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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış Eko
nomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
Attilâ Karaosmanoğlu'nun; 

Vazife İle yurt dışına giden İmar ve İskân 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'na, dönüşüne ka-
lar, Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Kültür 
Bakanı Talat Halman'a, dönüşüne kadar, Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in; 

Vazife ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba
kanı Cahit Karakaş'a, dönüşüne kadar, İmar 
ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun ve
killik etmelerine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
releri okundu ve bilgi edinildi. 

18 - 25 Eylül 1971 tarihleri arasında Lond
ra'da yapılacak Atlantik Andlaşması Derneği 
Genel Kurul toplantısına katılacak C. Senatosu 
üyelerinin 10 gün süreyle görevlendirilmelerine 
dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve ekli lis
tede adı geçen Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
vazifeyle yurt dışına gitmeleri kabul edildi. 

Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nın 
daveti üzerine, «Dünya Nüfus Sorunu ve Aile 
Plânlaması Metotları Teknolojisi» konularında 
incelemeler yapmak üzere 20 Parlâmento üyesi
nin takriben dört hafta süreyle görevlendiril
melerine dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve 
ekil listede adı geçen Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin vazife ile yurt dışına gitmeleri kabul 
olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi
nin ikinci müzakeresi tamamlandı, yapılan açık 
oylama sonucunda teklifin tümü kabul edilerek, 
kesinleşti. 

21 Eylül 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşime 19,25 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Mehmet Tfnaldı Hüseyin Öztürk 
Kâtip Kâtip 

Kastamonu Bitlis 
Mehmet Çamlıca Orhan Kürümoğlu 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 

Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/579) 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 

Ayrım'in, Muğla İlinin Fethiye İlçesine bağlı 
Prens adasına dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/838) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, Adana ilinin Karaisalı -
Çatalan Bucağını takiben yapılmakta olan as
falt yola dair yazık soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/839) 
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©İRİNDİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürüm'oğlu (Bitlis) - Hüseyin öztürk (İSivas) 

BAŞKAN — 117 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye Kasım 
Giilek'in, Hükümetin iktisadi güçlüklere, Ana
yasa değişikliğinin de sağladığı imkânlarla der
hal el atması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı kontenjan 
üyesi Sayın Kasım Gülek, iktisadi konuların 
derhal ele alınması gerektiği konusunda gün
dem dışı söz talebinde bulunuyorlar. Buyurun 
Sayın G-ülek. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; Anayasa değişikliğini hamdolsun geçir
dik, hayırlı olsun. Derhal iktisadi konulara el 
koymak gerektiği kanısındayım. Gözümüzün 
önünde şöyle bir yeri var. Memlekette bir pa
halılık var, millet bundan gocunmaktadır, ik
tisadi hayat yavaşlamıştır adeta felce uğramış
tır, alış - veriş durmuştur, sınai üretim alanın
da, hele ihracatta azalmalar aksamalar vardır. 
Bilhassa özel yatırımlar çok azalmış, çok ya
vaşlamıştır. Bunların mesulünü aramanın fay
dası yok, sorumluluk bugünkünde de, dünkün
de de, daha evvelkinde de olabilir, vardır da. 
Her devrin övülecek tarafı da, yerilecek tara
fı da vardır. Aslında, ileriye ışık tuttuğu niıs-
bette geçmiş üzerinde durmak faydalıdır, ama 
tedbir alma görevi bugün iktidarda olan Hü
kümetindir. 

Sayın arkadaşlarım, hepiniz memleketi çok 
iyi bilirsiniz, olayları izliyorsunuz. Bugün hal
kın üzerinde durduğu şey, Anayasa değişikli
ğinden çok daha fazla pahalılık, işsizlik ve alış 
veriş azlığıdır, iktisadi ferahlık, iş, faaliyet 
eğer düzelirse öteki meseleler daha kolay hal
ledilir. Bu bakımdan derhal, ama derhal ikti

sadi konulara el konimak lâzımdır, iktisadi 
konular sıkıyönetimle, Anayasa değişikliğiyle, 
çıkarılacak kanunla-rla halledilmez; bunların 
kendilerine göre özel kanunları, özel tedbirleri 
vardır. 

'Konu son derece zor, ama yerinde alınacak 
enerjik tedbirlerle halledilebileceğine inanıyo
rum. iktisadi durumumuzun aydınlık yönü, 
hamdolisun bu sene iyi bir malh'sul var. Uzun 
zamandır görülmemiş iyi hava şartları esaslı 
bâzı maddelerimizde buğdayda, pamukta, son 
derece memnuniyet verici mahsul durumu mey
dana getirdi. Bunlardan iyi faydalanmak lâ
zım, ihracat yapmak imkânımız var, bunları iyi 
sağlamak lâzım. 

Hükümet Anayasa değişikliği üzerinde çok 
durdu. Anayasa değişikliğini tabiî Hükümet 
teklif edemez, ama öncülük etti, tasarı hazırla
dı, partilerin bu konuda bir araya gelmesin
de öncülük etti, faydalı oldu. Anayasa değişik
liği ile Hükümete önemli yetkiler, büyük im
kânlar sağlanmaktadır. Bu imkânlarla hemen 
iktisadi meseleleri ele almasında büyük fayda 
vardır. 

'Bu Anayasa değişikliği konusunda partile
rin birlik olarak beraber çalışarak bir sonuç 
elde etmiş olmaları son derece memnuniyet ve
rici bir hâdisedir, önümüzdeki zor iktisadi! du
dumun hallinde de aynı şekilde partilerin iş
birliği etmeleri ümidedilir, inşallah bu da olur. 

iktisadi konular çok âcildir. Reformları bi
tirelim ondan sonra bunları ele alalım demeye 
gelmez. Reformlar elbette lâzımdır, yapılacak
tır; reformlar için Anayasa değişikliğinde bü
yük imkânlar sağlanmıştır. Reformlara taraf
tar olduğumuzu her vesileyle söyledik. Zaten 
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reformlara taraftar olmuyorum diye ortaya çı
kan da olmadı. Toprak reformu, eğitim refor
mu, malî reform, Devlet reformu hepsi yapıla
cak. Bu reformların başında belki de toprak re
formu gelecek, yapılmalı, olmalı. Ancak, şunu 
da iyi bilmeli ki, reformları halk benimserse 
devamlılığı sağlanmış olur, başarılı olur. Be
nimsetmek kabildir, benimsetmenin yolunu bil
mek lâzımdır. Bu reformları getirenler samimi
yetlerinden halka emniyet kaynağı vermelidir
ler. Halk emin olmalıdır; bunlar samimidir, 
iyiliğimizi istiyor. Bunun yolu da halka gir
mektir, kendini sevdirmektir, halka samimi ol
duğunu inandırmaktır. 

Türk Milleti kendisiyle beraber olduğuna 
inandığı, samimiyetinden emin olduğu insanla
rın, politik liderlerin getirdiği en ileri görüşü 
benimser, en ileri reformları kabul eder. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasadaki değişik
likler milletimize hayırlı olsun. Bunlar hakika
ten lâzımdı ve yapıldı. Temenni edelim ki, bu 
değişikliklerin sağladığı imkânlarla Hükümet 
biran evvel milletin sıkıntısını çektiği iktisadi 
konuları ele alacak ve bunlara hal çaresi bula
caktır. 

Anayasa değişiklikleri, Türkiye'yi bir adım 
daha ileri götürmüştür kanısındayım. Çünkü, 
bir ahenk içinde bu değişiklikler yapılabildi ve 
dünya ile mukayese edersek kendimizin hiçbir 
geri tarafı yok. Anayasa değişikliklerinin 
memleketimize, milletimize hayırlı olmasını di
lerim. Demokratik, lâik, sosyal hukuk devle
ti Türkiye, hür dünyada şerefli yeri ile daima 
iftahar edebilecektir. Saygılarımı sunarım. 

,2. — Devlet Bulum ve Başbakan Yardımcısı 
Attilâ Karaosmanoğlu'nun. Hükümetin iktisadi 
güçlüklerin halledilmesiyle ilgili çahşmedara ilk 
günden itibaren başladığına ve devamlı olarak 
tedbirler aldığına, iktisadi güçlüklerin halledil
mesi için Cumhuriyet Senatosu üyelerinin han
gi tedbirlerin (ummasını istediklerini bildirmek 
suretiyle Hükümete yardımcı olmalarına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın 
Karaosmanioğla. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU — Sa
yın Başkan, saym senatörler; Sayjm G-ülek, Hü
kümetin biran önce iktisadi konulara eğilmesi 

I lüzumunu belirten bir konuşma yaptılar ve ik
tisadi konuların reformlardan sonraya bırakıl
maması gereğini ifade ettiler. Bu arada da ik
tisadi güçlüklerin bâzı vasıfları üzerinde veya
hut da özellikleri üzerinde, bugünkü görüntü
leri üzerinde durdular. Bâzı yanlış anlaşılma
lara sebebiyet vemıametsi için 1 - 2 konuda kı
sa açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Bir defa, Hükümetin, önce reformları ya
palım, ondan sonra ikfcidasi güçlükleri ele ala
lım, şeklinde bir tutumu yoktur. Hükümet, 
iktisadi konularla ilgili, iktisadi güçlüklerin 
halledilmesi ile ilgili çalışmalarına ilk günden 
itibaren başlamıştır ve reform çakşmalariyle, 
gündelik çalışmalar arasında iyi bir muvazeme 
kurmaya gayret etmektedir. 

Bu bakımdan, Hükümetin çalışmalarında 
reformlarla, iktisadi güçlüklerin halli konusun
da zaman itibariyle bar farklılaştırma söz ko
nusu değildir. Kaldı ki, iktisadi güçlüklerim 
halledilmesi yolunda yapılan tenteid ve görüş
melerde Hükümet, her zamam sayın senatörler
den, sayın mületvaMllerindeın, Hükümetin neyi 
değiştirmesini, hangi tedbirlerin alınmasını ve 
bunları belirtmelerini de bilhassa istirham et
mektedir. Çünkü, gecıel olarak iktisadi güç
lüklerden şikâyet edip, Hükümetin enerjilk 
tedbirler almasını talebedip, bunların neler 
olacağını söylememek bizi bir miktar karanlık: 
içinde bırakmaktadır. Hükümet, görebildiği 
kadarı ile gerekli iktisadi tedbirleri devamlı 
olarak almaktadır ve pek çok hükümetlerin al
makta güçlük çekebileceği, üzerine şimşekler 
çekebilecek bâzı tedbirleri de bugüne kadar 
almıştır, almaya devam edecektir ve reformla
rı da aksatmadain yapacaktır. Bunu bilhassa 
belirtmek: isterim. 

ikinci olarak üzerinde durmak istediğim 
konu, bugünkü iktisadi güçlüklerle ilgili olarak 
sayın üyelerin zaman zaman ileriye sürdükleri 
konudur. Bugün Sayın G-ülek de nedense, na
sıl olduğunu iyi bir şeMlde teşhis edemediğim 
bir yanlış anlamaya iştirak etmiş bulunuyor. 
Türkiye'de, ihracatın azaldığı konusunda, dış 
ticarette güçlükler olduğu konusunda bâzı çev
relerce yayılmaya çalışılan ve fakat yanlış «olan 
bir kanaat vardır. Bunu huzurunuzda bilhas-

I sa açıklamak isterim: 
Türkiye'de ihracat 29 Nisan'da getirilmiş 

I olan yeni rejimden itijbaren azalmamakta, bi-
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lâkis artmaya devam etmektedir. Bu yıl tedi
ye muvazenemiz, belki 1930 lardan beri gö-
rülmddak derecede iyi bir sonuç ile kapanacak
tır. Bu iyi sonucun elde edilmesinde dışarıda
ki işçilerin gönderdikleri dövizlerim de çok 
önemi rolü olacaktır. 

Anoak, buna ek olarak... (A. P. sıralarından 
«ticaretimizde bir gelişme yok, artmamış, düş
müştür,» sesleri) 

Anlatacağım efendim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin, ha
tip dinlendikten sonra itirazı olan sonra itira
zımı belirtsin. 

Sayın Bakan, devam ediniz, buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOaLU (De
vamla) — Sayın üyelerin o konudaki soruları
na da cevap vermeye gayret edeceğim. 

ihracatımızda da önemli artışlar meydana 
gelmektedir. Bulgun konîvertibl döviz sahasın
daki ihracatımız Ocak ayından itibaren, geçen 
yılla nisbetle % 8 den fazla bir artış göstermiş 
durumdadır. 

Ancak, burada bir hususu bilhassa belirtmek 
isterim. İhracatımızı 2 grup halinde mütalâa 
edebiliriz. 

(Birincisi, klâsik 4 ihraç maddemizden mey
dana gelen kısım, yani pamuk, tütün, üzüm ve 
fındıktan meydana gelen kısım; 

Diğeri de, diğer ihraç malları, ki işerisin ie 
sınai mamullıerimiz ve bir kısım zirai mamulle
rimiz yer almaktadır. 

Bunlara 'bakıldığı zaman, bilhassa yeni geti
rilen ihracat rejimi dolayısiyle sıkıntıya uğradı
ğı taihmin edilen mamul maddeleri içine almış 
olan grupun yeni ihracat rejiminin gelmesinden 
bu tarafa % 35 gibi bir hızla, geçen seneye nis
betle artmakta devam ettiği görülmektedir. 

Bıina mukabil, geleneksel ihraç mallarımız
da, bilhassa Mayıs ve Haziran aylarında ve 
Temmuz ayının bir kısmında pamuk dolayısiyle 
bir gerileme olmuıtur. Bunun sebepleri gayet 
açıktır, ıhecs-bı gayet açıklıkla verilebilecek du
rumdadır. 

Birinci sslbep, geçen yıl meydana çıkmış olan 
iyi dünya konjonktürü dolayısiyle ve o zamanki 
Hükümetin bir önemli noktayı gözden kaçırmış 
olması doCıayı>iyle pamuk ihracatımız suratla ve 

bu seneye hiçbir pamuk stoku devredilmiyecek 
şökillde yapılmış olmasındandır. Büyük ölçüde 
alivre satışlara imkân verilmiştir. Dünyada pa
muk fiyatlarında bir artış olduğu halde, alivre 
satışlar dolayısiyle düşük fiyatlarla pamuğ-umuz 
erken satılmıştır. Bu sebeple alivre fiyatlardaki 
seviye ile, daha sonra dünyada meydana gelen 
pamuk fiyatları seviyesi arasımda Türkiye'nin 
aleyhine 20 milyon dolardan fazla bir fark te
şekkül etmiştir. Biz, bunu hesaba katarak ve 
bu sene dünya pamuk istihsalinin geçen seneye 
niabetîe daha düşük olduğunu, Türkiye'nin pa
muk istihsalinin iyi olması dolayısiyle bu du
rumdan büyük ölçüde istifade edeceğimizi, ge
rek tediye muvazenemiz bakımından, gerek 
müstahsıllarımız bakımından büyük ölçüde is
tifade edebileceğimizi hesaba katarak, müstah-
sillarımızın da şikâyetlerini kabul ederek, sesi
mizi çıikarmıyarak, alivre satışlarının yapılma
sını ıgeoilktirdik. Bugün öyle tahmin ediyorum 
ki, pamuk müstahsıllarımız, pamuk ile uğraşan 
kooperatiflerimiz ve pamuk ile uğraşan tüccar
larımız bu geciktirme kararımızdan dolayı pek 
çok memnundurlar. Çünkü, dünya piyasalarında 
pamuğun fiyatı çok büyük ölçüde artmıştır ve 
artmakta da devam etmektedir. Fakat bunun 
tesiri ile, yani pamuk fiyatlarında alivre satış
larının yasak edilmiş olması, bir süre için buna 
müsaade edilmemiş olması ve alivre satış yapı
labilecek istihsal miktarının tâyin edilmesi do
layısiyle pamuktan gelecek olan gelirimizin te
diye muvazenesi hesaplarında veyahut ihracat 
hesaplarında görülmesi bir miktar gecikmiştir. 

Bu bakımdan, bizim defalarca durumu açık
lamaya gayret etmemize rağmen pek çok kişi
ler ihracatın azaldığı yönünde görüşlerinde ıs
rar etmişler, rakamlar açıklamış olmamıza rağ
men bunda ısrar etmişlerdir. Bunlara karşı söy-
liyebileeeğim tek şey, sena sonu geldiği zaman 
bu ihracatın azaldığı, ithalâtın, yeni ithalât re
jimi dolayısiyle kâfi miktarda yapılamadığı, bu
nun için ithalât mallan ile ilgüi kuyrukların te
şekkül edeceği konusunda iddialarda bulunan 
kimselerin yıl sonu gelip, yıl sonu itibariyle ra
kamlar ortaya çıktığı zaman bu iddialarını ha
tırlamalarıdır. Bnmlar hatırlamazlarsa, tabiî fır
sat elimize geçtiği zamlan, biz kendiler'Üne hatır
latacağız. Gayet rahat olarak bunu söylüyorum. 
Çünkü, bu sene tediye muvazenemiz her sene-
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kinden çak daha iyi bir gelişme gtöstermcfctcıiis" 
va ıbu şdkilddki gelişmesine engel olacak bir du
nun da ortada yoktur. 

İhracatım mı şekildeki iyi gelişmesine mu
kabil, ithalâtımız önjemli ölçülerde artışlar gös
termektedir. Fakat, itihalâttaki artışı da, işçi 
dövizlerimizde meydana gelen önemli artışlar 
dolayısiyle kapıyabilecek durumdayız. Bugün 
ıdaha yüksek seviyede bir ticaret hacmi ile Türk 
ekonomisi 1971 yılından çıkmış olacaktır. 

Yatırımlarda bir miktar duraklama yardır, 
olmuştur. .Fakat bu duraklamalar süratle orta
dan kalkmaktadır. Bumu defalarca ifade ve za
ten biz de kabul ettik. Buna da tedbirler arıyo
ruz. 1972 programı bunları ortadan kaldıracak 
şekilde formüle edilecektir. Uzun vadeli plân 
çalınmaları, Türkiye'nin çok daiha yukarıda bir 
gelir seviyesine daha süratle ulaşabilmesi için 
daha yukarı seviyede bir ticaret hacmi ile, dün
ya piyasalariyle iş yapması tedbirlerini ve da
ha sağlam esaslara göre kalkınması tedbirleri
mi beraberinde getirecektir. 

Bu bakımdan, Hükümetin iktisadi bakım
dan güçlüklerle ilgilenmediği konusundaki id
diaları ben müsaadenizle kabul etmiyorum, ik
tisadi güçlüklerle ilgili konular üzerinde de
vamlı olaraş duruyoruz ve devamlı olarak ted
birler getiriyoruz. Ancak, bu tedbirlerin belki 
sayın Gülek'in söylediği gibi, reformlar için 
söylediği gibi, kamu oyuna duyurulmasında ve 
kamu oyunun bu konularda bizim tarafımızda 
tutulmasında güçlük çekiyoruz. Bu güçlüğün 
çeşitli sebepleri var. Fakat, bu güçlükte bize 
Sayın Meclis ve Senato üyelerinin yardımcı ol
malarını istemek bizim hakkımızdır. Türkiye 
hakikaten güç bir devirden geçmektedir. Bu 
güç devrin getirdiği birtakım istisnai durumlar 
mevcuttur. Biz doğrudan doğruya her hangi 
bir partiye dayanmayan, her hangi bir 
partinin basın organlarını kullanamıyan, 
kullanmak istemiyen, (bunun için daha önceki 
hükümetlerin, bâzıların m başvurduğu ikna ve
yahut kendi yönüne çekme gayretlerine girmi-
yen bir hükümet olarak meselelerimizi ancak 
sonuçlariyle benimsetmek ve kabul ettirmek 
için gayret sarf ediyoruz. Bunda, uzunca bir 
vâdede başarılı olacağımızı, kamu oyunun, bi
zim reformlarım getirilmesinde, ve formüle edil
mesinde ve kabul edilmesinde ne kadar samimî 

olduğumuzu göreceğini ve bizi destekliyeceğini, 
bu bakımdan ümidediyoruz. 

Ancak, kısa vâdede bâzı meseleleri anlat
makta ve açıklamakta güçlük çektiğimiz mu
hakkaktır. Sizlerim bu konularda bizi ikaz et
menizi fakat ikazlarınıza karşı yaptığımız açık
lamaları da kabul ederek, aynı konularda bizi 
tekrar tekrar izah etmeye ve çeşitli konuları 
açıklanmışken tekrar açıklamaya mecbur bırak
mamanızı bilhassa istirham etmek isterim. 

Halkın reformları benimsemesi konusu, Tür
kiye'nin güçlüklerinden bir tanesidir. Biz, bâzı 
şeyleri söylerken herkesin kendi kafasından ge
çeni söylemeye gayret etmemiz olarak istenip 
görünebiliyor. Onun için de söylediklerimizi an
latmak ve kabul ettirmek imkânlarıma sahibola-
mıyoruz. Fakat, öyle ümidediyoruz ki, reform 
çalışmaları tamamlanmıştır, Meclislerimize, Se
natolarımıza geldiği zaman toplumumuzun kal
kınması yönündeki gayretlerine yardımcı ola
cakları için, hepinizim desteği ile kamu oyuna 
bunları kabul ettireceğiz ve uygulamasına geçe
ceğiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Şiddetli al
kışlar) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Usul 

hakkımda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkımda ise, neyim usu
lü efendim? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayım 
Başkan, gündem dışı olarak Sayım Gülek'in ko
nuşması münasebeti ile Devlet Bakanı, Başba
kan yardımcımız Sayın Attilâ Karaosmamoğlu, 
memleketin ekonomik durumundan, halkın re
formları benimsemesine kadar konuştular, içtü
züğün 132 nci maddesi gereğince, «iç ve dış po
litikaya ilişkin konularda Hükümet gündem 
dışı olarak Cumhuriyet Senatosuna her zaman 
kendiliğinden bilgi verebilir. (....)» demektedir. 

Konuşmaları taşdı, bilgi vermeliler. O müna
sebetle, 132 nci maddemin işletilmesimi arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayım Orbom, 132 mci madde, 
biliyorsunuz, Hükümet, kendiliğimden iç ve dış 
politika hakkımda meclislere gündem dışı bilgi 
verdiği zaman işletilmektedir. 
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Gündem dışı olarak her hangi bir üye bir 
meseleyi ortaya koyduğu zaman, o üyeye, o 
mevzu hakkında bilgi verme öteden beri içtüzü
ğün 132 ncd maddesinin tatbikatı dışında mü
talâa edilmiştir. 

Bu itibarla, Sayın Bakanın konuşmaları Sa
yın Gülek'in konuşmasına aydınlatıcı mahiyet
te bir cevap teşkil eder şekilde telâkki olundu
ğu için, 132 noi maddeyi işletmemiz mümkün 
değildir ve şimdiye kadarki tatbikatımız da bu 
merkezdedir. (0. H. P. sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri) 

3. — Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ün, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topal-
oğlu'nun Bakanlık görevine başlamasından son
ra birçok umum müdürler ile yüzlerce memur ve 
işçiyi işlerinden uzaklaştırdığına ve Bakanın bu 
konudaki tasarrufları üzerinde Cumhuriyet Se
natosunca gerekli araştırma ve soruşturmanın 
yapılmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bolu 
Üyesi Saym Yılimaztürk, memur ve işçinin iş
yerlerinden uzaklaştırılmaları hakkında gün
dem dışı söz talebetmişlerdir. Buyurun Sayın 
Yılmaztürk, kısa olmasını rica edeyim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, 12 Mart muh
tırasından bu yana iş başında bulunan parti-
lerüstü inandırıcı ve reformist Hükümetimizin 
bâzı bakanlarının bakanlık icraatında ne ölçü
de partizan ve reformcu olmaktan ziyade mu
ayyen maksadını tahakkuk ettirici tipte çalış
tığının bir misalini arz edeceğim. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Topaloğlu Bakanlığa gelir gelmez bir
çok genel müdürleri hemen işinden uzaklaş
tırmakla kalmamış, aynı zamanda bu genel mü
dürlüklerin içinde bulunan en büyükten en kü
çüğe kadar yüzlerce memur ve işçinin iş âkit-
ierini feshetmiş ve işyerinden uzaklaştırmış-
tır. 

Çok vaktinizi almamak için bir - iki misal
le yetineceğim. Meselâ Türkiye Petrolleri Ge
nel Müdürünü hemen yerinden uzaklaştırmış, 
her yönü ile mensupları tarafından takdir gö
ren bu akadaşı uzaklaştırmakla, - siyasi yön
den haklılığı olabilir, genel müdür belki men-
subolduğu bir siyasi partinin siyasi kanaatleri 
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dışında bir görüşte olabilir. Ama onun yerine 
getirdiği şahısların en az onun kadar o mües
sesede faydalı olması niteliği aranmalı idi. Ay
nı şekilde Petrol Ofisinde ve Türkiye'ye bü
yük ümitler veren ve sanayileşmede büyük yeri 
olan Petro - Kimya, (Pet - Kim) tesislerinde 
de aynı tatbikatı görmek çok büyük üzüntü ver
mektedir. 

Meselâ Pet - Kim tesisinde Petro - Kim
ya Tesisi Genel Müdürünü uzaklaştırmış ve 
onun yerine kendi paralelinde, elbette kendisi
nin çalışabileceği bir şahsı getirtmiştir. Buna 
bir şey demiyorum. Fakat, daha önceki genel 
müdür, muayyen şartlarla orada çalışmakta 
iken meselâ ondan evvelki genel müdür 10 000 
T.L. maaş, 2 000 T.L mevki, mesai ve mesuliyet 
tazminatı ve 750 T.L. makam tazminatı alır 
iken ve o şartlarda vazife ifa ederken, onun 
yerine getirilen Hamza Batuk, mukavelesini şöy
le yapmış veya mukaveleyi bu şekilde yapma
sını Sayın Topaloğlu temin etmiştir. Maaş 
12 000 T.L. Önceki genel müdür 10 000 T.L. 
idi. Tazminat, önceki 2 000, Hamza Batuk 
2 400. Diğer tazminat, 750 ve ceman yekûn 
15 150 T.L. ediyor. 

Muhterem senatörler 
Parlâmento üyesinin 7 000 küsur lira maaşı 

daima, göze batar ve efkârı umumiyede böyle
sine büyük olarak gösterilirken, genel müdür
lerimizin ve bilhassa yeni Hükümetimizin ge
tirdiği genel müdürlerin maaşlarını şöylece sı
ralıyorum ; 

Daha bu kararla da bitmiyor efendim, aynı 
makamda iki maaş nisbetinde ikramiye, 30 300 
T.L. yapar. 12 aya taksim edilirse, 2 525 T.L. 
Aşağı - yukarı aylık tutar iki ikramiye ile be
raber 17 675 T.L. na çıkıyor. Bunlara ilâveten 
bâzı sosyal haklar da mevcuttur. Ayrıca, bu ge
nel müdür, gel'isl'-de üç senelik mukavele imza 
etmiş ve imza tarihinden itibaren hemen 15 gün 
içinde isterse Petro - Kimya tarafından muka
velesi feshedilecek olur ise, üç senelik maaş tu
tarında tazminat. Bunu da hesabedecek olur
sak, aşağı - yukarı 17 675 T.L. maaş dedim. 
Buna şunu da ilâve etmek lâzım, daha önceki 
gensl müdür harcırahları bürüt 125 lira olarak 
iken, yeni gelen genel müdür, harcırahları net 
150 liraya, istanbul-izmir harcırahını da net 
250 liraya çıkarmıştır. Tabiî Petro^Kimya Genel 
Müdürü, İstanbul ve İzmit'teki tesislere kurula-
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cak ve kurulmuş olan tesislere gideceği düşünü
lür ise, oradaki işleri takibedeceği kabul edilir
se, net harcırah 250 lira ve ayda 8-10 gün ve
ya bir hafta gideceğini kabul edelim; böylece aşa
ğı - yukarı senede üç ay harcırah alacak de
mektir. Bu, ayda 2 000 lira bir fark yapmakta, 
böylece harcırah, 22 500 T.L. tutmaktadır. Ay
da takriben 2 000 lira civarında bir ilâve ile, 
bu genel müdürün aylık maaş tutarı 20 000 li
ra etmektedir. 

Şimdi, bu 20 000 Ura üzerinden üç senelik 
tazminatı hesaibedecek olursak, 36 ay, 720 000 
T.L. etmektedir sayın senatörler. Bunun kesin
tisi, yüzdesi ve sairesini çıkarırsak mukavele 
yapıp iş başına gelen bir genel müdür üç ay, 
iki ay çalıştıktan sonra her hanlgi bir sebep ve 
Hükümet veya bakan değişiklikleriyle işyerin
den uzaklaştığı zaman bu tüyü bitmedik yeti
min hakkı bulunan bu fakir milletin vatandaş
larının fertlerimin vergilerinden, gelirlerinden 
meydaüa getirülen bu tesislere ve bu tesislerin 
basındaki bulunanlara beş ilâ altı yüz bin lira
nın üstünde bir tazminat ödemek gibi bir kül
fetin içine girmektedir. 

Elbetteki bu genel müdür, bu kadar yanlış 
vs yolsuz tutumlariyle orada kalamıyacağını 
çok iyi bildiği için, tabiî tazminat faslını çok 
?,yi denlkleştirmiş, ayarkfmış, hesabetmiş ve 
böylece ömrünün sonuna kadar alacağı parayı 
teminat altına almıştır. Şayet üç sene çalışır 
ise, ve üç sene sonunda Petro - Kimya tara
fından mukavelesi fesedilir ise, o zaman altı ay
lık tazminat almaktadır veya alacaktır. 

Bu Genel Müdür, bu kadarla kalmamış sa
yın senatörler, daha önce Pet - Kim İdare Mec
lisi tarafından personel çokluğa dolayısiyîe ar
tık adam alınmaması hususunda İdare Meclisi 
kararı alındığı halde, bunu dinlememiş hiçe say
mış daha doğrusu Bayın Topaloğlu, Petrol Ge
nel Müdürünü çektikten sonra Petro - Kimya 
tesislerinde hissesi bulunan Türîdye Petrolleri 
ve Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşmanın da 
mümessilleri üzerinde tadilât yapmak suretiyle 
Petro - Kimya idare Meclisini tamamen eline 
almış ve böylece eski idare meclisinin kararı ol
masına rağmen, 110 kişilik kadro almış ve bu
raya hemen süratle yemeden - içmeden yakın
larını yerleştirmeye başlamıştır. Bunlardan bir
kaç misal vereceğim; meselâ ilkokul mezunu 

olan ismail inan, ki eski bir C. H. P. Mir. 4 500 
lira maaşla Bakanlığın işçi - işveren Münasebet
leri Uzmanı olarak tâyin etmiştir. Yine iki es
ki arkadaşını 5 500 lira maaşla, ki bu Sait 
Molu, bir hukukçudur. Ayrıca böylesine 5 000 
liraya, 6 000 liraya, 5 500 liraya pekçok insan 
tâyin etmiş, bunlarla da yetinmemiş bir ajans
tan vazifeli bir kimseyi (Part - time) olarak, ya
ni muayyen zamanlarda haftada üç gün gelip 
çalışması kaydiyle de 3 000 lirayla 5 500 lira 
arasında maaşla vazife vermiştir. Bunlarla da 
yetinmemiş Personel Kanunu çıkarıldıktan son
ra, emekli olan kişilerin ancak pek zaruri hal
lerde iki bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu 
karariyle ve bilhassa böyle arşivlerde, çok mü
him yerlerde, eski yazı bilmek gibi veya çok 
ihtisası icabettiren işlerde istihdam maksadiyle 
işletilebilecek hükmünden istifade ile hemen iki 
emekli arkadaşını süratle almayı becermiş ve 
Ekrem Âlpagut ile Mübin Dikeli aşağı - yukarı 
6 300 er lira maaşla tâyin etmiştir. Bu maaşla
ra ayrıca % 20 mevki, mesai ve mesuliyet taz
minatı da ilâve edilecektir. 

Sayın senatörler, bir noktayı unuttum. Bu 
Sayın Genel Müdür Hamza Batuk, 20 000 li
ra maaşı az görmüş, bir de istatistik Genel Mü
dürlüğünün hayat pahalılığına göre, yapacağı 
ilâveleri de yüzde nisbetinde net olarak maaşı
na ilâve edilmesi şartını da mukaveleye koymuş
tur. Bu da ilâve edilirse, aylık maaşı Reisi
cumhurun maaşını zannediyorum geçiyor. 

Bir Genel Müdür muhterem senatörler, bu 
memlekette, kalkınmaya muhtaç, biraz evvel 
Sayın Başbakan Yardımcısının izah etmeye ça
lıştığı ekonomik güçlükler içinde kalkınmaya 
muhtaç her bakımdan fakir ve geri kalmış bir 
milletin birçok reformlarla hiç olmanıa bir in
san hayatı seviyesine, yalamaya lâyık olan m-
san hayatı seviyesine getirilmesine çırpındığı
mız bu milletin parası nasıl çarçur edilmekte; 
bunun misallerini çoğaltmak mümkün. Fakat 
ben vaktinizi almamak için bir tanesini ele al
dım, 11 genel müdür saymak mümkündür 
bu şekilde. Ve bu Genel Müdür yalnız bununla 
da kalmamış, Batman'a bir Müdür tâyin etmiş, 
Müdür daha gider gitmez, işbaşı yapar yapmaz 
«filân filân işçilerin işine son verdim» demij. 
Ve böylece Batman'da çalışan bigüna zavallı 
fukara vatandaş niçin ve neye uğradığını şaşır-
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mış kalmıştır. Bu da yetmiyor, yine yeni alı
nanlardan yüksek mühendislerin 2 500 liraya 
çalıştığı Petro - Kimya tesislerinde, Maçka Tek
nik Okulu mezunu, isim de verebilirim; Tiük-
han isminde bir kişi 3 600 liraya tesis, etüt ve 
proje kısmına alınmıştır, daha yeni, bir - iki ay
lık iştir bu. 

Bütün bunlar üzerine tabiî işçi sendikaları 
ve ilgililer «nasıl olur bu, bunu neye yapıyorum, 
nasıl yaparsın» gibi isticvaplar karşısında, Sa
yın Genel Müdür Hamza Batuk'un ifadesi şöy
le; Yapılan tasarruflar Orduya ve Millî Emni
yete mal edilmek istenmektedir. Şöyle ki; Pet
rol - İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Topkar; 
«Bu iş akdi fesihlerinin sebebini sorduğumda, 
Genel Müdür aynen şöyle diyor: Millî Emniyet
ten rapor var haklarında.» ismail Topkar «Ra
poru görmek isterim, lütfen gösterir misiniz?» 
dediği zaman, «üç gün sonra gel göstereyim.» 
diye cevap alıyor. Nitekim üç gün sonra aynı 
zat gidiyor, gittiğinde aldığı cevap: «Böyle bir 
şey yoktu, ben öyle göstermek için sana söyle
dim, işi idare ettim.» demekten de sıkılmamış-
tır. Yalan, tezvir, iftira, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin ve bu milletin gözbebeği olan Türk Ordu
sunun da tahkiridir bu. Sanki ordu böyle-isti
yormuş. Her kötü işte bir kötü moda var, «Or
du böyle istiyor» deniyor, işte bunu muhterem 
senatörler, bu Hükümetin başına ve bu Hükü
meti iş başına getiren Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin ilgililerine Yüce Senatomm kürsüsünden bu 

durumu ihbar ediyor ve ilan ediyorum. Daima 
kötülükler bilhassa böyle ihtilâller sonrası... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bu Hükü
meti Meclisler işbaşına getirdi efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Efendim, 12 Mart Muhtırası da işbaşına getir
miştir. Meclisler getirdi, Meclisler güven oyu 
verdi. Fakat benim anladığıma göre, şahsım adı
na konuşuyorum. Bu Hükümeti 12 Mart Muhtı
rası ve Türk Silâhlı Kuvvetleri getirdi. Ama, 
Meclisler güven oyu verdi... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Olmaz öyle 
şey, biz iş başına getirdik. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
O ayrı mesele, bizim de mesuliyet payımız var. 
Onu inkâr etmiyorum. Ben istersem düşürmek 
hakkına sahibim. Onu tasrih ediyorum. Ama, 
Orduya mal edilmek isteniliyor, yapılan kötü 
işler. Ordu istedi de yaptık demek istediklerini 
anlatmak için arz ediyorum muhterem senatör
ler. 

Onun için mesele budur ve böylesine kötü 
icraat ve tatbikatta bulunan bir bakanın ve 
onun getirdiği bir genel müdürün bu andan 
itibaren o makamda bulunmaması gerekir. Bu 
hususta gerekli araştırmayı, soruşturmayı, tet
kiki Yüce Senatonun yapması imkânı olan ne 
varsa, hepsini yapmak üzere dikkatlerinize arz 
eder, Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» 
adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkın
daki 1170 sayılı Kananım geçici 1 nci madde
sine iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu 
hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/503; Cumhuriyet Se
natosu 1/1267) (S. Sayısı : 1662) (1) 

(1) 1662 S. Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili aynı mahiyette 
iki takrir var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Bakan l ığ ım 
İzmir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi

nin «iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» aidi 
altında Ege üniversitesine katılması hakkında
ki 1170 sayılı Kanunun, geçici 1 nci maddesine 
2 fıkra ile, Ege Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6595 sayılı Kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısının müstaceliyetine 
binaen gündemdeki bütün diğer işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Şimıasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan izmir iktisadi ve Ticari ilim
ler Akademisinin, iktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesi adı altında Ege Üniversitesine katıl
ması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesine iki fıkra ile, Ege Üniversitesi 
Kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının, öne
mine ve müstaceliyetine binaen gündemdeki di
ğer islere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim, 

Bütçe ve Plân Komisyonu, 
Sözcüsü 

Mehmet Faik Aıtayurt 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz, oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etaniyenler... 
Kabul edilmiştir. Lütfen Hükümet ve Komisyon 
yerlerini alsınlar efendim. 

Raporların okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. Ta
sarının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir, ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

izmir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin 
«İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı al
tında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 
1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6595 sayılı Kanuna bir ek madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — izmir iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisinin «iktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine katıl
ması hakkındaki 30 . 4 . 1969 tarih ve 1170 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesine aşağıdaki 
iki fıkra eklenmiştir : 

Kendilerinin üniversite öğrenim üyeliğine 
intikallerine ait işlemler, Ege Üniversitesi Se
natosunca düzenlenecek esaslara göre yürütü
lür. 

Senatoca daha önce yapılmış olan intibak
lar ve bu hususla ilgili işlem ve kazanılmış hak
lar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın özden. Söz istiyen sayın üyele
ri okuyorum, bir yanlışlık olmasın. Sayın öz
den, Sayın Alpaslan, Sayın Hazerdağh, Sayın 
Öztürkçine. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bundan bir müddet 
evvel, Sayın Başbakan Nihat Erim buradan, bu 
kürsüden Cumhuriyet Senatosuna hitaben İz
mir Ege Üniveristesinin İktisadi ve Ticari Him.-
ler Akademisi hakkındaki vaziyetini açık açık 
anlattı, izmir Ege Üniversitesi akademiyi cami
asında kabul ettiği ve böyle bir yararlık ve an
layış gösterdiğini ifade etti, üniversiteyi övdü. 

Diğer üniversitelerin, bilhassa İstanbul üni
versitesinin böyle bir anlayış içinde bulunmadı
ğından dolayı da üzüntüsünü ifade etmiş oldu. 
Muhterem arkadaşlar, üniversite reformu elbet-
M, gelecektir. Bu reform bütün münevverlerin, 
hattâ yasama meclisi üyelerinin arzu ettiği bir 
reformdur. Üzerinde senelerce durulmuştur. Re
formların biran evvel tatbik edilmesi, fiilî bir 
şekle getirilmesi arzularımızın başındadır. Bu 
arzuların tahakkuk etmesi için ilim müessesele
rinin hiç şüphe edilmesin ki, anlayış gösterme
leri, kıskançlıklardan çekememezliklerden fera
gat etmeleri şarttır. İlim müessesesi inhisar is
temez, o müessese müstakildir, hiçbir şekilde 
kıskançlığın içine giremez. Kendisi gibi olan 
insanlara da kendisi kadar ilimle meşgul olan 
ve öğretim işleriyle senelerden beri yuğrulanuş 
tecrübe sahibi ama üniversitenin dışında kal
mış nice nice ilim sahibi insanlar vardır. Onla
ra ve diğer yüksek okullara saygı göstermenin 
elbette ki, onlar için lüzumlu, gerekli bir vazi
fe olduğunu düşünmemek onlara yaraşmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan İstan
bul üniversitesinin durumunu ciddiye yormak 
benim için mümkün değildir, üniversite bir an
layış içine girmelidir. Bu anlayışı bizim ikazla
rımızla, Başvekilin ikazı ile, münevverlerin ika
zı ile değil, kendi içinden doğan bir arzu ile 
yerine getirmesini dilerim. Bu bakımdan fırsat 
düşmüşken bir istanbul Senatörü olarak bu ko
nunun üzerinde durmak istedim. Konu bizi il
gilendiriyor, üniversitenin mensuplarına, deka
nına, Senatosuna, önünde ilim aldığımız bütün 
hocalarımıza rica ediyorum, bu meseleyi Ege 
Üniversitesi gibi anlayış içinde ele almalıdır ve 
bu dedikoduya, bu anlaşmazlığa son vermelidir. 
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Nasıl olur da, Hükümet reform yapmak istiyor, 
bir taraftan bütün yüksek ilim sahibi hocaları 
çağırıyor fikirlerini almak istiyor; istanbul 
Üniversitesi karar veriyor «Akademiyi de ça
ğırdın, ben akademi ile beraber bulunmam.» 
diyebiliyor? Bu ne demektir? Bunun mânası ne
dir? Bunun mânası arkadaşlar, inhisarcılıktır. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Mızıkçı
lıktır. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — İlimde inhi
sar yoktur, ilim her yerde tevazu istiyen teva
zu gösterilmek istenen bir şeydir. Bir kariyer
dir. Bu kariyere kıçkançlık girmez, bu kariye
rin içinde feragat vardır, mahviyet vardır. 
Mahviyeti ve feragati olmıyan ne kadar âlim 
olursa olsun, ne kadar büyük insan olursa ol
sun, o kendi kıymetinden birçok şeyler zayi et
miş olur. 

Bu bakımdan tekrar tekrar meseleye istan
bul Üniversitesinin nazarı dikkatini celbeder, 
hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, evvelce kabul et
tiğimiz ve fakat Anayasa Mahkemesince üni
versite özerkliğine dokunuyor diye iptale uğra
yan bir mevzu günün şartları içerisinde yeni 
şekliyle yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Böylesine bir kanun maddesi üzerinde söz al
mak pek de cazip bir şey görünmez. Ama, biraz 
evvel Sayın özden arkadaşımın belirttiği duy
gu ve düşünceler içerisinde konuşma ihtiyacını 
hissetmiştim, bana tekaddüm ettiler. 

Bu madde gelmiş iken özel yüksek okulla
rın durumu ile alâkalı olarak Ege Üniversitesi
nin göstermiş olduğu büyük anlayış karşısında 
Türk Milleti adına bu kürsüden, başta rektör 
olmak üzere tüm Ege Üniversiteısinin öğretim 
üyelerime ve yönetici kadrosuna şükranlarımızı 
arz ve ifade ötmek isterim. Hakikaten böyle ol
malıdır, bugün eğer ıstıraplarımız varsa, bugün 
Başbakanın dili ile Türkiye hâlâ bâzı tehlikeler 
içerisinde ise, unutmamak lâzım ki, bunun ve
bal ve mesuliyetinin büyük payı bizzat kendi 
yönetimlerinde bulunan üniversitelerde de ken
dilerine 'düşen kontrolü, murakabeyi yapmamış 
olan veya yalnız yapmamakla kalmayıp hâdi
seleri körükleme itiyadında âdeta hızla ilerli-
yen birçok öğretim üyesinin, birçok yönetici 
üyenin payı vardır. 

Binaenaleyh, hiç olmazsa bu suçlarımın, bu 
günahlarının kefaretini ödemek için biraz an
layışa gelmeleri lâzımdır, özden arkadaşım 
söyledi, üniversite reform çalışmaları yapılı
yor. İstanbul Üniversitesi ilim, irfan merkezi 
olan bir üniversite. Tecrübeleri olan bir üniver
site. Eski zamanda rektörünün kafası yarılmış 
diye hâdiseler çıkmış, sonradan rektörün odası 
tarımar edilmiş olan bir üniverisitenin rektörü 
veya onu temsil edecek olanlar bu toplantıya 
katılmıyor. Duyuyoruz bugün Ankara Üniver
sitesi de temsilcisini çekmiş kenara. E, bir za
man evvel bâzı şikâyetlere girdik, bâzı kuşku
lar izhar ettik, Millî Eğitim Bakanlığı bünye
sindeki çalışmalarda vaktiyle aşırı derecede sol 
fikirlere sahibolan insanların da vazife aldıkla
rı ve reform komisyonunda yetki sahibi olduk
larına dair hepimizde bir endişe, bir şüphe, bir 
şikâyet var idi. Şimdi bu üniversiteler dünün, 
bugünün ve yarının mesulü olan üniversiteler, 
kendileri kenara çekilecekler. Bereket versin 
ki, Millî Eğitim Bakanlığındaki o komisyonun 
faaliyeti artık durmuş oluyor. Ama, belki o fa
aliyetler içerisinde bulunanlara salâhiyet vere
cekler, yarın memleketin başına ne geleceğini 
anlamadan, bilmeden bizi bâzı hâdiselerle kar-
şıkarşıya bırakacaklar. Bu kadar ağır bir me
suliyeti, bu kadar ağır bir vebali bir üniversite
nin rektörü, dekanı, profesörü, öğretim görev
lisi nasıl vicdanına sığdırıyor bunu anlamak 
zordur arkadaşlar? 

Hakikaten biz hoca dediğimiz zaman, hangi 
mevkide olursak olalım, hocalarımızın dizinin 
dibinde kul köle olacak kadar saygı duyan in
sanlarız. Ama, hocaların da kendilerine düşen 
bâzı vazifeleri olduğunu biliyoruz. Bu vazife
nin idraki içerisinde bulunan pek muhterem ze
vatı tanıyoruz. Onlara saygımız hakikaten de
rindir. Onlara büyük saygı duymaktayız. 

Senatomuzda profesörlüğü iktisabetmiş ar
kadaşlarımız vardır. Ben bu arkadaşlarımızla 
konuşurken, âdeta vaktiyle bana öğretmenlıük 
yapmış olan, bana hocalık yapmış olan, bana 
profesörlük yapmış olan zevata karşı duydu
ğum saygı içerisinde kendileriyle görüşürüm ve 
kendilerinin de bu saygıya cidden lâyık olduk
larını müşahade etmekle ayrıca saygım bir kat 
daha artar. 

Türkiye'nin en büyük üniversitesinin mesul 
kişileri toplantıdan kaçıyor. Neymiş sebebi? 
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«Akademi iştirak ederse "ben gelmem» demek-
teler. Akademiyi, kemdi seviyesinde tut, kemdi 
seviyenden dama yukarıya çıkar ki, semim pro
fesörlüğün, senim ilim adamlığın, senin memle
ket severliğin tescil görsün. Semi, bugün Türk 
Milleti, yarın öğretim hayatımızın tarih sayfa
ları arasımda altım harfler ile yazsın. Sem bu 
kadar basit hasede kendimi kaptınrsam, bu dar 
fikrinle Büyük Türk Mületindem, ekmeğimi ye
diğin ve kendisime hizmet etmemin namus borcu 
içerisinde olduğun Türk Milletindem bu iyilik 
severliğini, bu feragatini, bu fedakârlığımı eğer 
esirgersem o zaman üniversite diye birşey mev-
zuubabsolmaz. 

Arkadaşlar, üniversite, elbette ki, millete 
ışıik tutan müessesedir» Ama, milletin aldığı 
ilhamla milletine hizmeti götürmediği takdirde 
üniversiteleri bir çırpıda kenara atıp yerime 
Atatürk'üm yaptığı gibi yenilerimi kurmak da 
her halde milletim hem hakkı olur ve hem de 
iımkâmıma dâhildir. Bumu bu kürsüden, arz edi
yorum. Burnum lüzumuma da yürekten, imamıyo-
rum. 

Hususiyle bugün içime düştüğümüz vaziyet
te üniversitelerin mesuliyet paylarımı halarladı-
ğım zamam; zatem bu üniversitemim mesul adam-
lariyle kolay kolay iş yapılamıyaoağımı şahsan 
kabul ediyorum ve bu üniversiteleri kökümden. 
ırgalamak suretiyle çürüklerimi bir kenara atıp, 
ondam sonra yenisini meydana getirmek sure
tiyle millete hizmetime açılmasımın lüzumuna 
da imanıyorum. Ama, bu fırsattan istifade ede
rek izmir Üniversitesine teşekkür, diğerlerime 
teessürlerimi arz ve ifade etmekten kendimi 
alamadım. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Sayım Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayım 

Başkam, muhterem arkadaşlarımı, bu tasarı, bir 
akademimizin fakülte olmasını ömgörüyor. Bern 
de arkadaşlarımın fikirlerine iştirak ediyorum. 
izmir üniversitesi bu anlayışı göstererek bir 
akademiyi bünyesine almak suretiyle daha yük
sek bir mertebeye kavuşturuyor, onu bir fakül
te haline getiriyor. Buna karşı değiliz, bunu al
kışlamak lâzım. Ancak, Hükümetçe üniversite 
reformu çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. 
Son zamanlarda da bu çalışmalar hıalamnuştu. 

Muhterem arkadaşlarımı, Türkiye İde akade
miler çoktur, iktisadi Ticari ilimler akademile

ri olduğu gibi, yüksek mimarlık mühendislik 
akademileri de vardır. 

Hükümetten, öğrenmek istediğim bir husus 
var. Bu akadenıimim fakülte olması, bu reform, 
çalışmaları içimde midir? Bu reform, tasarısımım 
kapsamı içinde midir? - Personel Kamumumdam 
önce olduğu gibi önüne gelem birtakım şeyler 
aldı, yoksa bu da öyle mi oluyor? - Bu endişe
mi şunidan dolayı ifade etmek istiyorum; izmir 
Ticari ilimler Akademisi şimdi fakülte oluyor, 
omdan önce de Mimarlık, Mühendislik Akademi
si izmir Ümiversitesime dâhil oldu. Elâzığ'da 
Yüksek Mimarlık ve Mühendislik AJsademimıiz 
var. Buraya 5 yıldır öğrenci bulamamaktayız. 
Fakat, son yıllarda biraz öğrenci bulmuş vazi
yetteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım bütçe müzakerele
rimde fırsat buldukça, Orta Doğu veya başka 
bir üniversitemim bu akademimizi bağrıma bas
masını istedik. Bu hususları yakındık. öğretim 
üyesi istedik, vermediler, neyse akademi olduk
tan somra bâzı haklar temim ettik. 

Şimdi, bu akademilerin hali ne olacaktır? 
Yani bir akademi, fakülte oluyor diğeri olmu
yor, bunlar, reformla nasıl bağdaştırılacak? Bu, 
hususta bilgi edinmek istiyorum. «Bu akademi 
Eğededir ve üniversiteye yakındır onum içim 
oraya dahil olacak. Doğu'da kalmış bir teknik 
okul ümiversitelerdem uzaktır» diye bırakılacak. 
Böyle olmaması gerekir. Eğer bu bir reform ise, 
bu akademiler üniversitelere dâhil olacaksa bu 
ayrı bir konudur. Yoksa bir teklif yapılmıştır. 
Ben bu hususta bilgi edinmek istiyorum; bütün 
akademilerin durumu me olacaktır? 

Biz bir bakıma Ankara Üniversitesine teşek
kür ediyoruz. Çünkü Elâzığ'da bir veteriner fa
kültesi kurdular. 

Akademiler konusu bu reforma dâhil mi, 
değil mi öğrenmek istiyorum. Saygılar sumariim. 

BAŞKAN — Sorunuz Devlet Bakamımıca ce
vaplandırılacak. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Sayın Başkan, zammediyo
rum bir yanlış anlayış var. Bu akademi, 1969 
yılımda ümiversiteye bağlamdı. Yalnız, omum öğ
retim üyeleriyle ilgili bir maddesini Anayasa 
Mahkemesi iptal etti. Halen muallâktadır, Tem
muz ayı itibariyle tashih edilmesi lâzımıdır. Bu, 
1969 yılından bu yana fakülte halimde bulunan 
bir akademi öğretim üyelerinin hali hazır du-
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rum'lamnı tashih etmek iğin bir madde şevkin
den ibarettir. Yoksa, üniversiteye bağlaman ne 
bir özel yüksek öikuldur, ne de henüz bağlian-
raıaktadır. 1969 yılında üniversiteye bağlanıınış-
tır. Burada ufak bir tashihait meselesi vardır. 

BAŞKAN — Yani telhis ödersek; bu görü
şülmekte olan kanun tasarısının reformla bir il
gisi yoktur. Bu bir düzeltmedir. 

SALİM HAZERDAcLI (Elâzığ) — Ben, 
«özel okul» demedim. Bu hususu öğrenmete is
tedim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz komisyondan ben 
de bir hususu öğrenmek istiyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; izmir 
iktisadi Ticari İlimler Akademisi, sanki yeni
den İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ha
linde Ege Üniversitesine bağlanıyormuş gibi bir 
hava estirilmek isteniyor. Bu nedenle, Yüce 
Senatoda bu kanunun dışında söylenmemesi 
icabeden sözler konuşulmamış olsaydı söz al
mak niyetinde değildim. 

iıtanbul üniversitesine konuyu getirdiler... 

İSKENDER C3.NA? ECTE (Aydın) — Ko
misyon sözcüsü müsünüz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Kendi 
namıma konuşuyorum, izmir İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi özel bir okul değildir, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı resmî bir okuldur, 
resmî bir akademidir. Bu akademi Ege Üni
versitesine bağlanmıştır. 

Bir sayın senatör arkadaşımız, özel oku
lun üniversiteye bağlanmasından dolayı Ege 
Üniversitesine teşekkür etti. Bunun kanunla 
alâkası yok. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Şu zabıt-
lan bir getirelim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — İs
tanbul üniversitesinin, kendi iç bünyesinde 
kaç tane yüksek okulu fakülte haline getirdiği 
Yüce Senatonun malûmudur. Çünkü, onlar da 
tıpkı bu kanun gibi çıkmıştır. İstanbul Üni
versitesi, hiçbir zaman bir haset çemberinin 
içerisine girip «ilim benimdir, ben, ancak 
ilim seviyesinde olan kişilerle oturur, müna
kaşa ederim.» havası içine girmemiştir. Üniver
siteler arasında yapılan müzakerelerde, üni
versite reformu ile alâkalıdır. 

I Anayasanın 120 nci maddesine göre üni
versiteler özerk kuruluşlardır. Ancak, üni
versite kurulu arasında müzakere edilme hu
susu âmir bir hüküm olup, bir kanunla vaz'-
edilmiş bulunmaktadır. Şimdi, bu kanunu çiğ
neyip, bununla alâka ve ilişiği olmıyan bâzı 
akedemiler hakkında görüşmek doğru bir şey 
olmaz. O zaman, üniversite özerkliği konusun
da yaptığımız mücadele ne hale gelir? 

Şimdi Hükümetimiz «reform» diyor, «ener
jik bir Hükümet» diyor. Doğru. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yapılacak 
olan ne reformudur? Üniversite çatısı altında 

BAŞKAN — Müsade buyurun Sayın Özden. 
istirham ediyorum müdahale etmeyin. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ama, bil
miyor. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, müdahaleyi 
celbetmiyacek şekilde, birinci madde üzerinde 
sadet dâhilinde görüşmenizi istirham edeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bi
rinci madde üzerinde görüşüyorum. 1170 sa
yılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından 
Anayasaya aykırı olduğu nedsni ile iptal 
edilmiş ve iptalin yürütme tarihi olarak da 
15 . 7 .1971 alınmıştır. 

I Şimdi, biz bu kanunu kabul edeceğiz. An
cak, benim Hükümetten istirhamım, Anayasa 
Mahkemesinin yürürlükten kaldırdığı bu gibi 
kanunları yürürlük tarihinin kalkmasına bir 
hafta kala değil, mümkün olduğu kadar za
manında verme imkânını sağlasın. Kanunların 
yürütme kısımlarını geriye doğru işletme im
kânını bulamayız. Zira, Hükümetimiz ancak 
bunu 8 . 7 . 1971 tarihinde Yüce Meclise sevk 
edebilmiştir. Bu nedenle kanunları mümkün 
olduğu kadar erken sevk etmelidir ki, bunla
rın enerjik ve dinamik olabilme durumu ve 
kanaati hâsıl olabilsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Sayın Ege. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz rica 

ediyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müza
keresini yapmakta olduğumuz konu, izmir ik
tisadi ve Ticari ilimler Akademisinin, İktisadi 
ve Ticari Bilimler Fakültesi adı altında Ege 

| üniversitesine bağlanma meselesidir. 1969 da 
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bu husus Ege Üniversitesi tarafından hakika
ten nazarı itibara alınmıştır. Ancak, bir inti
bak meselesinden doğan hatanın tashihi için 
bu tasarı getirilmiş bulunuyor. 

Yalnız, burada şükranla yâdedilmesi gere
ken bir husus, Ege üniversitesinin bu anlayışı 
birçok üniversitelerden önce göstermesi ve 
karşılıklı olarak iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi ile birlikte bir işbirliği içerisinde 
üniversite çatışı altında bütün öğretim üyeleri
nin birlikte çalışabilir hale gelmeleri, bizler 
için dikkati üzerine çeken, memnuniyet veren 
bir husustur. 

Burada muhterem arkadaşlarımın haklı ola
rak yakındıkları bâzı hususlar var ki, bun
lara katılmamaya imkân yok muhterem ar
kadaşlar. Bir milletin istikbâli, o milletin eği
timine, her şeyden önce üniversitelerine, 
sonra diğer eğitim müesseselerine bağlıdır. 
Eğer bu müesseseler gereğince çalışmazsa, bu 
müesseseler dünya şartlarına ve dünyanın kal
kınmasına, dünyanın ilimde, irfanda, kül
türde gidişatına ayak uydur amazlarsa, el
bette o memlekette bire ak aksaklıklar olacak
tır. 

Bunları parlâmentolarla, kanunlarla şu veya 
bu şekilde önlemek palyatif tedbirlerdir. Bu
gün Türkiye'nin ıstırabı, bilhassa üniversite
lerinin gerekli reformlara kavuşamamış ol
masından doğmaktadır. Elbette bir Atatürk çı
kıp da, istanbul Darülfünununu bir büyük 
reform içerisinde üniversite haline getirdiği 
devrin büyük sarsıcı gücünü bulamama
nın, bugüne kadar gelmiş olması, bizi içine 
düştüğümüz bir çıkmazda maalesef çırpınmak
tan ileriye götürmemektedir. 

Bizde üniversiteler âdeta kendilerini birer 
dukalık kabul etmişler ve bu dukalık içerisin
de keyfi hareket edebileceklerini sanmışlardır. 
Ben bunu böyle ifade etmekle üniversitele
rimizi, üniversitelerimizdeki öğretim üyele
rini, üniversitelerimizdeki idarecileri her hangi 
bir şekilde küçültmek maksadını gütmüyorum. 
haddim değil. Ama, bu gerçeği ortaya koymak 
mecburiyetindeyiz. 

Bu memlekette yıllarca, üniversitelerdeki 
bâzı profesörlerin kürsülerkıdeki sultaları, 
kürsülerindeki kendilerini her şeyin üs
tünde gören ve kendi keyif ve arzuları dışın
da her hangi bir şekilde hareket etme imkâ

nını vermiyen davranışlarıdır ki, bugün birçok 
üniversitelerimizde birçok kürsüler gerekli 
profesörleri yetiştirememistir. Bunların güna
hı, o üniversitelerin zamanında o kürsülerini 
işgal eden kişilerine aittir. Bir asistanın bir 
doçentin yetişmesi için kendi bilgisinden, kendi 
tecrübesinden, kendi varlığından birşey verme
yi esirgeyen hocanın, memlekete ne derece fay
dalı olabileceğini düşünmek elbette hepimizin 
hakkıdır ve bunun üzerinde durmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım burada ifade etti
ler, dediler ki: Üniversiteler, - ki bence de öy
ledir - yapılacak reformların başında gelen eği
tim reformunun en zirvesinde olan üniversite
ler hakkında, bugün hakikaten bir kanun ha
zırlanması için Hükümetin bir gayret içerisine 
girdiği devirde gösterdikleri istiğna, maale
sef üzüntü ile karşılanmıştır. Bu, sadece biz
lerin ifadelerimizde kalmayıp, bütün milletin 
içine, memleket sathına yayılmış ve büyük bir 
üzüntü yaratmıştır. Ben Hükümetin burada 
güçlü davranışını tebrikle karşılarım. Hakika
ten Hükümet bu meselede gereken direnmeyi 
göstermiş ve demiştir ki: «Memleket için çok 
mühim olan bu mevzuun halledilmesi için şu 
veya bu şahsın kaprisine, şu veya bu zümrenin 
görüşüne asla uyularak, engelleme taktiklerine 
başvurulma yoluyla önlenmek istenen gidişata 
hiçbir zaman dur denilmiyecektir ve bu mese
le, bu mevzu, bu büyük dâva yürüyecektir». 
«işte bu bakımdandır ki, Ege Üniversitesinin 
kurulduğu günden beri mütevazi ve hakikaten 
gayretle çalışması, günden güne büyümesi -
muhterem arkadaşlarım Ege Üniversitesinin 
bulunduğu bölgeyi elbette bilirler - bir ova 
üzerine günden güne yayılması ,millî kültürü
müz, üniversitelerimiz, istikbalimiz için emniyet 
verici, gurur verici eserlerdir. Buna yenileri 
katılacaktır. 

Sayın Başbakanın gene bir sözünü burada 
zevkle ha,tırlıyorum: Üniversitelerimizin öğre
tim üyelerinin, büyük birkaç şehrin dışına çık
mama meselesinde, memleket sathına yayılmak 
istenen üniversite ve yüksek okullarda vazife 
almamaları karşısında, gereken tedbirlerin ge
ne kendilerince hazırlanacak kanunda yer al
ması için gayret göstermekte olduklarını zevk
le okuduk ve zevkle dinledik. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekte, üniver
site meselesinin üzerine ciddiyetle eğilmek, par-
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lâmentomuza da düşen birinci vazifedir. Türk 
Milleti ve Türk Parlâmentoları, hiçbir devirde, 
iki hususta bunlardan kendi imkânlarını esir
gememiştir. Biri millî savunma mevzuu, ikin
cisi millî eğitim meselesidir. Yıllardır içinde 
(bulunduğum Bütçe Karma Kcmisyonunda, bu 
iki anaibakanlığa ait ĝ elen teklifler, daima muh
terem senatör ve milletvekillerinin büyük an
layışı ile bu milletin imkânlarının çok üstünde 
tahsisat ayırma yoluyla beslenmeleri, gelişme
leri, yücelmeleri için, parlâmento kendine dü
şeni yapmaktadır ve bu parlâmentonun kendi
ne düşeni yapması karşısında da, üniversite 
mensuplarının kendileri de, kendilerine düşeni 
fazlasiyle yapmaya gayret göstermeleri lâzım
dır. 

Gece öğretimi yapılsın diye yapılan teklif
lere, imkânsızlıktan bahsedenlere maddi imkân 
bulunduğu halde; bu sefer de kendilerinin öğ
retim için müsait zamanları olmadığını, dinlen
meye vakitleri olmadığını ifade edenler; son
ra, açılan özel okullara koşmuş, oradan avuç
lar dolusu para almışlardır. Bunlar bu mem
lekette herkesin bildiği meselelerdir muhterem 
arkadaşlarım. Bunları bıı kürsüde konuşmıya-
cağıs da nerede konuşacağız? Üniversiteye 
karşı bir hıncımız mı var? Üniversiteye karşı 
bir iğbirarımız mı var? Haşa, büyük hürmeti
miz var. üç düğmemizi de ilikleyip, hepsinin 
önünde eğilip hocalarımızın elini hürmetle öp
mek isteriz. Ama, hocalar eli öpülesi hocalar ol
ması lâzım. Ama, üniversiteler o üniversite ol-
maJsı lâzım. Dünyada örneklerini gösterdikleri 
ve görmekte olduğumuz üniversitelerin ayarı
na çıkması lâzım. Bu memleket bu tarzda öğ
retmenler bu tarzda hocalar yetiştirmiş, bu 
tarzda profesörler yetiştirmiştir. Ve o zaman
lar üniversitelerdeki disiplin, üniversitelerdeki 
olgunluk, üniversitelerdeki samimiyet ve mem
leket aşkı her memleketin üstüne çıkmıştır. 
İkinci Dünya ıSavaşmda Türk üniversitelerinin 
yükseldiği nokta hakikaten zirve noktadır. 
Biz oradan günden güne aşağı doğru düştük. 
İşte o noktaya ulaşmak ve noktanın üstüne çık
mak, daha yücelere çıkmak bu milletin en bü
yük gayesidir ve hepimizin çoluğu çoğucu ve 
istikbali, bu milletin geleceği o üniversitelere 
bağlıdır. 

Onun için şu kanun tasarısı üzerinde bu söz
leri söylemek imkânlarına kavuştuğumuz için, 

hepimiz kendimizi bahtiyar addedelim ve bu 
meseleler tekrar bizlere intikal ettiğinde elbir
liği ile, Senato olarak, Meclis olarak bu mese
lelerin halli için elimizden gelen gayreti ve ka
famızın erdiği kadar yardımı her zaman bir 
millî vazife bilelim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli senatörler; konu biraz incele
nen kanun maddesinin dışına taştı, ama bâzı 
durumları da, bâzı gerçekleri de ortaya getirdi, 

Gerçekten, izmir iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisinin İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi olarak 1969 da Ege Üniversitesine bağ
lanışı ve sonradan Anayasa Mahkemesinin ha
kikaten bir iptal kararı ile gerçekleşemiyen bu 
durumunun yeniden ele alınması va bu kanun
la sağlanması konusu konuşulurken, Sayın 
Başbakanın bunu değil de, özel okullarla ilgili 
davranışını, özel okulların üniversite bünyesi
ne almışında Ege üniversitesinin gösterdiği 
âlicenaplığı, anlayışı takdirle karşılamasını, 
burada arkadaşlarımız başka yönü ile dile ge
tirdiler. Bu bizim de takdirle karşıladığımız 
bir durumdur. 

Yalnız, 6595 sayılı Kanuna bir ek madde 
getiren bu kanun tasarısı münasebetiyle ar
kadaşlarımızın bâzı konularda ortaya koyduk
ları durumlar var ki, memleket gerçeklerini bi
len insanlar olarak, elbette üzüntümüzü veya-
hutta görüşlerimizi burada belirtirken, bâzı 
yönleriyle de durumu gerçek yönüyle, bilimsel 
yönüyle ele almak incelemek gerekir. 

istanbul Üniversitesi Rektörünün Millî Eği
tim Bakanlığında yapılan yüksek öğrenimle il
gili reform çalışmalarına katılmayış sebebini, 
yaihut şu veya bu sebebi tek taraflı eleştirme
nin ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü, 
eğer Millî Eğitim Bakanlığının üniversite 
özerkliği ile ilgili Anayasada yeni yapılan de
ğişikliklere göre üniversitelere bir yön bir sis
tem vermek ve kanunlarında bir değişiklik yap
ması gerekiyorsa, ellbetteki bunu üniversite 
mensuplarının görüşmesi gerekir. Günkü, özerk 
müesseseler özerklik içerisinde kendi kanunla
rını kendi esaslarını görüşür. Ama, Millî Eği
tim Bakanlığında veya reform Hükümetinde 
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bugün yüksek öğrenimi üniversiteler içerisin
de toplayıp yürütmek gibi - ki dünyada örnek
leri pek az kalmıştır - bu yönde bir çaba için
de ise, o zaman diyeceğimiz yok. Yüksek okul 
müdürleri de akademi başkanları da iştirak 
edebilir buna. Fakat, fakülte ve üniversite du
rumu konu olunca, eibetteki iktisadi ve ticari 
ilimler akademilerinin ve yüksek okul müdür
lerinin veya öğretim üyelerinin, üniversitenin 
özerkliği ile ilgili konuda söz sahibi olup olma
ması ayrı düşünülmeli. Bence bu konuda işin 
derinliğine girmeden, istanbul Üniversitesini 
veya şu dekanı, şu rektörü itham etmeye yer 
olmasa gerekir kanaatindeyim. Bu biraz bilim
sel konudur, tartışılan bir konudur, hatta dün
ya çapında tartışılan bir konudur. Bizde de 
tartşılacak ve bu konuda ortaya konan husus, 
büyük fikir çalkantılarına sebelbolacak bir ko
nudur. Yani, yeni bir sistem getiriyorsak, evet; 
ünivesite içerisinde akademiler ve yüksek okul
lar gibi meslek adamı yetiştiren bir kademede, 
iki kademede de bilimsel araştırma ve bilimsel 
çalışmalar, akademik seviyede çalışmaları ge
liştiren üniversiteler olabilir. Ama, bunun için
de bulunan yüksek okulların ve fakültelerin 
'özerkliği, meslek adamının özerkliği ne olacak
tır? Bunlar tartışılacak konudur, iştirak etme
me seibeplerini araştırmak lâzım. Yani akademi 
ıhocasiyle üniversite dekanının, rektörünün bir 
arada oturmama sebebi buralardan da gelefoi-
lirse, o bakımdan mutlaka çok kıymetli hocala
rımızın hepsini - istanbul üniversitesi deyince 
içinde çok kıymetli öğretim üyeleri var - bu 
kelime altında toplamakta bir fayda mülâhaza 
etmiyorum. Yani zamanla bunlar üzerine daha 
fazla işin içyüzünü anlıyarak eğilmenin fay
dalı olacağı kanaatindeyim. Eğer bir yanlışlık 
olmuşsa, bence Millî Eğitim Bakanlığının ko
nuyu ortaya koyusunda, amaç ve ilkeleri iyi 
tesbit edip etmemesinde de aranabilir, yani ik
na etme bakımından. 

Değerli arkadaşlarım, öğretim üyelerinin, 
hakikaten en az bizler kadar, milliyetçi, anla
yışlı, bu vatanı seven insanlar olduğuna ben 
Iher zaman inanıyorum. Bu millet bunlara mil
yonlar harcamış, bu milletten milyonlar, mil
yarlar kazanmış insanlar var içinde. Bu insan
lar kalkıp da bu memleketin faydasının dışında 
İbir şey düşünemez. Ama, özel okulda ders ve
rir; bu sistemle ilgilidir, Senelerdir söyleriz, 

getirin reformu gitmesin. Getirin tamgün ça
lışmayı gitmesin. E, biz getirememişiz M bun
ları. Her türlü hazırlıkları getirmiş igetirmiş, 
kapının önünden geriye elimizin tersiyle atmı
şız. Aşağı - yukan 8 - 10 tane reform taslağı 
vermiş üniversite hocaları, profesörleri, dekan
ları. Yaihut da Bakanlık getirmiş, (bir türlü çı
karamamışız. öyle ise sistem bunu buraya gö
türmüş. Yani bu sistem dolayısiyle, öğretim 
üyelerinin üzerinde, mutlaka ağır tenkidler ya
pılması gerektiği kanaatinde değilim. Ben 
daima, şu kırıklık ve üzüntü içinde olan bu 
insanların her zaman yanında olduğumuzu, on
ların memleket yararına çalışacağı her işte, 
Yüce Senato ve Millet Meclisi olarak yanında 
olduğumuzu duyurmamız, onları daha şevkle, 
daha heyecanla görevleri üzerine ve bilimsel 
çalışmalarına yöneltir kanaatindeyim. 

Üniversitelerimizin seviyesi konusu : 
Arkadaşlarım, yani gezdiğim kadar, bildi

ğim kadar, benimle gezip görenler de var ki, 
'bakın bir Orta - Doğu Teknik üniversitesi, tam 
özerkliğe kavuşmuş bir üniversite de değil, 
dünya çapında bir üniversitedir. Her türlü bi
limsel çalışmasiyle, dünyada sayılan takdir 
alan, puvan kazanmış bir üniversitedir. Bir Ha
cettepe üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniver
sitesi yetiştirdiği elemanlariyle, hattâ tıp fakül
telerimiz, yetiştirdiği elemanlariyle dünya ça
pında tanınmışlardır. Onun için bizim üniversi
telerimiz Orta - Doğu'da en çok beğenilen üni
versiteler olarak, Avrupa'ya öğrenci gönder
mezler, Türk üniversitelerine öğrenci gönderir
ler. Üniversitelerimiz dünya çapında bu ismi, 
bu çalışmayı yapmıştır. Ama, noksanları yok 
mudur? Ben her zaman söylüyorum, mutlaka 
hâlâ Ortaçağ klâsik anlayışı içinde çalışan 
üniversitelerimiz var. Hâlâ bunları o seviyeden 
kurtarıp maddi - mânevi yaihut bilimsel yönden 
programlaştırmış, sistemleştirmiş bir şekle koy
mamış yönümüz var. 

Hâlâ bir kürsü sisteminden bölüm sistemine 
geıçemeyişimiz var, hâlâ düka!ıMann işlediği 
yerleri var. Yani, işi burada uzatmak istemiyo
rum, her yönü ile üniversitelerimizin içinde bir 
ıteforma ihtiyaç var. Ama, üniversitelerimizin, 
üniversite öğretim üyelerimizin şu veya fon dav
ranışın içinde olusunu mutlaka karamsar bir 
yönle mütalâa etmenin doğru almadığı kanaa
tindeyim. 
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Değerli arkadaşlarım, bilhassa Ege Üniversi
tesine bağlanacak olan İktisadi ve Ticari İlim
ler Fakültesindeki öğretim üyelerinin kendi de
recelerinde veya akademik seviyelerinde, inti
bakları konusunda, biliyorsunuz üniversitelerde 
öğretim üyesi olmanın, doçent ve profesör cuma
nın bir yolu, bir şekli vardır. Bu yön ve bu s-e-
(kil içerisinde bir akademinin buna nasıl uydu
rulup uydurulnııyacaği beni biraz düşündürmüş
tür. Ben bu yende komisyonun bir açıklamasını 
istirham edeceğim. Çünkü, bizde akademik se
viyelerin gelişip olgunlaşmasında ve kademele
rin alınışında üniversite içerisindeki bu gelişme 
akademiler içerisinden nasıl bir uyuş olacak ve 
fakülte, fakültenin bağlı olduğu üniversite bu
nu nasıl yönetecek? Şimdi elimizde bir üniver
siteler Kanunu var. Bu kanunun verdiği imkân
lar var, bir asistan, doçent ve profesör oluş, öğ
retim üyesi ölüş durumunda bu nasıl yapılacak? 
Ben burada bir açıklık göremiyorum. Bunun 
açıklanmasını istirham ediyor, saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, takdim 
ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1662 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, takririn aley
hinde konuşmak üzere buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın 
da işaret ettikleri gibi mesele Anayasa Mahke
mesince iptal olunan öğretim üyelerinin durumu 
ile alâkalı bir vaziyetin halline inhisar eder. 
Ama, bu fırsattan istifade ederek hep Türkiye'
nin ilim irfan sahasındaki durumunu dile getir
meye çalıştık. Belki kanunun tümü üzerinde ko
nuşulmuş olsa idi daha isabetli olacaktı. Çok 
memnuniyeti mucip bir haldir ki, üç ayrı si
yasi teşekküle mensup arkadaş bir noktada bir
leşti. 

Şimdi, kifayet verildi. Ama, bir iki noktanın 
daha açıklığa kavuşması lâsımgeldiği için kifa
yetin aleyhinde bulunuyorum, özel yüksek 

okullardan bahsedilmiş olması dolayısiyle, öz-
tünkçine arkadaşımız, sanki bir özel yüksek 
okulun îzmir Üniversitesine bağlanmasından 
bahseden varmış gibi bir anlayışa varmışlar. 
Yanlış •anlayışlarının ifadesi olarak böyle bir 
şeyi dile getirdiler, özel yüksek okullar mesele
sinin halli sırasında îzmir üniversitesinin gös
terdiği anlayışa burada teşekkür edildi. Yoksa 
halen üzerinde konuştuğumuz fakültenin özel 
yüksek okul olmadığını herkes iyi bilir. Ondan 
kimsenin şüphesi olmaması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Yani, müzakereler devam etse 
idi bunlıarı söyliyeçektiniz. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Evet. 
Bir ikinci nokta daha vardır. O da bir kısım 

arkadaşlar bilhassa bu üniversite reform çalış
malarına katılmıyan üniversiteler hakkındaki, 
üniversite temsilcileri hakkındaki sözler karşı
sında bir görüş ifade ettiler. Akademilerin ka-
tılmıamasını, üniversite özerkliği bünyesinde mü
talâa etmek suretiyle bu yola gitti dediler. Aka
demiler yüksek seviyede okullardır. Türkiye'de 
belki de artık akademi mevzuu kalkmak sure
tiyle tümünün muayyen yerlerdeki üniversiteler 
bünyesinde hal ve fasiedilmesi düşünülebilir. 
Böyle bir çalışma sistemi içerisinde bu üniversi-
tebriıı yetkililerinin de orada çalışanların tec
rübelerinden, fikirlerinden faydalanmak ve on
ların fikirlerine karşı noktai nazarlarını ortaya 
koymak imkânları olduğu halde bunu esirgeme
lerini biz yadırgamış olduğumuzu ifade ettik. 
Bu sözleri de söylemek için zaman arıyordum. 
Zaten, zannediyorum; söz sırası da bendenizde 
idi. Belki de komisyondan sonra konuşmak... 

BAŞKAN — Zatıâlinizde değildi. Ama, de
vanı etse bunlar söylenecekti. Eksik kalmasın 
diye aleyhinde bulundunuz, evet efendim, 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon adına Sayın Atayurt, buyurun 
acılklamanızı yapınız. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, bu 
kabrini tasarısı hakikatte Sayın Hükümetin de 
ifade ettiği gibi Anayasa Mahkemesinin 1170 
sayılı Kanunun birinci madesinin bir kısım 
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ifadesinin Anayasaya aykırı olmasından ve o 
kanuna eklenmiş olan bir ikinci geçici maddeyi 
iptal etmesinden dolayı bu durumu tashih iğin 
huzurlarınıza getirildi. 

BAŞKAN — Evet, o husus daha evvel tesbit 
©dildi efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Mevzuu 
bu şekilde ifade edelim. 

Arkadaşlarını, özel yüksek okullarla bunun 
bir ilişikisi yoktur, önemli sorunlardan birisi de 
budur. Bu doğrudan doğruya Devlet İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisinin Ege thüversitesias 
bağlı bir fakülte halinde icrayı faaliyet edenken 
yapılmış olan bir kanunun Anayasa Mahkeme
since iptalinden sonra ortaya çıkan yeni duru
mu tesbit, teşrih ve düzenlemeye mütevakkıf 
olan tir tasarıdır. 

Sayın öztürk bir soru tevcih ettiler. Bu, ko
misyonumuzu da alâkadar etmektedir. Buna arzı 
cevap etmek mecburiyetindeyiz. 6595 sayılı Ka
nuna eklenen sek bir madde ile doğrudan doğ
ruya «Ege üniversitesi Senatosu tarafından il
gili Fakülte Profesörler Kurulunun muvafaka
tini almak kaydı ile yeni kurulacak ve eğitim, 
öğretim ve araştırma ünitelerine kadroları ge
çici olarak tahsis edilebilir» şeklindeki hükmü 
bir ek madde hallinde 'kamunun ikinci maddesin
de tesbit edildiği içsin bir karışıklık olmıyacak-
tır, gereken düzenleme yapılmış olacaktır. 

Bu suretle bütün meseleye arzı cevap etmiş 
oluyorum. Muhterem konuşmacılar kanunun 
daire! şümulünü aşan çok geniş görüşmeler yap
mışlardır. Bunların şüphesiz ağırlıkları vardır. 
Fakat, müzakere ettiğimiz kanunla direkt alâ
kalan olmadığını da komisyon adına arz ede
rim. Ancak, temennilerine komisyon olarak ka
tıldığımızı beyan etmek isterim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, zabıt
lara yanlış geçmesin diye tashih etmek icabeder 
ki, burada asıl madde birinci maddedir. Yani, 
1170 sayılı Kanunun iptal edilen kısmını birinci 
madde telâfi etmektedir. İkinci madde bu usule 
uygun olarak 6595 sayılı Kanuna istinaden bu 
ek madde ile yeni bir husus daha getirmiştir. 
Bu muvakkattir. «Geçici tahsis edebilir» demek
tedir. «eder» değil «edebilir» demektedir İki 

ayrı hüküm var. Birisi mevcutları intibak ettir
me; iki bu birinci maddedir. Bir de ilerdeki ih
tiyaçlara göre muvakkat tesis edilecek, geçici 
olariaik tahsislerin yapılabileceğine dair madde
dir. Bunu tasrih için söyledim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Son söz sırada bulunan Sayın 
Dikeçligil'in. 

Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Balkanın konuşmasından sonra vazgeçtim. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakere ta
mamlanmıştır. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 6595 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir : 

Ek madde — Ege Üniversitesi Senatosu, i^ 
gili Fakülte Profesörler Kurulunun muvafaka-
tini almak kaydiyle yeni kurulacak eğitim, öğ
retim ve araştırma ünitelerine kadroları geçici 
olarak tahsis edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın öztürk'-
ün bir sorusu var. 

Sayın öztürk, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, birinci madde ile ikinci maddede birbi
rini tamamlryan iki nokta var. Birisi mevcut 
kanunlarımıza göre öğretim üyelerinin intibakı
nı gerektiriyor. Birisi de Üniversiteler Kanu
nuna göre akademik seviyelerin tesbitini, yani, 
asistanlık, doktor - asistanlık, doçentlik, profe
sörlük, ordinaryüs profesörlük gibi. 

Bu tesbit Üniversiteler Kanununa ĝ öre olu
yor. Şimdi, akademilerin kendine özge bir ya
pısı var. Fakültedir; ama ismi İktisadi ve Ticari 
İliımler Akademisiydi. Bu fakültenin de Üniver
siteler Kanununa uyg'un olarak mı akademik se
viyeleri tesbit edilecektir? Neye göre tesbit edi
lecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, Sayın öztürk tarafından tevcih olunan so
runun cevabı ek madde 2 de gayet sarih olarak 
belirtilmiştir. 6595 sayılı Kanun hükümleri üni
versite senatosuna bu gibi tevcihleri kendi pro
sedürü içerisinde ve ilmî kariyerine uygun ola-
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rak yapmasını öngörmektedir, üniversitelim se
natosu <bu 2 nci ek maddedeki yetkiye istinaden 
ve bir de 6595 sayılı Kanunun kendisine tanıdığı 
görev ve yetkileri istimal etmek suretiyle ve 
akademik kariyer çerçevesi içerisinde muayyen 
merhaleleri dikkate alarak bu tevcihleri muhtar 
anlayışı içerisinde, usul ve nizamlara göre yap
mış bulunacaktır. Kanunun ek maddesinin is
tihdaf ettiği gaye bundan ibarettir, arz edeıiim, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isfci-
yen sayın üye var mı .. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Eu kanun 15.7.1971 tarihindea 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok: 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, lehte konuşmak 
üzere Sayın özmen buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka-
rım, muhterem arkadaşlar, bir hususu anlam?^. 
ve tatmin edilmek içini birkaç kelime konuşma
ma müsaadelerinizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Anlama kısmı geçti efendim. 
Sayın özmen, tümü üzerinde, lehte konuşuyor
sunuz. Artık sual sorma falan kısmı geçti, mü
zakere tamamlandı. Şimdi, kanun kabul edil
di, iyi oldu, kötü oldu bu hususlarda konuşa
caksınız. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — izmir iktisa
di ve Ticari ilimler Akademisinin iktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi adı altında Ege Üni
versitesine katılması hakkındaki kanun tasa
rısını getiren arkadaşlara teşekkür ederim. 
Bu kanun Ege Üniversitesinle, memleketimize 
ve milletimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim 
efendiım. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler?.. Kabul etaıi
yenler?.. Kabul edinmiştir. Tasarı kanunlaş
mıştır. 

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

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik (1663) sıra sayılı kanun 
tasarısının müstaceliyeti sebebi ile bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesimi 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
İsmail Arar 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul eıtaıiyenler?.. Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususumu oy
larınıza arz ediyorum. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Et-
rnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Taşanının tümü üzerinde Sayın Hazerdağlı 

buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu kamun ta
sarısının gerekçesinde yazılı olduğu üzere, Türk 
toplumunda son yıllarda ortaya çıkan bâzı ey
lemler, Türk Ceza Kanununda suç olaralk yer 
almadığından ve suç sayılmadığından, müeyyi
deleri bulunmadığından, kanunla tarif edilme
miş olduğundan, şimdi bu tasan ile tarif edil
miş, kanunda yer almış ve müeyyideleri kon
muş bulunmaktadır. 

Bu tasarının olumlu, olumsuz tarafları var. 
Ama, umumiyetle bu tasarıyı övmek lâzımdır. 

Dedim ki, son yıllarda Türk toplumlunda 
leylemler, anarşik olaylar ortaya çıkmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun şevkine 
söbeboîan, 1968 Haziranında başlayan, Fransa'
dan, italya,dan Türkiye'ye sıçrayan «öğrenci 
olayları» adı ile adlandırılan olaylar, bizde 

(1) 1663 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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maalesef silâhlı çatışma halini aldı. Bizde ön
lenemedi ve Türkiye 12 Mart Muhtırasının are-
f esine geldi. 

Bu anarşik olaylar, eylemler 1968 Hazi
ranında başladı derken, aradan üç yıla yakın 
bir süre geçti. O zaman Adalet Partisi iktidar
ca idi. 1968 Haziranımda işgaller başladığı za
man bu konu Millet Meclisimde bir vesile il© 
konuşuldu, iktidar, muhalefet bu hâdiseler, 
olaylar hakkımda fikirlerimi söyledi. Karşılıklı 
suçlamalar oldu. iktidar, muhalefeti âdeta 
anarşiyi körüklemekle itham etmeye kalkıştı. 
Hattâ, hattâ anamuhaîefet liderinin o zaman
ki konuşmalarından «işgal de bir boykot da bir» 
sözü âdeta anarşiyi tahrikmiış gibi kabul edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, daha düne kadar 
anarşik olaylar devam edenken, anarşik olay
ların, sorumlusunun Anayasa olduğu da ifade 
edildi. Bu, 12 Marta gelinmesinde Anayasanın 
sorumlu olduğu, daha düne kadar konuşuldu 
durdu. Anayasanın üzerinde uzun uzadıya ko
nuşmalar oldu, bir daha, Anayasamın sorumlu 
olup olmadığı konusunu burada dile getirip va
kitlerinizi almak istemem. 

Anarşik olayların başında gelenler ne idi?.. 
Zorla işgaller. Bu tasarı, işgallere engel olmak 
için hükümler getiriyor. Şimdi bir konuyu ra
hatça konuşmamız lâzımdır: 

Bu tasarının gelmesine Anayasada mâni hü
kümler var mı idi?. Anayasa işgalleri tecviz 
mi ediyordu?. Yoksa bu tasarıyı çıkarmaya 
iktidarların sandalye sayısı yetmiyor mu idi, 
yoksa Adalet Partisi iktidarının zamanı mı az
dı? Üç seneye yaklaşan bir zaman oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, 1968 Haziranımda 
işgaller başladı, 1971 Martına kadar devam et
ti. Üç seneye yakın zamam.. Demek ki, zaman 
yetmedi sözü söylenemez. Muhalefet mi engel 
oldu, bu tasarının gelmesine? Anayasa mâ
ni değil, zamanda var. Muhalefet mi engel ol
du?. Muhterem arkadaşlarım, muhalefet engel 
olmamıştır. Muhalefet, bu tasarının gelmesine 
karşı çıkmamıştır. Belki eski Hükümet zama
nında böyle tasanlar çizilmiştir ama, bu tasan 
Meclislere gelmiş de muhalefet tarafından en
gellenmiştir diye söylenemez. 

Hele, Millet Meclisinde 264 saldalyeye sa-
hübolduğunu iddia edem bir Adalet Partisi ik-
tidan «Ben bu tasanyı getirseydim de çıkara
mazdım» dijyemeadi. 

Muhterem arkadaşlanm, bu tasan münase
betiyle bunları niçin söylüyorum? Bu tasan 
çok geç kalmış bir tasan. Türkiye'yi 12 Marta 
getiren olaylar olmuş, bdtaniş, tren rayımdan 
çıkmış, ondan sonra bu tasan gelmiş. Yüreği
min acısından bunları söylüyorum. Ve ben 
geçen g*ün burada, Anayasa tadil edilirken, 
Anayasa sorumlu mudur değil midir münaka
şası devam ederken dedim ki, Hükümet ür
keklik ve korkaklık aczi içimde idi. Onun için 
bu olaylar oldu. Yoksa Anayasa sorumlu de
ğil. Bâzı çevreler 12 Mart Muhtırasına gelin
mesinde Anayasayı sorumlu tuttuğu müddetçe, 
Anayasayı sorumlu tutan kimseler bulunduğu 
müddetçe biz bunlan söyliyeceğiz. Anayasa
nın sorumlu olmadığını söyliyeceğiz. Olaylar
dan dolayı Adalet Partisi iktidannın, geçmiş 
Hükümetin aczini, korkaklığını ifade edeceğiz. 
Ya bundan vazgeçeceksiniz, ya biz bunlan söy
liyeceğiz. Burada açıkça Anayasanın sorumlu 
olmadığını söyliyeceksmıiz. Yahut biz bunlan 
söyliyeceğiz kusura bakmayın. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — 38 nci mad
de neden tadil edildi? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Evet, 
işte onu söylediğiniz için bunüarı söylüyorum. 
İşte onlan söylediğiniz için bunlan söyliyece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlanm, söylemeye mecbu
rum, Anayasa sorumlu değil. 

BAŞKAN — Sayın Hazer dağlı, Anayasayı 
konuşmuyoruz. Müdahaleyi muciboluyor, istir
ham ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ben hiç sadet dışı konuşmuyo
rum. Yalnız bu kanun daha evvel neden gelme
di onu ifade etmek istiyorum. Bu kanun üç se
nedir neden gelmedi, niçin 12 Mart, işgaller, 
tahripler, zorlar oldu, neden bu tasarı gelmedi? 
Bunları ifade etmeye mecburuz. Geçmiştir bu. 
Ben bunu ifade etmek için konuşuyorum. 

Ben Hükümet acz içinde dediğim zaman ar-
kadaşlanmm hiddetlerini muciboldu. Neden hid
detinizi muciboluyor? îspat edeceğiz bunu. 

Sayın Tuna, ikide bir, «Elimizi vicdanımıza 
koyarak konuşalım» der. Ben de elimizi vicda
nımıza koyarak konuşalım diyorum. Kendisinin 
burada bulunmasını isterdim. 
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Bu tasarıyı üç yıl süre ile Türkiye yerinden 
oynarken getirmemek, bir acz, bir korkaklık de
ğil midir? 

Zaman zaman bu kürsülerden, «Bizi öğrenci 
ile karşı karşıya getiremezsiniz, bizi bu minde
re çekemiyeceksiniz» demek aczin, ürkekliğin 
bir ifadesi değil mi idi? İspat edeceğiz bunları. 
Anayasayı sorumlu tuttuğunuz müddetçe bun
ları ispat edeceğiz. 

Öğrenci olaylarına karşı, karşı kişileri, karşı 
kuruluşları harekete geçirmek âdeta bir politi
ka olmamış mı idi? îspat edeceğiz bunları. Ha
cettepe Üniversitesi işgal edildiği zaman, olay
lar olduğu zaman, içişleri Bakanlığından - Biz
zat tesbit etmişiz bunları - İçişleri Bakanlığın
dan, Site Talebe Yurdunda komandolara tele
fon edildiğini ispat edeceğiz. Bu tasarı önceden 
gelse idi bunların hiçbirine lüzum kalmazdı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar gecikmiş 
bir tasarı olduğundan iç acımı ifade etmek için 
söylüyorum. 

Kendi aczlerini görmiyenler, kendi ihmalle
rini, kendi kusurlarını görmiyenler tahmin edi
yorum ki, - Bu kanun tasarısı münasebetiyle 
konuşuyorum - bu olaylardan dolayı muhalefeti 
suçlamaya kalkışmışlardır. Bu kanun tasarısı 
bu olaylar için gelmiştir. «Anarşiyi tahrik et
meyin» demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı olsa idi 
Türkiye'de zorla işgaller olur mu idi? 

îşgal kanunlarımıza göre suç değilmiş de-
mekki. Bu hâdiselerde muhalefet suçlu imiş, so-
rumluymuş. 

Sayın Demirel, «İşgal de bir, boykot da bir 
demekle anarşi tahrik edilmiştir» dedi. Muhte
rem arkadaşlarım, şimdi bu belge bir daha gös
teriyor ki, işgal de bir, boykot da birmiş. İşga
lin, Türk Ceza Kanununda, kanunlarımızda suç 
olduğu yazılı değilmiş. Sayın İnönü, «İşgal de 
bir, boykot da bir» derken, ikisinin aynı dere
cede mahzurlu olduğunu, ifade etmiştir. 

Siz muhterem arkadaşlarıma soruyorum, 
acaba o gün boykot ile işgali birbirinden ayıra
cak hangi kanun, hangi mevzuat vardı? İşgal 
zor, ama, boykotta zor yok. Fakat müeyyideler
de netice itibariyle fark var mı? İşgal de, neti
cesi itibariyle, boykot da birdir. 

Bu anarşiyi tahrik değildi. Bu hâdisenin va-
sıflandırılması idi. İkisi de o derece zararlı de

mek idi. Ama, bunu ele alıp da, «îşgal de bir, 
boykot da bir demekle anarşiye, bu hâdiselere 
cevaz verilmiştir.» demek, bu vesika karşısında, 
bu belge karşısında iflâs etmiş bir sözdür. 

Anayasa sorumlu değildir, cevaz vermiyor, 
muhalefetin sözleri anarşik olaylara cevaz ver
memiştir. O halde buna cevaz veren nedir? İk
tidar. Adalet Partisi iktidarı nizam getirmemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, nizam gücünün üs
tünde güç yoktur. Nizam gücünün getirdiği gü
cün üstünde başka bir güç yok. Ben başka bir 
zamanda da söyledim bir münasebetle, yerin al
tından, 600 metreden petrolü fışkırtan gücün 
üstünde nizam gücü vardır. Zaten o petrolü fış

kırtan da yine nizam gücüdür. Fizik gücün üstün
de, tabiat güçlerine karşı, nizam gücü. Tabiat güç
lerini bile tanzim ediyor. O halde siz nizam ge-
tiremediniz. Üstelik şu Türk Ceza Kanunundaki 
basit nizamı getirmemekle Türkiye'yi 12 Marta 
getirdiniz. 

O bakımdan, bu kanun tasarısını bâzı olum
suz maddelerinin bulunmasına rağmen gecik
miş, gecikmiş olması sebebiyle de Türkiye'yi 
anarşik olaylara sevk etmiştir. Bu tasarıyı, 
geçmiş iktidarın ihmali, kusuru, aczi yüzünden 
geciktirilmiş bir tasarı olarak kabul ediyorum 
ve bugüne kadar gecikmesinden dolayı da iç 
acımı ifade ediyorum. Kanunun olumsuz taraf
ları bulunduğunu, ifade etmiştim. Maddeler 
geldiği zaman da konuşabileceğimizi ifade et
mek isterim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurunuz 
efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ben de söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanun üzerin
de beni söz almaya sevk eden saik; genel poli
tik nedenlerden ziyade, kanunun Ceza Kanunu
nu değiştiren bir tasarı olması ve Ceza Kanu
nunda Türkiye'de yaşıyan kimselerin işledikleri 
suç sayılan fiillerinden ötürü, bütün suç ve ce
zayı ihtiva eden anakanun olmasından ileri gel
mektedir. Biraz daha açık bir ifade ile şunu de
mek istiyorum. 

Hukukta, «kanunu bilmemek suç teşkil et
mez.» diye bir kaide vardır. Kanunları topîıyan 
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oeza kanunlan böyle, bugün olduğu gibi, derin- j 
ligine ve genişliğine ve oldukça önemli ölçüde i 
bir değişikliğe uğrarsa bu değişikliğin bütün j 
vatandaşlar tarafından önoe Parlâmentodaki j 
müzakereleri aracılığı ile öğrenilmesi gibi bir i 
ihtiyacı karşılamak istiyorum. Keski, daha bol 

' zamanda ve daha çok arkadaşın bulunduğu bir 
oturumda bunu etraflıca konuşsak. Bunun ka- j 
mu oyunu aydınlatma bakımından çok faydası 
var. Türk Ceza Kanununda bu vesile ile gerçek, 
bir yeniden düzenleme ihtiyacını ortaya koy
mak gerekliliğine işaret etmek imkânı var. Fil
hakika, komisyonumuz raporunda Ceza Kanu
nunun yarım yüzyıla yakın bir zamandan beri 
mer'i olduğunu, bu süre içinde 26 defa değişik- 1 
lige uğradığını, hal böyle olunca giderek «ya
malı borca» ya dönen Ceza Kanununun yeniden 
tedvininin artık bir zarurfet olduğunu ifade et
meleri bizim de iştirak ettiğimiz bir mütalâa ol
maktan öteye, çok daha önemli anlamla ifade 
eder ve isteriz ki, bu değişiklikleri de kapsa
mak suretyle yeniden bir Ceza Kanunu düzen
lenmesi faaliyeti bugünden yarına, biraz da 
önemli mesele telâkki edilerek ele alınsın. Bunu 
bir temenni olarak arz ediyorum. Yoksa, kanun
lar parça parça değişikliklere uğratılarak suç 
ve cezaların nevileri, cezaların ölçüleri ve mad
deler arasındaki koordinasyon bozulursa, o ül
kede ceza mevzuatının bu noksanlığı yüzünden 
gerçekten önemsenecek bir huzursuzluk var de
mektir. Böyle şey olur mu demeyiniz. Bu ka
nunda tesadüfen gözüme ilişti, yahut hatırımda 
kaldığı için gözüme ilişti; bu kanunda biraz 
'sonra okuyacağım bir madde var. O maddede 
ağır cezalar verilen fiiller tasrih edilmiş ve bu 
fiilleri işliyenler ne suretle hareket ederlerse 
cezaya çarptırılacakları unsurları ile birlikte 
ortaya konmuş ve son bir fıkrada da bu fiilleri 
usul ve füruğ, karı - koca, ana - baba lehine iş-
liyenlerin cezadan muaf olduğu yazılmış. Hal-
huki, hatırlarsanız çok kısa bir zaman evvel asa
yişi bozucu fiillerin tecziyesi maksadiyle bu 
Meclislerden geçen bir kanun tasarısında, he
men ve aynı nitelikteki fiilleri ana - baba, usul -
füruğ, kan - koca lehine işliyenler e ceza veril
mesi kabul edildi. Eğer vaktinizi almazsam, 
maddeleri yanyana koyarak, unsurlannın da ta
biî az çok benzerliğini ifade ederek, böyle bir 
denge bozukluğuna işaret edebilirim. Demek ki, 
kanunlan 26 defa ve bununla da 27 defa olarak | 

j parça parça değiştirirseniz, günün birinde ben-
î zer fiillere değişik cezalar vermek, bazılannı ce-
I zadan muaf tutmak, bazılannı ağır şekilde tec-
j z&ye etmek ve giderek çok önemli, yerleşmiş hu

kuk kurallannı bozmak gibi bir duruma düşe
bilirsiniz. Onun için tekrar söylememe müsaade 
buyurun, genellikle ana ceza hükümlerini ihtiva 
eden kanunlarda parça parça yapılan değişik
liklerin böyle garip sayılacak birtakım sonuçla
ra varması demek ki, mümkündür. 

Şimdi, bu kanunun sayın Hazerdağlı arka-
I daşımm tavsif ettiği gibi, bâzı yeni fiil ve ha

reketleri daha doğrusu eskiden suç sayılmıyan 
bâzı fiil ve hareketleri cezalandırmak gibi bir 

i hususiyeti de var. Onun yanında eski suçların 
ve cezaların, özellikle cezalann artırılması gibi 
bir yanı ve yönü var. Bir de, bu kanunla Tür
kiye'de yeni bir ceza ve suç anlayışını belirtme
ye yeltenmek gibi bir mahiyet var. Ama, bu iş
leri yaparken iki önemli hususa dikkat edilme
diği görülüyor. 

Bakarsanız, maddelerin bir çoklarında hu
kukta olmaması gereken ve anlamı değiştirici 
terimlere bir arada yer verilmiş ve böylece mad
deler garip, tuhaf bir anlama gelecek biçimde 
düzenlenmiş. Çarpıcı bir misal olarak vereyim, 
«Bir kimse, gayrimeşru olarak,...» diye başlıyor 
madde, «... Cebir ve şiddet göstererek veya tah-
didederek veya eşya üzerinde zor kullanarak 
engel olursa...» diye gidiyor. Hiçbir fiil ceza ile 
tecziye edilmek üzere suç sayılmazsa, onu bir 
ceza kanunu maddesinde ifade etmeye kalktığı
nız zaman gayrimeşru olarak işlenmiş fiil diye 
tavsif edemezsiniz. Hukuk terminolojisinde 
böyle bir tavsife meydan ve mahal yoktur. Çün
kü gayrimeşru ile kanuna aykmlık farklı şey
lerdir. Grayrimeşru olan şey, kanuna aykın ol-
mıyabilir. O takdirde ceza veremezsiniz. Ve 
onun için bir fiilî tecziye etmek için madde ko
nusu yaptığımız takdirde, fiilî cezayı müstelzim 
bir suç telâkki ettiğimizi, gayrimeşru lafzını 
kullanmaksızın madde haline getirmek zorunda
sınız. Yoksa, aşağı yukarı çekilebilir. Ya bu 
maddede tesadüfen böylece tekrar edilmiş olma
sa, gayrimeşru olarak bırakılmış olsa idi, cebir, 
şiddet göstererek veya tehdidederek denmese 
idi, o takdirde fiilin meşruluğu, gayrimeşruluğu 
üzerinde tartışma açarak, vatandaşın hangi fu-

I linin suç, hangisinin olmadığı gibi özellikle ceza 
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hukukunda tereddüde mahal verecek bir madde 
düzenlemek âdet değildir. Çünkü, «kanunsuz 
suç ve ceza olmaz» prensibinin tatbikatta olası
lığını meydana getiren husus, ceza terminoloji-
ısindeki klâsik anlayış, aydınlık anlayış, net an
layış maddelerde yer bulması zorunludur. 

Yine, bu tadilâtın çarpıcı noksanlıklarından 
bir tanesi; kelimeyi hangi mânada kullandıkla
rını bilmediğim için lûgata müracaat etmek zo
runda kaldığımı samimiyetle ifade ediyorum. 
En iyisi de Şemsettin Sami Beyin lügati oldu
ğuna göre, oradan mânasını çıkarmaya çalış
tım. Bâzı terimlerle birtakım suç unsurları ih
das edilmek istenmiş. Meselâ; «... veya mevcut 
veya mefruz bâzı gizli cemiyetler...» «... veya 
mevcut» bu anlaşılabilir, «... veya mefruz gizli 
cemiyet...» bu anlaşılması hem lügat anlamında 
güçtür, hem de ceza kanununda bir fiilin kendi
si veya rüknü, unsuru olarak anlaşılması güç
tür, mümkün değildir. Hele mânası ile birlikte 
tezekkür edildiği, düşünüldüğü, değerlendiril
diği zaman hiçbir suret ve veçhile suç olmıya-
cak bir fiilin tarifini yapmış olduğunuzu müsa
ade ederseniz arz edebilirim, eğer şey saymaz
sanız. 

Şimdi, «Mefruz» dediğimiz zaman, - Lügata 
göre söylüyorum. - sahih ve vâki olmıyan bir 
hususu var saymak, sahih ve vâki imiş gibi te
lâkki etmek, farz etmek durumuna düşersiniz. 

Yine o Şemsettin Sami Bey'in lügatinde 
Fransız'ca karşılık olarak «ütopi» diye yazmış. 
Binaenaleyh, ütopi de hani hayalhanede mev
cut anlamına geldiğine göre, bu «mefruz» keli
mesinin burada, hukuk lügati anlamımda bir 
suçun bütününü veya rüknünü, unsurunu ifa
de ediyorsa, bu âdet değildir, yoktur böyle bir 
şey, hukukta mergup değildir. Bir de, «muhal 
suç» denilen ve cezayı müstelzim olmıyan fiili 
de derhatır edenlere hak verdirirsiniz. Çünkü, 
mefruz bir cemiyetin tehdit kuvvetini suç te
lâkki ettiğiniz takdirde, var olmıyan bir top
luluğun topluluk aracılığı ile suç işliyene ceza 
vermeye kalkışmış olursunuz. O takdirde, mef
ruz olan, var olmıyan bir varlıkla suç işlediği
niz zaman, istihsale salih olmıyan bir aracı kul
lanarak fiili icra etmiş olursunuz ki, böyle hal
ler de hukukta çok ilkeler bir bilgidir; muhal 
suç mefhumu aklınıza gelir. Affedersiniz tat
bikatçılar arasında bu vardır. Meselâ; «öldür

mek kasdi ile yüzüme tükürdü.» falan derler. 
Yahut, tatbikatta çok geçmiştir, neticeyi istih
sale salih olmıyan araçla fiili işlemeye kalkış
mak. Meselâ; çok ince bir av saçması ile av tü
feğinin tesir sahasının oldukça uzağında bulu
nan bir şahsa ateş edilmesi ve onunla hattâ 
yaralanması çok defa Temyiz içtihatları ile de 
t&karrür ettiği gibi, salih olmıyan bir araçla 
bir fiili işlemeye kalkışıma anlamına alınmıştır. 
Kaldı ki, dediğimiz gibi bu mefruz cemiyeti 
tehdit vasıtası olarak kullanan kişinin yine tat
bikatta ve bâzı kitaplarda görüldüğü gibi, ne 
suç olarak ne de unsur olarak suç sayılması 
mümkün değildir. Çünkü, öyle bir aracı kullan
dığı iddia edilen kişinin, öyle bir araca dayan
dığımı ifade eden, iddia eden, itham eden ma
kam veya kişi, o yok olan, aslı olmıyan, vâki ol
mıyan o neyse, burada cemiyeti deniyor, onu 
ispat etmeye mecbur kalır M, bu itham naza
riyesine, cezadaki itham nazariyesine uygun 
düşmez. Bildiğiniz gibi, itham nazariyesi hu
kukta, itham eden kişinin iddiayı ispatla yü
kümlü olduğu bir mevzuat içindeyiz, biz. O na
zariyeye bağlıyız. Suçlunun mücerret inkârı 
bizde müdafaa sayılır ve bir nevi hak sayılır. 
Binaenaleyh, itham nazariyesine bağlı Konti-
nantal Avrupa Ceza Hukuku sistemimde itham 
edenlerin varlığını ispata mecbur oldukları su
çun dayanağı, gövdesi ya da suçun en az icra 
vasıtası olan şeyin, yahut fiilin veyahut bura
da olduğu gibi cemiyetin mefruz olması itham 
edeni mefruz olan bir şeyi ispata mecbur bıra
kır ki, bu itham nazariyesiyle mantıkin telifi 
kabil olmadığı içim bendenizin şahsan - anlayı
şım itibariyle - itirazımı muciboMu. 

Buna mukabil, bu tasarının, sözümün başın
da ifade ettiğim gibi, T. C. K. nun 296 ncı mad
desini değiştiren 9 ncu maddesinde; «Bu fiili 
usul veya füruunun, karı veya kocasının yahut 
kardeşinin lehine olarak işliyen kimseye ceza 
verilmez» der. O fiil aslında suçluyu saklama, 
ona silâh temin etme veya hükümetin araştır
malarına mâni olma veya saklı olduğu yeri bil
dirmeme suçudur, bu 296 ncı maddede tadat 
ve tasrih edilen suç. 

Ama sonundaki fıkra, bu fulleri, yani suç
luları saklayanları, saklı olduğu yeri bildirmi-
yenleri tecziye ediyor ama, usul ve füruu ceza
dan tenzih ediyor. Oysa biraz evvel de bahset-
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tiğim gibi, asayişe müessir bâzı fillerin önlen
mesi hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü mad
desinde «Her kim 1 nci maddenin (b) bendinde 
sayılan sanık veya hükümlüyü saklar...» diye 
başlıyan maddede, asıl cürüm için ceza verildi
ği yazılı. Fakat hemen arkasındaki 2 nci fıkra
da; «Bu fiilî usul veya füruun, kan veya koca
nın, kardeşinin lehine olarak işliyen kimse asıl 
cürüm için kanunda tâyin edilen cezanın dert
te birini geçmemek üzere cezalandırılır.» diye 
hüküm var. Bu en azından kanaatimce bir ace
leciliğin, hiç değilse koordinasyonu sağlamak 
için vakit bulamamanın eseri, mahsulü olsa ge
rektir. Şimdi burada gelinecektir, denilecektir 
İd, asayişi muhil fiillerin önlenmesine müteda
ir kanun tasarısında ifade ettiğimiz suç ve un-
surlariyle bunlar arasında saygı değer farklar 
vardır. Bâzı farklar gözüküyor ama, tıpatıp 
benzerlikler de gözüküyor. Saklamak fiili her 
halükârda suçluyu saklamak fiili orada veya 
burada cezayı müstelzim ful olarak tecziye ve 
teorim edildiği takdirde elbetteki onun usul ve 
füruu hakkında işlendiği takdirde istisna hük
münden istifade etmesi - hangi kanunda olursa 
olsun - bir nevi yerleşmiş hukuk kuralıdır. Bu 
önemli bir hukuk kuralıdır. Burada 296 nci 
maddeden daha evvel bahsedilmişti zannediyo
rum. 

Yine bu tasarının bir noksanlığına işaret et
mek istiyorum. Fakat bu noksanlığın, cidden 
başka bir yerde var olup olmadığını araştırmak 
fırsatını bulamadım. Çünkü bu tasarı dün elime 
geçti. Sayın Hükümet temsilcisinin özellikle 
dikkatini rica edeceğim. 

Bu tasarının 13 ncü maddesinde T. C, K. nun 
492 nci maddesinin son fıkrası yerine kaim ol
muş bir fıkra var. «Hırsızlık enerji naklini ve
ya haberleşme tesislerinin irtibatını sağlayan 
tel, kablo veya benzeri iletkenler hakkında iş
lenirse fail üç seneden beş seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır» diye bir fıkra konmuş. 
Bu çok isabetli bir fıkra. Hakikaten yaşama 
şartlan değiştikçe, toplumun yapısı değiştikçe 
suçlarda ona göre şekilleniyor, mahiyet değişti
riyor, artıyor, azalıyor, herneyse. Yani, toplum
la suç ve ceza arasında irtibat olduğu anlaşılı
yor. Türkiye son 20 yılda muhabere nakil va
sıtaları ve en iyi biçimde havai hatlarla donan
mıştır. Bu bir gelişme göstergesidir. Bu en iyi 

madenî hatlarla derken, en iyi iletken madenî 
hatlar demek istiyorum. Bakır ve onunla karış
mayı kabul eden diğer elektrik iletkenliğinde 
hassas olan madenler dernek istiyorum. Bunla
rın Türkiye'de aynı zamanda çok da para ettiği 
yine yaşanan hayattan, tecrübeden elde edilen 
bilgidir. Çok sık olarak muhabere nakil vasıta
ları kesiliyor. Büyük mikyasta teller v. s. 1er alı
nıyor ve bunlar Devleti büyük zarara uğratıyor. 
Yalnız muhabereyi inkıtaa uğratmakla kalmı
yor. Buna ceza verilmiş. Vardı zaten ama, çok 
iyi cezalar verilmiş, 3 seneden başlamış. Ben az 
da buluyorum. Hakikaten bu çok önemli. Bu 
iletken maddelerin nereye gittiklerini ben araş
tırıyordum. Kendi hususi hayatımda bunların 
nereye gittiklerini araştırıyordum. Görüyordum 
ki, bunlar özellikle büyük şehirlerde, birçok 
madenî eşya yapımcılarının elinde eriyor. Dâva
lar dolayısiyle vesaire ile bunlar belli oluyordu. 
Ve bunlar adeta peşin satmalııuyordu, buna 
birkaç dâvada rastlamışımdır. Şu kadar kilo 
tel getirirseniz, bu kadar lira veririz gibi avans 
veriliyordu, bunlara. Suçlular da ölümü göze 
alarak bu suçları işliyorlardı. Kışın çok karlı 
havalarda direklere falan çıkıyorlardı. Biliyor
sunuz bunlara ateş etmek imkânları falan da 
var. Bunları hep biliyorsunuz, ama getiriyorlar
dı. Bunlar için özel otomobiller hazırlanıyordu, 
özel vasıtalar hazırlanıyordu. Birtakım köylü
lerle irtibat kuruluyordu, falan. 

Şimdi böyle bir ekonomik hâdise de olmuş
tur ; bu fiiller ekonomik hâdisenin temeli olmuş • 
tur. Peki, neden bu kanun tasarısında, başka 
yerde varsa birşey demem, yalnız, 512 nci mad
dede var, bununla iktifa ediyorum, derse onu 
kabul etmem. Çünkü fiile bu kadar ağır ceza
yı verirsiniz, önemli bir fiili tecrim edersiniz, 
cezayı bu kadar artırırsınız. Fakat bunu bilerek 
alanları, nakledenleri, başka biçime dönüştüren
leri cezasız bırakırsınız. Ya da enaz 512 nci 
maddedeki hafif ceza ile tecziye edersiniz. Bu 
suçla ceza arasında, suçun aMbetini kovalamak 
bakımından, buraya eklenebilir. Bendeniz bir 
fıkra koydum, 512 nci madde dursun. Buna 
mahsus bir fıkra olur. 512 nci madde alel ıtlak 
bütün cürüm eşyasını satınalmayı, nakletmeyi, 
tadil etmeyi kapsar. Bu da yalnız, iletken ma
denlerin hırsızlığının sonucunu kovalıyarak ne
reye gitmişse ele geçtiği takdirde, gayet tabiî 
isbat edildiği takdirde, kasdi cürüm bulundu-
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ğu takdirde tecrim edilmesi mümkündür. Bir 
takrir verdim, başka bir yerde varsa tabiî he
men geri alırım. Üçüncü defa söylüyorum, bir 
özürüm var, çok daha derin bir tetkike girişe
medim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — 512 nci mad
de mutlaka değiştirilmelidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bende
nizin bu tasarı hakkında maruzatım bundan iba
rettir. 

Bu tasarı değişikliğe uğrarsa burada, pek 
önemli bir sonuç doğmaz. Çünkü bu tasarı yeni 
nevicat, mevzuu fiillerin derakap acele olarak 
tecziyesini sağlamak maksadiyle getirilmiş bir 
tasarı diye iddia edilemez. Yani, asayişi muhill 
fiillerdeki iddiayı ileri sürüp bu tasarının hiç
bir değişikliğe uğramadan buradan geçmesini 
ve çabuk geçmesini istemek haklı bir mesnede 
sahip değildir. Bu, T. C. K. muzun önemlice bir 
kısmını değiştiren, birçok maddelerini değişti
ren ve genel ceza mevzuatımızda dediğim gibi, 
yaşanan hayatımızın verdiği tecrübelere daya
narak yapılan bir tadildir. Onun için hem ce
zanın ve hukukun esas prensip ve kaidelerine 
riayeti temin, hem de her kim olursa olsun, 
bira,z evvel burada rahmetle anılan hocalarımı
zın dedikleri gibi, «zevki hukukiyi» gözden uzak 
tutmamaya çalışmamız lâzım. Gayrimeşru fiil
den başlayıp, gayrimeşru sözünden başlayıp, 
fiilî cebir, şiddet ve tehdit ile rükünlenclirmek, 
unsurlastırmak gibi hukuk zevlrine aykırı bir 
- eski tâbirle - bidad'dan ya da bir sakıncalı hal
den bu kanunu kurtarabiliriz. Bir iki tadil öner
gesi verdim ve «mefruz» kelimesini bakarak, an
laşarak, bu tasarının içinde bıraktığımız takdir
de hakikaten bırakınız suçluyu, itham edeni güç 
durumda bırakacak, suç unsuru olmaya müsa-
idolmıyan, ceza mevzuatımızda mevcut bulun-
mıyan, Kontinantal Avrupa ceza anlayışında 
yeri bulunmıyan yeni bir unsurla veyahut bir fi
ille bir cürüm ihyasına ve ihdasına kalkmıya-
lım. Hiç fark etmez. Bu sadece, bâzı ceza ka
nunu maddelerinin olduğu gibi, içtihatlarla 
halledilecek ölü maddesi haline gelir. Alelfevr 
söylenmiş sözlerin tehdit teşkil etmiyeceğini, 
keşke ceza kanunu yazsaydı da ve bir içtihat 
karariyle biz onu yıllar yılı takibetmeseydik. 
Bunun gibi. Şimdi mefruz bir cemiyetin tehdit 
kuvvetinden bahsettiğimiz takdirde, tekrar söy-
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iemekte fayda bulmuyorum ama, sözün gelişi 
öyle, cezayı bir zorluk içine sokmuş olursunuz. 
Bir de eğer lütfederseniz bu iletken hatları, kıy
metli hatları satınalanlar, nakledenler ve onları 
değiştirenlerin cürümleri sabit olduğu takdirde 
cezalarının 512 nci maddeden daha ağır olma
ları lâzımdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, komisyon üyesisi
niz, bir şerh de vermemişsiniz. Bu balamdan 
Tüzüğümüze göre lehte konuşacaksınız, aleyhte 
konuşacaksınız. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mustafa 

Tığlı. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 

Söz istiyorum. 
MUSTAFA TIĞLÎ (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlar, muhterem Başkan, Sayın Hazerdağ-
lı, nasıl bir vesileyle, Adalet Partisini Ana
yasanın suçlusu olarak gösterilmesini ileri sü
rerek itham etmiştir, bunu anlıyamadım. Ama 
ne vesileyle olursa olsun böyle bir itham karşı
sında kalmış olmam ve bendenizin de o partinin 
bir üyesi olmam itibariyle, hisseme düşen ceva
bı vermek istiyorum. Her ne kadar seneler sene • 
si bu Anayasanın eksik taraflarının olduğunu, 
ıslaha muhtaç bulunduğunu, Sayın Genel Baş
kanımız Süleyman Demirel tarafından, grup 
üyeleri tarafından, Genel Kurul azaları tarafın
dan türlü vesilelerle söylenip gelmiş ise de o, 
«Anayasa suçludur» lâfı bizden çıkmamıştır. 
Sayın Hükümet Reisimizin «Bu Anayasa ile bu 
Devlet idare edilemez, idare edecek varsa çık
sın görelim memleketin halini» demiş olmasın-

; dan sonra, basında «Anayasa suçlandı» şeklinde 
tefsire görmüş ve bâzı siyasiler de basında ver
diği demeçlerde «Anayasayı suçlamanın doğru 
olmadığını» söylemişlerdir. Suçlama kelimesi 
biraz abes olduğu için, nahoş olduğu için bu nok
tadan şey ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sorum
lu, sorumlu. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, 
Sayın Hazerdağlı. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Fakat, bir 
Anayasanın eksikliğinde artık muhterem Ha
zerdağlı da oy vermiş bulunduğuna göre, 35 
maddenin böylesine tebdil ve tadilinde seve se
ve oy vermiş bulunduğuna göre, o Anayasanın 
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eksik olmadığını, suçlu olmadığını söylemek su
retiyle elerin t ir tezadın içinde olmaması gere
kirdi. Biz o Anayasayı öteden beri eksik gördük 
ve tadili yolunda oy da verdik ve aynı istika
mette o Anayasanın eksik okluğunu, o Anaya
sa ile Devletin kolay kolay idare edileıriyece-
ğini, bu tadil sayesinde açıklarının doldurulmuş 
olması suretiyle Delvet idaresinin kolaylaşacağı 
kanaatini tekrar ediyoruz. Biz tezat içinde de
ğiliz. Ama ne zaman «Adalet Partisi bu Anaya
saya suçludur demeye kalkarsa karşılarında ben 
varım» der gibi bir havanın içerisine kendisini 
kaptıran Saym ITaserdağlı'nın, her şeyden evvel 
bizi hedef tutmaktan ziyade, Sayın Hükümet 
Eeisini hedef tutması gerekirdi, Çünkü, o Hü
kümet Beisi bu Anayasa iie Devletin idare edi-
lemiyeeeğini açıkça söylemiş idi ve kendileri de 
oy vermiştir. O halde mutabıktır. Eski Anaya
sayı eksik gören kim varsa, Hükümet olsun, 
grup olsun, parti olsun, Hazerdağlı'nın verdiği 
oy bunun karşısına çıkmaya, müsait değildir. 

Sayın arkadaşlar, bir defa Anayasanın tadi
li Türkiye'mizde büyük bir hâdisedir, büyük bir 
vakıadır. Ama, biz bu hâdisenin ciddiyetine ve 
ehemmiyetine binaen Anayasanın tadili gerek
tiğine kaani olduğumuz için, hâlâ o kanaatimiz
de musırrız ve isabet ettiğimiz kanaatindeyiz. 
Artık bu meseleleri türlü kanun vesileleri ile or
taya getirmekte, yeni tezatların içine girmemesi 
lâzım bizim. Hazerdağlı arkadaşımızın. 

Bu kanun niçin geoikti, A. ?. iktidardaydı, 
şimdiye kadar bu kanunu getirmiş olsa idi, hiç
bir hâdise olmazdı, - zannediyorum id demedi -
ama demek istediği de su, Anayasanın dahi ta
diline lüzum kalmazdı» demek istediler. Halbu
ki, hâdiseler yalnız Anayasanın yarattığı boş
luktan doğmuş da değildir. Hâdise, bir dâva 
hadisesidir, bir inanç hadisesidir. Bu Anayasa
nın tadiline rağmen, o inanca kendini kaptırmış 
insanlar varsa, yine o istikamette hareket devam 
edecektiı-, aldanmıyalım. Komünizme inanan in
sanın önüne hiçbir set çıkamaz... O hareketini 
gösterecektir. Kanunlar onu yine tepeliyecektir 
ama, ortaya çıkmasına mâni olmıyacaktrr. Ma
demki inançtır... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Lâf mı yani, ne diye kanun yapılıyor öyle ise? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Kalpak-
lıoğlu müdahale etmeyin, siz de cevap vermeyin 
efendim. Rica ediyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Beyefendi, 
kanun yapmakla hâdise olmıyaoaktır demek de
ğildir. Adam öldürmek de kanunen cezayı müs-
telzimdir. Ama, daima adam öldürenler çıkacak
tır. Komünizm de suçtur. Ama komünizme ken
dini kaptıran her insan, ister istemez kendini 
ortaya koyacak ve hâdise çıkaracaktır; sonra 
kanun onu tepeliyecektir. İkinci komünist yine 
çıkacaktır, hâdiseler devam edecektir. Ben bu
nu demek istiyorum. Kanun çıkmakla komünist 
hareketi duracak mıdır? Böyle bir şey tasavvur 
olunabilir mi? inançla kabili telif değildir. 
İnancın yarattığı hâdiselerdir. Kaldı ki, inanca 
taallûk etmiyen, âdi menfaatler sebebiyle dahi 
vahim hâdiseler izlenebilmektedir. İnsanoğlu bu
dur ve esasen suç igliyen insan kaideten yaka-
lanmıyaeağına kaanidir, muvaffak olacağına 
kaanidir. Aldandığı nokta da odur. 

Biz, bu kanunu şimdiye kadar getirmek iste
dik. Fevkalâde samimiyim. Hatam varsa lütfen 
tashih buyurun. Biz, tedbiri ihtiva eden bu Ce
za Kanununun tadilini getirmeye çalıştık, fakat 
daha komisyona vermeden, istibdat kanunları 
geliyor, zulüm kanunları geliyor diye matbuat
ta bir vaveyla çıkmadı mı? Çıktı, üniversite hâ
diseleri alabildiğine inkişaf halinde; bir de bu 
kanunu getirmeye kalkarsak, ortam ne olacak
tı? Neler olmazdı. Ama, elbette ortamın mânevi 
tesiri var. Bir siyasi için ortamı düşünmemek 
mümkün değil. Ama, bugün Sıkıyönetim ilân 
edilmiş, anarşist hareketlerin sahipleri tevkif 
edilmiş, derdest edilmiş. Ortada yeni bir Hükü
met kurulmuş, elbette bu kanunun çıkmasına 
bir itiraz yok, Basında, tek kelime duyduk mu 
faşist kanunları geliyor, istibdat kanunları ge
liyor diye? Demek ki, ortam büyük faktör. 
Bir siyasinin gözünden kaçması mümkün olmı-
yan faktör. Bu ortamı dün bulmak mümkün mü 
idi? Hattâ, dün bir sıkıyönetim ilânını istemek 
mümkün mü idi? Ortam o kadar karışmıştı. 

Biz, bu kanunu, bu ortam sebebiyle bir tür
lü getiremedik. Ama gelmesi lâzımgeldiği kana
atini daima taşıdık ve söyledik. Bu itibarla biz, 
bir ortanı sebebiyle bunu geciktirmiş isek, bu 
ortamın vahametini kabul etmenizi lütfen rica 
ediyorum. Kaldıki, ortam bu kadar vahamet 
kesbettikten sonra, teklifi getirmek mutlaka Hü
kümetin vazifesi de, senatörlerin, milletvekille
rinin vazifesi değil mi? Kanun teklif etmek yal-
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mz Hükümetin inhisarında mı? Biz niye getire
medik? Koca grup olarak, 0, H. P. Grupu ni
ye getiremedi. O da ortamın tesiri altındaydı. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Çıkar mıydı 
beyefendi? 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Çıkmazdı. 
öyle ise çıkmazdı kanaati, nasıl böyle bir tekli
fi C. H. P. nin getirememesine mucibolmuşsa, 
aynı kanaat bizim grupa da müessir olmuştur. 

Sonra, biz teşvik etmedik ortamı gibi, yine 
bir polemiğe girdiler. Sayın İnönü'nün, «Boy
kot da birdir, işgal de birdir lâfı, her ikisinin 
de kötü olduğunu ifade etmek için söylenmiş
tir» dediler. İnsafla mütalâa edelim. Sayın İnö
nü, abesi mütalâa edecek, abesi konuşacak bir 
siyasi değildir. Bu suretle Sayın İnön'yü abesle 
iştigal etmiş siyasi mevkiine sokmuş olmıyalım. 
Sayın İnönü, bu konuşmasında maksatlıdır. 
Çünkü, işgalle, boykotun iyi olduğunu söyliyen 
yoktu. İşgalle, boykottan bütün millet müşte
kiydi, şikâyetçi idi. Hal böyle iken, işgalle, boy
kot fenadır demiş olmanın mânası var mı, ge
reği var mı? İşgalle, boykotu metheden olur da, 
iyidir, yapalım diyen olur da, gruplarımızda, 
hayır işgal de fenadır, boykot da fenadır demiş 
olma ihtiyacı doğar. O zaman bir gerekçe icabe-
der. 

Gereksiz, Sayın İsmet İnönü'nün işgalle, boy
kot birdir, demi? olmasını mütalâa etmek ve bu 
konuşmasından ikisinin de fenadır demiş oldu
ğunu istihracetmek mümkün müdür? 

&&ym Hükümet Başkanı Demirel, Sayın İnö
nü'nün bu konuşması üzerine, hemen ertesi gün 
Millet Meclisinde, işgalle, boykot birdir derse
niz, bu memleketin hali ne olacaktır, bu genç
ler bununla teşvik edilmiş olmaz mı dediği za
man, Sayın İnönü, işgalle boykot birdir, ikisi de 
fenadır demek istedim diye cevap verdi mi? 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Söyledi. 
MUSTAFA TIĞLÎ (Devamla) — Tam bir 

sene sonra cevap verdi, hem de basın toplantı
sında cevap verdi. Tevilen cevap verdi. Gün
lerce burada münakaşası oldu. Benim polemiğe 
tarafım yok. Ben, gerçekçi bir insanım. Doğru
sunu söylüyorum. Bir sene sonra matbuatta 
cevap verdi, altında kalamadı bu lâfının. Belki 
hata eseri olarak söyledi, o da insan. Ama, bu 
hatasının altında kalamadı, bu bizim tarafımız
dan da çok söylendi, bırakmadık yakasını, iş

galle, boykot bir midir; birdir lâfı söylenmez 
diye. Teşvik ediyorsunuz âdeta demek istedik. 
Bunun altında kalamıyan Sayın İnönü, bir sene 
sonra bir gazeteciye verdiği cevapta, «Ben bu 
sözümle ikisinin de fena olduğunu söylemek is
tedim» dedi. Halbuki çıkabilir, işgal olamaz, 
kanunlara karşıdır, ben de karşısındayım, diye
bilirdi. Niçin demedi? Birbirimizi aldatmıyalım 
Sayın Hazerdağlı, fevkalâde samimî olalım. Biz, 
Meclis âzasıyız, bize polemik yakışmaz. Gerçeği 
söyliyeceğiz, gerçek budur; bilerek olsun, bil-
miyerek olsun. Burada bir iddiam yok, bir ha
tası olabilir Sayın İnönü'nün, bir zühule düş
müş, bir sürçülisanda bulunmuş olabilir, kas da 
da tahmil etmek istiyorum ama, gerçek budur. 

Saygılarımla, 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is

tiyorum. 
S ALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben de 

söz istiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bu tasarıyı getiren 
Hükümeti tebrik ederim. Yalnız, bu tasarı ile 
beraber veyahut bundan daha önce memleketi
mizi ve bütün aileleri her gün ağlatan, sızlatan, 
ocakları yıkan, aileleri mahveden trafik •karnın 
tasarısını da beraber getirseydi, bu memleketi 
büyük bir felâketten, bir zulümden kurtarmış 

Hükümetten, bu Trafik Kanununun bir an 
evvel getirilmesini ben, şahsan istirham ediyo
rum ve memleket bunu bekliyor arkadaşlarım, 
Türk milleti bunu bekliyor. Çünkü her gün oku
yorsunuz, hepiniz, 10 kişi, 20 kişi, 15 kişi ölmek
tedir; aileler, ocaklar sönmektedir, 

Muhterem arkadaşlarım. Fazla konuşmayaca
ğım, bir - iki noktayı arz edeceğim. Hattâ bir 
kelimeyi, bir atalar sözünü de söylemeden gece--
miyeceğim, beni affetmenizi de istirham ediyo
rum, gerçekçe bir arkadaşınız olarak. «Atı alan, 
Üsküdar'ı çoktan geçmiştir.» Başınızdan birçok 
hâdiseler geçmiştir, memleket bir buhranın içi
ne girmiştir, karanlığın içine girmiştir. Ondan 
sonra bu kanun tasarısı gelmiştir. 

İçinizde, gerçekleri söyliyen, gerçekleri bu
radan dile getiren birçok arkadaşlarımı tanıyo
rum, 12 Marttan evvel, şu kürsüden, yine bir 
hırsızlık hâdisesini Yüce Heyetinize söylediğimi 
çok iyi hatırlıyorum. 
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Arkadaşlar, 12 Marttan önce, memleketimi
zin bâzı köşelerinde, bilhassa Orta - Anadolu'
da iki hırsızlık yaygın hale gelmişti. Bir bü
yük baş hayvan hırsızlığı; iki, küçük baş hay
vanların bir kamyona yüklenerek geceleyin, 
hattâ gündüzün götürülüp başka bir yerde 
satılması. 

Değerli rkadaşlarım, sizler çok iyi takdir 
edersiniz ve çok iyi bilirsiniz «Mal canın yon-
gasıdır.» Atalarımız canı yanarak bunu söy
lemişler. 

O günlerde, her gittiğimiz köyde, kasabada, 
ilçede bundan bahsediliyordu ve acı acı söyle
niyordu. Ben de bir hâdiseden dolayı Yüce He
yetinize bu sözleri söylediğimi çok iyi hatırlı
yorum. 

Şimdi, Hükümetten komisyondaki çok de
ğerli arkadaşlarımdan rica ediyorum. Gelme
mişse, bu nokta eksik kalmışsa, yeni bir de
ğişiklik esnasında nazara almanızı, getirme
nizi rica ediyorum. 

Arkadaşlar, bu husus, cidden üzücüdür ve 
bugün memleketimizde yaygın haldedir. Bu
gün dahi, yaygın haldedir. Yani size bundan 
bir hafta evvel şuradaki Gölbası'na geçerken 
Kepekli Boğazında aynı hâdisenin olduğunu 
söylersem, beni affetmenizi istirham edece
ğim. Yine birkaç kimse birlikte anlaşmış, 
hattâ biri gündüzün saat 5,00 sıralarında ço
banla anlaşmış, kiraladıkları bir kamyonla bir 
vatandaşımızın 73 - 76 tane koyununu götür
mek suretiyle, memleketimizin diğer bir kö
şesinde, bir kasaba kestirmişler ve kesim es
nasında yapılan bir ihbarla yakalanmışlardır. 

Büyük baş hayvan hırsızlığı kamyonla, ya
pılıyor. Şosenin kenarına kamyon yanaştırılı
yor, yahut oradaki yarmaların kenarına ve 
çalınıp götürülüyor; yine sürüler kamyonla 
çalmıyor ve götürülüyor. Bu noktayı, hem Hü
kümete, hem de Yüce Heyetinize- hem de 
çek değerli Komisyon üyesi arkadaşlarıma arz 
ediyorum. 

Arkadaşlar, gerçekçi, hakikatçi olalım. Po
lisimiz, jandarmamız niçin vazifesini yapa
mıyordu? Neden acaba vazifesini yapamı
yordu? Şu muhterem arkadaşımın almış ol
duğu, kanunlarda yazılı maddeler, metinler 
ortadan kalkmış mı idi Türk Ceza Kanunu
nun 260 ncı maddesi ve 258 nci maddesi de

ğişmiş mi idi?. Yok,.. Niçin yapılamıyordu 
acaba vazife? 

Değerli arkadaşlarım, vazifeye ehlini ge-
tirmiyorduk. Meselâ ben açıkça söyliyeyim, 
çekinmeden. Çünkü, birbirimize dertlerimizi 
söyleyerek bu memleketin kederlerini götüre
bileceğiz, giderebileceğiz. Bugün polisimizin 
% 50 si istediğimiz kıvamda değildir arka
daşlar. Eğer istediğimiz şekilde ehliyetli olsa, 
istediğimiz kıvamda olsa 260 ncı maddeyi 
de tatbik eder, 258 nci maddeyi de tatbik 
eder. Bakın arkadaşlar, gördüğüm bir misal 
açık bir misal : 

Bir şoför; Adliye civarında yasaklanan 
bir yere arabasını park yapmış. O civarda bu
lunan bir trafik memuru geliyor, ben de ge
riden seyrediyorum, «Arabanı buradan kal
dır» diyor. Şoförün verdiği cevap şu : «Kal-
dırmıyacağım ne olacak Yaz 15 liranı gide
ceğim «Memur, boynu bükük şekilde, tekrar 
ediyor, «Lütfen arabanızı buradan kaldırın, 
burası yasaktır.» «Cevabımı verdim sana; ne 
olacak? Yaz 15 liranı kaldırmıyorum. Yapa
cağın muamele ne ise yap» diyor. Ben bunları 
aynen, kulağımla duydum ve işittim arkadaş
lar, zira arkasında idim, hemen Ankara Pa
sajının yanında idim, Adliyenin tam karşı
sında. Memur, o kadar acıklı bir hale geldi 
ki, sağma bakıyor, soluna bakıyor kendisine 
bir yardımcı arıyor, fakat kimse yok o ci
varda. Düşünemiyor değerli arkadaşlarım; 
çünkü eğitim meselesi, görüş meselesi, kabiliyet 
meselesi, ehliyet meselesi. Düşünemiyor, o ders 
ona verilmemiş. 260 ncı madde gözünüzün önün
de, lütfen açm okuyun. Böyle der demez, ya 
zaptını orada tanzim edecek, deıhal; iki sa
tır zabıt, veyahut diyecek ki, buyuran karako
la davet ediyorum sizi, suç işlediniz, karakola 
gideceğiz. Şoför gitmemekte direnecek, yani 
bu hakikat, gitmiyecek. Gitmediği zaman 260 
ncı madde, aynen okursanız değerli arkadaşla
rım, 260 ncı madde «menfi mukavemet» oluyor, 
gitmediği takdirde, hele gitmiyirum, götüremez
sin gitmek istemiyorum, hangi hakla beni gö-
türüyorsun, hangi kuvvetin var, dediği anda 
260 ncı maddedeki suç unsuru aynen tekevvün 
etmiştir; zabıt varakası tanzim edildiği ve hâ
kimin huzuruna gidildiği zaman, orada asgari 
had bir haftadan bir aya kadardır, o cezayı hak 
etmiştir, yani bir hafta cezayı en aşağı aJacak-
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tır; hâkim tecil eder, etmez, 647 sayılı Kanunu 
tatbik eder, etmez, artık o hâkimin bileceği iş. 

Değerli arkadaşlarım, polisimiz gözümün 
önünde bu vazifesini yapamadı. Boynu bükük 
kaldı, şoförün daha fazla hakaretine mâruz 
kaldı. Şoför bir de buna hakaret etti ve ara
basına binerek oradan kaçtı ve bu suç cezasız 
kaldı, çünkü polisin gücü ve kuvveti yetmedi. 

Şimdi, ben hakikati aynen size söylüyorum, 
hepiniz bunu bilesiniz diye, benden daha çok 
şeyler biliyorsunuz, ben sizlerden çok az şey bi
lirim, ama söylüyorum hakikati. Beni mecbur 
ediyor, bunlar. Mademki, Hükümet böyle bir 
kanun, getirdi, teşekkür ederim, geç kaldı ama 
getirdi, sağ olsun, daha yenilerini, iyilerini ge
tirecek. 

Şimdi, bu polis okumuş bir insan olsa idi, bu 
maddeyi bilse idi, ehil olsa idi, hattâ biraz da
ha ileri gitse idi, bir münakaşaya onunla gir
se idi, derken öfkeli şoför ona bir de yumruk ata
caktı, ileri geri itecekti, müessir fiilde buluna
caktı. işte o saman 258 nci madde, hiç değiş
tirilmemiş bu madde, yıllardan beri, karşısına 
çıkacaktı. 258 nci madde çıktığı zaman arka
daşlar, evvelki, 260 ncı maddedeki menfi mu
kavemet bu defa müspet mukavemete döne
cekti. Müspet mukavemet olacaktı, o zaman 
bir seneden başlıyacaktı. 260 ncı maddede bir 
haftadan başlar, fakat 258 nci maddedeki suç 
unsurları tekevvün etti mi, o zaman bir sene
den başlar. Bakın, demekki bu maddeler var
dı, bu maddeler Ceza Kanunumuzda yazılı idi, 
fakat bunları tatbik edecek kimse yoktu; ede
miyordu, âcizdi polis, vazifesini bihakkın ya
pamıyordu. ı 

Arkadaşlar, bizi Allah bu buhranlı günlere 
bir kere daha getirmesin. Ben hayatımda çok 
buhranlı günler gördüm, fakat hiçbir gün ta
banca taşımak, tabanca almak aklıma gelme
di. 12 Mart hâdiselerinden evvel ben evimden 
çıkarken tabancamı yanıma alıyordum ve öy
le gidiyordum gideceğim yere. Neden bunu ya
pıyordum? Bu gördüğüm misaller olduğu gi
bi, başka misaller de vardı. 

Bir yere gidiyoruz, çocuklarla oturuyoruz, 
serserinin birisi geliyor, karşınıza oturuyor. 
Genç, yetişmiş kızınız var karınız var, çocuğu
nuz var ve bakıyor. E., ben bu yaştan sonra kal
kıp ona tabanca mı, çekeceğim, onu vuracak mı-

I yım? Polisime şikâyet ettiğim zaman o gelip 
cesaretle el koyamıyor, gctüremiyor, onu sor
guya çekemiyor arkadaşlar. Bunları gördük ar
kadaşlar, geçirdik bunları, Adliyeye veriyor, 
hâkim bakıyoı, e., ne olacak; 419 - 461 , bir 
sarkıntılık efendim, bir hayasız hareket; alaca
ğı bir hafta hapis, 47 nci maddeyi de tatbik 
ederim, binaenaleyh, tevkiline lüzum yoktur 
diyor ve öbür taraftan çıkıp gidiyor. .0 da po
lis getirebilirse, gücü yeter de getirebilirse. Şu
radan; öbür kapıdan gidiyor. Böyle idi arka
daşlar. 

Onun için arkadaşlarım bu geliyor; bu ka
nun tasarısı geliyor. Ama, ben daha iyi gelme
sini çok arzu ederdim; daha şiddetli ve daha 
iyi. 

Bakın ciğerimizi yakan bir husus daha. He
pinizin ciğerini yakan, benim de ciğerimi ya
kanı bu memleketin öz evlâdı olarak hepinizin 
de ciğerini yakan mesele; konuştuğumuz tel
graf telleri çalmıyor arkadaşlar. 3 kişi, 5 kişi 
çıkıyor îğdebeline, çıkıyor Gölbaşma, çıkıyor 
Haymana yoluna, telgraf tellerini çalıyor, te
kerleklerini çalıyor götürüyor. Ne olmuş? Gün
düzün çalınmış, gündüzleyin olmuş bu hırsız
lık; 492 nci maddenin birinci fıkrasına göre 
6 ay hapsi icabederse bir de tecil kararı geçip 
gidiyor. 

Arkadaşlar çok istirham ederim, Devletin 
büyük imkânsızlıklar içinde, yoksulluklar için
de, ıstıraplar içerisinde aldığı ve kurduğu 
telefon tellerini satan adamın, kesen adamın, 
hırsızlık eden adamın cezası Türkiye'de idam 
olmalıdır. Benim şahsi görüşüm bu. Bana bel
ki bu görüşümden dolayı bu kadar gaddar ol
mayın diyeceksiniz, ama arkadaşlarım, ben ani 
bir durum karşısında kaldım, hepiniz kalabi
lirsiniz; hepiniz bugün ani bir taarruz karşı
sında kalabilirsiniz, eviniz basılabilir, her tür
lü şey olabilir, insanız hepimiz, ben. telefonu
ma elimi attığım zaman, telefonumun teli kesi
lip götürülmüş, satılmışsa, hırsızlık yapılmışsa 
bu adam hakkında ne düşünürsünüz? Yeni Hü
kümetimizden biz istirham ediyoruz, rica edi
yoruz bu kanunları daha şiddetli ve daha kuv
vetli getirsinler. 

Arkadaşlar söylemeden geçemiyecsğim, kıy-
I metli vakitlerinizi aldım, beni affedin. Memle-
I ketin başına belâ olan ve her gün bu memleke-
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ti kemiren, her gün kemiren bir hastalıktan 
daha bahsedeceğim. Buna, senetörler olarak 
kıymetli arkadaşlarımın, Devlet nezdinds, Hü
kümet nesdinde teşebbüslerde bulunarak, bir ça
re bulmanızı mutlaka istiyeceğim. 

Arkadaşlar bu rüşvet mevzuu, zimmet mev
zuu, iltimas mevzuu, zimmet ve ihtilas mevzuu 
gür. geçtikçe karlı dağlar gibi karşımızda yük
seliyor, gün geçtikçe... Bugün de gidiyor, de
vam ediyor; dün de devam ediyordu, daha ev
velce de devam ediyordu, bugün de devam edi
yor arkadaşlar. Yani, zannetmeyin ki, örfi idare 
kuruldı;, yeni Hükümet geldi, Erim Hükümeti 
geldi de devam etmiyor, şimdi. Hayır, devam 
ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde, aynı hızla de
vam ediyor. Yani, şu kürsüden söylüyemiyece-
ğim şekilde, utanç verici şekilde devam edi-
yo:\ Ben isterdim ki, bu rüşvet mevzuunu da 
şu tasarı en şiddetli şekilde cezalandırmak su
retiyle getirsin. Rüşvet, iltimas, ihtilas ile zim
met; bu maddeleri en şiddetli şekilde getirsin, 
zirp, çıkamayacağız altından. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — 1609 var. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Evet değer

li arkadaşım, o da var. inşallah o da değiştiri
lir. Ben onu da bugünkü şartlarda kabul ede
miyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar şurada güzel 
bir yemek yiyeceğiz, temiz bir yerimiz var; 
tertemiz, pırıl pırıl, açtık. Burada birisine İSO 
bin. lira kaptırdık, hepinizin haberi var. Aldı 
kaçtı adam bizim paramızı, Meclisin parasını 
aldı, götürdü. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tasarruf bo
nolarını aldı götürdü adam. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Mali
ye Vekâleti de edemedi. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Evet, hepi
mizin tasarruf bonosunu aldı götürdü bir adam. 
E.. Şimdi müsaade buyurun arkadaşlar, bu ha
le niçin geldiniz; niçin geldiniz bu hale? Yani, 
siz sadece Ahmet'e Mehmet'e kabahat bulma
yın. Sadece bir tarafa - Sayın Özden, değerli ar
kadaşını, çok hürmet ederim, size karşı hürme
tim sonsuz - bir tarafı suçlamakla geçmiyelim, 
hepimiz suçluyuz, teker teker. Biran evvel el
birliği yapalım, gönül birliği yapalım, grupla
rımızda görüşelim şu maddeleri, Anayasada yap
tığımız gibi, getirelim ve çıkaralım, bu memle

ket de karanlıktan kurtulsun beyler. Ceza Ka
nunumuza daha çok maddeler eklemeye mec
buruz. 

Acaba, niçin yiyecek maddeleri hakkında 
buraya bir madde konmamış. Bunu ben merak
la bekliyordum, herkes bekliyor bunu. Pera
kendeci halin içinde aynı yerde Mr tanesi do
matesi 150 kuruşa verirse, öbürü 200 kuruşa di
ğeri 300 kuruşa veriyor, arkadaşlar, Çankaya-' 
nm tepesine gidin 500 kuruşa veriyor. Nedir 
bu başıboşluk arkadaşlar, nedir bu insafsızlık? 
Niçin yapamıyoruz, neden kontrol edemiyoruz? 
Bunun da ele alınmasını partilerden, parti bü
yüklerinden, Hükümet temsilcisinden, komis
yondaki kıymetli arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum. Bir zamanlar Millî Korunma Kanunu 
tatbik ettik. Memleket o günlerde yine karan
lığa gittiği sırada Millî Korunma Kanunu île 
arkadaşlar çok şeyler yapıldı. Ben bunu arka
daşınız olarak tatbik ettim. G-özümün önünde 
bu kanun tatbik edildi, kendi kalemimden mad
deler çıktı, cezalar verdim ve memleket çok 
şeyler kazandı. Bu hususta bir kanun niçin çık
masın, bunu da getirin yahut buraya bir mad
de koyun. 

Hele memletekin başının belâsı bîr madde 
var, 512 nci madde. Sayın Hükümet temsilcisi 
not alıp ilgili makamlara bildirsinler, şu 512 
nci madde kadar tehlikeli bir madde yok. Ada
mın 100 tane, 500 tane koyununu çal, kamyona 
koy, götür efendim falan yerde sat, hırsızlık 
malı bilerek satmaktan 1 hafta ceza al, onu da 
hâkim tecil etsin. Bunun insaf neresinde,, ar
kadaşlar? 

Yani, biz bu kanunu geç getirmekle çok bü
yük hata ettik, hem kendimize karşı büyük ha
ta ettik, hem memlekete karşı büyük hata et
tik. Ben bunu daha evvel de Yüce Heyetinizde 
arz ettim, arkadaşlar. Sizleri daha fazla üzmek 
ve yormak istemiyorum, însan konuşmak ister
se, vakti ve sıhhati müsait olsa bu maddeler 
üzerinde saatlerce konuşur. Beni dinlediğiniz
den dolayı hepinize en derin saygılarımı ve hür
metlerini sunarım. Bu kanun memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olsun; daha iyi, daha mü
essir kanunları getirmenizi sizlerden rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz efen
dim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (ıSivas) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; "ben kanunların çıka
rılışında, tertip ve dili üzerinde bir, iki defa 
durdum. Bu kanun tasarısında da aynı du
rumla karşı karşıya kaldığım için arz etmek 
mecburiyetini duydum. Biz çıkardığımız yasa
ları Anayasadaki dil temel olmak üzere çıkar
malıyız. Anayasa bizi o yönden de bağlar. Biz 
Atatürk'ün dil devrimine bağlı insanlar olarak, 
Atatürk'ün dil devriminde ileri sürdüğü esas
lara uygun şekilde bir çalışma içinde olmalıyız; 
çıkaracağımız eserler onları tamamlayıcı olma
lı. Yani, Atatürk zamanından gelen, Atatürk'ün 
dil devriminde bırakmış olduğu noksanları ta
mamlayıcı olmalı. 

Oysa ki, size arz edeceğim bâzı kelimeler 
var. Şimdi, kelimeleri cümleler içersinde kulla
nırken çelişirken içinde kullanmışız. Meselâ, 
«eğitim ve eğretim» demişiz, yanı başına «mü
esseselerine» demişiz. 

MUSTAFA TIĞLI (iSakarya) — Hangi mad
de efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim 
1 nci maddenin 2 nci fıkrası. Hemen «müştemi
lâtı» kelimesini kullanmışız, Aşağıya inmişiz 
aynı paragrafta, «mefruz» kelimesini kullan
mışız. 

Daha aşağıya inmişiz 2 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasında, «maksatların istihsaline matuf» ke
limelerini kullanmışız. 

261 nci maddede, «açılan mektep veya der-
sane» demişiz. Mektep kelimesini çoktan kaldır
mışız, okul diyoruz. Bütün kitaplarımıza, lügat
lerimize böyle geçmiş ve çocuklarımız böyle öğ
renmiş. Hâlâ kanunla kaldırılmış olan kelimeyi 
tekrar getirip kullanmanın ne anlamı oluyor? 
«Mükerrirler», kullanmakta, zorluk çekiyoruz; 
«tavassut» «hapsolunur.» 

264 ncü madde de «teşekküle mensübolan-
lar» deniyor, mensup olanlar birlikte kullanılır 
mı, yoksa ayrı mı kullanılır? 264 ncü maddenin 
son fıkrasında «meskûn bir mahalde» deniyor. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Meskûn, 
oturulabilir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet 
efendim, oturulabilir. Bunların yerine Türkçe 
kelimeler kullanılabilir. 

Yine, 266 nci maddenin 2 nci fıkrasında. 
«Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili maddei 
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mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki olursa» deni
yor. Baştan sona Arapça, Farsça kelimeler. 

Yine aynı maddenin diğer bir fıkrasında, 
«umuma neşir veya teşhir olunmuş,» yine de
vam ediyor «yazı veya resim veya sair neşir va
sıtaları» bir sürü yabancı kelimeler. 

296 nci maddede, «cezayı müstelzim bir cü
rüm» ve «cürmün icrasında faillerle evvelce 
ittifak etmiş» ifadesi var. Ayrıca, 296 nci mad
de 140 kelimelik bir pragraf. Oysa M, artık dil
lerin en iyi anlaşılması ve herkesin bunu iyi 
anlamasında mümkün olduğu kadar tosa ve ke-
sin hükümlü cümleler yani, iş ve eylemle biten 
tosa cümleler kabul edilmiştir. Biz hâlâ 140 ke
limelik bir cümle meydana getirmişiz ve için
de de birçok yabancı kelimeler. % 60 ı okur ya
zar olmıyan ve kalan % 40 mm da belki % 19 
unun anlıyacağı bir kanunun çıkarılmasına 
Atatürk'ün devrimci meclisi, halkı temsil eden 
meclisi olarak bunun üssrine eğilip yabancı ke
limelerden kurtarmamız gerekir. Milliyetçili
ğin de bir anlamı odur. öztürkçe dil milliyetçi
liğin en bariz, en geçerli örneklerinden birisi
dir. öyle ise, Ziya Gökalp'ten başlı yan ve ondan 
sonra devam eden dilcilerimiz, milliyetçiliğin 
esasını, czleşmiş bir Türkçenin kurulmasında 
bulmuştur. Ta, Orta Asya'daki bilginlerimiz 
Türk Devlet adamlarına bunu telkin etmiş ve 
Anadolu'ya geldiğimizde de bunlar temsil edil
meye çalışılmış. Karamanlı Mehmet Beye, «eğer 
bir devletin hâkimiyetini kurmak istiyorsan 
öztürkçe dilini kur» demişler. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk bunları orta
ya koyarken, önemli şeyleri düşünerek koy
muş, Yani, Atatürk'ün devrimlerinde Türk mil
liyetçiliğinin esaslarından birisi de Türk dil 
devrimidir. Eizim çıkardığınız Anayasa da, çı
karacağımız yasalar da nasıl hukuk yönünden 
esas teşkil ediyorsa, dil yönünden de esas teşkil 
edecektir. Meselâ, «Alât ve edevatına» yerine 
«Araçlar ve gereçlerine» ceyinıi artık yerleş
miştir. Bildiğiniz yibi «alât» çoğunluk, «âlet» 
tabiî tek. Şimdi, «alât» k -ilmesinin ikinci «a» 
nm üzerine aksan konmuş, Dil Kurumu bir yö
nüyle kaldırmış, bir yönüyle koymuş. Yani, ke
limeleri kuTıanırken hepirr'z bunların vurgun
larına, burada ki, düzeltme işaretlerine dikkat 
etmeden kullanıyoruz, hiç kullanılmasa- daha iyi
dir. Çünkü, hepimiz ona uyamayız, hele yeni ku
şak buna kolay kolay uyamıyor. Bizim nesil için 
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çıkarmış olsak dahi biz de bile uyamıyanlar 
vardır, ben dahi rahat konuşamıyorum. Biz
den sonra gelen kuşağın bı'iu rahatlıkla konuş
ması mümkün müdür? Bu kanan bizim için de
ğil, Türk gençliği için, T dik halkı içindir. 

Öyleyse, bu kelimeleri kullanırken, Yüce Se
natonun, komisyonda çalışan arkadaşların genç
liği, milleti düşünerek ve raydalı olma yönün
den Anayasadaki dil esas olmak üzere kullanıl
masında fayda mülâhaza ediyorum. Bu kanun
da bu türlü kelimeler çok yine, 499 ncu madde
de «îcbar için işlerse, maksadına nail olmamış 
ise müebbet ağır hapis ce*asiyle cezalandırılır» 
gibi karışık kelimeler bulunmaktadır. 

Bu tarafta da var, «Be fan olunan ahvalin 
maadasında» «Adlî muameleler dolayısiyle» ya
hut «Âmme emniyeti veya âmme intizamı veya 
umumu hıfzıssıhha mülâha^asiyle» gibi devam 
ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunların yanında be
nim dokunmak istediğim bir şey daha var. Böy
le kanun dili olmaz. Şu bakımdan olmaz; evet-
hukukta yerleşmiş kelimelerdir, bunları hemen 
bırakamayız, ama bunlardan daha fazla yer
leşmiş olan halkın % 80 nin kullandığı kelime
leri buraya getirmemek ntd .ndir? Beıı̂  düşündi-
ren bu. Bunu hasırlayan bakanlık mensubu ol
sun, buradan geçerken obun, bir kanun bu 
Arapça, Farsça kelimelerle buraya getirilmeme
li. Bu doğru bir çalışma sistemi doğru bîr yol 
değildir. 

Burada dikkatimi çeken bir husus daha var. 
O da şu; Anayasamızda kişiye hak ve hürriyet
lerini kullanma imkânı verilmiş. Değiştirilen 11 
nci maddede bile bu imkânlar devam etmektedir. 
Bu kanunda bâzı yönler dikkatimi çekti. Bana 
öyle geliyor ki, bu kanunla; yönetenler önünde 
kişiyi daha da zayıf düşürücü hükümler geti
rilmektedir. Meselâ, 236 ncı maddede «Msmu-
riyetlerini terk eder veya vazifelerine gelmez
lerse veya vazifelerine gelip de görevlerini, ge
çici de olsa, veya tamamen yapamazlar..» gibi 
ifade var. Kim tesbit edecek bunu? Başındaki 
âmiri. 

REFET BENBECİ (Samsun) — Hâkim tes
bit edecek. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır, 
bir işyerinde. Bir memur iş yerine gidecek, işi
nin başına geldi, ama çalışmıyor, işini aksatı
yor, arkadaşıyla birleşip böyle hareket ediyor 

dedi. Gerçi hâkim önüne çıkacak, ama bu rapo
ru veren onun yöneticisi, onun âmiridir. Kişi 
zayıf bir duruma düşüyor, kendiri koruyacak 
imkânalrı ne olacak? Yanıı bütün dairelerde 
buna benzer olaylar olacak. Bir saat önce bir 
arkadaşım gündem dışı yaptığı konuşmada bun
ların olduğunu söyledi. 

Sebepler çeşitli,.. Memurlar çıkarılıyor. Sebe
bi ; işi savsakladı, işe uymuyor, şunu yapıyor, bu
nu yapıyor, deniliyor ve işten çıkarılıyor. Yani, 
kişi özgürlüğü burada biraz zedeleniyor gibi ge
liyor, bana. Hepimiz memuriyetten geldik, âmir
ler çok rahat bir şekilde maiyetindeki memur
ları hakikaten her hangi bir sebeple yanlarında 
çalıştırmak istemiyorlarsa, en kısa zamanda bu 
yetkilerini kullanabilirler. Fakat, memurun ken
dini muhafaza edecek bir pozisyonu yok. 

Ayrıca, tasarının bir yerinde, bir maddesin
de; jandarmada, polisde veyahut askerî bir mer
ci önünde veya şurada, burada bir kimse bir suç 
işlerse onlara karşı olan davranışında bir ka
nun dışı tutumu olursa cezalar da ağırlaşıyor, 
derece derece. 

Değerli arkadaşlarım, bir kimse mahkeme 
önüne geliyor, dövülmüş, her tarafı patlamış ve 
mahkemede suçlu suçsuz çıkıyor. Kim dövmüş? 
Polis yahut da şu dövmüş. Şimdi, o anda o yet
kili kişilere karşı gelmiş ise, orada da bu durum 
birkaç kişi tarafından tutanak ile tesbit edilmiş 
ise. ki ağır bir cezası var, 2 yıldan 5 yıla kadar 
verilenler var, ağır para cezalan var. Nitekim, 
mahkeme önünde bunların beraet ettiklerini de 
görüyoruz, tutuklananların bırakıldıklarını da 
görüyoruz. Yani kişinin burada kendisini ko
ruması ve bunısnla ilgili durumlarda tedvin edi
len kanun, hükmü de a,Sır olmuş. Bu madde hük
mü getirilirken tek taraflı bir davranış içinde 
•olunmamahydı.. G-erçî bu hükümler diğer ka-
nımlarınuzda da var, ama bu sorguyu yapan, 
yahut da bu işkenceyi yapan, yahut da «-şunu 
söyle» diye ille de bir şey imzalatmak için zorlı-
yan ve döven kişinin de ona karşı, «yapmayın 
bunu. niye böyle yapıyorsunuz, ben haklıyım bu 
işde^ diye her hangi bir davranışı rahatça olabi
lir ki, bu bugün de bir nebze iletilmektedir ve 
bu maddeye göre daha da çok isliye çektir, ka
naatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bunlara rağmen ka
nun tümü ile hakikaten Türkiye'deki çeşitli fiil-
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lerin daha çabuk önlenmesinde ve kesin netice
lere varılmasında bâzı güzel hükümler getirmiş
tir. G-eç kalınması doğru. Yani, hani, arkadaşla
rımızın tartıştığı gibi, şimdiye kadar gelseydi 
bunlar olur muydu, bu kanun daha önce çıksay
dı bunlar önlenir miydi? Bunlar ayrı bir konu. 
Önlenir mi, önlenemez miydi? Bu ayrı bir mü
nakaşa konusudur. Çünkü, bu, yöneticilerin, ya
ni siyasi iktidarların, iktidarda olanların kud-
retleriyle ilgilidir. Şimdi yeni çıkardığımız ka
nunlarda da görüyoruz. Ateşli Silâhlar Kanunu 
çıkardık, çok ağır hükümler getirdik. Daha ço
ğaldı, suçlar; hem de % 100 çoğaldı. Hâdiseler 
ö şekilde çoğaldı ki, bu daha önce getirilseydi 
olayları önlerdi, görüşüne bendeniz de bir neb-
zeclk katılabilirim, ama çoğunlukla katılamıyo
rum. Çünkü hâlâ biz, ismet Paşanın «boykot 
mu, işgal mi?» sorusu nu çözememişiz, onunla 
uğraşıyoruz. İki halden tekinde, talebe okula 
gelmez, girmez; işçi ise, işine gelmez, katılmaz; 
öbüründe ise, gelir, orayı işgal eder. Birisinde 
cebir vardır, diğerinde ise gelmemiştir, iş yine 
aksamamıştır. İkisi de suçtur, ikisi de kanun 
önünde suç teşkil eder. Çünkü, âmme hizmeti 
aksamıştır. Fakat, her iki durumla ilgili olarak 
ve daha ilk günlerde, İsmet Paşa, «hâdise olan 
yere emniyet kuvvetleri girer», sözünü söyledi
ği zaman bunu hiç kimse söylememişti. Demek 
ki, biz hâlâ en kolay konularda bile anlaşamıyo
ruz ki, bu kanun önce getirilseydi olaylar biter
di derken bile. 

Bütün bunlara rağmen kanun, bütünü ile 
iyidir. İnşallah iyi uygulanır, memleketin içinde 
bulunduğu bu kritik durumdan kurtarılmasına 
yardımcı olur. Bu bakımdan hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurunuz, 
(«Divanın maşallahı var, biraz da Sayın Baş
kan, söz alsa, bari?» sesleri) 

Her halde yakında ben de söz alacağım. 
ORHAN KÜftTİlMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; bir 
Divan üyesi olarak gerçekten konu üzerinde gö
rüşmeyi ben de tasvibetmiyorum. Fakat, öyle 
zamanlar oluyor ki, kendi kendimi orada, bir 
nevi azap içerisine sokma mecburiyetinde bırak
tığımı da hissediyorum. Bu sebeple, konuşarak 
hiç olmazsa ferahlamak lüzunu duyduğum için 
huzurunuzu işgal ediyorum. Kusurumu affede
ceğinizi umarım. 

Efendim, bugüne kadar ki, müşahedelerim, 
parlâmentomuzun çalışma şekli ve sayın üyele
rin tutumlarının meselelerimizin gecikmesine 
veya arzu edilen gaye dışında tecellisine sebe-
bolduğu veya yer açtığı görüşündeyim. 

Tasarı üzerinde ilk konuşmayı Sayın Hazer-
dağlı yaptılar. Bu tasarı, görebildiğim kadarı 
ile, memleketin içinde bulunduğu anarşik ortam 
dolayısiyle, o zamanın Hükümetinin mecbur 
kalması neticesinde Türk Ceza Kanununa bâzı 
istikametlerde yenilik getiren bir taşandır. Bu 
sdbeple teknik vasfı galip bir tasarıdır. 

Sayın Hazerdağlı'nın kendileri hukukçudur, 
öyle zannediyorum. Fakat, beklerdim ki, kür
süye çıktıkları zaman, o konumuzla ilgili ola
rak meselenin hukukî yönünü, yani tasarının 
hukukî yönünü tetkik etsinler, tahlil etsinler, 
izahını yapsınlar, istifadeli fikirler ileri sürsün
ler. Maalesef, bunun dışında bir konuşma yap
tılar ve kullanacağını tâbiri bilhassa kendileri
nin ve Yüce Heyetinizin de mazur görmesini de 
istirham ederek söyliyeceğim, polemik havası 
içerisinde bir konuşma yaptılar. 

Olabilir, her üyenin, her hatibin kendine has 
bir konuşma tarzı vardır, bir üslûbu vardır. Bu 
üslûp içerisinde fikirlerini ifade eder. Eder, 
ama her şeyde ölçü, insaf ve vicdan olmak ica-
beder. Bu defa, Sayın Hazerdağlı'nın hata etti
ği bir nokta var ki, tasarı gecikmiştir, dedi ve 
bu tasan bugün mü gelecekti, şeklinde bir de 
beyanda bulundular. 

Halbuki, tetkikime göre, Millet Meclisi Baş
kanı Sabit Osman Avcı imzası ile 1633 rakamı
nın yazılı olduğu 1 noi sayfada Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığınla 21 . 8 . 1971 tarihli yazı 
ile gelen bu tasarıdan bahsetmek istiyorum. 
Yazının ait kısarımda bir not var. «Bu tasarı 
29 . 5 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komis
yona havale eidıümiş ve Genel Kurulun 6, 11, 18, 
19 . 8 . 1971 tarihli 144, 146, 150 ve 151 nci bir
leşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edolmişjtir,» deniyor. Bu tarih dikkatte 
alındığı zaman Hükümetin tasarıyı sevk tarihi, 
1970 senesinin Mayıs ayıdır. Hükümet, 1970 yı
lının Mayıs ayında tasarıyı sevk etoıiş olmakla 
birlikte yine de gecikmiş olabilir. Fakat, insaf 
ölçüleri içerisinde mütalâa edildiği zaman, gö
rülür ki, Millet Meclisine geliş tarihi 29 Mayıs 
1970 olmasına rağmen, görüşme, müzakere ya
pılma tarihi 19 . 8 . 1971 dir, Yani, aşağı - yu-

— 777 — 



C, Senatosu B : 117 21 . 9 . 1971 O : 1 

karı 1 sene 4 ay sonra. Bu, 1 sene 4 ay sonra 
Meclisten geçiyor. 1 sene 4 ay içerisinde de işte 
12 Mart geldi, çattı. Eğer biz vakfelerimizi 
müdrik olur, neyin bize teveccüh ettiğini iyi 
takdir eder, o yolda faaliyet içerisinde bulu
nursak Sayın Hazerdağlı iki de bir buraya çı
kıp, her şeyden evvel kendisini kontrol etme 
durumunda olmasına rağmen, başkalarını suç
lu bulmazdı. 1970 yılının Mayıs ayında tasarı
nın gelmesini bendeniz bir gecikme olarak dü
şünebilirim, veyahut Hazerdağlı böyle düşüne
bilir. Fakat, hükümetler bir kanun tasarısını 
veya bir değişikliği Meclislere sevk ederken on
ların icabı olan şartları her zaman için hesaba 
katmak mecburiyetindedirler. 

1968 senesinden bu yana anarşik olaylar 
gün geçtikçe biraz daha şiddet kazanmış ve bil
hassa 1969 ve 1970 senelerinde şiddeti en yük
sek devreye varmış, nihayet 12 Mart 1971 e ge
linceye kadar bu şiddetini muhafaza etmiş idi. 
Hattâ, 12 Marttan sonra da, daha şiddetli ol
mak üzere devam etmiş idi. 

Şimdi, hükümetler, elinde zabıtası olan, po
lisi olan,, icabında askeri olan, bundan itsif ade 
imkânı bulunan organlardır. Mevcut imkânları
nı son haddine kadar kullanıp, başarı sağlıya-
mıyan ve buna rağmen sonuç alamıyan hükü
metler, bu sonuç alamamanın sebebini de her 
halde kanunlardaki boşlukların mevcudiyetini 
arayıp, bulmak mükellefiyetine kendilerini tev
cih etmek neticesi ile durumu telâfi etme cihe
tine giderler. 1968 senesinden bu yana anarşik 
hareketlerin olanca kuvveti ile devamlı olarak, 
gün geçtikçe biraz daha artar şekilde ilerleme
si sonunda Hükümet, bunu eldeki mevcut im
kânlar ve kanunlarla, Anayasaya dokunmadan, 
mümkün olduğu nisbette giderme çareleri ara
ma durumunda ve mükellefiyetinde idi. Ama, 
müteaddit defa bendenizin dahi bu kürsülerden 
Yüce heyet mensuplarını da suçlıyan bir konuş
mam olmasına ilâveten, Hükümetin Başkanı sı
fatı ile Sayın Demirel'in de, buradan, Parlâmen
to içerisinden dahi bu anarşik olayların destek 
gördüğünü belirttiklerinde, bu sebepler altında 
mevcut Anayasanın bu hâdiseleri önlemeye ki
fayet etmiyeceğini söylemişlerdi ve bunları ön
lemek maksadı ile yapılacak kanun değişiklik
lerinin Anayasaya aykırılığının bahis konusu 
olacağını da defaatle ifade etmişler idi. Eğer, 

insaf ölçüleri içerisinde biz bunu mütalâa eder
sek o zaman şöyle düşünmemiz lâzumıgelir. 

Eski iktidar zamanında bunlar defaatle or
taya atılmış ve Anayasada değişiklik yapılması 
ioabedeoeği fikri sık sık savunulmuş idi. Biz 
ona itibar etmedik. Siyasi bir organdır, kemdi 
maksadını tahakkuk ettirmek için böyle bir yo
la girmek niyetindedir, şeklinde düşündük. 
Ama, vicdanın ve insafın ölçüleri içerisine gir
mesi icabeden noktaya işte burada geliyoruz 
ki, 12 Mart muhtırasından sonra da böyle bir 
iddiayı ortaya atmak mümkün değildi. Bir hü
kümet gelmiş ve bu Hükümet partiler üstü, 
inanılır olduğu iddiasındadır ve memleketıte 
huzur ve sükûnu tesis ile mükellef olduğunu ilk 
günden ifade ile bunu tahakkuk ettireceğini 
vadeden bir Hükümettir. Buna rağmen aradan 
6 ay geçmeden Anayasada bir değişiklik zaru
retinin mevcudolduğunu ve bunu tahakkuk et
tirmek üzere bizzat kendisi önayak olmak sure
tiyle partiler arasımda bir müzakere açılmasını 
temin yoluna girmiş idi. 

Biz, Sayın Hazerdağlı'nın mütalâası yönün
den düşünürsek, bugünkü Hükümete Anayasa 
değişikliği konusunda acele etti de diyebiliriz. 
Acele etti derken, kanaatim olarak söylüyorum, 
geçmiş hâdiseleri tümü ile silip atmış ve vicdan 
ölçülerimizin dışına çıkmış oluruz. Bu sebeple, 
zamanı idi ve zamanımda yapıldı, diyoruz. Bu 
tasarı da onun gibi, lüzum hâsıl olduğu zaman
da getirilmiş, ve Yüce heyetlerden geçirilme 
durumuna girmiştir. 

Sayın öztürk, bu gecikmeyi izah ederken, 
maalesef, - yani şahıslara cevap vermiş gibi olu
yorum ama, beni mazur görsünler gerek Hazer
dağlı, gerekse Öztürk arkadaşımız - biraz pole
miğe kaçan ve muayyen bir fikrin tesirimden 
kendilerini hiçbir zaman kurtaramamış arka
daşlarımızdır, benim müşahadem budur, fikrim 
onlar hakkındaki. Bu sebeple tekrar temas et
me zaruretinde kalıyorum, özür diliyorum. Şa
yet böyle değil ise bu kürsüde yaptıkları ko
nuşmalar ile, iki de bir bu mevzuun bu kürsü
lerin polemiğe alet edilmeyeceğini, edilmediğini 
ispat eder şekilde konuşmalar yapsınlar, biz de 
tatmin olalım ve bu konuşmalar yapıldığı gün 
ancak belki haklarındaki kanaatimiz değişir. 

İktdjdardakilerin kudretine bağlıdır şeklimde, 
gecikme konusunu, eski iktidarın zaıfı olarak 
ifade niyetiyle söylediler zannediyorum, uma-
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mm ki, bu niyetle söylememişlerdir. Fakat biraz 
evvelki izahım ile zaruretler icabettirmedikçe, 
şartlar icabettirmedikçe kanunlar da değişiklik 
yapmak bir nevi kaos meydana getirir, Sayın 
Gündoğan'ın tabiriyle, çok kullanır. Çünkü ka
nunlar, yapılışı itibariyle zaten cemiyeti nizam 
içerisinde yürütebilmek için getirilen metinler
dir. E, cemiyeti nizam içerisinde yürütebilıen 
bir kanun meri olduğu müddetçe onu değiştir
me zarureti her halde hisseıdilmiyeoektir. Ama, 
şayet o kanun cemiyeti nizam içerisinde yürüt
meye kifayet etmediği gün gelir çatar ise, o za
man mecburi bir değişiklik olacaktır M, bunu 
zamanın da şayet Sayın Hükümet, o zamanki 
Hükümet geç kalmış ise, Sayın öztürk yapaydı, 
bir parlömıanıter olarak kanun teklif etme yet
kisi olan bir kişi sıfatiyle, siz geç kaldınız ama, 
ben yapıyorum deyip getirse idi, buraya, O da 
olmaJdı. 

Onun için bunu muslihane şekilde hallet
mek istiyor isek insaf ölçüleri içinde düşünece
ğiz ve Hükümetin bunu, bütün gecikmiş olması 
şeklinde de düşünülse de dahi, bir icap üzere 
bu şekilde getirmiş olduğunu kabul etmek isa
betli yol olur. 

Sayın Hazerdağlı konuşmasında, 12 Mart
tan önceki hâdiselerin müsebbiplerini, bilhassa 
dünkü Anayasa değişikliği üzerindeki konuş
maların da, 12 Marttan evvelki hâdiselerin mü
sebbipleri olarak A. P. ve onun Hükümetini., ik
tidarını şeklinde göstermek istiyorlar ve ısrar
la bunun üzerindeler. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç boş yere birbi
rimize kusur yüklemeyelim. Buradan geçmişte 
bir gün, konuştum ve muhterem gruplara biraz 
da ağır lisan ile hitabettim. Dışarıya çıkmıştım, 
Sayın Hayri Dener, yanıma geldi; «Orhan Bey 
bize niçin çattın» dedi. «Evet, siz Cumhurbaş
kanlığı kontenjan üyeleri olarak hepimizden 
daha bitaraf, hepimizden daha salim düşünebi
len insanlarsınız, bu sözleri söylemek bana düş
mez idi, sizin söylemeniz icabederdi» dedim. 

Muhterem arkadaşlarım, şu veya bu şahsa 
şu veya bu zümreye kusur yükleyeceğimize ku
suru evvel emirde kendimizde arıyalım. O gün
kü söaümü, bugün de tekrar ediyorum: niye 
arıyahm? Hâdiseler çok şükür M, yüzümü ak 
çıkardı ve 12 Mart muhtırasının gelişine, mem
lekette bir hükümet değişikliğine bu yönden 
memnunum, şahsan. O 12 Mart muhtırası gel

meseydi, biz ne millet nazarında, ne Parlâmen
to huzurunda alın açıkla gezme imkânına sahi-
bolmıyacaıktık, çünkü karşımızdaki muhalifimiz 
durumunda olan grupların devamlı şekilde it-
hamiyle karşıkarşıya idik. Ama şükür, 12 Mart 
muhtırası geldi yeni Hükümet, tesbit etti ki, bu 
Meclis içerisinde anarşik olayların başı olan ze
vat da vardır.... 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, size de ha-
tırlatmıyayım, tashih edin lütfen efendim. 

ORHAN KüRtfMOĞLU (Devamla) — Tas
hih ediyorum efendim. 

12 Marttan önceki anarşik olayların başı 
durumunda bulunan zevatın da mevcudolduğu-
nu, bu Meclislerin içerisinde bulunduğunu isim 
göstererek, şahıs tesbit ederek ortaya çıkardı. 
Bu suretle Adalet Partisi de bir nebze olsun, 
gerçi muhalefet nazarında beraet etmesi hiçbir 
zaman mümkün değildir, onların görüş zaviye
leri odur ama, - hiç olmazsa biz, vicdanen bir 
dereceye kadar huzura kavuştuk. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için diyo
rum ki, şayet memlekette bir anarşik ortam 
var ise ve bu anarşik ortam gemi azıya alarak 
alabildiğine gidebiliyor ise bunun müsebbipleri
ni adalet huzuruna çıkarmak ve adalet huzu
runda hesaplarını bunlardan sormak icabeder. 
Eğer ben isem, benden. Fakat ben değil isem, 
gerçekten bu hâdiselerin içerisinde dahli olan 
insanlar var ise, onlardan bu hesap sorulmalı
dır. Bunda sadece kusur Parlâmentonun da de
ğil, Anayasanın getirdiği müesseseler vardır, 
hepsini tek tek suçlu buluyorum. Başta Ana
yasa Mahkemesi. Parlâmentonun, Yüce Sena
tonun daha doğrusu, üç defa verdiği dokunul
mazlık kararının iptaline dair karar vermiştir. 
Kararını münakaşa etmiyorum. Fakat, kendi 
hakkımı müdafaa için şunu söylüyorum; Ana
yasa Mahkemesi, Parlâmentonun takdir hakkı
na müdahale etmiştir, Günkü, Anayasa doku
nulmazlığın ne şartlar içerisinde kaldırılacağı 
hususunda hüküm sevk etmiştir, içtüzük beni 
bağlar, Anayasa Mahkemesini değil. Ben, İçtü
zük hükümlerine göre, Anayasaya uygun olmak 
kaydiyle dokunulmazlığı kaldırırım, isnadın 
ciddî olup olmaması içtüzük hükmüdür. Ve iç
tüzük hükmünde isnadın ciddiliğini şart ola
rak koşmuş olması sebebiyle, önüme gelen hâ
disenin ciddiyetini takdir yetkisi .bana aittir, 
Anayasa Mahkemesine ait değildir. Ben takdir 



C. Senatosu B : 117 21 . 9 . 1971 O : 1 

etmişini Parlâmento olarak, - ben derken Parlâ
mentoyu kasdediyorum - ben takdir etmişim, 
hâdiseyi ciddî bulmuşum ve dokunulmazlığı 
kaldırmışım. Anayasa Mahkemesinin huzuruna 
gitmiş, isnad ciddî olmadığından iptaline diye 
geri gönderaııiştir, dosyayı. Ve bu tutumuyla 
Anayasa Mahkemesi, bu memlekette gerçek suç
luların ortaya çıkmasına imkân vermemiştir. 

Diğer taraftan, üniversite. 
Muhterem arkadaşlarım, vaktinizi fazla alı

yorum, özür dilerim. Fakat, çoktandır içimde 
olan, fakat söyliyemediğiım, fırsat gelmediği 
için, denk getiremediğim için, zamanını bulama
dığım için söyliyemediğim şeyleri söylüyorum, 
bu sebeple beni.... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Demek 
ki, söylenebiliyormuş. 

ORHAN KüRtHYEOĞLU (Devamla) — - ... 
Mazur görmenizi istirham ediyorum, zamanınızı 
almam bakımından söylüyorum. 

BAŞKAN — Kanunla ügili olmak şartiyle, 
efendim... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Doğ
rudan doğruya bu kanunla ilgilidir söyledikle
rim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Sayın Ha-
zerdağlı, «Nizam kuvveti kadar hiçbir kuvvet 
yoktur» dediniz. Ona riayet edelim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır, 
konuşmamı suçladılar, teknikten bahsetmediler 
dediler.... 

BAŞKAN — Ben müdahale ettim Sayın Ha-
zerdağlı, lütfen konu ile ilgili olsun, efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, mesele dikkat buyurulursa, Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkında bir tasarıdır. 1 nci maddesinde de, 
«188 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şe
kilde fıkralar elenmiştir. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak, kamu hizmet
lerinin görülmesine mahsus binalar veya müş
temilâtına girilmesine veya orada kalınmasına 
cebir ve giddet göstererek» deniyor. 

Bu 12 Marttan evvelki hâdiselerin izahı de
ğil midir, Sayın Başkanım? 

Ben şu partiye, bu partiye suç isnadı sure
tiyle polemik cihetine gitmiyorum. Ben doğru
dan doğruya mevzuun içerisinde olduğu gibi 
hâdiseleri, bugüne kadar cereyan eden hâdise
leri, kendi görüş zaviyemden izah ediyorum. 

| Anayasa Mahkemesinin bu tutumuna ilâve
ten TRT nin, üniversitenin, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun, diğer taraftan Danıştayın ve maale
sef adalet cihazımızın kendine has yerinde, yeri 
geldikçe işledikleri kusurların neticesi olarak 
birike birike, suçlular cesaret bula bula 12 
Mart'ı hep birlikte getirdik, muhterem arkadaş
larım. Adalet Partisinin kusuru değildir, bu. 
Bizim ikinci bir kusurumuz daha var, Adalet 
Partisini muhalefet olarak devamlı şekilde yı
kıcı yönden tenkid yoluna girdik. Eğer yapıcı, 
iyi yaptığı şeye iyi deseydik, kötü yaptığı şe
yin de karşısına dilkilseydik, bu memlekette 
hiçbir zaman 12 Mart da gelmezdi, anarşik olay
lar da bu misüllü devam etmezdi. Çünkü, biz 
Adalet Partisini yıkarsak zannettik ki, bu mem
lekette huzur ve sükûn olacak, şu veya bu par
ti iktidara gelirse, memleket huzura kavuşacak. 
İşte hatamız burada idi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, tasarının 
üzerinde bâzı görüşlerim vardır. Tasarı umumi 
hatları itibariyle müspet bir tasarıdır. Yalnız 
bendenizin tesbit edebildiğim bâzı hususlar var 
ki, biraz evvel de arkadaşlarım dile getirdi, te
ferruatına girmiyeceğim, bâzı hâdiselerin ceza
ları çok az konmuştur. Bugün temyiz içtihatla
rı ile de sabit olan duruma göre, daima asgari 
had esas alınır ve şiddet sebebi olabilecek hu
suslar var ise, asgari haddin üzerine ilâveler 
yapılmak suretiyle ceza tâyin edilir. Asgari had 
üç aydan, iki aydan, bir aydan başladığı zaman, 
onun şiddet sebebi olarak mahkemenin takdiri
ne taallûk eden hususların, ona ilâvesi suretiy
le üç aylık ceza, belki üç ay on gün olur veya
hut üç ay 20 gün olur. Birşey ifade etmez. Umu
miyet itibariyle getirilen cezaların hafif olduğu 
kanaatindeyim, bir. 

İkincisi, bizim Türk Ceza Kanunu, İtalyan 
Ceza Kanunundan alınmadır ve 1926 yılından 
bu yana meriyettedir; oldukça çok sayıda deği
şiklik de geçirmiştir. Fakat görüşüm odur ki, 

) Türk Ceza Kanunu, .Sayın Öztürk'ün fikrine bu-
ı rada iştirak ediyorum, gerek dil yönünden, ge-
I rekse getirdiği ceza hükümleri yönünden, tümü 
I ile bastan sona kadar tekrar bir gözden geçiril

mesi icabeder. Bugünün şartlarına uygun yeni 
değişiklikler yapılması icabeder. kanaatin î > 
yim. Bunu da Sayın Hükümetin, ilerdeki tat^i-

! katta karşılaşacağı durumları da nazara alarak 
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tezelden vakit kaybetmeden getirmesinde isabet 
olduğu kanaatindeyim. 

Biraz evvel tasarıda bâzı noksanlar müşa
hede ettiğimi arz ettim. Şimdi Sayın Başkanım, 
geçen oturumda yine bir tasarı dolayısiyle mâ
ruzâtta bulunmuş idim, fakat o günden bugüne 
kadar Divan üyeliği yapmam sebebiyle devamlı 
takibediyorum, maalesef aynı hata. tekerrür 
edip gelmektedir. Meselâ bu «tasarısı» kelimesi 
aynı şekilde muhafaza edilmektedir. Bu tasarı
da da, T. C. K. nun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edil
mesi hakkında kanun tasarısı» şeklinde bir me
tin vardır. «Tasarısı» kelimesi burada fazladır. 
Evvelce arz etmiştim, tekrar ediyorum. «Tasa
rısı» kanunun Meclislerden geçmesi ve meriye
te girmesi gününe, ânına, kadar olan devrede 
bunun adıdır. Tasarı bunun adıdır. Bu sebeple 
buraya yazılması, Meclislerden geçmesi dolayı
siyle, yani müzakere sırasında aynen okunması 
dolayısiyle aynen muhafazasını icabettirir. Bu 
sebeple de basıldığı zaman «tasarı» kelimesinin 
buradan çıkması icabeder. Yüce Heyetiniz içe
risinde komisyon üyesi ve başkanı durumunda 
olan birçok arkadaşlarımız vardır, Bu görev 
onlara düşer. Böyle «tasarısı» kelimesi ihtiva 
ederek huzurlarınıza gelen kanun teklif ve ta
sarılarının da, teklif ve tasarı kelimelerinin çı
karılarak o şekilde Umumi Heyete sevk etsin
ler, istirham ediyorum, bunu. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bu hususta 
bir tesbit yapahm. Bu hakikaten doğru bir ten-
kiddir. Fakat Millet Meclisi komisyonlarından 
ve Millet Meclisi Umumi Heyetinden aynen geç
tiği için bizim komisyonlarda ve Umumi Heye
timizde yapılacak bu düzeltme bir değiştirme 
mahiyetini taşıdığı cihetle bunun üzerinde pek 
durulmamıştır. Ama, çok mühim bir noktadır. 
Her ne kadar kanunlaştıktan sonra neşrinde 
bu tasarı kelimesi kaldırılıyor ise de, doğru de
ğildir bu da. Çıkışında kanun olarak, tasarısı 
kelimesi fazladır, konmaması gerekir. Bu iti
barla, bu tenkid Millet Meclisi Başkanlığı ile 
görüşülerek, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu komisyonlarına bu hususta birer yazı 
yazılması temin edilecektir. Bu hususu tesbit 
ediyorum. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, Sayın Başkanım. 

Muhterem üyeler 3 ncü madde ile değiştiri
len Türk Ceza Kanununun 236 ncı maddesinin 
başlangıcı şöyledir : «Memur veya işçi niteli
ğini taşımıyan....» Bu taşımıyan kelimesi son 
fıkrada da var. «Taşımıyan» değil, zannederim 
«Taşıyan» olması icabeder. Bu konuda da bir 
değişiklik önergesi takdim ettim. Büyük bir 
hata olduğu kanaatindeyim. Hükümet teklifini 
tetkik ettim, oradan gelen şekli böyle değildir. 
Maalesef Meclisten geçen şekli böyledir. Bunun 
da değiştirilmesi icabeder. 

Yüce Heyetinizi, beni dinlemek lûtfunda bu
lunduğundan dolayı saygı ile selâmlar ve ku
surumu bağışlamanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. Komisyon âza-
zı olarak gözüküyorsunuz, bir muhalefet şerhi
niz de yok. Aleyhte konuşmıyacaksmız. Buyu
run efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, Senatonun muhterem üyeleri; tasarı veya 
tekliflerin Mecliste konuşulması sırasında umu
miyetle bir zaaf karşısında kahyoruz. Tasarının 
tümü hakkında konuşmaya başlandığı zaman 
her arkadaş çıkar, kanunla ilgisi olsun olmasın, 
hattâ bâzan söyledikleri sözlerle polemiğe kaça
rak, herkes kendi zaviyesinden ve bâzan da 
kendi partisine uygun düsen fikirleri müdafaa 
etmek ve bâzan da diğer bir partiyi itham için 
konuşur ve münakaşalara sebebiyet verir. Ve
yahut kanunun maddelerinde söylenmesi lâzım-
gelen hususları, tadarının tümü konuşulurken 
ifade etmesi sebebiyle çok zaman aldığı görül
mektedir. Şimdi bakın saat 18,50, bu zamana 
kadar kanunun tümü hakkında konuşuldu, va
kit bir hayli geç olmasına rağmen, konuşan bü
tün arkadaşlar maddelere geçilmesi hususunda 
eminim müspet oy kullanacaklar. O takdirde bu 
tenkidler ıslah maksadına mâtufsa, bu hususu 
maddelere saklayıp, maddelerde şu şu noktaları 
hatalı buluyorum, bu maddenin şu fıkrası de
ğişsin şeklinde müzakere olmuş olsa idi, hem bu 
kadar zamanımız gitmez, hem de esas maddele
re vakit kalırdı. Tümü konuşulurken maddeler
den bahsedilmesi halinde, esas madde geldiği 
zaman lâzım olan dikkat ve itinadan mahrum 
kalıyoruz. Bu itibarla bu konuşmaların çoğu 
hakikaten bu kamunun daha iyi bir şekilde çık
masına yararlı olmamıştır. Dinledim, bazen 
kanunla hiç alâkası olmıyan sözler söylendi. 
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Meselâ, arkadaşımızın birisi çıktı burada, 
«efendim telleri satan kimselere verilen ceza 
azdır, idam cezası verilsin. Efendim bû  Caza 
Kanunu nazariyatı ile aykırı bir keyfiyet.» Bu 
kamunun tümü konuşulurken bumun yeri olma
ması lâzımdır. Ceza hukukunda cürümle ceza 
arasında münasebet olmalıdır. Eğer "bu müna
sebet kaçırılırca mahkûmu beraat ettirirsiniz. 
Senin memleketinde kasten adam öldürmenin 
ıcezası bile idam değilken, taammüt şartını arar
ken veya balba ve anayı öldürmek gibi muay
yen vasıftaki bir öldürmede amcak idam cezası 
verilirken, âdi adam öldürmeye idam cezası 
verilmezken, bir tel çalmadan dolayı idam ce
zası verilsin derseniz, hâkim böyle zamanda 
ceza vermez, beraat ettirir. Binaenaleyh, tü
mü hakkında bu şekilde umumi bir teklif yap
mak ceza hukukuna uygun da değildir. 

Sonra yine bir arkadaşım ifade etti. «Bu 
maddede verilen ceza azdır, çok olsum.» Hâ
kim verilecek cezada asgari haddinden ayrıla
maz. Efendlim, bu hususta yine Ceza Kaniim 
nunıu hâkimin takdirine bırakmak meclburiye-
tinideyiz. Tabiî hâkim, hâdisenin vukubulduğu 
şartlara göre takdir hakkını kullanabilir. Bu 
hususu hâkime bırakmaktan başka çare yoktur. 
Bu maddede, domates fiyatları dolayısiyle ve
rilecek cezadan bahsedilmesinin yeri yoktur. 
Bu münasebetle, meselâ, öyle oldu ki, Divanı 
işgal eden arkadaşım oradam dinlenmekten ta
hammül edememiş, geldi buraya uzun uzadıya 
12 Martın meydana gelmesine sebebolanları 
başladı saymağa. Ve hattâ dedi M, «Hamdol-
sum bu 12 Mart oldu da yüzümüz ak çıktı.» 
Ben bu işte yüzünüzün ak çıktığım bilmiyorum. 
Nasıl ak cılktı, onu anlıyamadım. Fakat 12 
Marta seıbep ve kusur olarak gösterdiği mües
seseler içerisinde Anayasa Mahkemesini, Danış-
tayı ve bilûmum adalet makariizmasını se-
/bebolarak göstermesi hayretime mucilboldu. 
Ben adalet namına bumu reddederim. Anaya
sa Mahkemesini tenkid etmesini de hatalı bul
dum. Mahkemeler, kaza organları kanunu 
tatbik eder. Kanun yanlış olur veya doğru 
olur. Onu tashih etmek teışriî Meclislerin va
zifesidir. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi 
mevcut kanuna göre, teşriî masuniyeti kaldır
mak için, isnadın ciddî olması şart olduğuna 
göre, isnat ciddî midir, değil midir bunu ara

yıp murakabe etmek mevkiindedir. Eğer bu 
hakkı Anayasa Mahkemesine tanımazsak, o va
kit Anayasa Mahıkemesimim bu hakkını inkâr et
miş oluruz. Bu şekilde kaza organının kara
rından dolayı buradaki tenkidini doğru bulama
dım. Anayasanın tadiline rağmen, yine de siz 
(bir teşriî masuniyeti kaldır dığıınıiz zaman, eğer 
bu unsurlar bulunmazsa ve siz bunu kaldırırsa
nız, yine Anayasa Mahkemesi bunu bozacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, güzel bir usul 
meselesine temas ettiniz ama, aynı yola maale
sef siz de girdiniz. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Geçiyo
rum efendim. Meselâ, tanlardan birisi, ki 
arkadaşların en çok üzerinde durduğu bir hu
sustur, o da, maddede «mefruz» unsurunun bu
lunmasının doğru olmadığını ifade eden arka
daşlarım bulundu. Hakikaten bu arkadiaşları-
mın Ceza. Hukukuma vukufiiyetlerini teslim ede
rim. Ama, naçiz kanaatimle göre eğer bu un
sur, bu «mefruz» kelimesi ile faili suçlamak, 
ceza vermek mevzuulbahsolsa idi, hakikaten 
mevhum kelimelerle getirip de, «mefruz» mev
cudiyeti nerede başlar nerede biter, unsurla
rı belli olmıyan bir fiilî suç yapmak mevzuu-
bahsolsa idi, kabul edilmezdi. Ama, bu kanun 
maddesinde bu kelimenin g-eomesi bu maksatla 
değildir. Burada her hangi bir kimse, bir şah
sı âmme hizmeti görülen bir yere girmeye ve
yahut orada kalmaya icbar içim cebir kullanır, 
şiddet kullanır veyahut da mefruz bir cemiye
tin ismi ile tehdit ederse deniyor. Şimdi de
niyor ki, mefruz mevcut olmıyan şey nasıl ön
lenir? Bunnn selbebi şu: Adama gelip bu der
se girerseniz seni öldüreceğim dersen olur; ama 
gider derim ki, «eğer buraya girersem halk or
dusu, MDO teşkilâtı tarafından seni kaldıra
cağım, seni öldüreceğim.» 

Şimdi, mahkemeye geldiği vakit adam di
yecek ki; efendim şayet derse girersen senli öl
dürürüm dedi ve beni tehdit etti derse, sanık 
suçlu olur. Ama seni MDÖ ya öMürteceğim 
dedi şeklinde ifade verilirse, ben defi olarak 
diyeceğim ki, efendim böyle bir cemiyet yok
tur ki... Bu cemiyetlin mevcudiyetimi ispat et
sin. işıte bunu dememek için cemiyetin mev-
cfudolması şart değildir. Eğer beyle bir cemi
yetten bahsederek onu korkutmufsam, eğer 
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böyle bir isim söylemek suretiyle o adamda 
korku husule getirilmişse, bu suç için kafadır. 

Binaenaleyh, adama defi olarak yalnız-
tehdidi yapmak veya gösterdiği cemiyetin bir 
de mevcudoîmasını ııspat etme mecburiyeti ol
madan, mücerret tehdide mâruz kalanı adamda 
korku tevlidedecek öyle bir cemiyetin mefruz 
olması, bulunmasının farz olunmasının düşü
nülmesi kâfidir. Bu itibarda mefhuz kelimesi
nin burada bulunması zaruridir. Esasen bu 
kelime bu kanunla da ihdas edilmiş değildir. 
Eski kanunumuzda da vardır ve sSki kanun da 
italyan Ceza Kanununda tercüme olarak gel
miştir. Binaenaleyh, yeni değildir, başka 
'bir şey yapamayız. Aksi takdirde diyeceğiz ki, 
ıtehdiıdin veya korkmanın mevcudolması halin
de söyliyeceği cemiyetin de hakikaten fiilen 
ımevcuiolduğunun sabit olması lâzım. Buna 
bağladık mı, çok zaman suçluyu himaye et
miş oiluruz. Suçlu bu kadar himayeye değil, 
tehdide mâruz kalan adam daha çok himayeye 
muhtaçtır. Eğer böyle bir şey söylemek su
retiyle onda korku husule getirmişse suç var-
dıv. Bu itibarla mefruz ksiimesi yerindedir. 
Bv. kadar konusmanra teferruatına girmek is
temiyorum. Bilhassa bir noktaya temas etmek 

21 . 9 . 1971 O : 1 
istiyorum. Sayın Tığlı söylediler; işgal, boy-
ikot ikisi de suçtur. Bunu ismet Paşa söyler
ken suç işledi, bir sene bekledi, sonra izah 
etti. 

Muhterem arkadaşlar, ceza hukukumuzda 
kanunen suç diye tavsif edilmiyen bir fiil ah
laken menedüimiş olsa bile suç değildir. Bi
zim hukukumuzda boykot suç değildir, cezası 
yüktür. Bu kanun da gösteriyor ki, işgal de 
suç değildi, cezası yoktu. Onun içindir ki, bu 
kanun işgali suç haline getiriyor. O halde, bu 
kanun gelmeden evvel boykot gibi işgal de suç 
değildi. Yoksa ikisi de meşrudur, yapıllsın 
demek değil. Nasıl boykot suç olarak tavsif 
edilmemişse, işgal de suç olarak Ceza Kanu
nunda gösterilmem işse, bunlara suç vasfı ve
rilmedikçe işgal ve boykot Ceza Kanunu •bakı
mımdan suç değildir. Eğer işgal başlı başına. 
suç olsaydı, o halde, bu kanunda işgali yeniden 
suç halinde tavsif ederek ceza tâyinine lüzunı 
kalmazdı. 

BAŞKAN — Çalışma ;m(üdde>tiımiz dolduğu 
cihetle, 22 . 9 . 1971 çarşamba günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa'td : 19.00 
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GÜNDEMİ 

117 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 9 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa MaJhlkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

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

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

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

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

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

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

X 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Se
natosu 2/339) (S. Sayısı : 1658) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 8 . 1971) 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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



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

2. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» 
adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkın
daki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde
sine iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu 
hakkındaki 6595 sayılı Kanıma bir ek madde 
eklenmesine dair kanım tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se-

3 — 
ııatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/503; Cumhu
riyet Senatosu 1/1267) (S. Sayısı : 1662) 

(Dağıtma tarihi : 10 . 9 . 1971) 
'•}. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri

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





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akedemişinin «İktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 
1170 saydı Kanunun geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile Ege Üniver
sitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/503; Cumhuriyet Senatosu : 

1/1267) 

(Not : Millöt Meclisi S. Sayısı : 414) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği , 31 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdiirlüğü 
Sayı : 4023 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin1 26 . 8 . 1971 tarihli 155 nci Birleşiminde önceiik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ti
cari Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkımdaki 1.170 sayılı 
Kamınım geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul muştur. 

Saygılarımla. 
Şahit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 8.7. 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 26 . 8 . 1971 tarihli 155 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul, edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 414) 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 3.9.1971 
Esas No : 23 

Karar No: 20 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 26 . 8 . 1971 tarihli 155 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile ıkaJbul edilen İzımir İkjtisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «İktisadi <ve 'Ticari Bilim
ler Fakültesi» adı altımda Ege Üniversitesine '.katılması hakkımdaki 1170 sayılı (Kanunun geçi
ci 1 nci malddesine iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu !h ak kındaki 6595 sayılı Kanuna -bir ek 
madde eklenmesine dair Ikanun tasarısı, Komisyonumuzun 2 . 9 . 1971 Itarihli (birleşimimde Millî 
Eğitim Bakanı ve ıtenDsilcileri ile Maliye Balkanlığı temsilcisinin ide Ihazır 'bulundukları halde tet-
ikik ve ımüzalkere olundu. 
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Tasarının gerekçesinde ifade >olunan hususlar ve Bakan di e temsilcilerin izahları Komisyonu

muzca da uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi metni, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve ay
nen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa (sunulur. 

Başkan 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Balıkesir 
N. D emir el 

Çaınfakkaüıe 
N. Afllfcam 

Top'laınltı ve 'imzada 
bulunmadı 

Sözcü 
Haltay 

E. Bahadırlı 

Elâzığ 
C. Eıjtuğ 

Toplantı ve imaaidıa 
bulunmadı 

Maınisa 
R. Tunakan 

Kâtip 
Bolu 

A. Yûmaztürk 

Kınkliareii 
A. Alhan 

Kara 
ı Söz hakkım saklı 

M. Hazer 

Ağrı 
S. Türkmen 

Konya 
M. ViariiŞİı 

Topiliaoi'tı vte iınaada 
bulunmadı 

DenMli 
H. Atmaca 

Tıalbiiî Üye 
S. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1267 
Karar No. : 149 

9 . 1971 

Yüksek 'Başkanlığa 

Millet Meeliskıin 26 . 8 . '1971 tarihli 155 ne i Birleşiminde öncelik /ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy ile kabul 'edilen, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesi» adı altında Ege Üniversiitesine katılma'sı 'hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 
1 nıci maddesine diki fıkra ile Bg'e Üniversitesi kuruluşu (hakkındaki «65Ö5 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kauun tasarısı, Komisyonumuzun -8 Eylül 1971 (tarihli ',39 ncu Birleşiminde, 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel ve ilgili diğer uzmanlar da hazır bulundukları ıhalde (tetkik ve mü
zakere torundu. 

I - Millet (Meclisi metni, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «İktisadi ve 'Ticari Bi
limler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 11170 Sayılı Kanunun bâzı 
hüküımleriaıin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle meydana ıgeilen boşluğun doldurul
masını ve Anayasa ilkelerine aykırı olmıyan bir uygulamanın gerçeiMeşltirıilmesini 'öngörmektedir. 

Oerekeede de 'belirtildiği üzere, 8 0 . 4 .19'6'9 ta rilhli ive 1170 sayılı Kanunun ıgeçici 1 nci madde
sinin «Bu kanun yürürlüğe «girdiği Itaırihte İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi profesörü, 
diocenlti tve 'a'sistam unvanını (haiz olanların bu haklar ı saklıdır.» 'cümlesinden sonraki hükümleri 
Üe geçici 2 nci maddesi, Anayasa (Mankeniösinin ıli9 .1.19<71 tarihli Ye esas 1909/48, karar 1971/5-
sayılı kararı ile, Anayasanın -eşitlik ve üniversite özerkliği ilkellerine aykırı olduğu gerekçesiyle 
iptal edilmiş ve iptal kararının, eğitim ve öğretimin aksamaması olein 15 .7 .1971 tarihinde yürür
lüğe gireceği belirtilmiş (bulunmaktadır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğretim üyeleri ve yardımcılarını», üniversite öğretim 
üyeliği ve yardımcılığına intikallerinde uygulanacak usulün Anayasa ilkelerine uygun haile getiril-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1662) 
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ımesini sağlıyacak olan; 'ayrıca, Ege Üniversitesi Senatosuna, ilgili fakülte profesörler kurulunun 
muvafakatini almak kaydı ile, yeni kurulacak eğitim, öğretim rve iaraışftıırma ünitelerine geçici ala
rak kadrolar tahsis etmek imkâaını tanıyan Millet Meclisi metini, Kduıilsyonumuizca da uyigun. mü
talâa edilmiş ve heniımsenımişltir. 

II - Millet Meclisi metininin 1 nici, 2 nci, '3 ııcü re 4 ncü maddeleri Komisyonumuzıca da aynen 
kalbul edilmiştir. 

III - Tasarının, önemine ve [müstaceliyetine 'bkıaen Genel Kurulda üncelîk ve ivedilikle görüşül
mesi husulsunda istemde (bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile mmulur. 
Bu Raporda Başkan 

Sözcü Kâtip 
Uşak Konya Aydın Edirne 

M. F. Atayurt O. N. Canpolat İ. C. Ege M. N. Er geneli 
Kütahya Malatya Maraş (Tabiî Üye 

/. E. Erdinç N. Akyurt A. Karaküçük S. Özgür 

Millet Meclisinin 
kaJbul ettiği metin 

İzmir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisinin «İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege Ünicer sitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesiyle 
iki fıkra ile Ege Üniversitesi \ 
kurulusu hakkındaki 6595 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — İzmir İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinin 
«İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üni
versitesine katılması hakkın
daki 80 . 4 . 1969 tarih ve 1170 
sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine aşağıdaki iki fıkra 
eklenmiştir : 

Kendilerinin üniversite öğre
nim üyeliğine intikallerine adt 
işlemler, Ege Üniversitesi Se
natosunca düzenlenecek esas
lara göre yürütülür. 

Senatoca daha önce yapılmış 
olan intibaklar ve bu hususla 
ilgili işlem ve kazanılmış haklar 
saklıdır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî. Eğitim Komisyonunun 

kaJbul ettiği metin 

İzmir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisinin «İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege Ünicersitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bâzı fıkralar ile Ege Üniversi
tesi kuruluşu hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclıi-
smin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

İzmir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisinin «İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege î'nicersitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine 
iki fıkra ile Ege Ü'niversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1662) 
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Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — 6595 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir : 

EK MADDE — Ege Üniver
sitesi Senatosu, ilgili Fakülte 
Profesörler Kurulunun muva
fakatini almak kaycli ile yeni 
kurulacak eğitim, öğretim ve 
araştrıma ünitelerine kadroları 
geçici olarak tahsis edebilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
15 . 7 . 1971 talihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 ııci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli-. 
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclîsi 
ımetııinin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1662) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/1265) 

(Not : M. Meclisi S. İSayısı : 177 ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3970 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisimin 19 . 8 . 1971 taıriMi 151 nci Biri eğimimde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek işiari oy ile kabul1 edilen, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinim (değiştirilmesi ve 
bâzı maddelerine fıkrallar ilâve edilmesi hakkında kanım tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tun-. 

Saygılarımla, 
• Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 29 . 5 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Ge
nel Kurulun 6, 11, 18, 19 • 8 . 1971 tarihli 14 4, 146, 150 ve 151 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabıd edilmştir. (Millet M e.clisi S. Sayısı : 177) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 10 . 9 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 1/1265 

Karar No. : 92 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 Ağustos 1971 tarihli 151 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek işari oyla kabul edilen, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin (değiştirilmesi ve 
bâzı maddelerine1 fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 21 Ağustos 1971 tarihli ve 3970 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 7 ve 10 Eylül 1971 tarihli Birleşimlerinde Hükümet adına Ada
let Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukla n halde tetkik ve müzıakeire olunldu. 

I - Tasarı, yurdumuzda huzur ve sükûnu, güvenlik ve asayişi bozan, geçici de: olsa 
bir kısım kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini engelleyen bâzı eylemlerin önlenmesi ve 
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en kısa zamanda tamıamtamiası gereken bâzı eksikliklerin giderilmesini temin etmek üzere, 
Türk Ceza Kanununun 201, 236, 261, 264, 266, 296, 304, 384, 391, 492, 495, 496, 497, 498, 
499, 50Q, 526, 537 nci maddelerinin değiştirilme siniı ve 188, 254, 268 nci maddelerine ide yeni 
fıkralar eklenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinlde açıklandıtğı üzere1, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve 
yanm yüz yıla yaklaşan uygulaması sırasında çeşitli sebep ve iht'iyaçllarla yirmi yedi defa 
değişikliğe uğrayan Türk Ce'za Kanununun, zorunlu, olan bütünlüğünü, beraberliğini ve sis
tematiğini teımin etmek ve söz konusu kanunu günün şartlarına uygun hale getirmek 
maksadiyle tümü ele alınarak yapılan çalışıma 1ar yürütülmektedir. 

Kanunun tümü ele alinarak yapılan çalışmaların yürütüldüğü' ısürede, kanunda mevcut 
boşluk ve eksikliklerden faydalanılmak ve! bâzı suçlar hakkında yürürlükte budunan müey
yidelerin. yetersizliğinden cesaret alınmak suretiyle bâzı! şahısların ve dağınık veya örgütlen
miş taplüluklairın ve açık yahut gizli kuruluşların, 

I - Fabrika, imalâthane ve atelye gibi işyerlerini işgali, 
II - Üniversite ve yüksek okullar gibi he r nevi öğretim ve eğitim kurumlarının faaliyet

lerine engel olunması, 
III - Şehir için nakil vasıtalarının seferden alıkonulması. 
IV - Bâzı kamu hizmetlerinin yerine getiril meşinin engellenmesi, 
V - Bankaların basılarak soyulması, 
VI - Adam kaldırulması, 
VII - iSilâh, dinamit, ateşli ecza ve benzerlerinin kullanılması suretiyle eylemlere' girişil

mesi, 
ve nihayet, 
VIII - Bâzı kamu görevlilerinin vazifelerini terk veya vazifelerine ait işleri kısmen yahut 

tamamen yapmamaları, gibi eylcımlere teşebbüs ettikleri ve bunları gerçekleştirdikleri hâ
diseleri ile de karşılaşılmıştır. 

Bu nedenle, kanunun tümü ele alınarak yapılan çalışmalar yürütülürken yukarda arz 
edilen hususlara ilişkin acilen kanuni düzeni emeli erde bulunulması gerekmiştir. 

İş'bu tasarı ile arz edilen gerekler karşılan maldadır. 
Bir gelişimin ve hâdiselerin önceden bütün neticeleri ile tasarlanabilmeğinin ve kanuni 

bir düzenlemeye bütün hal ve durumları da kapsayacak bir sekilide kavuşturulmasının ne de
rece zor ve1 hattâ imkânsız olduğu açıktır. 

Tasarıda, yaşanmış hâdiseler, oluş ve gelişim tarzları da gözetilmek suretiyle ve ayrı bir kanun 
konmasından kaçınılarak, Türk Ceza Kanununun çatısı içinde ve bu kanunun düzen ve sistema
tiği mümkün olduğu ölçüde korunmak kaydı ile kanuni düzenlemeye kavuşturulmak yoluna gi
dilmiş ve kanunda mevcut bâzı eksiklikler imkânlar dâhilinde giderilmiş ve bâzı suçlar hakkında
ki müeyyideler de güçlendirilmiş ve zamanın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir. 

Komisyonumuz, bir gelişimin ve oluşumun ve buna bağlı hâdiselerin önceden bütün neticeleri 
ile tasarlanabilmesinin ve bunların bütün hal ve durumlarının kanuni bir düzenlemeye kavuştu-
rulmasmdaki güçlüğü de takdir ederek tasarı üzerinde derinliğine ve genişliğine sürdürdüğü 
uzun tartışmalar sonucunda getirilen esasları uygun mütalâa ederek tasarıyı benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 ve 23 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının mahiyeti ve önemi gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulnmsı da kararlaştırılmıştır. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Samsun 

R. Rcndeci 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 
Gaziantep 
/ . Kutlar 

Başkanvekili 
Tokat 

Oylanan 1 ve 4 ncü maddelerin 
yetersiz olduğu kanısındayım, 
mazeretim nedeniyle diğer mad
delerin oylanmasına katılama

dım. Söz hakkım saklıdır. 
Z. Betil 

Balıkesir 
Ar. D emir el 

İstanbul 
188 nci maddenin son fıkrasın

daki bir hususa karşıyım. 
E. Özden 

Rizo 
M. Agun 

Sakarya 
M. Tığlı 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. TJcuzal 

Çorum 
M. Ş. Özçetin 

Ağrı 
D. Barutçuoğlu 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

Tasarının 1 nci maddesinde mevzuubahsolan 188 nci maddenin Millet Meclisinde değiştirilen 
son fıkrası içinde (mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit kuvvetin
den istifade) cümlesi geçiyor. Tâbirler müphemdir. Bu cümlenin değiştirilerek ibhamm kaldırıl
ması yerinde olurdu. 

Bu cihetle karşıyım. 10 Eylül 1971 
İstanbul 

Ekrem Özden 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilme
si hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde fıkralar 
eMenmiştir : 

Bir kimse, gayrimeşru olarak, kamu hizmetlerinin (görülmesine mahsus 'binalar veya müştemi
lâtına «girilmesine veya orada kalınmasına ceıbir ve şiddet g'östererek veya tehdidederek veya 
eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa, altı aydam iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
olur. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak, her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim müesseselerine veya 
öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri yerler veya bunların müştemilâtı
na ıgirilmesine veya orada kalınmasına cebir ve şiddet g'östererek veya tehdidederek veya eşya 
üzerinde zor kullanarak engel olursa yukarki fıkrada (gösterilen ceza ile (cezalandırılır. 

Eğer yukarki iki fıkrada gösterilen fiil; silâhla veya kendini tanınmayacak bir hale koyarak 
yahut (birkaç kişi tarafından birlikte veya mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin husule ge
tirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile işlenmiş ise, iki seneden beş seneye kadar hapis cezası 
hükmolunur ayrıca beş sene emniyeti umumiye nezareti altına konulabilir. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 201. — Her kim cebir ve şiddet yahut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her ne 
suretle olursa olsun tahdit veya men ©derse üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
olur. 

Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile gerek işçiyi ve gerek ticaret veya sanat sahiplerini 
veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka 
şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar etmek maksadiyle bir işim. tatiline veya nihayet bul
masına sebebiyet verir veya tatilin devamına âmil olursa sekiz aydan beş seneye kadar hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. 

Her kim yukarıdaki fıkralarda gösterilen maksatların istihsaline matuf olmak üzere, cebir 
ve şiddet veya tehdit olmaksızın, işyerini her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen iş
gal ederse bir aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen fiiller silâh ile veya kendini tanınmıyacak bir hale koyarak 
veya birkaç Mşi tarafından birlikte işlenirse veya ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse yahut 
•mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile iş
lenmiş ise; ceza iki misli artırılarak hükmolunur. Ancak hükmolunacak ceza beş seneyi geçemez. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 236 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 236. — Memur veya işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinden, üç ve
ya daha fazla kimse, aldıkları karar gereğince, kanun hükümlerine aykırı olarak, memuriyetle
rini terk eder veya vazifelerine gelmezlerse veya vazifelerine gelip de görevlerini, geçici de olsa, 
kısmen veya tamamen yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa, herbiri hakkında iki aydan altı aya ka
dar hapis ve beşyüz liradan üç bin liraya kadar ağır para cezası ile birlikte muvakkaten memu
riyetten mahrumiyet cezası da hükmolunur. 

Başkaları tarafından alınan karara uyarak yukardaki fıkrada yazılı fulleri işliyen memur veya 
işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti görevlilerine de aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir 
fıkra eklenmiştir : 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Her kim birinci fıkrada yazılı olan şahıslardan birinin vazife gördüğü yeri her ne suretle 
olursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederek, vazifesine mütaallik bir işin yapılmasına mâ
ni olursa altı aydan üç seneye kadar hapis ceza siyle cezalandırılır. Fiil, cebir ve şiddet veya teh
ditle işlenirse bir seneden üç seneye kadar, silâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale koyarak 
yahut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse, iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına hük-
molunur. 

MADDE 5. — Türk 'Ceza Kanununun 261 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 281. — 'Kanun ve nizamlara aykırı olarak mektep veya dersane açanlar, açılan mektep 
veya dersane kapatılmakla beraber altı aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları istihdam eyliyenlere de aynı ceza verilir. 
Mükerrirler hakkında verilecek ceza bir sene hapisten aşağı olamaz. 

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 264. — Her kim aidolduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya bu
na benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve sair ateşli ecza yapar veya bunları yabancı 
memleketten Türkiye'ye sokar veya sokmaya vasıta olur veya memleket içinde (bir yerden diğer 
bir yere götürür veya yollar veya götürmeye bilerek tavassut ederse, üç seneden beş seneye ka
dar hapsolunur ve kendisinden bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadiyie teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler 
veya teşekküle mensübolanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, failer hak
kında yedi seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası hülkmıolunur. 

ikinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada ya
zılı suçları işlemeleri halinde beş sefneden on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı fiilleri ika etmek maksadiyie iki veya daha fazla kimselerin evvelden 
anlaşıp birleşmeleri teşekkül sayılır* 

Ruhsatsız bu gilbi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya satılığa çıka
ranlar veya alanlar bir seneden iki seneye kadar hapis, beşyüz liradan iki bin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn bir mahalde veya civarında yahut umumun gelip ge
çeceği bir yerde atesliyenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, filleri, daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, iki seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 266 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği vazifeden 
dolayı şeref veya şöhretine veya vakar ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve hakarette 
bulunursa, aşağıda gösterilen suretle cezalandırılır r 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma efradından veya ilki veya üçüncü bendlerde mez
kûr memurlardan gayrı memurinden biri aleyhinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis ve iMyüız-
elli liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası ile mahkûm edilir. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma subaylarından veya polis komiserlerinden, veya 
âmirlerinden yahut il genel meclisi veya belediye meclisi üyelerinden biri aleyhinde ise üç aydan 
iki seneye kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını veya emir 
ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya hâkim ve Cumhuriyet Savcılariyle bunların yardım-
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Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Miıllet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

cilan veya sorgu hakimlerinden biri aleyhinde vâki olursa altı aydan otuz aya kadar hapis ve 
bin liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili maddei mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki olursa : 
Bir numaralı benddeki halde beş aydan üç se neye kadar hapis ve beş yüz liradan üç bin liraya 

kadar ağır para cezasına; 
İki numaralı benddeki halde altı aydan üç seneye kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya 

kadar ağır para cezasına; 
Üç numaralı benddeki halde yedi aydan üç semeye kadar hapis ve bin beşyüz liradan üçfbin 

liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
Hakaret ve taarruz, mıemurun sıfat veya hizmetinden dolayı, umuma neşir veya teşhir olun

muş yazı veya resim veya sair neşir vasıtaları ile işlenmiş olursa, fiilin mahiyetime göre, yukarı 
fıkra ve bendlerde yazılı ceza üçte bir nisbetinde artırılarak hüknuolunur. 

Sıfat veya hizmetinden dolayı vâki hakaret ve taarruz, memurun gıyabında alenen işlen
miş olursa, fiilin mahiyetine göre, yukarı fıkra ve bemdlerdeki cezaların yansı hükmolunur. Bu 
fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü maddedeki aleniyet şarttır. 

MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 268 nci maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir : 
Hakaret ve taarruz birinci fıkrada gösterilen heyetlerin sıfat veya hizmetimden dolayı umuma 

neşir veya teshir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vaısıtalariyle işlenmiş olursa, fiilin ma
hiyetine göre birinci veya ikinci fıkralarda ya zıh olan cezalar yansı nisbetinde artırılarak hük
molunur. 

Sıfat veya hizmetinden dolayı vâki hakaret ve taarruz, birimci fıkrada gösterilen heyetlerin 
gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkralarda yazılı olan 
cezaların yanışı hükanıolunur. Bu fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü maddedeki alemiyelt 
şarttır. 

MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 296 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 296. — Her kim hapis cezasından aşağı olmıyan cezayı müstelzim bir cürüm işledikten 
sonra bu cürmün icrasında faillerle evvelce ittifak etmiş ve cürmü neticelendirmekte yardımı 
dokunmuş olmaksızın, bir kimsenin o cürümden istifadesini temine veya Hükümetçe icra olunacak 
tahkikatı yanlış yola sevk etmeye yahut Hükümetin araştırmalarına veya hükmün icrasına karşı 
faili gizlemeye yardım eder yahut hakkında yakalama veya tevkif müzekkeresi çıkarılmış olan bir 
kimsenin saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal haber vermezse veya her kim 
bu cezalan istilzam eden bir cürmün eser ve delillerini yokeder yahut bunlan bir suretle değiştârir 
veya bozarsa, hapis cezasını gerektiren suçlarda altı aydan iki yıla kadar, ağır hapis cezasını ge
rektiren suçlarda iki seneden dört seneye, ölüm cezasını gerektiren suçlarda da üç seneden beş 
seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. Şu kadar ki, bu ceza müddeti asıl cürüm için kanunda 
tâyin edilen cezanın üçte birini geçemez. Sair fiillerden dolayı tertibolunacak ceza beşyüz liradan 
bin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu fiili usul veya füruunun, kan veya kocasının yahut kardeşinin lehine olarak işliyen kim
seye ceza verilmez. 

MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 304. — I - Önceden aralannda bir anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade mah
kûm veya mevkuf her ne sebeple olursa olsun ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa, bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
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Anayasa ve Adalet Kö. kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Millet Mecüısi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet MecÜai metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

€. Seaıatûsu (S. Sayım : 1663) 



— 10 — 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek ceza 
evinin idaresine kısmen veya tamamen mâni olunması hali bu maddenin tatbikinde ayaklanma sa
yılır. 

Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silâhla katılan mahkûm veya mevkuflar üç seneden 
beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse, tâyin olunan ceza, 
tahribatın derecesine göre üçte birden yarıya ka dar artırılarak hükmolunur. 

II - Azmettirenler veya teşvik edenler ayaklanmaya fiilen katıldıkları takdirde, haklarında 
birinci bendin birinci veya üçüncü veya dördüncü fıkralarında yazılı olan cezaların yukarı haddi 
hükmolunur. 

III - Haklarında bu madde hükmü uygulananlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmiş olanlar cezalarının beşte dördünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar ceza
larının otuz senesini iyi halle geçirmedikçe meşruten tahliyeden istifade edemezler. 

MADDE 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kaldırılan Türk 
Ceza Kanununun 384 ncü maddesi yerine, ikinci kitabın yedinci babının «Nakliye ve muhabere va
sıtaları aleyhinde cürümler» ile ilgili ikinci faslının ilk maddesini teşkil etmek üzere ve 384 ncü 
madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

Madde 384. — I - Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf 
ederek yahut hile ile kara nakil vasıtasını hareket ettirmiyen veya hareket halinde bulunanları 
durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere sevk ettiren kimse altı aydan bir seneye kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde ceza yarı nisbetinde artırıla
rak hükmolunur, 

II - Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veva nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek yahut hile 
ile deniz nakil vasıtasını hareket ettirmiyen veya hareket halinde bulunanları durduran veya git
mekte olduğu yerden başka bir yere sevk ettiren kimse altı aydan iki seneye kadar hapis cezasiy
le cezalandırılır. 

Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde ceza yarı nisbetinde artırıla
rak hükmolunur. 

III - Her kim bir uçağı kaçırır veya kaçırmaya teşebbüs ederse üç seneden beş seneye kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Kaçırılan veya kaçırılmaya teşebbüs edilen uçak umumun istifadesine arz edilmiş ise fail dört 
seneden altı seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs fiili cebir ve şiddet veya tehdit veya 'hile ile işlenirse fail 
birinci fıkrada yazılı olan halde dört seneden altı seneye, ikinci fıkrada yazılı olan halde beş sene
den yedi seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

IV - Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile bir uçağı gitmekte olduğu yerden başka 
bir yere sevk ettirir veya sevk eder veya bu fiillerden birine teşebbüs ederse on seneden onbeş 
seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır 

V - Her kim yerde bulunan bir uçağı tahrip veya imha ederse beş seneden on seneye kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Bir uçağı, hareketine mâni olacak derecede bozan veya zarar veren kimse, yapılan tahribatın 
derecesine göre, bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Uçak umumun istifadesine arz edilmiş ise, hükmedilecek ceza birinci fıkrada yazılı olan halde 
yedi isene, ikinci fıkrada yazılı olan halde üç sene ağır hapisten aşağı olamaz. 

C, Senatosu (S. Sayısı : 1663) 
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Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

C. Seııatosı; (S. Sayısı : 1663) 
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MADDE 12. — Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 391. — Bir kimise, telgraf, telefon ve telsiz makinalarına veya alât ve edevatına veya 
tellerine zarar verir, veya elektrik cereyanlarının dağılmasına sebebolur veya her ne suretle olursa 
olsun telgraf veya telefon veya telsiz muhaberat ve neşriyatını inkıtaa uğratırsa bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 13. — Türk Ceza Kanununun 492 nci maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve yerine 
aşağıda yazılı olan fıkralar eklenmiştir : 

Hırsızlık enerji naklini veya haberleşme tesislerinin irtibatını sağlayan tel, kablo veya benzeri 
İletkenler hakkında işlenirse fail üç seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır yahut suçun işlen
mesinde yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse cezanın yukarı haddi verilir. 

MADDE 14. — Türk Ceza Kanununun 495 nci maddesinin İlk fıkrası aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmiştir : 

Her kim, menkul bir malm zilyedini veya cürüm mahallinde bulunan bir başkasını cebir ve 
şiddet kullanarak veya şahsan veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdidederek 
o malı teslime yahut o malın kendi tarafından zaptına karşı sükût etmeye mecbur kılarsa on sene
den yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

MADDE 15. — Türk Ceza Kanununun 496 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 496. — Her kim, bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen bü
yük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdidederek o kimsenin yahut başkasının zararına hu
kukça hükmü haiz bir senedi vermeye veya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye mecbur bıra
kılırsa on (Seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

MADDE 16. — Türk Ceza Kanununun 497 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

Yukardaki maddelerde beyan olunan cürümler, geceleyin veya silah ile tehdidederek işlenirse 
onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

MADDE 17. — Türk Ceza Kanununun 498 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 498. — Bir kimse, her ne suretle olursa olsun hayat veya ırz veya mal hakkında büyük 
bir zararla korkutularak yahut Hükümet tarafından verilmiş gibi emir göstererek başkasını para 
veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet göndermeye veya bir mahalle koymaya veya bunla
rın kendi eline geçmesini temin etmeye mecbur kılarsa onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır ha
pis cezasına mahkûm olur. 

MADDE 18. — Türk Ceza Kanununun 499 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu seklide de
ğiştirilmiştir : 

Madde 499. — Her kim, para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet almak için 
bir kimseyi hapseder yahut dağa veya tenha bir mahalle kaldırırsa, maksadına nail olmamış ise 
onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Maksadına nail olmuş ise 
cezanın yukarı haddi hükmolunur. 

Her kim birinci fıkrada gösterilen fiilî, «iyasi veya sosyal maksatlarla veya resmî makam
ları bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için işlerse, maksadına nail olmamış ise müebbet 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. Maksadına nail olmuş ise hakkında idam cezası hükmolunur. 
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Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iMADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 19. — Türk Ceza Kanununun 500 ncü maddesi aşğıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 500. — Her kim, 64 ve 65 nci maddelerde beyan olunan ahvalin maadasında evvelce 
Hükümete haber vermeksizin adam kaldırma cürmünden maksudolan şeyi elde etmek için şifahi 
veya tahrirî muhabere naklederse üç seneden beş seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

MADDE 20. — Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 526. — Salahiyetli makamlar tarafından adlî muameleler dolayısiyle yahut âmme em
niyeti veya âmme intizamı veya umumi hıfzıssıhha mülâhazasiyle kanun ve nizamlara aykırı ol-
mıyarak verilen bir emre itaat etmiyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eylemiyen kimse, 
fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aydan üç aya kadar hafif hapis veya ikiyüz elli 
liradan beşyüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 sa
yılı Kanunun koyduğu memnuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket edenler İM aydan altı 
aya kadar hafif hapis veya bin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 21. — Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya her nevi ve derecede
ki eğitim ve öğretim müesseseleri yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya mahsus yer
lerine konulmuş basılı veya basılı olmıyan evrak, resim veya elyazısı kâğıt veya levhaları bulun
dukları yerlerden çıkarır yahut yırtar veya tahribeder veya bunları her ne suretle olursa olsun 
okunmıyacak veya muhtevalarının başka şekilde anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe 
yaramıyacak hale sokarsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu fiillerin işlenmesi dolayısiyle sebebiyet verilen 
zararların tazminine de hükmolunur. , 

Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı gerektiren hükümler saklı kalmak üzere, kamu hizme
tine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin veya her nevi ve derecedeki eğitim ve öğTetim mües
seselerinin veya öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt veya (benzeri yerlerin veya bunla
rın müştemilâtının her hangi bir yerine basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya yazılmış her 
türlü yazı veya resimleri veya bunları havi kâğıt, pano, pankart, bant, veya benzerlerini, yetkili 
memur ve mercilerin, evvelden verilmiş yazık müsaadesi olmadan, asanlar veya koyanlar yahut 
bunlardan suç konusu teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade edenler hakkında da 
yukarıki fıkrada yazılı cezalar uygulanır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen bina ve müştemilâtın her hangi bir yerini her ne suretle olursa 
olsun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada yazılı 
ceza uygulanır. 

iki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin eserlerini derhal ortadan kaldırmıyan ve bunların 
yok edilmesi için gerekli işlemlere girişmiyen yetkililer hakkında bu kanunun 230 ncu maddesinde 
yazılı cezalar uygulanır. 

MADDE 22. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Ko. feaıbui ettiği metin 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

aVLADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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