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hışlan (B) bölgesinde görev yapmaya zorla
mak o kötü niyetlerini temin etmek maksadı
na matuftur. Bu hareket gayet tabiî kanu
nen suc olacaktır efendim.
SEBAT ÇUMRALİ (Konya) — Ya siviller?..
BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayın
efendini.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ ÖMEİR UCTJZAL (Devamla) — O zor
layan sivil de olabiîir, zorlayan, kötü niyetli
kişilere iştirak eden asker kişi de olabilir efen
dim.. (A. P. sıralarından anlaşılmayan karşı
lıklı konuşmalar)
[BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyelim efendim. Müzakere son bulmuştur, oy
lama esna sın dayız.
ORHAN KÜRÜMÖĞLÜ (Bitlis) — Bir so
ru sorabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlu.
OBUAN KÜRÜMÖĞLÜ (Bitlis) — Sayın
Başkan, sayılan mahallerde görevli, vazife üze
rinde bulunan bir askerî şahsa, üstü ve komu
tanı durumunda bulıman bir şahıs tarafından
bir emrin verilmesi, buna mukabil ona ria
yet etmemesi neticesi ona karşı zor kullanma
sını aynı maddelere tabi tutarak, aynı şekilde
cezalandırmak, adalet hissine uygun mudur de
ğil midir? Hiç olmazsa bu hükmü yumuşatma
ları lâzımgelir, o t alamdan istirham ediyo
rum.
BAŞKAN — Efendim, bu sual olmadı ki..
ORHAN KÜRÜMÖĞLÜ (Bitlis) — Sual so
ruyorum efendim. Aynı hükümlere tabi tutu
lur mu tutulmaz im? Çünkü maddeleri sıralan
mış ; su su maddelere güre cezalan d?]
den
miş. Vazifeli komutan da aynı maddelere göre
cezalandırılacak demektir.
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kan, izin verirseniz Sayın Gumralı'nın suali
ne cevap arz edeyim.
Efendim, evvelâ meseleyi münakaşa ede
rek vuzuha getirmek niyeti ile müdahale eden
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bizim görüşü
müze gö:'3 de madde sarihtir. Anayasa bir ih
tiyaç üssrin-3 tadile uğramıştır, Anayasanın
muvakkat naddelısri, Anayasa tadili istikame
tinde muayyen müddet sarfında bu hükümle
rin kanunlaşmasını emretmiştir. Malûmuâlinlz
'buna uyarak getirilmiş bir kanundur.
Mesele şudur; maddenin metninde Türk Ce
za Kanunun 188, 189 ve 190 ncı maddelerine
atıf yap.Crnaktadır. Oralarda zaten adlî mah
kemelere taallûk eden suçların vasıfları sa
yılmıştır. Şimdi burada, kanunda tada :1edilen
mahallere yetkisi elmayan kişilerin müdahale
suretiyle orada sayılan kişi, askerî şahıs kanu
nen yapmaya mecbur olduğu isi, vazife gere
ği yapmaya mecbur olduğu işi müdahale yolu
ile yapmaya zorlamanın ve müdahale yolu ile
yapmamaya zorlanmanın askerî suç olarak ce
zalandırılması maksadına matuftur. Yoksa un
surlar. Türk Ceza Kanunun 183, 189 ncu mad
delerinde zaten musarrabtır. Bizini maksadı
mız, beliren ihtiyacı askerî m abken: elerde,
askerî Ceza kanunlarıyla cezalandırmayı he
def tutmaktır. Bu itibarla önergeye katılmı
yoruz efendim.
Ayrıca da, beyefendinin sorduğu suale ce
vap arz edeyim.'Meselâ, sayılan mahallerde bir
silah kullanma, ateş açma durumu hasıl -ola
bilir veya başka bir vasifsnin görülmesi mec
buriye;-! hasıl olabilir. Her vazifenin nihaî şe
kilde görülmesi için birtakım EC"::lar, birta
kım kanunlarnı, mevzuatın koyduğu hususlar
tekevvün etmiş midir, etmemiş midir? Bunla
ra bakıp, herkîugi bir yetkisi olmayan kimse
nin gelip, ye .ki sahasına yetkisiz ekrak mü
dahalesi suretiyle şart!arını yerine getirmeden
vazifeyi yapmaya da zorlaması da mümkündür.
Bunları - istihdaf ettiği için vazıh olduğu ka
naatindeyiz, katilmıyoruz efendim.

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bura
daki kasılı, maksatlı, kötü niyetli verilen
emir, yaptırılmak istenen iş, göreve müdahale
meselidir. Böyle olduğu takdirde suç teşkil
edecektir. Yoksa, bir hiyerarşi içerisinde, bir
kademe içersinde, bir üst ast münasebetleri
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Erendim me
içerisinde verilen normal •emirler, normal va
zifeler değildir bu. O bakımdan bunu • böyle j sele vuzuha ermiştir.
Şimdi, önergenin dikkate alınıp alınmama
kabul etmek mecburiyetindeyiz.
sını oylarınıza arz edeceğim, önergenin dik
Buyrun Sayın Millî Savunma Bakanı.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET ÎE- | kate almmasmı kabul edenler... Kabul etme
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş yenler... önerge reddedilmiştir.
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