibaresinin 
manası kalmamıştır. Kanun bu günkü şekle gö
re, bütün bu cezaları, maddeleri bir tek vasıfla 
«Uyuşturucu maddeler» şeklinde topladıktan 
sonra bu kayıt fazladır. Binaenaleyh «403 ncü 
maddede yazılı» yerine «Uyuşturucu maddeler...» 
diye başlamak doğrudur. 

ADLÎYE En. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Dağrudur. İştirak ediyoruz. Maddedeki 
«403» ncü maddede yazılı» ibaresini kaldırıyo
ruz. «Uyuşturucu ...» diye başlıyoruz. 

REİS — Maddeyi bu suretle reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 494 - Hasadı veya bozumu yapılmış 
veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz 
tamamile kaldırılmamış olan tarladaki başakları 
veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kalmış 
mahsulleri toplayan kimse sahibinin şikâyeti 
üzerine bir aya kadar hapis veya elli liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilr. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 526 - Salahiyetli makamlar tarafın
dan adlî muameleler dolayısile yahut amme em
niyeti veya amme intizamı veya umumî hıfzıs-
sıhha mülahazasile kanun ve nizamlara uygun 
olarak verilen bir emre itaat etmiyen veya bu 
yolda alınmış bir tedbire riayet eylemiyen kim
se, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdir
de, bir aya kadar hafif hapis veya elli liraya ka
dar hafif para cezasile cezalandırılır. 

I Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla 
Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1553 
sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya mec
buriyetlere muhalif hareket edenler veya arap-
ça ezan ve kamet okuyanlar üç aya kadar hafif 
hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezasile cezalandırılırlar. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bu maddenin 
ikinci fıkrasındaki (veya arapça ezan ve ka
met okuyanlar) kaydina mukabil (kamet ve eza
nı türkçe okumayanlar) tabirini müraccah bu
luyorum. Bu bana daha muvafık görünüyor. 
Bu görüşümün istinat ettiği sebepleri arzede-
yim. Hükümetin mucip sebepler lâyihasında 
tasrih olunduğuna göre, ezan ve kametin arap
ça okunması Diyanet işleri reisliğinin bir emri 
ile menolunmuş ve bu emrin tatbik olunmaması 
yüzünden ihtilâf çıktıkça iş mahkemeye intikal 
etmiş, fakat Temyiz mahkemesi demiş ki, bu, 
bir vicdanî emirdir, bunun üzerinde Diyanet iş
lerinin emrini esas tutarak hüküm vermek va
rit görülemez. Bu yolda bir Temyiz anlayışı 
mevzubahstir. Şimdi bu anlayış üzerinde Teş
kilâtı esasiye prensibi noktasından düşünmek 
lâzımgelir. Çünkü ezan ve kametin türkçe 
veya arapça okunması mevzuunda iki cephe 
vardır: Lâiklik ve milliyetçilik. Lâiklik pren
sibi noktasından bu mevzu dinîdir, kanun 
mevzuu olmamak lâzımgelir. Fakat milliyet
çilik perensibi noktasından kendi dilimizi ile
riye sürmek için böyle bir hükmün kanun mev
zuu olması doğru olabilir. Bu iki prensibi karşı

laştırınca, bu hükümden maksat ezan ve kametin 
türkçe okunması, türkçeden başka dillerle 
okunmaması matlup olduğu düşünülünce : 
«Arapça ezan okumamak» diyecek yerde, Türk

çe okumak demek; hem prensiplere daha muva
fık olur, hem de ezan ve kametin yalnız arapça 
değil, bütün diğer ecnebi dillerle de okunma
masını temin noktasından uygun düşer. Maksat 
da, daha sağlam surette arzettiğim prensip nok
tasından ifade edilmiş olur. (Doğru sesleri). 
Binaenaleyh, metni « ezanı ve kameti türkçe 
okumayanlar » şeklinde ifade etmek» arzettiğim 
sebeplerden dolayı, bendenizce daha muvafık
tır. Zannederim Encümen de bu ufak tadile 
iştirak eder. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim, bu 
maddede yapılmış olan değişikliğin yalnız 
«muadelet» kelimesinin tavzihinden ibaret ol
duğu mucip sebepler mazbatasında görülmek
tedir. Yalnız şimdiye kadar meri olan şekille 
şimdi okunan şekil arasında bir iki ilâve var. 
Bu hususta mazbatada sarahat olmadığı için 
Mazbata muharriri arkadaşımızın bu yapılan 
değişikliklerin ve ilâvelerin niçin ve neye isti
naden yapıldığını izah buyurmalarını rica ede
ceğim. Çünkü eskisinde «muadelet» vardı, onun 
yerine «adlî muameleler dolayısile» demişler, 

I onu anlıyoruz. Fakat «umumî hıfzıssıhha mü-
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lâhazasile» diye bir cümle girmiştir. Sonra, 
1926 da kabul edilen şekil üzerinde burada bir 
kaç sene evvel yapılan değişiklikle «evarnir ve 
kanunlara uygun olarak» tabiri değiştirilmiş
ti ve daha genişletilerek, kanunun umumî 
manasına uygun olan bir şekle tebdil edilmişti. 
Şimdi bunu kaldırmışlar ve 1926 daki şekle 
rücu etmişlerdir. Bunun hakkmda da mazba
tada bir işaret göremedik. Bu hususu izah bu
yurmalarını rica edeceğim. 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim; maddenin ilk fıkrası
na ait olmak itibarile Fuad Sirmen arkadaşı
mızın istizahlarına önce arzı cevap edeceğim: 

52G ncı maddâdeki tadili, mazbatada ve de
min de arzsttiğim gibi, asıl muadelet kelimesi
nin şümullü manasını ortadan kaldırıp adlî 
muameleler diye olduğunu arzettikti. 

«Hıfzıssıhhai umumiyeye mugayir» in tebdi
li, zannederim ki mucibi itiraz olmasa gerek
tir. Çünkü sıhhati umumiye namına bir takım 
tedbirler ittihaz edilebilir. Binaenaleyh bu ted
birlerin ittihaz edilmesinde, umumî hıfzıssıhha 
bakımından, şüphesiz fayda vardır. Bu mad
denin ceza müeyyidesi altına girmesinde de 
isabet olsa gerektir. Sonra diğer buyurdukları, 
müsbet ve menfi sigalarmm istimali şeklinde, 
yani mevcut kanun ve nizamnamelere aykırı ol
mamak veya uygun olmak... Her halde uygun 
olmak suretile yazılmasında bir zarar olmasa 
gerektir. Yani hududunun teşmili, zannede
rim, ceza meselesinde sizce de arzu edilmese ge
rektir. Heyeti Âliye de böyle tensip eder. Fu
ad Sirmen arkadaşımıza karşı arzedeceğim ce
vap bu. 

Nevzad Ayaş arkadaşımız; kamet ve ezan 
hakkında «arapça okuyanlar» değil, «türkçe 
okumıyanlar» şeklinde olsun diyor. Esas suç 
sayılacak ve cezalandırılacak şey, arapça okun-
masıdır. Binaenaleyh türkçe okunmasını tav
siye etmek ve o tasviyeyi ceza teyidi altmda 
bulundurmak maksut değildir. Arapça ezan 
ve kamet okunursa bu hal suçtur. Türkçe 
okumıyanlar demek, her halde okumanın şek
lini doğurur, öyle okunacaktır, manası çıkar. 
Halbuki arapça okunursa suçtur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Ne demek, 
biraz tavzih edilsin. Ecnebi lisanla, meselâ, 
fansızca okumak günah olmaz da, arapça 
okumak nasıl günah olur? Rumca okunur, er-
menice okunur... 

ADLÎYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Devamla) — Rica ederim, ezanın ve kametin 
türkçe okunması diye bir esas konmuş, bu gün 
muvazenei umumiyeye dahil Diyanet işleri ri
yaseti diye bir teşekkül var, bu teşekkül ha
tiplere, müezzinlere, imamlara bunu tamim 
etmiş, bu şekilde okunması, eski şekilde okun
maması tesbit edilmiş. Şimdi eski şekilde oku
manın memnu bulunmasmm bir ceza müeyyi-

| desi altına konması Hükümetçe kastediliyor. 
Şimdi böyle fransızca, ermenice gibi ve sa

ire gibi vaziyeti teşmile lüzum yoktur. «Allahü 
ekber» yerine «Tanrı uludur» diye türkçesi kul
lanılırken ve bir teşekkülü resmî de böyledir 
dedikten sonra, bunun bir cezaî müeyyide altına 
alınması lâzımdı. Zaten arabca okunması lisana 
vâkıf olmasından dolayı değildir. Bunda bir 
kastı mahsusun iktisa etmesi imkânı vardır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Sizden evvel söz alanlar vardır. 
ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Efendim, bu 

528 ncı madde, Ceza kanununun tatbikatta en 
az anlaşılan maddelerinden biridir. Bu fevkalâ
de mühim bir maddedir. Hatta bundan dolayı 
dır ki müteaddit defalar tadile uğramıştır. Ar
kadaşımız, geçen defa yaptığımız bir tadilin bu 
defa bozularak eski şekle rücu ettiğini söyledi. 
Bendeniz yine tatbikatta bir yanlışlığa mahal 
kalmamak ve tatbikatta anlaşamamazlıklara 
meydan vermemek için burada bir fıkranın de
ğiştirilmesini rica edeceğim. Encümen kabul 
ederse zannederim tatbikat için iyi olur. Burada 
«Fiil daha ağır bir suç» deniliyor. Halbuki Ceza 
kanununda, kabahat kitabında bilhassa bu mad
denin derpiş ettiği bir çok suçlardan bahsedil
mektedir ki bunların hemen hepsi hafiftir. Eğer 
bu tabiri böylece muhafaza edecek olursak, ka
bahat suçları ihmale uğrayacak, yalnız bu mad
de tatbik olunacaktır. Çünkü Ceza kanunu, han
gi ceza hafifse o ceza tatbik edilir şeklindedir. 
Şayet teklif ettiğim ibare buraya konacak olursa 
bunların da tatbiki temin edilmiş olur. Zannede
rim ki Mazbata muharriri arkadaşımız da buna 
muvafakat ederler. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim; Mazba
ta muharriri arkadaşımızın verdiği izahata 
teşekkür ederim. Yalnız bendenizin hatırımda 
kaldığına göre, umumî hıfzıssıhha mülâhaza
sına dayanan hususatda dahi bu maddenin 
halen meri olan şeklile âmme intizamı tabiri 
içine girmesi ve zannediyorum ki tatbikatta da 
bu şekilde muamele görmektedir, acaba tatbikat
ta bu şekildeki muamelenin mahzuru görülmüş 
de onun için mi ilâve edilmiş? Şimdiye kadar 
tatbikatta bir mahzuru görülmemişse, bu gibi 
mesaili buna dahil farzederek böyle mi yapıl
mış? Bu muamele, kanunu tedvin edenin lisa
nının yanlış olduğunu beyan gibi bir şey olur. 
Bu kelime» ona girmeyi temin için konulmuşsa 
benim diyeceğim yoktur. Böyle umumî hıf
zıssıhha kanununa uygun olarak ittihaz edilmiş 
olan bütün kararlara vatandaşların riayet etmesi 
lâzımdır. Etmiyenlerin tecziyesi iktiza eder. Yal
nız zannederim ki kendileri de hatırlarlar, tari
hini iyi bilmiyorum. Ceza kanunu üzerinde ev
velce yaptığımız tadillerin birinde, bu madde 
hükümlerini daha geniş bir saha üzerinde tatbik 
edebilmek için, eskiden mevcut olan «nizamlara 
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uygun olarak» tabirini «kanun ve nizamlara ay
kırı olmıyarak» diye değiştirdik ve bu değiş
tirmenin esbabı mucibesi, o zaman bu şekilde 
bir emir mevcutsa, kanun ve nizamlarda sarih 
bir şey yoktur amma, menedici bir hüküm de 
mevcut değildir. Bu salâhiyete sarih mâni hü
küm olmamasına göre şu şekildeki muamelelere 
taalluk eden, Hükümet tarafından bir karar itti
haz edilince, o karara muhalefet etmek bu mad
deye girsin ve tecziye edilsin demiş ve değiş
tirmiştik. Şimdi bunu değiştirmekle, hakikatte 
evvelca faydalı görerek tevsi ettiğimiz bir vasi
yeti yine tahdit etmiş oluyoruz. Mazbata muhar
riri arkadaşımızın, tahdit falan yoktur dediğine 
göre bu halin meri kanunda bulunduğu şekilde 
bırakılmasının daha faydalı olduğunu görüyo
rum. 

NEV2AD AYAŞ (Bursa) — Efendim, muh
terem mazbata muharriri arkadaşımızın verdik
leri cevap tatmin edici mahiyette değildir, hatta 
çok zaiftir, O kadar zaiftir ki benim mütaleam 
verdikleri cevapla daha ziyade teeyyüt etmiş ve 
kuvvetlenmiştir. Şu noktadan: Bendeniz bu 
maddenin ezan ve kametin türkçe okunmaması 
hakkındaki hükmünü Teşkilâtı esasiyenin iki 
prensibi ile karşılaştırdım, tahlil ettim. Neticede 
milliyetçilik prensibine istinat etmesi lâzım ge
len bu hükmün, ancak ezanın türkçe okunmasını 
iltizam etmek, esas tutmak suretile izah edilebi
leceğini arzettirn. Muhterem mazbata muharriri 
arkadaşımız bu noktaya temas etmediler. Şim
di bu esasa göre asıl olan, ezanın türkçe oku-
tulmasıdır. Bu mutlaktır. Arapça, fransızca, ve 
sair dillerle okunmıyacak. Mutlak olan budur. 
Mutlak olan bu olunca ve bunun Teşkilâtı 
esasiye ile telifi de mümkün iken açık 
yolu bırakıp dolambaçlı yoldan gidilerek 
arapça ezanı men etmek yerine Türkçeye ya
bancı bütün lisanları hariç bırakacak surette 
«Ezanı ve kameti Türkçe okumayanlar» şeklini 
tercih etmek Teşkilâtı esasiyedeki milliyetçi
lik esasına uygun olur. Ben noktai nazarımı bu 
mülâhazalarla ileri sürdüm. Fakat mazbata mu
harriri arzettiğim esaslara temas dahi etmedi. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
bu mevzu ceza mevzuu değildir. Evkaf umum 
müdürlüğü bir tamim yapmış. Binaenaleyh lâ
iklik icabı olarak bu gibi işlere karışmıyalım. 
Lâiksek karışmamamız lâzımdır. Onlar düşün
sünler. Size bir misal arzedeyim. Antalyadayım. 
Müddeiumuminin yanında müftüyi gördüm, 
isticvap ediyordu. Hayret ettim. Çünkü An-
talyadaki müftü, ta millî mücadeleden bu güne 
kadar müftümüzdür. Millî mücadelede çok ça
lışmış, karakterli bir arkadaştır. Kendisinin 
cürüm ve ceza ile alâkası olmıyacak derecede 
sakin, iyi ahlaklı bir insandır. Binaenaleyh 
gittikten sonra hayretle sordum. Müddeiumu
mi dedi ki; birisi imam olmak istemiş. Polisten, 

I adliyeden sorulmuş, imam olmak isteyen adâ-
| mm polisten çıkan kaydında, bundan evvelki 
1 fıkrada geçen uyuşturucu maddelerin hangi ne

vi varsa hepsini kullanmış. Yani polisin taki
batına maruz ne madde varsa hepsi onun üze
rinde mevcut. Adliyeden de öyle çıkmış. Müf ti 
ona, sen imam olamazsın demiş. İşte bu adam 
müddeiumumiye bir ihbarname veriyor; dün 
öğle namazında camiye gittim, müf ti camide idi, 
müezzin Türkçe kameti getirdikten sonra bak
tım, müfti namaza başlamadı, dikkat ettim, du
dakları kıpırdıyor, arapça kamet getiriyordu. 
Müddeiumumi bunun üzerine takibata başlamış. 

Arkadaşlar, bunu fıkra olarak kanuna koy
dunuz mu, vatandaşlar arasında çok şeylere se
bep olacaktır, çok nazik bir mevzudur, bu işe 
karışmıyalım, bunu Ceza kanununa koyma
yalım. Esasen şimdi bunun hiçte zamanı değil
dir, bunun yeri Ceza kanunu de değildir. Bun
lar Diyanet işlerinin bileceği şeylerdir. Bu 
fıkranın tayyını rica ediyorum. Fıkra yerinde 
değildir. Ezanın Türkçe okunması temin edil
miştir, bunu ayrıca ceza mevzuu olarak alma
mız doğru olmıyacaktır, tayyını teklif ediyo
rum, tayyedelim arkadaşlar. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, Kaplanın beyanatını hayretle karşı
ladım. Niçin? Bir kere müzakere edilen kanun 
bu gün tadil edilip sizin huzurunuza getirilmiş 
bir şey değildir. Elan cari olan bir kanunun 
bir kelimesinin değişmesidir. Hakikat budur. 
Neden dolayı biz rücu edipte, senelerdenberi 
cidalimizin kökünü teşkil eden lisan ve anane 
şu veya, bu meseleden dolayı kanundaki bu 
maddeyi çıkaralım? Buna ne lâyiklik ne taassup 
hiç bir şey mâni değildir. Sonra bir inkılâpçı 
için zaman, her zaman zamandır inkilâp ruhunu 
taşıyan adam ölünceye kadar bunu taşır. Asla 
başka bir ruh taşıyamaz. Bunu asla kabul ede
meyiz. 

REİS — Kifayeti müzakere takririni okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konul

masını rica ederim. 
Çanakkale mebusu 
Ziya Gevher Etili 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kifayeti müzakere ka
bul edilmiştir. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bir nokta 
hakkında bir tadili kabul buyumuşlardı. Bu 
şekle nazaran tadil yapılmış mıdır? 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Hıfzıssıhhai umumiye meselesinin 
kalmasında fayda vardır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bendeniz de ka
bul ediyorum. Yalnız «uygun olarak» değil de 
«aykırı olmıyarak» tabiri daha ziyade vüsat ve-

— 144 — 
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rir. Pekâlâ onda beis yoktur. 

ALI RİZA TÜREL (Konya) — Sonra, «da
ha ağır bir suç» yerine «ayrı bir suç»... 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Devamla) — Zaten antr parantez olacaktı, 
tabıda hata olmuş. «Daha ağır» yerine «ayrı» 
kelimesini tesbit ediyoruz. 

REİS — Bu tashih yapılmıştır. Takriri oku
tuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısile mad

deden «arapça ezan okuyanlar» fıkrasmm çıka
rılmasını teklif ederim. 

Antalya 
Rasih Kaplan 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 573 — Sarhoşlukta itiyadı iptilâ de

recesine varmış olanların salâhı tıbben tebey-
yün edinceye kadar bir hastanede muhafaza ve 
tedavisine hükmolunur. Mahkûm, hastane ol
mayan yerlerde ise hastane bulunan yere gön
derilir. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Pazartesi günü saat 14 de toplanılmak üze

re inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 18,3 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 186 
Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 1/78, Türk ceza kanununun 494 üncü maddesinin 
dağiştirilmesi hakkında 1/241 ve Türk ceza kanununun 18 
nci ve 403 ncü maddelerinin tadili hakkında 1/604 sayılı 

kanun lâyihaları ve Adliye encümeni mazbatası 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası (1/78) 

T. C. 
Başvekâlet 15 - IV -1939 

Kararlar Da. Müdürlüğü 
Sayı : 6/1893 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 12 - IV -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Madde 159 : Ceza kanununun 159 ncu maddesinde Hükümetin manevî şahsiyetini alenen tahkir 
ve tezyif edenler hakkında ceza tertip edilmiş ise de Hükümetin manevî şahsiyeti tabiri rejimimizin 

icra ve teşri müesseselerini dairei şümulüne almadığından Büyük Millet Meclisine vaki tecavüzler 
ayrı bir hükümle ceza müeyyidesi altına alınmış ve fakat icra müesseselerine vaki tecavüzler 
hakkında ayrıca bir hüküm vazedilmesi icap ettiği halde bu cihet şimdiye kadar nazardan 

kaçmış bulunmakta idi. Kanunun bu noksanını tamamlamak maksadile 159 ncu maddeye Hükü
metin manevî şahsiyetini kelimelerinden sonra icra müesseselerini kelimelerinin ilâvesine lüzum görül
müştür. 

Madde 160 : 159 ncu maddede yapılan tadil ile ilâve edilen (İcra müesseselerini) tahkir fili hak
kında yapılacak takibatın Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir filinde olduğu gibi Adliye vekâle
tinin iznine bağlı olması icap eylemekte olduğundan 160 ncı maddeye bu cihetin ilâvesi suretile bu 
maddenin tadili de zarurî görülmüştür. 

Madde 403 : Türk ceza kanununun 403 ncü maddesinde yazılı suçlara mevzu olan ceza mezkûr 
suçların bir teşekkül tarafından işlenmesi halinde teşdit edilmemiştir. Bu suçları işlemek maksadile 
bir teşekkül vücude getirilmesi ise cezasız kalmıştır. Bu sebeple 403 ncü maddeye; 1918 sayılı kanu
nun kaçakçılığa müteallik hükümlerile mütenazır olarak teşekkül vücude getirenlerle idare edenler 
ve böyle bir teşekküle intisap eyleyenler hakkında ceza müeyyidesi konulmakla beraber suçun te
şekkül halinde veya teşekküle intisap suretile işlenmesi halinde de ceza teşdit edilmiştir. 

403 ncü maddede uyuşturucu maddenin beher gramı için bir lira para cezası vazedilmiştir. Bu 
suretle suçlular hakkında hükmolunan para cezaları tahsili kabil olmayan yüksek hadlere varmak
tadır. Bunların tahsili imkânsızlığı karşısında bu para cezaları hapse tahvil edilmektedir. Bu yüz
den 2313 sayılı kanunun 28 nci ve 1918 sayılı kanunun 60 ve 61 nci maddelerine tevfikan para cezası 



miktarına güre muhbirlere dağıtılması lazım gelen ikramiyelerin ödenmesi de kabil olamamaktadır. 
Muhbirlere peşinen verilen ikramiyeler ise Hazine İyin büyük bir yük teşkil etmektedir. 

Bu mahzurları bertaraf etmek maksadiie beş kiloya kadar yakalanan uyuşturucu maddelerin be
her gramından bir lira, fazlası için de kilo başına 10ü lira para cezası tayini ve bu suretle nakli 
cezanın tahsili kabil bir hale konması muvafık görülmüştür. 

Uyuşturucu maddelerin; ordu ve donanma mensupları, Devletin inzibat ve asayişile mükellef me
murlar ve mektep talebeleri üzerinde yapacağı zararların memleketin müdafaa ve emniyet kuvvetle
rini zafa uğratmak ve genç, dimağların inkişaflarına mâni olmak bakmandan vehameti haiz olduğu 
nazara, alınarak bu hallerde suçlulara tertip olunacak ceza bir ııisbet dahilinde arttırılmıştır. 

Madde 404 : Kanunumuzun 404 neü maddesi; uyuşturucu maddelere alışkanlığı iptilâ derece
sinde olan kimsenin 0 aydan eksik olmamak şartile sahihi tıbben iebeyyün edinceye kadar hasta
nede tevkif ve tedavisine hüküm olunacağım âmirdir. İptilâ derecesine varan alışkanlığın allı aydan 
daha az bir zamanda zail olabileceği emrazı akliye ve asabiye hastanesi başhekimi Mazhar Osma
n'ın. Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince de teyit edilmiş olan raporunda tesbit edilmiştir. Bi
naenaleyh ipiıiâuuı zail olduğu feuııen tesbit edilince suçlu hakkındaki tedaviyi rei'edebilmek mak
sadiie kanundaki altı aydan eksik olmamak kay di kaldırılmıştır. Bu suretle şimdiye kadar tatbi
katta iptilâları zail olanların lüzumsuz şekilde hastanelerde yer işgal etmelerine mahal kalmamış 
olacaktır. 

Bundan başka uyuşturucu maddelere alışkanlığı iptilâ derecesine varan kimsenin salâhı tıbben 
te bey yün edinceye kadar hastanede tevkif ve tedavisi amme cezası mahiyetini haiz olmayıp suçlu
nun sıhhati ve neslin korunması bakımlarından ittihaz edilmiş bir tedbirden ibaret olduğundan 
bu gibiler hakkında maddenin birinci fıkrasında yazılı hapis ve para cezalarının da hükmü icap 
edeceği tabiî bulunmakla beraber şimdiye kadar tatbikatta görülen tereddütleri izale maksadiie bu 
cihet- maddenin ikinci fıkrasına ayrıca kelimesinin ilâvesi suretile tasrih edilmiştir. 

. Madde 520 : Diyanet işleri reisliği, teşkilâtına yaptığı bir tamimle ezan ve kametin arapca okun
masını meuetmişlİL'. Bu emre muhalif hareket ederek arapca kamet ve ezan okuyan imam ve ha
tip gibi memurlar Ceza kanununun 520 neı maddesi mucibince takip ve tecziye edilmektedirler. 
maması icap ettiğini nazara alarak Diyanet işlerinin teşkilâtı mensupları haricinde bu emre aykırı 
hareket edenler hakkında- ceza verilmesine imkân hâsıl olamamaktadır. Temyiz mahkemesi 520 ncı 
maddenin tatbik edilebilmesi için salâhiyettar merciin verdiği emrin kanun ve nizamlara aykırı ol
maması icap ettiğini nazara alınarak Diyanet işlerine olan merbutiyetleri nihayet bir emri vicdaniye-
derı ibaret olan efrada .mezkûr müessesenin bu yolda bir emir veremiyeceği ve verdiği emre riayet 
edilmemesinin de bu esaslı unsurun mefkudiyeti hasebile suç. teşkil etmiyeceği kanaatine varmıştır. 
Bunun için arapca kamet ve ezan okumanın kanunda sureti mahsusada cezalandırılmasına lüzum hâ
sıl olmuştur. .Arapça, lisanının eski zihniyete eski ananelere bağlayan tesirinden halkı kurtarmak 
için 520 ncı maddeye bir fıkrai mahsusa ilâve edilerek Arapça, ezan ve kamet okuyanlar hakkında 
yedi günden üç aya, kadar hafif hapisle birlikte 25 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası vazedil
miştir. 

( S. Sayısı : 186 ) 



HÜKÜMETİN TKKLÎFİ 

Türk Ceza kanımun-un bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası 

[ dit, asedikon ve bunlarm terkibi kımyevıye-
! sinde bulunan maddelerle bu maddeler mahi-
| yetinde olduğu İcra Vekilleri Heyetince tayin 
i ve ilân olunacak maddeleri ve bütün müstah-
I zarlarını izinsiz memlekete sokmağa çalışanlar-
j la sokanlar ve memleket dahilinde izinsiz satan

lar ve alanlar veya satmak üzere yanında bu
lunduranlar ve bunlarm alınıp satılmasına ve 
her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta 
olanlar ve imal ve izinsiz ihraç edenler ve 
mahsus bir yer tedarikile veya diğer suretle 
halkı celbederek bunların kullanılmasını ko
laylaştıranlar bir seneden beş seneye kadar ha
pis, ve beş kiloya kadar her gram veya küsu
ru için bir lira, beş kilodan fazlası için beher 
kilosuna 100 lira ağır para cezasile mahkûm 
edilirler. Şu kadar ki para cezası her halde 200 
liradan aşağı olamaz. 

Bu maddede yazılı suçlan işlemek maksa-
clile bir teşekkül vücude getirenlerle idare 
edenlere bir seneden dört seneye, mücerret 
böyle bir teşekküle intisap edenlere altı aydan 
iki seneye, teşekkülü vücuda getiren veya ida
re edenlerle teşekküle intisap edenler ayni za
manda bu maddede yazılı suçları işledikleri 
takdirde vücuda getirenler veya idare edenler 
hakkında 4 seneden 7 seneye, intisap edenler 
hakkında iki seneden beş seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

Bu fiillerle iştigal etmek için iki ve daha 
ziyade kimselerin birleşmeleri teşekkül sayılır. 

Bu maddede yazılı şeyleri mektep talebele-
rile ordu ve donanma mensuplarına ve Dev
letin insibat ve asayişile mükellef olanlara ve 
mevkuf ve mahkûmlara satanlar, tedarik eden
ler, verenler ve kullanmağa teşvik edenler hak
kındaki cezalar, üçte birden yarıya kadar arttı
rılır. 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 159, 100, 
403, 404, 526 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 159 : Türklüğü, Büyük Millet m seli
sini, Cumhuriyeti, Hükümetin manevî şahsiye
tini ve icra müesseselerini alenen tahkir ve 
tezyif edenler bir seneden altı seneye 
kadar ağır hapis cezası ile cezalan
dırılır. Devletin askerî veya emniyet veya 
muhafaza kuvvetini veya adliyenin manevî şah
siyetini tahkir ve tezyif edenlere de ayni ceza 
verilir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına alenen 
söğenler altı ayı geçmemek üzere hapis ve 30 
liradan 100 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

Türklüğü tahkir ve tezyif, yabancı memle
kette bir Türk tarafından işlenirse verilecek ce
za üçte birden eksik olmamak üzere arttırılır. 

Madde 160 : 157 nci maddede yazılı suçu 
işleyenlerle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
alenen söğenler hakkında takibat yapmak saiâ 
hiyeti doğrudan doğruya C. M. U. lerine aittir 

158 nci maddede yazılı hal ile 159 ÜCU mad
denin birinci ve ikinci fıkralarında yazdı Hü
kümetin veya Adliyenin manevî şahsiyeti ve
ya icra müesseselerini veya Cumhuriyeti ve 
159 ncu maddenin birinci fıkrasında yazılı 
Türklüğü veya Büyük Millet Meclisini veya 
Devletin askerî veya emniyet veya muhafaza 
kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenler hakkında 
takibat yapılması Adliye vekâletinin iznine bağ
lıdır. 

Madde 403 : Esrar, müstahzar afyon ve tıbbî 
afyon ile müstahzarlarının ve morfin ve 
bütün millilerinin ve morfinin uzvî 
hamızlarla veya küul cezrile birleşme
sinden mutahassıl bütün eserlerinin ve 
bunların millilerinin ve koka yaprağı, 
ham kokain ve kokain, ekğonin ve trpokokain 
ile bütün millilerinin ve yüzde % 20 gramdan 
fazla morfin ve millilerinin ve yüzde % 10 
gramdan fazla kokain ve milhlerini muhtevi 
bütün müstahzarların ve ökadal, dikodit, dilo-

Madde 404 — 403 ncü maddede yazılı şey
leri kullananlar veya yanında bulunduranlar 
iki aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Bunları kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâ 
derecesinde ise ayrıca salâhı tıbben tebeyyün 
edinceye kadar hastanede tevkif ve tedavi-
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sine hükmolunur. Hastane bulunmayan yer
lerde ise bu kabîl kimseler hastane bulunan 
yerlere sevkedilir. 

Madde 526 — Her kim salâhiyettar merci-
den kanun ve nizamlara aykırı olmayarak ve
rilmiş bir emre itaatsizlik eder yahut ammenin 
istirahat ve selâmeti veya madelet düşüncesile 
merciinden kanun ve nizamlara muhalif olma
yarak ittihaz edilmiş bir tedbire riayet etmezse 
bir aya kadar hafif hapse veya elli liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm olur. 

Şapka iktisası hakkındaki 671 numaralı ka
nunla Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkın
daki 1353 numaralı kanunun koyduğu memnu-
iyet veya mecburiyetlere muhalif hareket eden
ler üç aya kadar hafif hapis veya 10 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezasile ve Arapça 
ezan ve kamet okuyanlar yedi günden üç aya 

kadar hafif hapisle birlikte 25 liradan 200 lira
ya kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12-IV 
Ad. V. 

T. F. Sılay 
Mf. V. 
Yücel 

Na. V. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faytk Öztrak 

Ha. V. 
§. Saraçoğlu A. F. Cebesoy 
S. I. M. V. G. î. V. 

Dr. II. Alataş 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya O. Ergin 

1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

W. Ağralı 
îk. V.ive G. î . V. V. 

U. Çakır 
: Zr. v . 

Muhlis Erkmen 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/241) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5258 

30 - IX - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince 26 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. RA Saydam 

Türk Ceza kanununun 494 ncü maddesini değiştiren kanun lâyihasının esbabı rfıucibesi 

Türk Ceza kanununun 3708 sayılı ve 7 -VII -1939 
hükmü, biçilmiş veya toplanmış olup ta kaldırılmamış 
Türk Ceza kanununun 492 nci maddesinin 
ve lüzumuna göre açık bırakılmış olan mahsulleri sirk 
kadar hapis cezası vazetmiş ve şu suretle mezkûr 494 
kında başka başka cezaları ihtiva etmekte bulunmuş 
veya biçilmiş olup ta mahallinden kaldırılmamış olan 
mezkûr maddenin tadiline lüzum hâsıl olmuştur. 

tarihli kanunla tadil edilen 494 ncü maddesi 
olan mahsullere de teşmil edilmiştir. Halbuki 
7 nci bendi koparılmış vejîa biçilmiş 
at edenler hakkında bir senedeıjL üç seneye 
ve 492 nci maddeler aynı hırsızlıjk suçu hak-
olduğundan, 494 ncü maddedeki: koparılmış 
mahsullere ait hükmün kaldırılrâası suretile 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesini de
ğiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 494 — Her kim, henüz mahsulâtı bi
çilip kaldırılmamış olan tarla, bağ, bahçe ve 
bostanlardan hububat, sebze, meyve ve saire 
çalarsa zarar görenin şikâyeti üzerine bir ay
dan bir seneye kadar hapis cezasile cezalandı
rılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. ve H. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

26 -IX 
V. Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

1939 
M. M. V. 

.V. Tınaz 
Ma. V. 

?. Ağralı 
Na. V. îk. V. ve Ti. V. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. î. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

Türk Ceza kanununun 18 nci ve 403 ncü maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/604) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1403 

8 - IV - 1941 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 

Türk Ceza kanununun 18 nci ve 403 ncü maddelerinin tadili hakkında Adliye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 3 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Türk Ceza kanununun 18 ve 403 ncü maddelerini değiştiren kanunun esbabı mucibesi 

Sürgün cezasına mahkûm olan kimselerden bazılarının sürgün yerinin iklim şartlarına intibak 
edemeyerek hastalandıkları görülmekte ve istihsal olunan muayene raporlarında ceza mevkilerinin 
rakım irtifaı, sühunet ve rutubet dereceleri gibi ahvali tabiiyesi sıhhat ve hayatları için kati bir 
tehlike teşkil ettiği bildirilmekte ve kanunda sarahat bulunmaması itibarile de sürgün yerinin 
tebdiline imkân gorülemeyerek cezanın, Ceza muhakemeleri usulü kanununun 399 ncu maddesi 
mucibince bizzarur tehiri infazı cihetine gidilmektedir. Bu suretle teahhura uğrayan ceza, mah
kûmun sıhhî durumundaki arızanın devamı halinde mururü zamana uğrayabilir. Sürgün mahall
inin mahkûmun meslek ve sanatını icraya müsait bulunmaması halinde de bu yüzden duçar olacağı 
sefalet ve zaruret, mahkûmiyetin gayesi haricinde bir zarar tevlit edebileceği gibi 
diğer bir suç işlemesine de sebep olabilir.Bunlardan başka siyasî ve içtimaî tema
yülleri itibarile mahkûmun propaganda ve faaliyette bulunmasına müsait şeraiti haiz bulu
nan ceza mevkiinin tebdiline, emniyet mülâhazasile lüzum hâsıl olabilir Hükmü veren mahkemenin 
bu gibi sebeplere müsteniden sürgün yerini değiştirebilmesini teminen 18 nci maddeye bir fıkra 
ilâvesine lüzum görülmüştür 
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Son zamanlarda, bilhassa büyük şehirlerde eroin j/ibi uyuşturucu maddeleri kullananların ço

ğaldığı ve bu suretle revaç, bulan uyuşturucu maddelerin i m.-d ve satışının da ayın mabette art
makta olduğu anlaşılmıştır Uyuşturucu maddeleri kullanmalım, kullananların sıhhati üzerinde hu
sule getireceği vahim neticeleri önlemek m aksadı! e Ceza tam un unun 40; î ncü maddesinde mevzu cezaya, 
bahis mevzuu olan maddelerin imal ve satışında revaç, temini m ümidin olmayan ufak kasabalardan 
birinde infaz edilmek ve iki seneden aşağı olmamak üzere sür«>ün cezası ilâve edilmek .suretile cezaî 
müeyyidenin artırılması bakımından mezkûr maddenin tadiline zaruret hissedilmiştir 

mı KUM ETIN Tidvidn 
Türk Ceza kanununun J8 re •!(),'> nen nıa'ddeierinı 

deyiştir en kan un lâyihası 

MADDE 1 — Türk Ceza kanununun 18 ve 
403 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekillerde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 18 — Sürgün cezası gerek cürmün 
işlendiği ve gerek cürümden zarar gören şahıs 
ile mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşağı 
altmış kilometre uzakta bulunan ve mahkeme 
ilâmında muayyen olan bir şehir veya bir ka
sabada mahkûmun ikamete mecbur tutulmasın
dan ibarettir, altı aydan beş seneye kadardır. 

Ceza mevkiinin ahvali tabiiyesi mahkûmun 
hayatı için katî bir tehlike teşkil ederse ve em
niyet ve asayişe ve mahkûmun sanat ve mesle
ğinin icrasına teallûk eden mahzurlar dolayısıle 
sürgün yeri hükmü veren mahkeme kar arife 
tebdil olunabilir. 

Madde 403 : Esrar, müstahzar afyon ve 
tıbbî afyon ile müstahzarlarının ve morfin ve 
bütün millilerinin ve morfinin uzvî hamız
larla veya küul cezrile birleşmesinden muteiıas-
sıl bütün eserlerinin ve bunların mimlerinin ve 
koka yaprağı, ham kokain ve kokain, ekgonin 
ve Tropokokain ile bütün millilerinin ve yüzde 
0,20 gramdan fazla morfin ve milhlerinin ve 
yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve millilerini 
muhtevi bütün müstahzarların ve ökodal, diko-
dit, dilodit, asedikon ve bunların terkibi kimye 
viyesinde bulunan maddelerle bu maddeler ma
hiyetinde olduğu İcra Vekilleri Heyetince tayin 
ve ilân olunacak maddeleri ve bütün müstahzar

larını izinsiz memlekete sokmağa çalışanlarla 
sokanlar ve memleket dahilinde izinsiz satanlar 
ve alanlar veya satmak üzere yanında bulundu

randır vo bunların alınıp satılmasına ve her ne su
retle olursa olsun tedarikine vasıta olanlar ve 
imal ve izinsiz ihraç edenler ve mahsus bir yer 
tödnrikile veya diğer suretle halkı celbederek 
bunların kullanılmasını kolaylaştıranlar bir se
neden beş seneye kadar hapis cezasile birlikte 
ufak kasabalardan birinde infaz edilmek ve iki 
seneden aşağı olmamak üzere sürgün cezası ve 
her gram veya küsuru için bir lira hesabile ağır 
para cezasile mahkûm edilirler. Şukadar ki pa
ra cesası her halde iki yüz liradan aşağı olmaz. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3 - IV - 1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. İL Saydırın II. Meneaıeneioylu S. Ar ikan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrıdı 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

>S. İ. M. V. O. T. V. Zv. V. 
'Dr. II. Alataş İL Karadeniz Muhlis Erkrnen 

Mü. V. Ti. V. 
(-. K. İne edayı M. Ökmen 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 16 - V - 1941 

Esas No. 78, 1/241 604 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazır
lanıp Başvekâletin 15 - IV - 1939 tarih ve 6/1893 
sayılı ve 30 - IX - 1939 tarih ve 6/5258 sayılı ve 
•8- IV - 1941 tarih ve 6/1403 sayılı tezkerelerile 

Büyük Meclise sunulan ve Adliye encümenine 
tevdi olunan üç kanun lâyihası ayni kanunda 
yapılacak değişikliğe mütedair olması itibari]e 
birleştirilerek Adliye vekili Hasan Mencmeııcioğ-
lu huzurile tetkik ve müzakere olundu : 

1926 senesinde neşrolunup meriyet mevkiine 
geçmiş olan Türk ceza kanununun muhtelif ta
rihlerde bir çok maddeleri tadile uğramış ve bu 
tadiller görülen lüzum ve zaruretlere göre ya
pılmış olmakla beraber Devletin umumî hüküm
lerini muhtevi ana kanunlarından sayılan ceza 
kanununun sık sık tadillere uğraması gerek halkı 
ve gerek mahkemeleri zorluklara sevkedeceğindon 
bütün kanunun yeni baştan incelenerek değişti
rilmesi muvafık olacağı hakkında Encümence mü
zakere sırasında dermeyan edilen mütalea mu
vafık görülmüş ve Adliye vekili de bu ciheti esas 
itibari]e kabule şayan gördüğünü beyanla bu ba
kımdan vekâletçe etraflı tetkikler yapılmağa 
başlandığını ve ancak bunun zamana mütevakkıf 
olduğunu söy] iverek bu son üç lâyiha ile icrası tek
lif edilen tadillerin meri kanunun ıslaha muh
taç görülen ve tatbikatta faideler beklenen mad
delere taallûku bulunduğunu izah etmesi üzeri
ne Encümen bu hususu tasvip ederek bahsedi
len lâyihaların esas itibari!e kabule şayan oldu
ğuna karar vermiş ve maddeler üzerinde tetkik 
ve müzakereye başlamıştır. 

Numara sıraları itibarile değişiklik yapılan 
maddeler hakkındaki mucip sebepler aşağıda izah 
edilmektedir. 

Türk ceza kanununun 18 nci maddesinin ta
dili sebebi, sürgün cezasına hükmeden mahkeme 
bu cezanın infaz edileceği yeri dahi maddede 
yazılı şartlara göre tayin etmekte olduğundan 
hükmün infazı sırasında sürgün cezasının geçi
rileceği yerin iklim, hava ve sair tabiî haller 

dolayısile mahkûmun hayatı için bir tehlike teş
kil ettiği veya emniyet ve asayiş bakımından 
mahzurlar görüldüğü yahut mahkûmun sanatı

nın icrasına o yerde filen imkân bulmıamıyacak 
sebepler olduğu takdirde cezanın infaz olundu
ğu yerdeki hükmü veren mahkeme derecesindeki 
mahkeme kararile sürgün cezasının telifiz edile
ceği yeri tebdil edebileceği hakkında bir hüküm 
ilâvesi lüzumundan ileri gelmektedir. Gösterilen 
sebepler her noktadan varit ve bunlara istina
den cezanın çektirileceği yerin değiştirilmesinde 
isabet görülmüştür. Encümen, tebdil kararının 
sürgün cezasının infaz edildiği mahkeme tarafın
dan verilmesini tebdil esbabının tetkik ve takdi
ri bakımından daha muvafık görülmüş ve yalnız 
bu mahkemenin hükmü veren mahkeme derece
sinde olması maddede tasrih kılınmış ve o dere
cede mahkeme orada yoksa kaza dairesi 
dahilindeki ayni dereceli mahkemenin karar ver
mesi hususu maddeye dercedilmiştir. 

Ceza kanununda yapılacak tadil vesilesile En
cümen 65 nci maddenin birinci fıkrasının değiş
tirilmesini lüzumlu görerek bu maddeyi de lâyi
haya ithal etmiştir. 

65 nci madde suçta iştiraki gösteren faslın 
en ehemmiyetli bir hükmünü ihtiva etmek dola
yısile işlenen bir suçta iştiraki hareketin her tür
lü tereddüde mahal verrıiyecek surette tasrih ve 
tayini faideıi olacağı izahtan müstağni olduğun
dan 65 nci maddenin birinci fıkrasında merî ka
nunda yazılı olan (failin zihninde cürüm veya 
kabahat ikaı kararını uyandırarak) cümlesi 64 
ııcü maddede yazılı (başkalarını cürüm veya ka
bahat işlemeğe azmettirenler) hükmile tatbikatta 
iltibasa mahal verdiğinden bu mahzurun kaldı
rılması maksadile 65 nci maddenin bahsi geçen 
birinci fıkrasındaki cümle yerine azmettirmek de
recesine varmıyan adi bir tavsiye manasını ifade 
etmek üzere (suç işlemeğe teşvik) hükmünün 
konması vekâletin dahi serdedilen mülâhazalara 
iştirak ve mutabakatıle kabul edilmiş ve madde 
cürüm ve kabahat tabirlerini umumî ve şamil bir 
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surette ifade eden ve cezaî ıstılah olarak kulla
nılan (suç) kelimesini koymak sur etile madde
yi değiştirmiştir. Bu maddenin tadili hakkında 
encümende cereyan eden müzakere sırasında iş
lenen suça iştirak vaziyetinin hâdiselerin mahi
yetine göre ferî veya aslî olduğunun . tayinini 
mahkemelerin takdirine bırakmak daha muvafık 
olacağı ve bir çok Devletlerin ceza kanunlarında 
da bu tarzın kabul edildiği beyan olunmuş ve 
bu mülâhaza esas itibarile encümen ve vekâlet
çe de isabetli olacağı teslim edilmiş ise de öte-
denberi memleketimizde iştiraki hareketlerin 
mahiyetleri kanunlarımızda tasrih edilmiş ve bu 
suretle tatbikatta bir itiyat husul bulmuş ve en 
yeni neşrolunan bazı ecnebi Devletler ceza ka
nunlarında da bu prensibin cari olduğu görül
müş olduğundan teklif edilen bu tadil lâyiha
ları münasebetile mahkemelerin takdirine bıra
kılma şeklinin kabulü cihetine gidilmemesi ten
sip edilmiştir. 

65 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan 
değişiklik bir şahsı suç işlemeğe teşvik ve ona 
tavsiyede bulunmak suretile suçun icrasın
da medhaldar olanların hareketlerini kanunda 
göstermek kastedilmiş olup bununla insanlar 
arasında failin zihninden geçmeyen bir suçu ikaa 
teşvik suretile bir fenalık işlemeği tavsiye gibi 
ayni zamanda ahlâka mugayir bir hareketin ka
nunda cezaî müeyyide altına alınması her suretle 
isabetli ve ahlâk düsturlarına uygun bir hüküm 
olduğuna encümence kanaat hâsıl olmuş ve bu 
değişiklikle kanunun 64 ncü maddesindeki bir 
suçu işlemeğe başkalarını azmettirenlerin iştira
ki hareketlerinden teşvik ve tavsiye hariç bıra
kılmak suretile iki madde arasındaki iltibas kal
dırılmıştır. 

80 nci maddenin tadili; müteselsil suçlara 
ait umumî hükümde mevcut bir esasın meri ka
nunun yazılış tarzına göre yalnız cürümlere in
hisar etmiş olmasından kabahat suçlarının da 
ayni hükme tâbi olması maksadile yapılmıştır. 
Maddenin bu günkü şekilde kalması cürüm iş
leyen failler lehindeki hükmün kabahat suçu 
işleyenlere şümulü olmamak gibi daha hafif 
olan kabahat failleri aleyhine muamele icra
sını yani bir kaç defa kabahat sayılan bir ka
nun hükmünün ihlâli halinde ayrı ayrı her bi
ri hakkında da ceza tertip etmek zaruretini 
bertaraf etmek üzere encümen bu maddenin 

tashih suretile değiştirilmesine lüzum görmüş
tür. 

Meri kanunun 95 nci maddesi tecil edilen 
mahkûmiyetin kanunda tayin edilen müddet
ler içinde mahkûm olan şahıs yeni bir suç iş
lemediği takdirde cezanın infaz edilmiş sayıla
cağını göstermektedir. Halbuki mahkûmiyeti 
tecil edilen kimse yeni bir suç işlemeden ka
nunda yazılı müddeti geçirirse evvelki mah
kûmiyetin sukut etmiş ve başka bir : ifade ile 
müeccel mahkûmiyetine sebep olan suçu hiç 
işlememiş sayılması tecil esasının ceza nazari
yatı bakımından tabiî icaplarından olduğuna 
göre maddenin bu esasa göre değiştirilmesi za
rureti aşikâr bulunmaktadır. Bir de maddenin 
l)iı sebepten tadili vesilesile kabahat fiillerin
de cezası tecil edilen mahkûmun yeniden bir 
kabahat fili işlediği takdirde müeccel cezanın 
o şahsa çektirilmesi için müeccel hükmü veren 
mahkemenin (dairesi dahilinde) diye maddede 
yazılı hüküm yerine adlî teşkilâtımıza «öre 
kaza daireleri esas itibarile Asliye mahkeme
leri olması göz önünde tutularak Asliye mah
kemelerinin kazası dairesinde diğer bir kaba
hatten dolayı ayni cinsten veya daha ağır bir 
cezaya mahkûm olmazsa tecil edilmiş olan mah
kûmiyeti vaki olmaması sayılmak suretinde 
maddede bir değişiklik yapılması muvafık gö
rülmüştür. Maddeye ilâve edilen bu kayitle 
kabahat fiillerinin hafif tesirleri itibarile ka
bahat suçundan mahkûm olup ta cezası tecil 
edilen bir şahsa memleketin diğer bir tarafın
da başka bir kabahat suçu işleyerek mahkûm 
olduğu takdirde müeccel cezanın çektirilmesin-
de ehemmiyete değer içtimaî bir fayda mülâ
haza cdilemiyeceği <>ibi adlî sicillin henüz tesis 
edilmemiş olduğuna göre de memleketin bir 
birinden uzak diğer yerlerinde kabahat efali 
hakkında bir şalısın eski ve müeccel bir mah
kûmiyeti olup olmadığını mahkemelerin araş
tırması gibi müşküllere de meydan vcrmiyecek 
olan bu şeklin kabulü muvafık olacağı encü
mence kararlaştırılmış ve madde bu düşüncele
re göre tertip edilmiştir. 

268 nci maddede yapılan değişiklik resmî 
bir heyet huzurunda şeref ve haysiyete taarruz 
ve hakarette bulunanların bu hakareti kavi en 
veya filen yaptıkları takdirde hareketleri cü
rüm sayılarak cezalandırılacağı gösterilmekte 
ise de 482 nci maddede hususî şahıslara kar-
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§ı yapılan hakaretlerde bu filin kendilerine hi
tap edilmiş telgraf, telefon, mektup veya re
sim gibi vasıtalarla yapıldığı takdirde vicahta 
yapılan hareket gibi cezalandırıldığı kabul 
edilmiş olduğu halde bu gibi vasıtalarla res
mî heyetlere karşı yapılan hakaretlerin ceza
sız kalması doğru olamıyacagmdan maddeye 
eklenen bir fıkra ile bu noksan ikmal edilmiş 
ve 266 ncı maddeye atıf suretile de resmî me
murlara şahsan yapılacak hakaretlerin yazı ve 
resim ve telefonla da kendilerine hitap edile
rek yapıldığı takdirde ayni cezayi görecekleri 
tespit edilmiştir. 

Resmî makamlara karşı yapılacak hakaret
lerde ayni suretle cezalandırılmak lüzumu dü-
şüncesile maddeye (makam) tabirinin konma
sı lâzım gelip gelmiyeceği hususunda encümen
ce yapılan tetkik ve münakaşa neticesinde res
mî makamların ya bir .zat veya bir heyet ta-
rafmdan temsil edilmekte olduklarına ve 266 
ncı ve 268 nci maddeler hükmünce her iki 
halde de yapılacak hakaretlerin cürüm sayıl
dığına göre ayrıca 266 ncı maddeye (makam) 
tabirinin yazılmasına mahal görülmemiştir. 

. 403 ncü maddede yapılması teklif edilen ta
dil, sürgün cezasının bu maddede hapis ve ağır 
para cezalarına ilâve edilmesinin lüzum ve fai-
desi mülâhazasına istinat etmektedir. 

Beyaz zehir adı ile beynelmilel bir cürüm 
olan uyuşturucu maddelerin imali ve satışı ve 
ihracı ve halkı celbedici yerler açılması gibi ha
reketlere karşı alman şiddetli tedbirler, ve ko
nan ağır cezaların umumî sıhhat bakımından 
isabeti aşikâr olduğundan bu kabîl efalin mürte-
kipleri hakkında hapis ve para cezasından başka
ca teklif lâyihasında gösterildiği gibi ufak bir 
kasabada sürgün cezasına da çarptırılmaları 
tesiri vahim olan bu file karşı yerinde bir hü
küm olduğuna Encümen de kani olarak teklifi 
kabule şayan görmüştür. 

Bu vesile ile kanunun metninde uyuşturucu 
maddelerin sayılması ne dereceye kadar muvafık 
olduğu uzun münakaşayı mucip olmuş ve mü
zakere sırasında Adliye vekili her ne kadar tek
lif lâyihasında meri kanunda olduğu gibi uyuş
turucu maddeler kanunun metninde sayılmış ve 
tasrih edilmiş olmakla beraber bu tadattan sarfı 
nazar edilerek (uyuşturucu madde) diye bir 
cümlenin yazılm asile iktifa edilmesi muvafık 

olacağını beyan etmiş ve encümen de bu tabi
rin maksadı temine kâfi olacağına ve çünkü mah
kemelerce tereddüt hâsıl olan hususlarda ehli
hibreye işin havale edilerek fennî mütalea alın
makta olduğuna ve bu işler çok defa adlî tıp mü
essesesine kadar sevkedilerek meselenin mahiye
tinin tamik edildiği görülmesine binaen kimyevî 
terkipleri gösterilmek suretile maddede uzun 
•boylu uyuşturucu maddelerin sayılmasında her 
bakımdan daha fazla bir faide memul bulunma
dığı cihetle (uyuşturucu maddeler) tabirinin ya-
zılmasilc maddenin kabulüne ekseriyetle karar 
verilmiştir. 

Bu arada meri maddede yazılı bulunan İcra 
Vekilleri Heyetinin kanunun metninde yazılı 
olanlardan başka icat edilecek uyuşturucu mad
delerin ilânına ait olan hükmün ipkası hususunda 
serdedilen mütalea da tezekkür edilmiş neticede 
gerek mevcut ve tanınmış ve gerekse yeni icat ve 
imal olunmuş herhangi bir uyuşturucu maddenin 
ilân suretile herkesçe bilinmesi zahiren lüzumlu 
ve faideli sayılabilirse de men ve zecredilmek iste
nilen husus mutlak olarak uyuşturucu madde ol
duğundan bunu yapan, satan ve kullananlar tesir
lerini bilerek yaptıklarına göre uyuşturucu halin 
mevcut olup olmadığını her vasıta ile araştırmak 
mahkemelerin kanunî salâhiyetleri cümlesinden 
olduğundan maddenin metninde ilân hakkında da 
bir hüküm bulunmasına lüzum görülmemiştir. 

404 ncü madde uyuşturucu maddeleri kulla
nanlar hakkında verilecek cezadan bahis bulun
makta olup bu maddede yapılan tadil, mükerrir 
sayılan bu maddeyi kullanmağı itiyat etmiş olan
lar hakkında sürgün cezası verilmesinin dahi 
maddeye ilâvesine ve alışkanlığı iptilâ derecesine 

vardıranlar hakkında mahkemece tıbben salâhı 
tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve 
tedavisine hükmolunmasr fıkrasının hastanede 
kalacak müddetin altı aydan eksik olmamak gi
bi bir kayde tâbi tutulmaması için yapılmıştır. 
Çünkü hastanede bulundurulmasından maksat 
bu madde müptelâlarının salâhları tıbben tebey
yün edinceye kadar olup İra müddetin fennin ica
bına göre altı aydan eksik olması da mümkün ola
bileceğinden maddede asgarî bir had tayininde 
bir faide mülâhaza edilmemiştir. Uyuşturucu 
madde kullananların alışkanlığı iptilâ derecesine 
vardığı takdirde bunları hastanede tedavisin
den başka ayrıca bir ceza verilip verilmemesi hu
susunda yapılan müzakere ve münakaşa netieesin-
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de her ne kadar alışkanlığı iptilâ derecesine vardır
mış olanların bir hasta sayılarak hükmen onların 
tedaviye mecbur tutulmaları kâfi olacağından ay
rıca bir ceza verilmesi doğru olmıyacağı müta-
leası ileri sürülmüş ise de uyuşturucu madde kul
lananların suç sayılan hareketlerinin saikı bu 
maddeyi kullanmaktaki iptilâ vaziyetlerine göre 
o şahsın irade ve temyiz kudretini büsbütün muh-
tel bırakacak bir tesir altında kalmış iseler umu
mî hükümlere göre onların hareketi esasen suç 
sayılamıyacağı ve ancak bu maddeleri kullananlar 
velev iptilâ halinde olsa bile insanî bir mülâhaza 
ile mahkeme kararile hastanede salâh bulun
caya kadar tedavi edildikten sonra ayrıca sürgün 
cezası çekmeleri bu suçun tevlit ettiği içtimaî za
rarlara karşı yerinde müessir bir tedbir olduğu 
neticesine varılarak maddeye bu yolda bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

494 ncü maddede bu lâyiha ile yapılan tadil, 
1939 tarihinde 3708 sayılı kanunla yapılan de
ğişiklikte 492 nci madde mevcut hükümlerle te
aruz etmiş olduğundan bunu gidermek üzere mad
denin değiştirilmesi teklifi Encümence de lüzum
lu görülmüş ve bu maksadı ihtiva eder tarzda ka
leme alman madde kabul edilmiştir. 

526 nci maddede yapılan tadil maddenin bi
rinci fıkrasındaki (Muadelet düşüncesi) kaydının 
vuzuh ifade etmemesinden dolayı bu noktanın 

düzeltilmesi ve maddeye ilâve edilen bir fıkra ile 
de arapça ezan ve kamet okuyanların şapka ikti-
sâsı ve Türk harflerinin kullanılması hakkındaki 
kanunî mecburiyetlere aykırı hareket edenler mi-
sillû cezalandırılmasının tasrihi maksadına müs
tenittir. 

573 ncü madde, sarhoşluğu iptilâ derecesine 
vardıranların hastanede tedavilerine mahkeme
lerce karar verilmesine dair olan hükümdeki 
altı aydan aşağı olmamak kaydının uyuşturucu 
maddelerdeki hüküm gibi kaldırılarak (Tıbben 
salâhı tebeyyün edecek) suretinde değiştirilmesi
nin lüzumlu görülmesinden tadil edilmiştir. 

Encümence arzedilen mucip sebeplere göre 
hazırlanan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye En. Rs. Bu M. M. Kâ. 
Çorum Kocaeli Konya 

M. Çağıl 8. Yargı G, Gültekin 
Balıkesir Bingöl Bursa 

O. N. Burcu Feridun Fikri A. Akgüç 
imzada bulunmadı 

Erzincan Gazianteb Hatay 
A. Fırat ö. A. Aksoy B. S Kunt 

Kastamonu Kayseri Manisa 
A. Binkaya R. Özsçy A. Tümer 

Trabzon Zonguldak 
F. A. Barutçu Ş. Devrin 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun on mad
desi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiş ve hiza
larında numaraları gösterilen maddeler yerine 
ikame edilmiştir : 

Madde 18 : Sürgün cezası gerek cürmün 
işlendiği ve gerek cürümden zarar gören şahıs 
ile mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşa
ğı altmış kilometre uzakta bulunan ve mahkeme 
ilâmında yazılı olan bir şehir veya bir kasabada 
mahkûmun ikamete mecbur tutulmasından iba
rettir. Bu cezanın müddeti altı aydan beş se
neye kadardır. 

Ceza mevkiinin, tabiî ahvali mahkûmun ha
yatı için katî bir tehlike teşkil ederse veya em
niyet ve asayişe yahut mahkûmun sanat ve mes
lekinin icrasına taallûk eden mahzurlar bulu
nursa Cumhuriyet müddei umumisi veya maznu
nun talebile sürgün cezasının infaz olunduğu 
yerdeki, hükmü veren mahkeme derecesinde bu
lunan mahkeme kararile sürgün yeri tebdil olu
nabilir. Bu derece mahkeme olmıyan yerlerde. 
bu kararlar , o kaza dairesinde bulunan ayni 
derecedeki mahkeme tarafından verilir. 

Madde 65 : 
I - Suç işlemeğe teşvik veya suçu irtikâp ka

rarını takviye ederek yahut fiil işlendikten son
ra muzaheret ve muavenette bulunacağını va-
deyleyerek, 

II - Suçun ne suretle işleneceğine müteallik 
talimat vererek yahut filin işlenmesine yarıya-
cak iş veya vasıtaları tedarik ederek, 

III - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sı
rada muzheret ve muavenetle icrasını kolaylaş
tırarak, suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile 
mahsus olan ceza ölüm cezası veya müebbet ağır 
hapisten ibaret olduğu takdirde on seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandı
rılır ve sair hallerde kanunen muayyen olan ce
zanın yarısı indirilir. 

Bu maddede yazılı fiillerden birini işleyen 
kimsenin iştiraki inzimam etmeksizin fiilin irti
kâbı mümkün olamıyacağı sabit olan hallerde o 
kimse yukarıda gösterilen tenzilâttan istifade 
edemez, 

Madde 80 : Bir suç işlemek kararının icrası 
cümlesinden olarak kanunun ayni hükmünün 
bir kaç defa ihlâl edilmesi, muhtelif zamanlar
da vaki olsa bile bir suç sayılır. Fakat bun
dan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden 
yarıya kadar arttırılır. 

Madde 95 : 
I - Kabahat ile mahkûm olan kimse hüküm 

tarihinden itibaren bir sene içinde biri cürüm
den veya evvelki hükmün verildiği mahaldeki 
asliye mahkemesinin kazası dairesinde diğer bir 
kabahatten dolayı ayni cinsten veya daha ağır 
bir cezaya, 

II - Cürüm ile mahkûm olan kimse hüküm 
tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği diğer 
bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsin
den bir cezaya yahut hapis veya ağır hapis ce
zasına mahkûm olmazsa, cezası tecil edilmiş olan 
mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sayılır. Aksi 
takdirde her İM ceza ayrı ayrı tenfiz olunur. 

Madde 268 : Bir kimse kavlen veya filen her 
ne suretle olursa olsun adlî, idarî, siyasî, veya 
askerî resmî bir heyet huzurunda veya bir hâ
kimin duruşma yaptığı sırada şeref ve haysi
yetine veya vakarına tecavüz ve hakarette bu
lunursa altı aydan üç seneye kadar hapis ceza
sına mahkûm edilir. 

Bu fiil, 266 ncı maddede gösterilenlerle yu-
karıki fıkrada yazılı olanlara hitap edilmiş 
telgraf, telefon, mektup, resim veya her han
gi bir yazı vasıtasile işlendiği takdirde de ay
ni ceza verilir. 

Birinci fıkrada yazılı heyetlerden birine 
karşı işlenen hakaret cürmü hakkmda o heye
tin mezuniyeti olmadıkça takibat yapılamaz. 

Cürüm muhtelif derece ve sıfattaki zevat
tan mürekkep bir heyet aleyhine vaki olmuşsa 
mertebe itibarile en büyük âmirin mezuniyeti 
olmadıkça takibat icra olunamaz. 

Madde 403 : Uyuşturucu maddeleri izinsiz 
memlekete sokmağa çalışanlarla sokanlar ve 
memleket içinde izinsiz satanlar ve alanlar veya 
satmak üzere yanında bulunduranlar ve bunla
rın alınıp satılmasına ve her ne suretle olursa 
olsun tedarikine veya kullanılmasına vasıta 
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olanlar ve imal ve izinsiz ihraç edenler ve mah
sus bir yer tedarikile veya başka suretle halkı 
celbederek bunların kullanılmasını kolaylaştı
ranlar bir seneden beş seneye kadar hapis ce-
zasile birlikte ufak kasabalardan birinde infaz 
edilmek ve iki seneden aşağı olmamak üzere sür
gün cezası ve uyuşturucu maddenin her gram 
veya küsuru için bir lira hesabile ağır para ce-
zasile mahkûm edilirler. Şu kadar ki para ce
zası her halde iki yüz liradan aşağı olamaz. 

Madde 404 : 403 ncü maddede yazılı uyuştu
rucu maddeleri kullananlar veya yanında bulun
duranlar iki aydan altı aya kadar hapis ve beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edi
lirler. 

Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasın
dan başka ufak kasabalardan birinde infaz 
edilmek ve altı aydan aşağı olmamak üzere 
sürgün cezası da verilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin 
alışkanlığı iptilâ derecesinde ise tıbben salâhı 
tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve 
tedavisine hükmolunur. Hastane bulunma
yan yerlerde ise bu kabil kimseler hastane bu
lunan yerlere sevkedilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanmağı iptilâ de
recesine vardıranlar hakkmda, hastanede sa
lâh bulduklarından sonra infaz edilmek üzere, 
altı ay sürgün cezası da hükmolunabilir. 

Madde 494 : Hasadı veya bozumu yapılmış 
veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz 
tamamile kaldırılmamış olan tarladaki başakları 

veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kalmış 
mahsulleri toplayan kimse sahibinin şikâyeti 
üzerine bir aya kadar hapis veya elli liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Madde 526 : Salahiyetli makamlar tarafın
dan adlî muameleler dolayısile yahut amme em
niyeti veya amme intizamı veya umumî hıfzıs-
sıhha mülahazasile kanun ve nizamlara uygun 
olarak verilen bir emre itaat etmiyen veya bu 
yolda alınmış bir tedbire riayet eylemeyen kim
se, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdir
de, bir aya kadar hafif hapis veya elli liraya ka
dar hafif para cezasile cezalandırılır. 

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla 
Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1553 
sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya mec
buriyetlere muhalif hareket edenler veya arap-
ça ezan ve kamet okuyanlar üç aya kadar hafif 
hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezasile cezalandırılırlar. 

Madde 573 : Sarhoşlukta itiyadı iptilâ dere
cesine varmış olanların salâhı tıbben tebeyyün 
edinceye kadar bir hastanede muhafaza ve 
tedavisine hükmolunur. Mahkûm, hastane ol
mayan yerlerde ise hastane bulunan yere gön
derilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

>>»-<< 
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