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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın, Hükü
metin iktisadi konulardaki tutumu ve, 

Denizli Milletvekili Sami Arslan, Millî Eği
tim Bakanlığının İmam - Hatip okulları ile il
gili olarak aldığı karar konularında gündem dı
şı birer demeçte bulundular. 

Tekrar açık oya sunulan : 

Serbest meslek toplumsal güvenlik kurumu 
kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım'm, Esnaf ve sanatkârlar Sosyal Sigor
talar kanunu teklifinin kaibul olunduğu, 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli ve, 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifleri ile, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde ve, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
larının kanunlaştığı açıklandı. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke

resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi ve, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu Baş

kanlığının, Etibank kuruluş kanunu tasarısının 
(39) numaralı Geçici Komisyona havale edilme
sine dair tezkeresi kabul olundu. 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısının üçüncü ve beşinci mad
deleri kabul olundu. 

Komisyonların, nisapları olmadan Genel Ku
rulda, yeni bir metin hasırlayıp hazırlıyamıya-
cakları konusundaki usul görüşmelerinden son
ra, konunun oylanabilmösi için Genel Kurulda 
gerekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan; 

6 . 8 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,42 de son ve
rildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Kemal Ziya Öztürk Memduh Eksi 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gümrük muhafaza memurlarına verilen işgüç
lüğü zammının âmirlerine de verilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/661) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mersin Gübre Fabrikasının 1 Ağustos 1971 ta
rihinde açılmamasının sebeplerine dair vazıh 
soru önergesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/662) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. —Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'-

m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/608) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 
2. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen 

ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C, Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 

sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkında 
Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. îu Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi 2/230; Cumhuriyet Senatosu 
2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci ek, Dağıt
ma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye şk) 
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BİRÎNOl OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memdulı Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 144 ncü Birleşimini açıyorum. 
III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin yoklama düğmelerini 
kullanmalarını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

j . — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koças'tn, Çin Halk Cumhuriyeti ile kuru
lan diplomatik ilişkiler konusunda gündem dışı 
demeci 

BAŞKAN — Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki 
kurulması hakkında Hükümet adına Yüce Mec
lise bilgi arz etmek üzere Sayın Koçaş gündem 
dışı söz talebetmişlerdir. Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADÎ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet tarihimizde milletimizin en güç
lü tarafı ve hükümetlerimizin en takdire sayan 
tutumları dış politikamızda kendini göstermiş
tir. 

îktidar - muhalefet ilişkilerinin en şiddetli 
olduğu devirlerde dahi, dış politikamız, bir ölçü 
içinde millî olmak vasfını daima muhafaza et
miştir. Bu hal, memleketimiz için her zaman ya
rarlı ve olumlu sonuçlar vermiştir. 

Bunun yeni bir örneğini bugün sizlere ve 
Yüce Meclisin kişiliğinde milletimize duyur
mak için söz aldım. 

(Bildiğiniz gibi, Çin Halk Cumhuriyeti ile 
diplomatik ilişki kurmak üzere, bir süreden beri 
Paris'te cereyan eden görüşmeler sona ermiş ve 
iki devlet arasında bu ilişki kurulmuştur. 

Yapılan görüşmelerin şartlarından biri ola
rak, «Ancak, açıklandıktan sonra bilgi ver
mek» şartı kabul edilmiş olduğu için, daha ev
vel Sayın Dışişleri Bakanı tarafından Millet 
Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerine, daha 
sonra da benim tarafımdan Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri Komisyonu üyelerine, konu üze-

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim... Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalara 
başlıyoruz. 

rinde etraflı bilgi arz edilmişti. 
Şimdi de Yüce Heyeinize, Hükümetimiz adı

na bu hususta kısaca bilgi arz edeceğim. 
750 milyonluk nüfusu ile dünyanın en bü

yük devleti olan Çin Halk Cumhuriyeti ile bu
güne kadar diplomatik ilişkimiz yoktu. Yıllar
dan beri münakaşa konusu olan bu hususu, gel
miş geçmiş bütün hükümetler incelemiş ve dip
lomatik ilişki kurmanın memleketimizin yara
rına mı, zararına mı olacağı yönleri, bütün te
ferruatı ile incelenmişti. 

Bu incelemeleri esas olarak ele alan ve bir 
durum muhakemesi yapan Hükümetimiz bu hu
susu karar bağlamış ve keyfiyeti dünya kamu
oyuna açıklanmıştır. 

Aradaki mesafenin uzaklığı, iç rejimlerin 
birbirinden farklı oluşu gibi nedenlerle şimdiye 
kadar kurulamıyan bu ilişki, dünya gerçekleri 
ve uluslararası politikadaki gelişmelerin ışığın
da incelenmiş ve tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu karar, münhasıran Türkiye'nin devletler
arası alandaki çıkarları göz önünde bulunduru
larak alınmıştır. Kararımızda hidbir yabancı 
devletin tesiri, hattâ telkini olmamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu 
üyelerinin değerleridirmelerine göre, bu tutum 
Türk dış politikasında yeni bir devrin ve duru
mun da tezahürü olmuştur sayıl aJbilır, 

Olaylar, memleketimizin bu kararı tam za
manında aldığını süratle göstermiştir. Bizim 
müzakerelere başlamamız üzerine diğer bâzı 
devletler de harekete geçmiştir. 

Çin Halk Cumhuriyetini tanımakla beraber, 
önümüzdeki Birleşmiş Milletler toplantılarında 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Milliyetçi Çin Cumhuriyetinin Birleşmiş Millet
ler üyeliğinden ayrılmasına taraftar olmayaca
ğız; ancak, ilişkilerimizin tabiî sonucu olarak 
Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletler 
üyeliğini destekliyeceğiz.. 

Bugüne kadar istisnasız bütün dünyadaki 
uygulamalar gereğince, bu ilişkilerden sonra 
'Milliyetçi Çin Büyükelçisi memleketimizden ay
rılacaktır. Aramızdaki anlaşma gereğince, Çin 
Halk Cumhuriyeti Türkiye'mde 15 kişilik bir bü
yükelçilik kuracak ve bütün muameleler karşı
lıklı eşit haklar çerçevesinde cereyan edecektir. 

Bu hususu Yüce Heyetinize ve asil milleti
mize arz ederken, rejimleri ne olursa olsun, iki 
tarafın da birbirlerinin iç meselelerine katiyen 
karışmıyaoaklarını, ancak diplomatik ilişkilerle 
beraber ekonomik ilişkilerin de süratle gelişme
sinin tabiî olacağını bilhassa belirtmek isterim. 

Daha evvel teferruatlı olarak bilgi arz etti
ğimiz her iki Meclisin Dışişleri Komisyonunda
ki müzakerelerden edindiğimiz intiba odur ki, 
şimdiye kadar her dış meselede olduğu gibi bu 
dış politika sorunumuzda da Dışişleri Komis
yonlarımda bulunan bütün partiler mensupları, 
sayın senatör ve sayın milletvekilleri duruımu 
gayet olumlu olarak büyük bir anlayışla kabul 
etmişler ve benimsemişlerdir. 

Her türlü iç politika sorunlarının üstünde 
ıbirlesjtirici vie yapıcı bir düşüncelin mahsulü 
olan bu kararın, bütün partiler ve sayın üyeler 
tarafından bu şekilde olumlu karşılanmasını, 
milletimizin duş politikada tarih boyunca gös
terdiği birlik ve beraberliğin yeni bir tezahü
rü olarak arz ederken; milletimize, memleketi
mize ve dünya barışına hayırlı olması tememmi-
Immizle saygılarımı arz ederim. (C. H. P. sıra
ların/dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz ta-
îelbeden Sayln Kabadayı, Sayın Kargılı, Sayın 
Gacıroğlu, Sayın Arslantürk ve Sayın Fevzi 
Güngör arkadaşlarımdan, sırasiyle, yalnız, iki
sine ıslöz verebileceğim. 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nm, 
hububat, yaş ve kuru üzmrl taban fiyatları ve 
Tekelin alım işlemlerinin düzenlenmesi konula
rındaki demeci ve Gümrük ve Tekel Bakanı Hay
dar Özalp'in cevabı. 

BAŞKAN — Beş dakikayı aşmamak kaydı 
ile kuru üzüm konusunda Sayın İhsan Kabada
yı, buyurun efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlar; 

1963 yılından beri Anadolnda üretici bere
ketli bir maJhlsul yılı idrak etmemiştir. Bu yıl 
bereketli bir mahsul idrak etmiş, fakat fiyat
lar da yvaz güldürücü olmamıştır. Böylece, renç-
(berim, hangi dalda olursa olsun borcu çok, ce
binde parası yoktur. Hal böyle iken, zamlar1 

birbirini takilbetmekte ve bu zamlarla artış renç-
beri günbegün daha da kötü hale sürüklemek
tedir. 

Hububatla meşgul olan vatandaşların üre
timini sağlıryabilmek için maliyet hesaplarına 
tesir eden yan unsurların hepsi mütemadiyen 
artmıiş, misli misline den'eciek seviyeye yüksel
miş, halbuki bunun yanısıra verilen âzami 105 
kuruşluk hujbubat fiyatı pek de kendisini kur
tarır, huzurla yaşatır olmaktan uzak kalmıştır. 
Taban fiyatları, maliyeti dalhi koruyamaz do
rumdadır. 

Hububatla uğraşan köylü bu durumda iken 
bunlara nazaran daha acıklı ve perişan durum
da olan yemeklik ve şaraplık üzümle meşjgul 
olan üreticinin durumu daha da kötüdür. Bağ
cılıkla, yetkili makamlar ve hükümetler ciddi 
olarak ilgilenmez ise, bu gidişle bağcılık, göz
lerini açmış olduğu öz vatanı Ana doluda gö
zünü yumacak ve bu topraklardan göç edecek
tir. 

Konya ilini pek çoğumuz ova sanırsınız. 
Konya'nın Güney bölgesindeki kazalarından 
Biozlar, Seydişehir, Hadım, Taşkent, Ermenek 
Ve Karaman'm mühim kısmı Toroslar üzerin
dedir. Burası Türkiye'nin değil, dünyanın sa
yılı engebeli ve arızalı arazisidir. Buralarda top
rak yoktur. Halk, zaruri olarak siyah çekirdek
li kuru üzümle meşgul olmakta ve hayatını bu
nunla karşılamaktadır. Konya'nın Güney böl
gesinde geçimini yalnız ve yalnız çekirdekli ku
ru üzüme bağlamış bağcılık yapan yüzlerce kö
yümüz vardır. Hal böyle iken, kurutulmuş çe
kirdekli kuru üzüme verilen fiyat, askerin «ha
zır ol, yerinde say» misalinde olduğu gibi 1964 
yılından beri maalesef 120 - 130 kuruştan öte-
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ye gitmemiş, sanki frenlenmiş ve demir kazık
la çakılmış bir durumdadır. Bu bölge tamamiyle 
engebelidir. Toprak yoktur, halk bayırlara, sırt
lara setler yapar, hayvan sırtında toprak ta
şır, bağcılığını böyle geliştirir. En kabadayı yık 
lılk kurutulmuş kuru üzüm yekûnu 1,5 - 2 ton
dur. Köylü kuruttuğu bu üzümü merkep veya 
katır sırtında binlbir güçlükle Karaman'a ge
tirir. Han köşesinde binlbir sıkıntı, dert ve ıstı
rap içimde zelil zelil günlerce bekler. Bakanlık 
fiyat ilân eder, fakat Karaman'daki Tekel ida
resi bir türlü mubayaaya geçmez. Bu durum 
karşısında bıkan, perişan olan bizar köylü, boy
nunu büker tüccara varır, 120 - 130 kuruşluk 
kuru üzümlünü tüccara 70 kuruştan. 80 kuruş
tan verir. Tüccar bunu kendi adına almaz, mev-
cudolmıyafn, çeşitli kişiler adına bu kuru üzüm
leri alır; Tekele rahatça verir. Bu alış - verişte 
her türlü kombinezon, her türlü düzen işlen
miştir. Vergi de vermediği gilbi, zavallı köylü
nün 11 ay çalışıp binbir güçlükle meydana ge
tirdiği kuru üzüm, dolayısiyle köylünün alın 
teri dolaylı yollarla tüccarın cebine inmiş olur. 

Buna aynera. benzer bir bölge de Çal bölge
sidir. Çal'da da arazi aynı yapıda, aynı güç
lükte ve aynı sıkıntılarla doludur. Aldığım bir 
mektuba dayanarak onu da değerlendirmeye1 

çalışıyorum. 

Vatandaş diyor ki : «Biz Çal Bölgesinde yal
nız kuru üzümle meşgul oluruz. Başka geçimi
miz yoktur. Hükümet alım fiyatını ilân eder, 
fakat ilân ettiği fiyattan biz köylülerini Tekel 
İdaresine bu üzümü satmamıza imkân yoktur. 
Çünkü mahallî memurların pek çoğu odacıflık-
tan yetişme kimselerdir; tüccarla anlaşmıştır. 
İzdiham yaraltmıyacağız, düzenli üzüm alacağız 
derler. Üzümü olmıyan köyleri listelerler ve ön-
plâna alırlar, üzümü olan köyleri de geri plâ
na atarlar. Biz, 11 ay beklemişizdir, sıkıntımız, 
borcumuz vardır; vermeye mecbur oluruz, gi
der tüccara veririz. Tüccar da, güya üzümü 
varmıiş gibi gösterilen köylerin sırasından, bi
zim üzümümiüzü 70 e 80 e alır, listeye alman, 
haddizatında olmıyan köylüler adına 120 - 130 
kuruştan satarak sırtımızdan bu parayı kaza
nır. 

«Şikâyet edemeyiz, yüzümüze bakan yoktur, 
hakkımızı arayamayız. Bunu yaparsak, başımı
za gelmedik kalmaz, kızılca kıyamet başımıza 

yağar. İllâki ben kendim vereceğim tüccara 
dersek, kasıtlı almazlar. Günlerce Tekelin önün
de bekleriz, dayak kötek ve küfür de yediğimiz 
vâMdir. 

«Bir çuval 70 kilodan fazla, üzüm almaz. 
Üzümün boşaltmasını ve tartmasını ben yapa
cağım dersem; orada hazırlanmış hamallar var
dır, onlar tarafından yaptırılmaya mecbur edi
liriz. 70 kiloluk bir çuval üzümün boşaltıp tart
masına 4 lira alırlar. Ben yapacağım dersem, 
sen misin diyerek dayak da atarlar. Bu hareke
tin yanı sıra gene kenldimiz yaparsak, eksperler 
ekspertiz yaparlar, sen misin hamala tarttırmı-
yan diye 120 kuruşluk üzümü indirirler 80 e, 
indirirler 90 a. 

«Üzüm mevsimi yaklaşıyor, yıllar yılı çeke-
geldiğimiz azaplar cehennem ıstırabı haline gel
miştir. Bu sezon yaklaşmadan bu pürüzlerin 
kaldırılması için, alın teri akıtan bizlerin ürün
lerimizin değerlendirilmesi yolunda ilgililere 
gerekli uyarmaların yapılmasını istirham et
mekteyiz.» 

Mektubu bu şekilde yazmaktadırlar. 
Türkiye'de Tekirdağ, Şarköy, Mürefte bağ

cıları da aynı şekilde dertlidirler. Bu çevre hal
kı da aynı şekilde Devletten lüzumlu ilgi ve alâ
kayı beklemektendirler. O bölge halkının yetiş
tirdiği üzüm sofralık ve şaraplık olmak üzere 
iki cinstir, fakat 56 dan, 60 dan bu tarafa her 
iki cins üzüm fiyatında da maalesef bir yüksel
me olmamış, fiyatlar yerinde sayar olmuştur. 

1960 da buğdayın fiyatı 56 kuruş, ayçiçeği 
96 kuruş ve üzümün ise 34 kuruştu. Şimdi ise, 
1970 senesinde buğday 89 kuruş, ayçiçeği 187 
kuruş olmuş, ama üzümün fiyatı adetâ yerinde 
sayarcasma 48 kuruşa çıkmıştır. Diğer ürünler 
misli misli fırlarken üzümün yerinde sayar ol
ması hüzün vericidir. 

Maliyet hesaplarının mütemadiyen fırlayıp 
üzümün yerinde sayması, o bölgede 61 bin de
kar sahada yapılan üzümcülükle iştigal eden, 
bağcılıkla iştigal eden 8 bin aileyi muztar du
rumda, sıkıntılı durumda koymuştur. Burada 
bağcılık istasyonu vardır, ilgililerin yardımları 
da vardır; ancak bütün bu bölge halkının dert 
ve ıstırapları, üzümlerine maliyet fiyatlarının 
verilmeyişidir. Kendileri sıkıntı içerisindedir
ler. 
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BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen tamam
layınız, zamanınız doldu. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Mevsi
min, üzüm mevsiminin gerek Konya, gerek Çal, 
ıgerek Tekirdağ, Mürefte, Şarköy için yaklaş
mış olduğu şu günlerde Hükümetin ve ilgilile
rin, mahallinde yapacağı ciddî tetkik ve etütten 
öonra, maliyet fiyatları üzerinde fiyat vermesi
ni rica ederiz. 

Deminden beri arz edegeldiğiraı, rençberi 
mağdur eden bazı formalite güçlüklerinin, da
lavere yollarının kapatılmasını ve gerekli ted
birleri almak zımnında, «tedbirde kusur etme 
ki, takdire bühtan etmiyesin» anlayışında yet
kilileri, Hükümeti uyarıyoruz; köylünün mağ
duriyetini önleyici, iştigal etmiş olduğu mevzu
da karnını doyurucu tedbirleri alsınlar. 

'Birçok dalavereli ve kaçamak yollan kapa
tarak hakiki hizmet ehline, alın teri döken müs-
tahsıla haklarının verilmesi yolunda âcil ted^ 
birlerin alınmasını diler, cümlenizi hürmetle se
lâmlarım. 

İBAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

ISayın İhsan Kaibadayı'ya cevap arz etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hakikaten önemli bir konuya parmak bas
mış bulunuyorlar; ancak sayın milletvekili ar
kadaşım yanlış hedef çizdiler, tahmin ediyorum. 
Çünkü, Tekel İdaresinin sadece kendi ihtiyacı 
için mubayaa durumunda olduğunu ve kendi 
ihtiyacına yeter miktarda üzüm aldığını, zan
nederim arkadaşım hatırından çıkartmış bulu
nuyor, 

O bakımdan Tekelin gerek yaş üzüm, gerek 
kuru üzüm mevzuunda tek başına bu mevzuu 
halledecek kapasite ve imkânları olmadığını, 
hattâ kuru üzüm olarak 4 senelik stokunu yap
mış ve maalesef ambarlarımızda bu stokların 
çürümeye başlamış bulunduğunu huzurunuzda 
arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşım Tekelin tüccardan üzüm 
aldığını ifade ettiler. Maalesef, sayın parlöman-
ter arkadaşlarımın çok.iyi bildiği gibi, Tekel 
İdaresini mütemadiyen kendileri zorlarlar; biz 
burada kendileri ile temasa geçtikten sonra Te-

I kel İdaresine, muayyen mintakalara Isontoenjan 
tâyin etmek suretiyle üzüm alımı yapmaktayız. 
Misal olarak vermiş olduğu Çal ilçesinde bu se
nenin sonuna kadar kuru üzüm mubayaası ya
pılmış vaziyette. Müstahsil bundan memnuniye
tini... 

ftBSAN KABADAYI (Konya) — Tekel İda
resi üzümü üreticiden değil, tüccardan alıyor. 
Hak sahibinden almıyor. Dolaylı yollarla hak 
sahibinin elinden 70 - 80 kuruştan el değiştirile
rek almıyor. Sonunda 120 - 130 kuruştan Tekel 
tüccarın elinden alıyor. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen müda
hale etmeyin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Sayın milletvekili arka
daşımın haklı veya haksız olduğu durum şu: 
Belki tüccara intikal edebilir, tüccardan da Te
kel üzüm mubayaa etmiş olabilir, ben bunun ak
sini iddia etmiyorum; yalnız, Tekel kendi is
pirto ihtiyacını karşılamak üzere bir destekleme 
mubayaası değil, sadece kendi fabrikalarının 
ihtiyacı olan üzünmün mubayaası ile mükellef
tir. Ancak, çok önemli olan ve hakikaten mem
leket için çok mühim bir yara olan üzüm mese
lesinin sadece Tekelin imkânlariyle halledilemi-
yeceğini de arz etmek isterim. 

Bu bakımdan gerek şaraplık üzümde, gerek 
kuru üzümde yeni fabrikasyonlara doğru gitmek 
üzere bir hazırlığın içindeyiz. Bu yönde toplan
tılar yapıyoruz. Tekirdağ'dan da, Mürefte'-
den de heyetler geldi, görüştük. Üzüm fiyat
larına bugüne kadar hakikaten, çok cüzi mik
tarda zam yapılmış vaziyettedir, üzüm müstah
sili sıkıntı içerisindedir. Bu sıkıntıyı giderici 
tedbirleri almakla meşgulüz. 

Değerli arkadaşıma bunu söyledikten sonra, 
ben, yalnız Tekeli bu hususta suçlayıp muhatap 
almamasını huzurunuzda rica edeceğim. Bu 
umumi bir yaradır, bu yarayı beraberce sarmaya 
çalışacağız. 

Hürmetler ederim efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

I 3. — İçel Milletvekili Celâl Kargtlı'mn, Ana
yasa değişiklikleri konusundaki demeci ve Ada
let Bakam İsmail Arar'm cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, Anayasa deği
şiklikleri konusunda gündem dışı söz istemisi
niz. Beş dakikayı aşmamak kaydı ile buyurun 

I efendim. 
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CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
ıgayın milletvekilleri; 

12 Mart muhtırasının temelinde ve ruhunda 
Anayasanın değiştirilmesi değil, aksine bu 
Anayasanın tam olarak uygulanması yatmakta
dır. 

Buna rağmen, ne yazık ki, temeli 12 Mart 
muhtırasına dayanan bir Hükümet bu Anaya
sayı tam uygulamak yerine, onu tam uygulama
dığı için devrilen bir iktidarla birlikte ve onun 
görüşü paralelinde değiştirme yoluna girmiş
tir. Bu tutum, sorumlulara ilerde bir sorumlu
luk yüldiyecek midir, yüklemiyecek midir? 
Bu sorunun cevabını biz değil, elbette zaman ve
recektir. 

Bugünkü iktidarın bu davranışı büyük bir 
siyasal çelişkinin de ötesinde, aklın ve man
tığın kabul edemiyeceği bir durum arz etmek
tedir. Evvelâ Sayın Erim Hükümetine sormak 
lâzımdır; bugün Anayasanın ruhunda yapıl
mak istenen değişikliklerle, aslında Demirel ik-
tidannın Anayasanın ruhunda yapmak istediği 
değişiklik fiilî hale gelmiş ve gerçekleşmiş ol-
mıyacak mıdır? Böyle olunca da, 12 Mart muh
tırası ile tam uygulanması istenen Anayasa or
tadan kalkacak, yerine Demirel'in kafasında ka
bul ettiği ve uyguladığı Anyasa kaim olacağına 
göre, 12 Mart muhtırası temelini kaybetmiş du
ruma düşmiyecek midir? 

MESUT HULKi ÖNÜR (Çanakkale) — 
Yeter be!.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Allah cezanı 
versin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri ; 
Bugün ülkemizde Trafik Kanunu değiştiril

memiştir; fakat kanunu tam uygulamak yolu 
seçilmiş ve günümüz koşullarında böylece bu 
soruna bir çözüm yolu açılmış bulunmaktadır. 
Şayet yürürlükteki Anayasanın da değiştirilmesi 
yerine, onun tam olarak uygulanması istense ve 
bu iş başarılsa idi, o zaman elbette Anayasayı 
değiştirmeye hiç lüzum olmadığı görüleceği gibi, 
Anayasanın tam uygulanması ile de çağdaş uy
garlık düzeyinde hak ettiğimiz yeri almış oldu
ğumuz ispatlanacak idi. 

Sayın milletvekilleri, 
1961 den önce icrada büyük yetkiler toplan

mış idi. Kuvvet, çoğunlukla Hükümetin elinde 

idi. Bu yetkileri ve kuvveti elinde tutan icra
nın, bunları iyi kullanamadığı gerekçesi ile 
27 Mayıs ihtilâli oldu. ihtilâlden sonra yapılan 
yeni Anayasaya göre, icranın elindeki kuvvet 
ve yetlkilerin çoğu, kuvvetler ayrılığı prensibi ile 
özerk müesseselere dağıtıldı. Şimdi aradan 10 
yıl geçti ve !bu defa da 12 Mart Muhtırası ile, 
Anayasayı tam uygulamadığı gerekçesi ile bir 
iktidar görevden uzaklaştırıldı. Şimdi yeni bir 
Anayasa değişikliği yapılarak, 10 yıl evvel baş
ladığımız yere dönülmek isteniyor. Bu defa da, 
özerk kuruluşların sabilboldukları yetki ve 
kuvveti .bu kuruluşların iyi kullanamadığı ge
rekçesi ile, bunların elindeki bu yetkilerin 
çjoğu icraya bağlamak isteniyor. 

işte çizdiğim bu tablo, Anayasa değişikliği 
konusunda bizlerin üzerinde durması lâzım ge
len en hassas noktayı görmektedir. Bu örnek, 
çoğu zaman Türk siyasi hayatında nasıl havan
da su dövüldüğünü ve milletin zamanının na
sıl boş yere ziyan edildiğini göstermeye yeterli 
bir delil olsa gerektir. 

Şayet bizler buigüne kadar milletin zamanını 
boş yere ziyan edeceğimiz yere, milletin yaşan
tısında topyekün kölkîü değişimlere sebebola-
câk, bunlara bilimin ve Atatürk'çü kalkınma 
modellerinin ışığında çalışma fırsatı ve zemini 
hazırlayıp ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine bir 
an önce kavuşturmaya çalışsa idik, o zaman 
Anayasa değişiklikleri şimdiki gibi ülkenin en 
önemli bir sorumu olmaktan çıkacak, anayasalar 
yazılı olmasalar dahi bunların bir an önce uy
gulanma safhasına konulmaları ülkenin en 
önemli sorunu olacaktır. 

Sayın Milletvekilleri; 

Şimdi özerek kuruluşlara çatılmakta ve bu 
(kuruluşların elinden, özerkliği iyi kullanama
dıkları gerekçesiyle, özerklik alınarak icraya 
bağlanmak istenmektedir. 

Peki, şimdi biz parlömanlterler de gelseler ve 
desteler ki; «Siz Anayasa'nın emrettiği anaya
sal düzenin kanunlarını bugüne kadar çıkart
madığınızdan ve parlömanterliğin sorumlulu
ğunu tam alarak yerine getirmediğinizden do
layı sahibolduğumız birçok yetkilerinizi elle
rinizden alıyoruz.»ı acaba biz de bu durum kar
şısında tenkid ettiğimiz bu müesseselerin duru
muna düşmüş ollmuyormuyuz? Acaba biz de 
böylece, bizlerden sonra gelecek ve ilerde par-
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lömanterliği hakkı ile yürütecek nesillerin elle
rinden birçok hakların alınmasına tiaksız yere 
sebebolmuş olmıyaeak mıyız? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, konuşmanızı ta-
kilbedemiyoruım, biraz anlaşılacak şekilde ya
vaş konuşunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, neler konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

İşte sayın arkadaşlar, bu. hususlar da, Ana
yasa değişikliği konusunda üzerinde dikkatle 
durmamız lâzımgelen bir başka noktayı ortaya 
koymaktadr. 

Sayın milletvekilleri, 

Bugün yürürlükteki Anayasanın tatbik edil
mesini istiyenler vardır, bu Anayasayı görev
leri olduğu halde tatbik etmemiş kimseler var
dır. ülkemizde 1961 Anayasasının Atatürk'çü 
bir çizgide tam olarak uygulanmasınıın istiyen 
çok sayıda insan çalmamış, çırpmamış ve sui
istimal yapmamıştır. Onlar da, tıpkı 12 Mart 
Muhtırasını verenler gibi, yanlış yola sapmış 
bir iktidarın, iktidarı terk etmesi için mücadele 
etmiş ve bu uğurda görev yapmışlardır. Ama, 
yürürlükteki Anayasayı tatbik etmiyemier... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı... 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Yalnız, bir dakikanızı rica 

ediyorum, sınıra tecavüz ediyorsunuz, mutaba-
katiımizi aşıyorsunuz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Hatırlat
tığınız için teşekkür ederim, bitiriyorum. 

BAŞKAN — O kısmı okumıyacaksınız efen
dim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Başüstüne 
efendim. 

BAŞKAN — Çünkü arkasından ne geleceği 
anlaşılıyor, oınıa müsaade etmiyorum Sayın Kar
gılı. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ama yü
rürlükteki Anayasayı... 

BAŞKAN — Vaktiniz de doldu efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Otur yeri

ne... 
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CELÂL KARGILI (Devamla) — Başkanı
mın her uyarısına uymayı milletvekili olarak 
bir görev sayarım... 

BAŞKAN — Efendim, siz cevap vermeyi
niz, devam buyurunuz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri; 

Yürürlükteki Anayasanın değiştirilmesi ko
nusunda öne sürülen gerekçeler arasında, Ana
yasa dışı birtakım fiilî hareket ve bölücü faa
liyetler baş yeri işigal etmektedir. Bu durum 
karşısında sorumlulara sormak lâzımdır; yü
rürlükteki Anayasa sorumsuz, sınırsız ve hesap
sız davranışları ile vatanımızda bölücü güçle
rin faaliyet göstermesine zemin hazırlıyarak, 
Cumhuriyeti tehlikeye düşüren ve 12 Marta ne
den hazırlayan gerçek sorumlulardan hesap 
sorulmasına engel mi teşkil etmektedir ki, siz 
bu Anayasayı değiştiriyorsuınuz 

Yine bu durum karşısımda sorumlulara sor
mak lâzımdır; Siz, verdiğiniz beyan ve demeç
ler neticesinde, ulusumuzun parçalanmaya ra
mak kalmış bir noktaya gelmiş bulunduğunu 
dünya kamu oyuna duyurmak ve Anayasanın 
Atatürk'çü bir çizgide tam olarak uygulanma
sını istemekten öteye geçjmiyen çok sayıda ay
dım, bölücülük faaliyetine girişmiş zümre ve 
kişilerle bir tutmakla... (Başkan tarafından 
hatibin sözü kesildi.) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sözünüzü kes
tim efendim. Süreniz de doldu, lütfen yerinize 
buyurun efendim. 

Ben dünkü talebinizi, Anayasanın 132 nci 
maddesi ışığında reddetmiş idim; Siz yine o 
sınıra girmek istiyorsunuz. Gündem dışı söz 
hakkınız da doldu, lütfen yerinize buyurunuz 
efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, bitti konuşmanız, bu
yurunuz. 

Sayın Adalet Bakanı, buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (is
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bir süre sonra huzurunuza gelecek ve ön
ce tarafınızdan, sonra Cumhuriyet Senatosun
da derinliğine, bütün inceliği ile tetkik edile
cek bir Anayasa değişikliği konusunun bugün 
buraya bir gündem dışı konuşma ile getirilmiş 
olmasındaki mâna ve maksadı kavrayamadım. 
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Konu buraya geldiği zaman, elbette M, bütün 
milletvekilleri gibi Sayın Kargılı arkadaşımı
zın da bu konudaki fikirlerini öğrenmek bisim 
için isıtifadeli olacaktır. 

Konuşmaları sırasında değindikleri bâzı hu
suslara cevap vermek istiyorum. 

Anayasa değişikliği her hangi bir kimse, 
bir organ ve bilhassa Hükümet tarafımdan öne 
sürülmüş, istenilmiş değildir. Esasen Hüküme
tin böyle bir şeye yetkisi yoktur, kendileri de 
gayet iyi bilirler. Anayasa değişikliği teklifi, 
ancak muayyen sayıda milletvekilleri tarafın
dan yapılabilir. Bu Anayasa değişikliği ne 
Adalet Partisinin, ne Cumhuriyet Halk Partisi
nin, ne Demokratik Partinin, ne Millî Güven 
Partisinin, münhasıran onların istekleri istika
metinde yapılan bir değişiklik değil, ama bu 
partlerin bünyesi içinde doğan ve ayrıca 10 se
nelik uygulama sonunda ortaya çıkan ihtiyaç 
ve boşlukları doldurmanın bir muhassalası ola
rak yapılmaktadır; başka hiçbir kuvvetim, hiç
bir telkinin veya hiçbir partinin özel görüşü
nün hâkim olmadığı bir değişiklik teklifi üze
rinde çalışılmaktadır. 

Bugün 17 nci gündür ki, partilerarası bir 
Komisyon, bendenizin de saJbahtan akşama ka
dar bütün toplantılarına katıldığım kesif ve 
yorucu bir çalışma içinde, bu değişiklik tasla
ğı üzerimde geceli - gündüzlü çalışmaktadır. Bu 
Komisyonda ortaya çıkan anlaşma isteği, par
tilerin birbirini ikna ederek bir noktaya mu
tabakata varma azmi, cidden Türk demokrasi
si hesabına göğsümüzü kabartacak bir olgun
luk seviyesinle erişmiştir. Hattâ biraz esef, biraz 
da grururla söylüyorum; bu anlaşma, çeşitli 
görüşlere sahip siyasi partilerin bir masa etra
fına oturarak, birbirlerini ikna ederek muay
yen memleket meselelerini halletme isteği ve 
azmi daha evvel gerçekleşebilmiş olaydı, belki 
Türkiye bir 12 Mart noktasına da gelmemiş ola
cak idi. 

Binaenaleyh, ortaya çıkmakta olan güzel 
bir eser; hiçbir art niyet taşumyan, ama mem
leketi huzur ve sükûna kavuşturacak, Türk de
mokrasisini daha da güçlendirecek bir eser hak
kında Anayasanın boşluklarından istifade ede
rek bu güzel vatanı ve milleti bölmeye ve par
çalamaya fırsat arayanlara zemin hazırlıyacak 

peşin hükümlerle hareket etmemelerimi bütün 
arkadaşlardan ve özellikle Sayın Kargılı arka
daşımızdan rica eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/611) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
arz ediyorum efendim. 

'Gene! Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanınım, 
4 . 8 . 1971 tarihli toplantısında uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Konya Milletvekili 1. Ethem Kılıçoğlu, 15 

gün, mazeretline binaen, 1 . 8 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

Giresun Milletvekili 1. Kayhan Naiboğlu, 
15 gün, mazeretine binaen, 2 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren, 

Ankara Milletvekili Orhan Alp, 12 gün ma
zeretine binaen, 2 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı, 15 
gün mazeretine binaen, 2 . 8 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun, 15 gün 
mazeretine binaen, 3 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

IBAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı tasviplerini
ze arz edeceğim. 

Sayın Etem Kılıçoğlu, 15 gün, 1.8.1971 
tarihinden itibaren. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(Sayın Kayhan Naiboğlu, 15 gün, 2.8.1971 
tarihinden itibaren. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(Sayın Orhan Alp, 12 gün, 2 . 8 .1971 tari
hinden itibaren. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İSayın Yusuf Ziya Yağcı, 15 gün, 2.8.1971 
tarihinden itibaren. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İSayın Hüseyin Dolun, 15 gün, 3.8.1971 
tarihinden itibaren. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 
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V. — GÖRÜ! 

1. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenme
si hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu raporu (1/80) (8. Sayısı : 123 ve 123 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Asayişe müessir baza. fiillerin 
önlenmesi hakkındaki kanun tasarısının müza
keresine devam ediyoruz efendim. 

ISayın Komisyon ve Sayın Hükümet?.. Bu
radalar. Lütfen yerlerinizi alın efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
©ün tasarının 4 ncü maddesi üzerinde, Ko

misyona iade edilen 4 ncü madde münasebetiy
le, bir usul müzakeresi açmış bulunuyorduk. 
Komisyon, tanzim ettiği maddenin yeni şekline 
Komisyonun 7 üyesinin imzasını temin etmek 
suretiyle, Başkanlığın, Komisyona iade edilen 
veya Komisyonca geri alman maddelerde ka
rar nisabının aranacağı yolundaki görüşüne 
katılmış bulunduğundan, müzakere konusu hu
sus hakkında ayrıca bir oylama yoluna gitmiyo
ruz. 

Şimdi maddeyle ilgili önergelerin okunması
na devam ediyoruz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Komisyon 
olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Dünkü hâ
disenin cereyanı hakkında. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. İki 
lehlte, iki aleyh'te konuşuldu, usul müzakeresi 
toit*i. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Şimdi, 
«Başkanlık olarak bunu oya koymıyacağım» de
diğiniz usul meselesi hakkında Komisyonun gö
rüşünü açıklıyacağım. 

'BAŞKAN — Bitti efendim o mesele. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Başkanlı
ğın beyanı hakkında... 

| 1 , 1 

(1) 123 ve 123 e 1 nci ek Basmayazı 
4.8. 1971 tarihli 142 nci Birleşim tutanağın-
dadır. 

İÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Mesele hal
ledilmemiştir efendim; bir usul meselesi yapıl
mıştır, Başkanlık, «Bunu oya koymuyorum» di
ye bir karar vermiştir. 

BAŞKAN — Mesele halledilmiştir efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Efendim, 
bir müzakere yapılmıştır, neticesinde bir kara
ra varmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu karar, Komisyon olarak si
zin dünkü noksan muameleyi tekemmül ettir
miş olmanız münasebetiyledir efendim. Onun, 
sununla ilgisi yok. iSiz aslında bu tasarı müna
sebetiyle Komisyonu temsilen bulunuyorsunuz, 
değil mi Sayın Başkan? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Zatıâliniz, 
Komisyonu temsil yetkimiz olmadığını beyan 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bu meseleyi halletmiş 
bulunuyoruz. Onu ayrıca düşünebiliriz. Müsaa
de ederseniz devam edelim. 

Önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan. «Asayişe müessir bâzı 

fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı» nın 
4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Madde 4. — Her kim birinci maddenin (B) 
bendinde sayılan sanık veya hükümlüyü saklar 
veya silâh, cephane temin eder veyahut bun
ların sağlanmasında yardımcı olursa, eylemi 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. Şu kadar ki, bu ceza müddeti 
asıl cürüm için kanunda tâyin edilen cezanın 
yarısını geçemez. 

Bu fiilî usul ve füruunun ve karı veya ko
casının ve kardeşinin lehinde olarak işliyen kim
se, asıl cürüm için kanunda tâyin edilen ceza
nın dörtte birini geçmemek üzere cezalandırılır. 

Fiilin icrasında faillerle evvelce ittifak et
miş ve cüraıü neticelendirmekte yardımı dokun
muş olmaksızın usul ve füruunu ve karı veya 
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kocasını ve kardeşini saklıyan kimseye ceza 
verilmez. 

Komisyon Bşk. Baş. V. 
İsmail Hakkı Akdoğan Şevket Asbuzoğlu 

Sözcü Üye 
Fuat Azmioğlu M. Hulki Önür 

Üye Üye 
M. Karaman Cevat Eroğlu 

üye 
ihsan Tombuş 

BAŞKAN — Efendim, diğer sayın üyelerin 
önergelerini dün okutmuştum. Komisyonun 
tanzim ettiği yeni madde karşısında önergesini 
geri almak istiyen arkadaşımız var mıdır? 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu önergesini ge
ri aldı. 

Başka önergesini geri alan arkadaşımız var 
mı?.. Yok. O halde önergeler üzerinde ayrı ayrı 
işlem yapacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan kanun tasarısının 4 ncü 

maddesinin 1 nci bendinde yazılı «saklar» kay
dının, aynı maddenin son bendine teşmil edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Denizli Erzurum 
Fuat Avcı Gıyasettin Karaca 

Bilecik 
Mehmet Ergim 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Asayişe müessir fiiller hakkındaki kanun 

teklifinin 4 ncü maddesinin son fıkrasının (Bu 
fiil usul veya füruunun, karı veya kocasının 
yahut kardeşinin lehinde işliyen kimseye ceza 
verilmez.) şeklinde kabulünü öneririm. 

Kars 
Turgut Artaç 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Başjkanlığa 
Görüşülmekte olan asayişle ilgili kanun ta

sarısının 4 ncü maddesinin, Anayasanın 
33/4 ncü ve Türk Ceza Kanununun 276 ncı mad
delerindeki esaslar nazara alınmak ve tasarının 
bahsi geçen kanunlarla çelişmezliğini de gider
mek suretiyle aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
saygı, ile teklif ederim. 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

Madde 4. — Her kim birinci maddenin (B) 
bendinde sayılan sanık veya hükümlüyü saklar 
veya silâJh, cephane temin eder, veyahut bun
ların sağlanmasında yardımcı olursa, eylemi da
ha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
dîe cezalandırılır. Şu kadar ki, bu ceza müddeti, 
asıl cürüm için kanunda tâyin edilen cezanın 
yansını geçemez. 

!Bu fiilî usul veya füruunun, karı veya koca
sının veya kardeşinin lehinde olarak işliyen 
kimse, yalnız fiilinin teşkil ettiği suça göre ce
zalandırılır. Türk Ceza Kanununun 276 ncı 
maddesi saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Arka
daşımızın getirmek istediğini daha geniş bir şe
kilde Komisyon olarak verdiğimiz önergede ge
tirmiş bulunduğumuz için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞDX (Bitlis) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Daha evvel görüşmüştünüz Sa

yın Akışık. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 

Madde üzerinde görüşmedim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, önergenizden 

de bahis buyurdunuz. Konuşmamış olsaydınız 
hakkınız vardı, ama konuştunuz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Sayın Başkan, tamamen yeni bir durum ortaya 
çıkıyor. Müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Grup adına görüştünüz, öner
genizden de bahsettiniz. Tatbikatımız da böyle 
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iSayın Akışık. İstisnai muameleye öbizi lütfen 
zorlamaymız. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmemiş
tir efendim. 

Sayın Başkanlığa 
'Tasarının 4 ncü maddesi son fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

iSivas Bitlis 
IKadri Erogan Kenan Mümtaz Akışık 

«ISilâh ve cephane temini yahut bunların 
sağlanmasında yardımcı olmak hali müstesna 
olmak üzere usul ve füruu, kan veya koca ve 
Ikardeşler hakkında Türk Ceza Kanununun 269 
nıcu maddesi hükmü mahfuzdur.» 

'BAŞKAN — Komisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Zaten 
madde numarası da yanlış, 296 ncı madde ola
cak, ama bizim Komisyon olarak verdiğimiz şe
kil, Sayın Kadri Erogan'ın buna paralel olarak 
daha önce verdiği önergenin ışığı altında, daha 
Igeniş kolaylıklar getiren bir tekliftir. Bu sebep
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İKENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 

Önergemi izah edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Akışık, daha evvel gö

rüştünüz. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞEK (Bitlis) — 

(Sayın Başkan, bunu sonradan verdik. Dünkü 
konuşmamızla ilgili değil. 

BAŞKAN — Buyurunuz o halde efendim. 
KENAN MÜM3TAZ AKIŞIK (Bitlis) — 

Mulhterem arkadaşlarım, Komisyonun... 
(BAŞKAN — Mücmelen olacak Sayın Akışık, 

İçtüzük tabiriyle söylüyorum. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Affedersiniz anlıyamadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüz, Komis

yonun katılmadığı ahvalde önerge sahibine söz 
hakkı tanımıştır. Süresini de, mücmelen kelime
siyle tarif etmiştir. Biliyorsunuz, bu konudaki 
konuşmalar zaten sınırlı. Onu da dikkate ala
rak izahatınızı yapınız efendim. 

ıKENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Zaten fazla zamanınızı almıyacağim efendim. 

Komisyon metninin elimizde olmamasından 
dolayı, anlıyabildiğim kadarı ile izahına girişe-

r, 

ceğim ve sunduğumuz teklifin özel taraflarını 
da bu vesileyle ortaya koymaya çalışacağım. 

'Sayın Başkan, bir şey istirhamı edeceğim, 
acaba o metni müsaade eder misiniz burada 
açılklıyayım... Metin elimize gelmediğine göre 
böyle bir imkân var mı? 

IBAŞKAN — Hangi metni efendim? 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Komisyonun son teklifini. 
İBAŞKAN — Mümkün değil Sayın Akışık. 

ıSiz önergenizi izah edeceksiniz. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

O halde anlıyabildiğim kadarı ile, imkansızlık
ların bizi sürükliyeceği kusurlar varsa müsama
hanıza sığınarak, konuyu ortaya koymaya çalı
şacağım. 

Şimdi efendim, üç senelik ceza veriyoruz. 
Meselâ bir babanın çocuğuna teslim ettiği bir 
tabancadan dolayı üç senelik bir ceza veriyo
ruz. Tabancamın, bıçağın, 6136 sayılı Kanun 
dairesinde cezası malûmdur; mahduttur. 

Biz teklifimizde kanunun tâyin ettiği ak
rabaların yardım ve saklamalarının başlı baş> 
na suç teşkil etmeleri hali ne ise, ona göre ceza 
verilmesini ileri sürmekteyiz. Bir tabanca ve
ren baba ile, aynı tabancayı veren bir yabancı1 

şahsın aynı şekilde üç seneyle cezalandırılma
sını hakkaniyete uygun insafla bağdaşır bul
mamaktayız. 

Evvelki celsielerde sayın arkadaşlarımın vu
kufla ileri sürdükleri gibi, babanın yakın ak
rabaların özel duyguları altında yapmış oldu
ğu yardıımıa eğer bir değer veriyorsak, eğer' 
aile bütünlüğünü kutsiyetini Anayasanın getir
diği özel anlayış içinde değerlendiriyorsak, ki 
bu özel anlayış geleneksel anlayışımıza daya
nır, lütfederseniz, bunu kabul etmek zorunda
yız. 

Tabanca vermiştir babası. Hangi husus için 
hangi silâhı vermişise, verdiği fiil eğer suç teş
kil ediyorsa, o kadarla cezalandırılsın. Eğer 
bir senelik suçun faili bir baba ise. bunu alela
de bir insanın görmesi lâzımgelen bir ceza ile 
karşı karşıya tutmıyalım, diyorum. Tabanca 
vermiştir, onun cezasını görsün, ama dışardan 
her hangi bir şahsın yaptığı yardımın cezasını 
görmekten masun olmalı. Bu bir aile rabıtası
nın icabıdır. 

Şimdi, tasarı bunu önlüyor, buna imkân ver
miyor. Bunun yanında tasan yalnız saklama-
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yi muaf tutuyor, diğerlerine ceza veriyor. Yal
nız saklamayı muaf tuttuğumuz zaman, yardım
laşma hususu, silah temin etme hususuna mün
hasır kalmaktadır, ama eğer teklifimiz kabul 
edilmez de, Komisyonum teklifi üzerinde duru
lursa, şahıs, hattâ bu şâhıs baba, usul ve füru 
olsun, kanunen yasaklanmış bir maddeyi ver
diği zaman bir nevi cezanın dışında kalıyor. 

Emsalini son soygun olayında gördüğümüz 
üzere, belli bir suç için bir uyuşturucu mad
denin kullanılması, temin edilmesi adeta bu ka
nunun şümulü dışında bırakılıyor; çünkü ka
nun yalnız silâh vermeyi menetmi§tir. Yardım
laşma içine Öyle haller girmektedir M, bunu 
sadece silâh olarak görmiyebiliriz. 

Silâh dışında bir yardımlaşma varsa ve bu 
yardımlaşma özel hali içinde kanun açısından 
ceza görmeyi gerektiren bir fiil ise, bunu ce-
zalandırmalıyiiz. Halbuki, zannımıza göre tasa
rı bunu önlüyor, üçüncü husus da şudur : Ma-
lûmuâliniz, daha evvel vukufla anlatan arka-
daşlanlmın da ortaya koydukları gibi, tevkif 
esastır; ağır cezalı bir tevkif. Bu ağır cezanın 
asgari haddi bir senedir. Bir senelik ceza bâzı 
hallerde, kanuni veya takdiri sebeplerle daha da 
aşağı düşebilir. Böylece, daha aşağı düşen bu 
cezanın dörtte birini akrabaya vereceğiz. Yani, 
bir tabanca tevdi eden bir usulün cezası bir se
ne olduğu halde, bunu her hangi bir sebeple 
10 aya düşürdüğümüzü düşünün; tutacağız, bu 
tasarıya göre, 10 ayın dörtte biri olan 2,5 ay 
gibi bir ceza ile usul ve füruu, yakın akrabayı 
cezalandıracağız. Biz bu şekilde, ciddiyetten 
mahrum kalacak bir ceza uygulamasını da lü
zumsuz görüyoruz. Nasıl ki, bir aile mensubu
nu bir yabancı gibi ağır bir ceza ile cezalandır
mayı hakkaniyete uygun bulmuyorsak, işledi
ği fiilin asıl cezasının çok altına düşecek bir ce
za ile de onun cezalandırılmasını, yine kanun 
ve ceza uygulamasının ciddiyeti bakımından 
uygun bulmamaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, lütfen tamamla
yınız efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Meselemiz şurada toplanıyor : Bir usul - füruu 
veyahut kanunun tâyin ettiği şahsın, fiilinden 
dolayı, (hangi fiili yaptığını söylemeye mahal 
yok, bu, büyük tahdit getirir) kanunun ceza 
miüeyyideleriyle karşı karşıya kalması gereki

yorsa, orada ceza görmelidir, ama normal ce
zasını görmelidir; bu tasarının getirdiği özel 
ağırlaştırıcı şartlar altındaki cezayı değil, nor
mal cezasını görmelidir. Muaf da tutulmamalı
dır, normal göreceği ceza indirime de tabi ol
mamalıdır. Çünkü, o zaman, meselâ bir taban* 
ca teslim etmişse, 6136 sayılı Kanunla çelişkiye 
düşeriz. Normal cezanın görülmesini, biz daha 
evvel, hangi kanuni gerekçelere ve kaynaklara 
dayandırmış olduğumuzu arz etmiştik. Sanınım 
ki, Komisyonun teklifinde, bu tip yeni ve derin
lemesine bir değerlendirme imkânı bulunma
mıştır. 

Mâruzâtım budur; keyfiyeti takdirlerinize 
arz eder, saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Komisyonca tanzim edilmiş olan 
metni 4 ncü madde olarak oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendini. 

Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 7. — Bu Kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürüttür. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeler vardır. Aleyhte iki sayın üye söz iste
miştir; Sayın Akal ve Sayın Yılmaz. Sayın 
Akal ilk sözü talebetmiştir, Sayın Akal'a söz 
veriyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Le
hinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim »lehte Sayın Bozath' 
istemişlerdir, o sözü de Sayın Bozatlı'ya vere
ceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Oyumun 
rengini bildirmek için söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, o, akçalı kanunlarda, 
yani açık oya tabi kanunlarda oluyor, bd ka
nunda mümkün değil. 

Buyurun Sayın Akal. 

— 545 — 
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YAŞAR AEAL (Samsun) — Sayım Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bu kanunu tek başına bir kanun olarak, bir 
"tasan olarak mlütalâa etmiyorum. 

Bizim elimizdeki 1061 Anayasasında, 32 nci 
maddede bir husus düzenlenmiştir : «Hiç kim* 
ise, tabiî hâkiminden başlfea bir merci ömüne çı
karılamaz. Bir kimseyi tabiî hâkiminden başka 
bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran 
yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler ku
rulamaz.» 

Şimdi, bu talbiî yargı ve hâkim müessesesi, 
bize sunulan Anayasanın değişiklik tasarısın
da, «Kanunen talbiî olunan hâkim» olarak de-
getirilmektedir. Bundan doğacak sakınca aşi
kârdır; bu suretle, «Filân filân, filân suçlar 
filânı mahkemede, filân yerdeki mahkemede gö-
rülelbilir» denecektir. 

Bu takdirde şu olacaktır : 
iSeygilü arkadaşlarım, kanunda diyor ki : 

«Hükümlü ve sanık» Hükümlüyü ayırıyorum, 
sanığı ele aıryorum : Kendisi hakkında bir ih
barla suç olacak kadar, yani, hiıç değilse su
çun yarlığı, âmme dâvası açacak kadar şahit
lerle belli olan insan sanık. 

Şimdi, bu adam kaçarsa, çağırılacak, ilân 
yapılacak ve saire, sonunda vurulacak. Kaç
mazsa nereye gelecek Talbiî hâkimin önüne de
ğil, belki de kaçması gereken suçtan dolayı, 
özel olarak kurulmuş bulunan mahkemeye. 

(Ssvgili arkadaşlarım, 
Bir insanın, bir sanığın en büyük güvence 

duyduğu yer talbiî hâkimidir. Hiç kimseyi tabiî 
hâkiminden başka bir hâkimin önüne götürmek 
mümkün değil. Ama, Anayasada yapılacak olan 
değişiklik ile, elimizde bulunan ve komisyonla
rın da anlaştığı maddelerden biri olan 32 nci 
maddede, «tabiî hâkim» yerine «kanunen tabi 
olunan hâkim» getiriliyor. Bu durumda, sanık 
kaçarsa belâ peşinde, aranıyor... Sanki Ameri
kan filmleri; «Wanted» diye yazar, şerif düşer 
peşine, mükâfatlar konur; aranıyor... Kaçmazsa 
nereye gelecek? Tabiî hâkiminin önüne değil, 
kendisinin aranması için veya arandığı suç için 
özel olarak kurulmuş mahkemeye gelecek. Ge
lirse belâ, kaçarsa belâ... 

Onun için ben, bu kanunun o değişiklikle bir
likte mütalâasında büyük sakınca görüyorum. 

Diyeceksiniz ki kaçmasın, efendim o suçu iş
lemesin. 

ı Kimin hangi suçu işliyeceği, yarın hangi or
tamda hangi iktidarın 'hangi fiilleri suç sayaca
ğı belli olmaz. Onun için, kanunen tabi olunan 
hâkim, tabiî hâkimin yerini tutamaz ve bir sa
nık için, kanunen tabi olunan hâkimin huzuru
na gitmek, kaçmaktan daha az tehlikeli değil
dir. Hukuku iyice bildiğini iddia edenler, «ta
biî hâkim» in yerine, «kanunen tabi olunan hâ
kim» hükmü geldiğinde, bunun bir sanık için 
ne kadar teminatsız bir durum yaratacağını 
tahmin ederler. Bu kanunu, ben, bir sistemin 
bir zincirinden başka bir şey görmüyorum. 

Türkiye'de bir yetkili, «Türkiye her zaman 
Sıkıyönetimle idare edilemez» demişti. Yani, o 
Sıkıyönetimi idare eden devreyi aratmıyacak. 
bir sistem kurulmalıdır, demektir bu. işte o sis
tem, 32 nci maddedeki «tabiî hâkim» yerine 
«kanunen tabi olunan hâkim» hükmü getirile
rek ve sanığı dahi vurmak hakkı verilerek sağ
lanmaktadır. 

ISaygılar sunarım. 
ISALİH AYGÜN (Amasya) — Kaçmasın, 

kaçmasın... 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, lehte söz istenıiş-

I siniz, buyurunuz efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
I değerli arkadaşlarım; 
1 Nelerin suç sayılması lâzım, hangi suça han-
1 gi cezanın verilmesi lâzım, bunu asırlardan beri 

insanlar önemli sayılacak ölçülere, kriterlere 
I (bağlamıştır. 

Her şeyden evvel, yeni kanun birtakım yet
kileri, veriyor, hattâ bir yönüyle birtakım yeni 
cezaları getiriyor. Halen yürürlükteki kanunla 
rımızda buna benzer yetkiler var. Birisi, arka
daşlarım daha evvel bahsettiler, Ceza Kanunun-

I daki 49 ncu madde, 49 ncu madde, üç bölümde 
sıraladığı hallerde suç işlendiğinde, «Bu suçu 
işliyen kimseye ceza verilmez» diyor* Tâbir, 
«ceza verilmez» tâbiri şeklinde. Peki, bu 49 ncu 
maddede bahsedilen fiillerin işlenip işlenmediği
nin, takdiri yani, herhangi bir kimsenin canını 
veya namusunu mutlak bir tecavüzden kurtar
mak münasebetiyle işlediği bir suçta ceza veril-
miyeceğinin takdiri kime ait? Hâkime ait. Hâ
kim takdir ediyor, diyor ki; 49 ncu madde var 
veya yok. 

IŞimdi bir başka kanun daha var, diye asa-
| yişle ilgili; Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu. 



M. Meclisi B : 144 6 . 8 . 1971 O : 1 

Bu kanunun 16 ncı maddesinde de yine 49 ncu 
maddeye benzer haller var, onun dışında bâzı 
haller de var. Meselâ «Suçun işlendiğini haber 
alır - almaz suçluyu yakalamak için silâh kul
lanır.» Veya «kaçak olan bir faili yakalama sı
rasında silâh kullanır.» diyor. Polis vazife ve 
ıSalâhiyet Kanunu da silâh kullanma yetkisi ve
riyor. 

Şimdi, 1971 yılında veya bundan evvelki yıl
lar içinde Türkiye'nin bâzı sorunları ortaya çık
mış ; bu sorunları değerlendiren yetkili merciler 
yleni bir kanun hazırlamış. Bu hazırlanan kanun 
elimizdeki tasarıdır. Ee, tetkik ediyoruz; bunun 
esasım 1 nci maddesinin (b) bendi, gayet sarih 
bir şekilde, suç saydığı ve yetkililere silâh kul
lanma yetkisini verdiği konuyu 'saymış, bâzı 
şartlara bağlamış. Bu şartların yukarda geçen 
kısımlarını okumıyacağım, yalnız önemli iki 
noktayı okuyacağım : Birisi, tevkif edilmiş ol
mak şartı; diğeri, yakalama müzekkeresi çıkmış 
olma şartı. 

Bu şartların her ikisi de hâkim kararını ica-
bettiren şartlardır. 

Sonra, yalnız da bırakmıyor, diğer şartlara 
da bağlıyor; «Asgari idam cezasını gerektiren, 
asgari ağır hapis dezasmı icabettiren bir suç ol
malıdır» diyor. Ee, yakalama, zaten infaz sıra
sında kaçan bir kimse hakkında bahis konusu 
olan bir işlemdir. Kalıyor tevkif müessesesi. E, 
tevkif müesseessinin esaslarını, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 104 ncü maddesi tâyin 
etmiş, demiş ki : «Kuvvetli emare olan kimse
ler şu şu suçları işledikleri takdirde kaçak 
'sayılır ve tevkif edilir.» 

O halde, tevkif müessesesi de rasgele işliyen 
bir müessese değil. Tevkif karan ve tevkif ka
rarından sonraki durum ciddî bir durumdur. 
Kaldı ki, mesele bununla da kalmıyor, diğer bir 
şarta daha, asayişi ihlâl etmiş olması, âmmenin 
huzurunu ihlâl etmiş olması şartına bağlıyor. 

Şimdi, bir toplum, kabul etmek lâzımdır ki, 
her şeyden önce kendi huzurunu, âmmenin hu
zurunu korumak için birtakım tedbirler almak 
zorundadır. Kanaatimce Parlâmento, toplumun 
huzurunu, çeşitli suçlar sebebiyle, devamlı firar
da kalmak suretiyle kaçıran bu kimseler hak
kında yeni birtakım cezalar tertibetmek zorun
da kalmıştır. Türkiye'nin bugünkü ortamı bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

VAHÎT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 
ederseniz toparlıyayım efendim. 

Kanunun biraz evvel bahsettiğim maddesi 
silâh kullanma yetkisini veriyor. Silâh kullan
ma yetkisinin daha evvel bahsedilen, Anayasa
daki, kişiliği koruma veya yakınları aleyhine 
beyanda bulunmak gibi birtakım yasaklara ay
kırı bir tarafı yok. Yakınları aleyhine beyanda 
bulunmak keyfiyeti, doğrudan doğruya şahadet 
müessesesine taallûk eden bir husustur, daha 
çok. Ee, kişiliğini koruma kanunla da tâyin 
edilir, ki onun kişiliğinin karşısında bunun da 
kişiliği var, toplumun huzuru var. Bu ikisinin 
arasındaki sınırı tâyin eden bir hükümdür bu. 
Toplumun huzuru kaçtığı zaman, toplumun ha
yatı tehlikeye düştüğü zaman, Devletin hayatı 
tehlikeye düştüğü zaman, o zaman şahsın haya
tı için birtakım tedbirler alma, birtakım ceza
ları koyma toplum için zaruret haline geliyor. 
Madde kanaatimce bunu getiriyor; yoksa, her 
hangi bir şekilde yeni bir müessese getirmiyor, 
Anayasaya aykırı bir şey getirmiyor. 

Bir noktaya daha işaret ederek sözlerimi bi
tiriyorum. 

Madde, dikkat buyurulursa, silâh kullanma 
yetkisini veriyor, arkadaşlarımın dedikleri gibi 
adam öldürme yetkisini vermiyor. Silâhı ne şe
kilde kullanacak, hangi zaruret içinde, öldür
mek için mi veya onun tecavüzünü def için bir 
yaralama maksadiyle mi kullanacak? Silâhı ora
da zaruret içinde bulunan, hal ve şaftların tâ
yin edeceği ölçüde yetkili kimse, zabıta mensu
bu kullanacaktır. Bunlarda her hangi bir şekil
de suiistimale gidilirse, bunun murakabe orga
nı ne İçişleri Bakanlığı, ne Hükümet, ne de si
yasi bir mercidir, yine mahkemedir. Yine Tür
kiye'nin bağımsız mahkemeleri bunu tahkik 
«decek ve bu silâhı yerinde kullanıp kullanma
dığını tâyin edecek; ona göre, yerinde kullan-
mamışsa, buradaki yetkiyi suiistimal etmiş Hse, 
kendisini bu kanundan yararlandırmıyacak, 
icabeden cezayı kendisine icabında verecektir. 

Bu itibarla kanunun yerinde olduğunu ve 
lüzumlu bir müessese getirdiğini, kabulünü is
tirham ediyorum. 

ıSaygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum : Kahul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim, 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
2. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili 1. Hakkı Tekinel'in Türk ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklfi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı : 177 ve 177 ye 1 nci ek) 

[BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanınca 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 25 nci sırasında yer alan Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine da
ir kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı Y. 
ıSivas Melletvekili 
Tevfik Koraltan 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim 
Grup adına usul hakkında söz istiyorum. 

•BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Efendim, 

her ne kdar Meclis Başkanlık Divanında bu 
konunlar hakkında önceden gruplar arasında 
ortaklaşa bir karara varılıyorsa da, getirilen 
(konuların ciddî olması dolayısiyle bu hususta 
bir süre verilmesini rica ediyorum. ' 

'BAŞKAN — Efendim bu, Genel Kurulun da 
kararına iktiran etmiştir. Bunun usul ile bir 
alâkası yok efendim, sırasıyle yürütüyoruz gün
demimizi. 

MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Sırasıyle 
yürütüyorsunuz ama, beyefendi elimizde me
tin yok. 

(BAŞKAN — Nasıl olmaz efendim? 
MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Grupa ge

tirmemişiz. 
BAŞKAN — Grupu getirip getirmemek, 

Başkanlık Divanının dikkate alacağı bir konu 
değildir efendim. 

177 ve 177 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Efendim Ko
misyon burada mı, Adalet Bakanı burada mı?.. 

BAŞKAN — Hepsi buradalar efendim. 
'Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al

sınlar efendim. 
öncelik yönünden, okunan önergeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarı ile ilgili rapor ve gerekçenin okun
ması hususunda sayın üyelerden gelmiş bir tek
lif bulunmadığı için okutmuyoruz efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeleri arz ediyorum. 

ÎSaym Ülker sayın îmer, Demokratik Parti 
Grupu adına sayın Cinisli, Millî Güven Partisi 
Grupu adına sayın Hamamcıoğlu. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Hamdi 
bey yoklar efendim, ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben ta
mamlayayım da. 

Demokratik Parti Grupu adına sayın Er-
ogan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sa
yın Seydibeyoğlu, Adalet Partisi Grupu adına 
sayın Avcı. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — önerge ver
dik efendim. 

BAŞKAN — Sayın özğüner dikkate alaca
ğım, lütfediniz, ben üç kişi ile birden konuşa
mam ki. önergeniz gelmiştir, kaybolmaz efen
dim. 

Şu anda başka söz istiyen sayın üye var 
mıdır efendim.? 

Demokratik Parti Grupu adına sayın Cinisli 
buyurunuz efendim. 

D P . GRUPU ADINA RASÎM CÎNlSLÎ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygı değer arka
daşlar ; 

Huzurunuza, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerimi değiştirmek ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklemek için bir tasarı getirilmiştir. 
Yüce Heyetinize, bu tasarı hakkındaki Demok
ratik Parti Grupunun giörüşlerini arz edeceğim. 

Türk Ceza Kanunu 1926 tevellüttü ve İtal
yan menşelidir. Yaşının icabı ve karakterinin 
yabancılığı yüzünden zaman zaman tadillere 
uğramıştır. IBu tadiller de Türk Ceza Kanunu
nun Türk ölçülerine uygunluğunu temin ede
memiştir. Buna rağmen, 45 yıl Türkiye Cumhu
riyeti hudutları içinde huzur ve asayişi müesses 
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kılmak için kullanılan Türk Ceza Kanununun 
tümü ciddî bir problem olarak karşımıza çıkmış
sa, bunun sebebini, Türk Milletinin fazıl bir in
sanlık anlayışına ve derin tarihinde olgunlaş
tırdığı millet olma vasıflarının devlet hayatı 
içinde hak ve hukuk şuuruna kâmil mânada 
bağlı oluşuna bağlamak gerektir. 

Millî iradenin aynası mevkiinde olan mües
seseler ve eserler, milletin kendi değerlerini 
kendine has özellikleriyle yine kendi ölçülerine 
bağlryabildifcleri kadar itibarlı olurlar, o kadar 
saygı toplarlar, Kendi aklî eserimize dayalı 
olmıyan sosyal tedbirler huzur yerine intibak 
güçlüklerini davet etmiş, zaman kaybettirmiş
tir. 

Bu sözlerim, 20 yıldan beri en yetkili ağız
ların ifade ettiği zarurete, Türk Ceza Kanunu
nun tümünün ele alınıp bünyeye uygun tarzda 
değiştirilmesi zaruretine iştirak ettiğimizi ifa
de etmek içindir. 

Sayın milletveiklleri; 
Getirilen bu teklifler bize huzurun ihlâl edil

diğini, asayişin zayıfladığını gerekçe olarak tak
dim ediyor. 

Gerekçeyi okuyorum : 

«1926 tarihinde yürürlüğe giren ve yarım 
yüz yıla yaklaşan tatbikatı sırasında çeşitli se
bep ve ihtiyaçlarla 27 defa değiştirilmiş olan 
Türk Ceza Kanunu, umumi ahenk ve insicamını 
kaybetmiş ve bu hal ise uygulamada birtakım 
aksaklıkların doğmasına yol açmıştı. 

«Bunların başlıcaları; fabrika, imalâthane 
ve atelye gibi işyerlerinin işgali, üniversite ve 
yüksek okullar gibi her nevi eğitim ve öğretim 
müesseselerinin faaliyetlerine mâni olunması, 
bâzı kamu görevlilerinin vazifelerini terk veya 
vazifelerine ait işleri kısmen veya tamamen yap
mamaları, şehir içi nakil vasıtalarının seferden 
alıkonulması, bankaların basılarak soyulması ve 
adam kaldırılması gibi ekseriyetle toplu halde 
ve silâh, dinamit, ateşli ecza ve benzerleri kul
lanılmak suretiyle işlenen fiillerdir.» diyor. 

Son yıllarda yurdumuzda cereyan eden olay
ları takibeden aklıselim ve biz bu gerekçe ile 
beraberiz. Burun buruna yaşadığımız bu olay
ların müsebbiplerinin ve faillerinin anarşist ko
münistler olduğunu, sanıyoruz ki, artık redde
decek kimse kalmamıştır. 

Bu mücrimler suç ortamını yalnızca kanun 
boşluklarında mı buldular? Bu vasat nasıl 

hâsıl olmuştur ve onarma ihtiyacı kendisini na
sıl takdim etmiştir? 

Teklif sahiplerine göre, kötü ruhların suç 
ihdas etmekteki maharetlerini kanunlarımızdaki 
boşluklar tahrik etmiştir. 1926 tarihli Türk 
Ceza Kanunu ihtiyarlamıştır, 1971 şartlarına 
cevap veremiyor. 

Anlaşılıyor ki, medenî gelişmelerin yanı sıra 
suç işleme meyli ve suç icadetme tekniği de 
iştah kazanmıştır. Siyasi literatürümüzde «şe
hir eşkiyaları» diye tavsif edilen mücrimleri suç 
işlemeye iten saik siyasidir. Halen istanbul Hu
kuk Fakültesinde ders olarak okutulan krimino
loji kitabının 168 nci sayfasında, «Siyasi orta
mın suça tesiri» başlığı altında yer alan şu sa
tırları okuyorum : 

Amerikalı âlim, şu görüştedir: «Büyük şe
hirler bâzı siyasi tertiplerin kontrol ve idaresi 
altında bulunmaktadır. Bu hususta siyasi par
tiler en büyük rolü oynamaktadır. Politikacı
lar, topluluk içinde mevcut bulunan ve muhte
lif iştiyak ve arzular taşıyan grupların bu du
rumlarını mütalâa etmekte ve kendi çıkarlarını 
temin bakımından hangi grupu tutmak lâzımge-
liyorsa ona göre hareket etmektedirler. 

«Siyasi tertibin kendi çıkarını temin için 
sağladığı hizmetlerin başında, kanunları ihlâl 
edenlere zarar verecek kanunların vücuda geti
rilmemesi ve kanunu ihlâl edenlerin himayesi 
gelmektedir. Politikanın böyle rüşvet, ^irtikâp 
ve suiistimal yoluna girdiği devrelerde ve hal
lerde, polis ve mahkemelerin namuskâr olarak 
çalışabilmeleri imkânı ehemmiyetli surette tah
dide uğramaktadır.» 

Bu ilmî nazariyeden bakanlar, gerekçede 
bahsedilen fiilleri de göz önünde tutarak, yur
dumuzda cereyan eden hâdiselere bakınca neleri 
müşahede ederlerdi? 

1961 Anayasasının sola açık olduğu iddiala
rının ortaya atıldığı günden bugüne köprülerin 
altından çok sular geçti, herkes marifetlerini or
taya koydu. Ben, yüksek malûmunuz olan bu 
gelişmelere yardım eden çalışmaları genişliğine 
ele alıp teşhir etmek suretiyle vaktinizi ve sab
rınızı tüketmek istemiyorum. Yalnızca, üzerin
de görüştüğümüz yirmi küsur madde ile, hangi 
fiillerin suç olarak kabul edildiğini ve bu filler 
işlenirken teşvik ve tahrikleri ve yataklık ya
panları, hafızaları yenilemek suretiyle hatırlat
mak istiyorum. 
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Birinci, ikinci ve dördüncü maddelerde, işgal 
fiili suç olarak kabul edilmiştir. Dün, «Su kul
lananın, toprak işliyeriindir.» sözü söylenmiş 
midir? 

Bu tasarı boykot zorbalarını cezalandırmak
tadır. Dün, boykot için methiye söyliyenler ve 
boykotla işgalin devrimci bir eylem olduğunu, 
bu devrimci gençlere mâni olacağımıza onlara 
kulak vermemiz gerektiğini savunanlar yok mu 
idi? üniversite ve yüksek okulları arenaya çe
virenler, atış poligonu haline getirenler, fidye
cilerle pazarlık eden öğretim üyeleri siyasi çev
relerce destek görmedi mi? 

Bu tasarı, memur boykotunu ve direnişini 
yasaklamaktadır. Dün, öğretmenlerin direniş-
sini haklı bulanlar, onların elebaşılarını koru
mak için, «öğretmen kıyımına müsaade etmiye-
ceğiz» diye büyük gürültüler koparanlar yok 
mu idi? İdarecilerin direnişinde Hükümet var 
mı idi, Devlet güçlü mü idi? 

Bu tasarı, kara, deniz ve hava taşıt vasıta
larını seferden alıkoyanları cezalandıracak. 
Demek ki, artık bir başbakan, otobüsleri çevi
ren dört tane - af buyurun - sokak serserisine 
karşı, «Vatandaşı vazifeye davet ediyorum; va
tandaş vazifesini yapmıyor.» diye, De G-aulle 
taklidi, vatandaşı ihkakı hakka davet edemiye-
cektir. 

Uçak kaçırma olayları 1948 den beri vardır, 
her geçen yıl daha fazla artış kaydetmektedir. 
Hür dünyanın tanıdığı bu suçları bu mücrim
leri bizzat karşımızda bulmadan tedbir almayı
şımız, bize ağıra mal olmuştur. 

Fidye veya siyasi maksatlarla adam kaçırma 
olayları kanun boşluğundan değil, otorite nok-
sanıhdandır; beceriksiz idarelerin tedbir alama
yışından cesaret almışlardır. Nitekim, bir yan
dan kanundaki boşluklar, öte yandan teşvik ve 
tahrikler karşısındaki basiretsiz idare, bu tasa
rının hazırlanmasına sebebolmuştur. 

Bu kısa işaretlerimiz, yerme maksadından 
çok, hatanın neresinden dönülürse kârdır mak
sadına matuftur. 

Eğer, bu gerçekler karşısında vicdanlar uya
nır, hakka yönelirse, hiç olmazsa bundan sonra 
işaretleri gözüken hataların tekerrürüne mâni 
olmuş oluruz. 

Bir musibet, bin nasihatten daha fazla id
rakleri seferber eder, nefisleri ıslah edebilirse 
bundan memleket çok fayda görecektir. 
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Sayın milletvekilleri; iyi kanun yapmak Yü
ce Heyetinize aittir. Kanunları yumuşak eldiven 
içinde kuvvetli tatbik edebilme idarenin ve 
ka.*a organının işidir. 

Yaygın bir kanaate parmak basmak istiyo
rum. icra, suç delillerini toplayıp sanıkları kaza 
organına gönderdiği halde, sanıkların serbest 
bırakıldığı iddiaları vardır. Türk ulusu adına 
karar veren Türk hâkimleri, bu söylentilere im
kân vermemelidir. Kabul etmek zorundayız ki, 
idare ile kaza organı ahenkli bir tarzda çalışa-
mıyorsa, sebep yine de siyasi tansiyona bağlan
maktadır. Siyasi ve içtimai istikrar sağlana
mazsa, organlar arasındaki hizmet ilişkisini müs
pet istikamette geliştirmek kolay olmıyacaktır. 

Size taze bir misal vereceğim : Halen örfi 
idare mahkemelerinde duruşması yapılan bir 
sanık, 1966 - 1967 yıllarında Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddelerine göre suç işle
miştir. 1971 yılında, bu konuda «uça rüyet edil
mektedir. Bugüne kadar ya suç takipsiz kalmış
tır, ya da suç ta'kibed'ilmiştir, kaza organı va
zifesini yapmamıştır. 

Bu misaller, Türk kamuoyunun gözünden 
kaçmıyor. Kaçmadığı için de hem idare, hem de 
kaza organı ithamdan kurtulamıyor. 

Demek ki, kanun yapmaktan daha da önem
lisi, kanunları iyi ve maksada uygun tatbik 
edebilmektir. İyi kanun, kötü tatbikç'inin elin
de perişan oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; Demokratik Parti 
G-rupu, getirilen bu tadil tasarısındaki görüş
lerle mutabıktır. Maddeler üzerindeki tadil tek
liflerimizi maihfuz tutuyoruz. Tam çare olmadı
ğını bildiğimiz halde, cemiyetimize ve devleti
mize musallat olan yıkıcı akımlara, özellikle, eli 
kanlı komünist mücrimlerine karşı kullanıla
cak bu kanunu deistekliyeceğiz. 

Sözlerimi, modern ceza hukukunun geniş 
kabul toplıyan sempatik bir tezi ile bitirece
ğim : 

«Aslolan, insanları suç işleme vasatından 
uzak tutmaktır. Bu da, cemiyetin her bakım
dan istikrarlı oluşuna vabestedir. Bunun da 
ilk şartı siyasi istikrardır.» 

Bu açıdan bakılınca, siyasi partilere şerefli, 
şerefli olduğu kadar da mühim hizmetler düş
mektedir. Siyasi partiler, kuruluş gayesine uy
gun, Devletin selâmeti hesabına politika yapma-
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lıdır. Küçük ve gündelik çıkarlar, Devlete za
rar vermektedir. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Kabadayı, buyurunuz efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Çalışma
larım henüz bitmediğinden, müsaade ederseniz 
Cumhuriyet Halk Partisinden sonra konuşaca
ğım efendim? 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Seydi'beyoğlu, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEY-
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı fıkralar eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısı ile, istanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel'in, yine Türk Cesa Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi hakkında 
tanzim edilen Adalet Komisyonu raporu ve bu 
tasarı ve teklifler üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini belirtmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümetin değişiklik gerekçesinde; «Yürür

lüğe girdiği 1 . 7 . 1926 tarihinden itibaren 
27 defa değişikliğe uğrıyarak umumi ahenk ve 
insicamını kaybetmiş bulunan Türk Ceza Ka
nununun, bu hali uygulamada aksaklıkların doğ
masına yol açmış, söz konusu mahzurların gi
derilmesi için tümü üzerinde çalışmalar devam 
etmekle beraber, son senelerde memleketimizde 
kanunların boşluklarından faydalanmak ve bâzı 
suçların mevcut müeyyidelerinin yetersizliğin
den ce'saret alınmak suretiyle bâzı grup ve şa
hısların birtakım eylemlere teşebbüs ettiklerinin 
görüldüğü, fabrika, atelye, imalâthane gibi 
işyerlerinin işgal edildiği, her türlü eğitim ve 
öğretim müesseselerinin faaliyetten alıkonul
duğu, bâzı kamu görevlilerinin vazifelerini terk 
ve görevlerini kısmen veya tamame:: yapma
dıkları, şehiriçi na'kil vasıtalarının seferden 
alıkonulduğu, bankaların basılıp soyulduğu, 
adam kaldırıldığı ve çak kere bu fiillerin top
lu bir halde ve silâh, dinamit, ateşli ecza kul
lanmak suretiyle işlendiği, yurdumuzda huşur 
ve sükûnu, güvenlik ve asayişi bozan, geçici de 
olsa bir kısım kamu hizmetlerinin aksamasına 

sebebiyet veren bu fiillerin önlenmesi gerektiği 
ve kanundaki bâzı noksanlıkların da giderile
rek doldurulması için Türk Ceza Kanununda 
değişiklik zarureti doğduğu..» ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Filvaki, 45 yıldan beri tatbik edilegelmekte 
olan ve bu arada beliren ihtiyaçlara göre pek 
çok değişikliğe uğrıyan Türk Ceza Kanununda 
hakikaten bâzı boşluklar, bâzı aksaklıklar, bâzı 
çelişkiler meydana gelmiştir. Toplumun deği
şen telâkki ve ihtiyaçların, tatbikattaki uygun
suzlukların, Türk Ceza Kanununun genel bir 
revizyonu gerektirdiğinde şüphe yoktur. Mah
kemelerde her gün binlerce defa tatbik yeri 
bulan kanunun, aksıyan, tatbik imkânı kalmı-
yan maddeleri üzerinde dikkatle ve titizlikle 
durulması gerektiğine de inanıyoruz. Ancak, 
bir temel kanun olan Türk Ceza Kanununda, 
günlük ve mevsimlik olaylar dolayıaiyle ve bu 
olayların sebebi sariM sadece kanun hükümleri 
ve onların boşlukları imişcesine alelacele mevzii 
değişikliğe gitmenin de sakıncaları olduğu, yeni 
ahenksizlikler doğuracağı izahtan varestedir. 

Türk Ceza Kanunu, hak ve hürriyetlerin tam 
ve kâmil teminatlarının bulunmadığı 1924 Ana
yasasının yürürlükte bulunduğu bir devirde çı
karılmıştır. Birçok hükümleri de italyan Ceza 
Kanunundan alınmıştır. Bu itibarla, hak ve 
hürriyetleri kıcısı, zedeleyici pek çok hükümle 
mahmuldür. 

Bugüne kadar yapılan tüm değişiklikler ise, 
daima yeni suç unsurları ihdas eden, cezaları 
artıran istikamette olmuştur. Bu kere getirilen 
ilâve ve tâdil hükümleri de aynı yöndedir. 

1961 Anayasasının getirdiği hak ve hürriyet
ler rejiminden bu zamana kadar, yeni Anayasa 
doğrultusunda ve esprisi içinde değişiklikler 
yapılmamış olması hakikaten üzücüdür. Ne ça
re ki, akılsız ve basiretsiz bir iktidarın memle
keti getirip bıraktığı ortam, bugünün Küküme, 
tini maalesef ters yönde tedbirler almaya itmek
tedir. 

Temelini ve mesnedini Anayasadan alan ka
nunlar, yaşıyan hukuku teşkil ve temsil etmek
tedirler. 

Bu sıfatları itibariyle, dünün telâkkilerine 
uymıyan, ihtiyaçlarına cevap vermiyen kanun 
hükümleri nasıl mevta olmaktan kurtulamazca, 
bu yönde olmıyarak yapılacak değişiklikler de 
clü doğmaya, tatbik yeri ve imkânı bulamama-
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ya mahkûmdurlar. Onun için, yapılacak deği-
ş'iküiklerde çok dikkatli davranmak zorundayız. 

Pek tabu olarak bu hususta ilk şart, yönü 
ve yöntemi bakımından Anayasa ile çelişkiye 
düşmemektir. Anayasanın sözüne ve ruhuna sa
dakatten ayrılmamak, hak ve hürriyetlerin 
özüne, temeline dokunmamak gerekir. Getiri
len hükümlerin bir kısmının ihtiyaçtan doğduğu 
ve değişikliklerin gerektiği inancındayız; an
cak, bir kısım maddelerde yeniden ihdas edilen 
suç unsurdan ile ve esasen ağır olan bir kısım 
cezaların kanundaki diğer ceza hükümleri ile 
kıyaslandığında, pek fahiş surette ağırlaştırma
lara gidilmek istrendiğini de görüyor ve doğru 
bulmuyoruz. Cezada genel prensibolarak, işle 
nen fiil ile kanunda tâyin edilen ceza arasında 
âdil bir nisbetin bulunması şarttır ve esastır 
Ayrıca, getirilen değişiklikliğin kanunun diğer 
ceza hükümleriyle de denk bir halde bulunma 
sı, kaçınılması mümkün olmıyan bir zorunluluk
tur. Biz, hak ve hürriyet namı altında hürriyet
leri ve hakları tahrip hürriyetinin nasıl karşı 
sında isek, ceza hükümleriyle vâki olacak tasal
lut ve tahribatın da daima karşısında olaca 
ğız. 

12 Marttan çok önceleri başlayıp kısmen son
rasında da devam eden ve bugün örfi idare al
tında sinmiş görünen, çok kere zamanın iktida
rının yanlış bir değerlendirme ile tahrik ve teş
vik ettiği kutuplaşmalar, karşılıklı çatışmalar 
ve vuruşmaların, okuma imkânlarını selbeden 
olayların, silâhlı vurgun, soygun, tahrip, adam 
kaldırma, fidyei necat olaylarının daima kar
şısında olduk ye olmakta devam edeceğiz. 

IBu anarşik olayların memlekete getirdiği or
tamın da ne olduğunu gereğince idrak etmek
teyiz, ama bu olayların ardında yatan siyasal, 
sosyal ve ekonomik nedenlerin çaresine bakıl
madıkça, tahrik ve teşvik edici olaylardan ve 
sebeplerden kaçmmadıkça, sırf ceza ağırlaştır
ması suretiyle olayların önlenebileceğine, suçla
rın ve suçlulukların ortadan kalkacağına da 
inanamıyoruz. 

ISayın milletvekilleri, 

Hastalığın çaresinin bulunması iyi teşhise 
bağlıdır. Bu yapılmamışsa, geçmiş olaylar lâ-
yıkı ile değerlendirilememişse, getirilmek iste
nen ceza artırmaları ve yeni suçlar ihdası zu
lümden öteye bir fayda saglamıyaeaktır. 

Şimdi, gerekçede ileri sürülen değişiklik se
bepleri üzerinde de bir nebze durmakta fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

iddia edildiği gibi, kanunlarımızda da, bahusus 
üzerinde müzakere açtığımız değişiklik istenen 
Türk Ceza Kanunumuzda hakikaten boşluklar, 
noksanlıklar var mıdır, bâzı suçların mevcut 
müeyyideleri yetersiz ve müessiriyetini kaybet
miş midir; bu iddiaları bir anda ve bir kalemde 
inkâr etmek ne mümkündür, ne de faydalıdır. 
Elbette ki, bâzı hakikat payını da ifade etmek 
tedir. Günün şartlarına, usullerine, telâkkileri
ne, işlenen suçların daha ziyade topluca işlenen 
suçlar olmasına göre bâzı değişikliklerin yapıl
masında, müessiriyetini kaybeden cezaların ge
reğine göre artırılmasında, boşlukların doldu 
rulmasında elbette fayda olacaktır. Ne var ki, 
bütün çareleri kanun maddelerinde aramak ve 
bulmak da mümkün değildir. Esasen dünya ec
zacılarının üzerinde ittifak ettikleri bir husus, 
bir genel prensip vardır; o da, mücerret ceza 
artırmalarının ve tehditlerinin suç işlenişini ve 
suçluluk hallerini azaltamadığı ve ortadan kal
dıramadığı gerçeğidir. 

(Sayın milletvekilleri, 
'Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 

getirilen değişiklikleri bu genel görüşler, top
lum ve memleket yararları açısından değerlen
direcek ve maddeler geldikçe bunlar hakkında
ki görüşlerimizi ayrı ayrı belirterek faydalı ol
maya, gerektiğinde değişiklik önergeleri verme 
ye çalışacağız. 

Bu düşüncelerle gruptun ve şahsım adına 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Kabadayı, buyurun. 

M. G. P. ORUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Türk Ceza Kanunu 1 . 7 . 1926 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, yarım yüzyıla yakın tatbi
katta çeşitli sebep ve ihtiyaçlardan ötürü 27 de
fa değişikliğe uğramıştır. Böylece, Türk Ceza 
Kanunu umumi ahenk ve insicamını kaybetmiş 
ve maalesef uygulamada da birtakım güçlükler, 
zorluklar çıkarmış, kanunun tümünün bu se
beple değiştirilmesi zaruri olmuş ise de ve bu 
kanun üzerindeki çalışmalar devam etmekte ise 
de, memleketin içinde bulunmuş olduğu hâdlse-
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lerden mütevellit, genel değişiklik tablosu ge
linceye kadar huzurunuza gelmiş bulunan bu 
kanun tasarısındaki bâzı maddelerin tadili ve 
bâzı fıkraların eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Şöyle M : 
Son senelerde memleketimizde kanunların 

boşluk ve noksanlıklarından faydalanılarak, 
bâzı suçların müeyyidelerinin yetersizliğinden 
cesaret alan bâzı grup ve şahıslar birtakım ey
lemlere girişmişler, sık sık âmme huzurunu ve 
güvenliğini sarsıcı kötü hâdiselere vesile olmuş
lardır. Bunların başlıcaları; fabrikaları, ima
lâthaneleri ye atölyeleri işgal etmek, sıcağı sı
cağına hâdiseleri devam ettirmek, (Bunlar pek-
çoğu ile işgal değildi) üretimi kökünden dur
durarak fakir olan memleketin dertlerini bir kez 
daha artırmak. 

Dışardan, dirhem dirhem biriktirerek döviz 
karşılığı almış ve meydana getirmiş olduğumuz 
fabrikaları kökünden tahribetmek, millî varlı
ğa bir kasıt idi. 

Daha' unutmadık M, İstanbul'da Disk'in 
yapmış olduğu hareket, düpedüz, kökü ve te
meli ile bir komünizm provası idi. Bu korkunç 
bir tablo idi, bunu İstanbul'da yaşıyanlar bilir. 

Elbette Türk vatanı Türk milletinin olacak
tır. Kanunların bahşetmiş olduğu bâzı imkân
lardan, hürriyetin bol ve mubah tarafla
rından faydalanılarak, boşluklarından sıza
rak, kökü dışarıda dogmatik birtakım fi
kirlerle hazırlanmış ekipler Türk vatanın
da Türk vatandaşına cehennemi hayat yaşa-
tamazdı. istanbul'un o süre içerisinde bir ko
münizm provası içerisinde kaldığı, tamamiyle 
kökü dışarda gayelere vasıta ve alet olan ni
yetlerle bir cehennemi havanın ve dehşetin ya
ratıldığı muhakkaktır. 

Böylesine fabrika tahripleri, böylesine fabri
ka işgalleri olur, bankalar ve diğer millî servet
ler, araçlar, gereçler yıkılır, heba edilir, resmî 
makamlar tahriıbolunur, Devletin askerine karşı 
gelinir, askere ve kumandanlara küfredilir, ban
kalar yakılır, yıkılırsa elbette kanunların boş
luğu böyle kalmaz; Devlet, otoriteaiyle, ka-
nunlariyle var olur. Kanunlarını yapabilen ve 
kanunlarını tatbik eden, milletini emniyet ve 
huzur içinde yaşatan devletler bâM olurlar, bu-

- nu yapamryan milletleriyle beraber çökerler. 
Böyle kötü kişilerin, millî varlığı yıkıcı, 

memleket ve milletin selâmetini felâkete gö

türücü maksatlarla kullanılsın diye hürriyetler 
verilmedi veya kanunlarda boş kalan kısımlar 
böyle kötü niyetlere kullanılsın diye açık bıra
kılmamış idi. Maalesef, bu açık kapılar ve bu-
kabîl kullanışlar bu kanunun huzuruma gelme
sine yerinde ve haklı olarak sebebolmuştur. 

Bunun yanısıra en acı ve üzüntülü taraf şu
dur ; Bugünkü bebek yarınki çocuktur, bugün
kü çocuk yarınki gençliktir, bugünkü gençlik de 
yarınki Türk milletidir. Evlâtlarını hatadan, 
kusurdan arınmış olarak yetiştiren devletler, 
evlâdını millî köke, millî temele dayalı olarak 
yetiştiren milletler tarihin her devrinde var 
olurlar; bu kökten yoksun olarak, kendi millî 
varlığından, benliğinden kopmuş olarak yetişen 
bir gençlikle, millet yarın var olmaz. Türk genç
liği cesur, metin, milliyetçidir, fakat bir kıs
mıyla da olsa, okutuİduğu üniversitelerdeki bir 
kısım eğitim kadrosunun teşviki, bir kısım ba
sının tezvîratı, bir kısım politikacının bu mües
seselere kötü niyetle burnunu sokmuş olmasının 
da etkisiyle, maalesef üniversitelerde, tarihimiz 
boyunca unutamıyacağımız acı hâtıralar dene
cek sayfaları bırakmış bulunuyor. 

Bu kötü niyetli tesirler, kötü niyetli fikirler 
öyle ileri gitmiştir ki, «Benim kürsümde ve be
nim sınıfımda kırmızı olmıyan hiçjbir ders okun-
muyacakttır, kızıldan gayrı hiçbir dersin okutul
masına fırsat verilmîyecektir» diyecek kadar 
bir kısım hocaların türemesine meydan vermiş
tir. ilim başka, eğitim, talim, terbiye başka. 
Devleti yıkıcı, vatanın bütünlüğünü yok edici, 
yalnız ve yalnız kasıtlı düzen değişikliği arka
sında Devletin varlığına, bütünlüğüne kastet
miş bir eğitim ve talim, terbiye tarzı, Türkiye 
üniversitelerinde bir kısım öğretim üyeleri ta
rafından, miktarları az da olsa maalesef yapıl
mıştır. Bunlara alet olan gençlere, Millî Ğüvsn 
Partisi Grupu olarak «dh oldu» demiyoruz, üzü
lüyoruz. Bir kısım basının, bir kısım politikacı
nın, bir kısım yolunu şaşırmış sapık hocaların 
- bunu söylemeye mecburum - kötü telkin ve 
kötü tesiri ile de olsa kuşağının, kendi neslinin 
en müstesna varhfklarını beyin yıkarcasına yı
katmış ve bugün Türkiye'de buram buram tü
ten, ıstırabı gönüllerimizde dinmiyen, yaşı gö
zümüzde olan hâdiselerin doğmasına, anneleri
ni dertli, babalarımı müteessir ederek Örfi ida
relerin kurulmasına, örfi idar* mahkemelerinin 
doğmasına ve bir kusmınm da meydanlarda Öl-
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meşine varacak kadar fecî hâdiselerin doğma
sına vesile olmuştur. Bu kanunun gelişinin te
melinde ve nedeninde bu gerçek var. Millî Gü
ven Partisi olarak biz; bunu doğduğumuz gün
den beri söyliyen, her gittiği yerde, «Biran ev
vel kanun boşlukları dolsun, Devlet gücü ve 
otoritesi doğsun, aksi halde açık kalan kapılar
dan, hürriyetin ilânihaye herkesin dilediği şe
kilde kullanılışından Devlet mi batacak?» diye 
bağırıp, çağıran bir parti olarak bu kanunu el
bette yerinde görmekteyiz; biz istemiştik, ilk 
bağırıcısı, çağırıensı biz idik; bunu getiren Hü
kümete ve hazırlıyanlara teşekkür etmek elbet
te borcumuzdur. 

IBu suretle, bu hâdiseler, bu kötü tesir ve 
telkinler, üniversitelerde öğretim ve eğitim bı
rakmadı, işgal ve boykotlar birbirini takibetti. 
«Öğretim için devrim değil, devrim için eğitim» 
denecek kadar bayraklar ve sloganlar aldı yü
rüdü, «Evvelâ devrim yapılmalı» dendi. Küba'
da, Çekoslavakyalda böyle başladı, Çin'de böy
le oldu. «Eğitim devrimi öyle gelmeli» denecek^ 
kadar Atatürk'ün üniversitelerini, kendi kasıt
ları kendilerince belli, ama bizce de belli olan 
bir devrim eğitimine götürücü yaygara aldı 
yürüdü; bu fakir milletin 30 milyona varacak 
kadar değeri yüksek olan yurtları tahribedildi, 
lâboratuvarlardaki ilim araçları tahribedildi, 
dersaneleri tahribedildi, dekanlık ve rektörlük 
makamları tahribedildi. 

Tarihin en eski milleti olan Türk Milletini 
tarihi boyunca yeniçeri ordusunun gücü ayakta 
tutmamıştı; Türk Milletini ayakta tutan en bü
yük gtfc, ahlâk duygusu, fazileti, hakseverliği 
ve terbiye nizamı idi. Türk, bilâ kaydüşart bü
yüğüne karşı saygılıdır. 

iSol eğilim ve üniversitelerin gayesinden 
kopması, biraz önce arz ettiğim tesirlerle bu ey
lemlerin doğması, - bir kısmında da olsa - Türk 
gençliğinde hocasına saygısızlık, büyüğüne hür
metsizlik doğurdu. Rektörlük, dekanlık binaları 
yakıldı - yıkıldı, hocası dövüldü, tekmeler atıl
dı. Bunlar, şahidolduğumuz hâdiselerdendi. Pek 
azı da olsa maalesef, az çoğa hükmetti, çoğun
lukta olan talebeyi derse sokmıyacak kadar, 
parkalı, silâhlı nöbet bekliyterek işi bu dereceye, 
eşkiyahğa kadar götürdü. Bununla da kalmadı, 
üniversite binalarına, yurt binalarına Lenin'in, 
Mao'nun, Ho Şi Minh'in resimleri asıldı. 

Adını söylemeye lüzum görmediğim, malû
munuz olan iki üniversiteyi ziyaret etmiştim : 
Yurtlarda duvarlara asılan resimlerle, üniversi
tenin içindeki ibareler ve sol'un en keskin iba
relerini taşıyan cümlelerle, Atatürk'ün başken
tinde Atatürk'ün adına ait iz bulamazdınız, ora
da Atatürk yoktu, oraya Atatürk üniversitesi 
demek mümkün değildi. Sanki oralar, o resim
lerle, o cümlelerle, o pankartlarla Lenin'in, 
Mao'nun, Ho Şi Minh'in bir üniversitesi haline 
gelmişti ve öyle olmuştu ki, buraları birer anar
şi yııvasıydı, Devlete karşı gelen, güvenlik kuv
vetlerini tanimiyan, 10 saat muharebe edecek 
kadar askerî takat, silâh, cephane toplıyan mü
esseselerdi. 

Elbette ki, böylesine azıp giden, hürriyetleri 
(bir anarşi düzeyinde anlıyan, cozutan yozutan, 
millî benlikten varlıktan kopan, Devlet, kanun, 
nizam tanımryan bu hareketlere karşı Hükü
met, bu eylemleri durdurmak için bu ceza ka
nununu tadil edecek, bu kabîl hükümleri geti
recekti ; Hükümeti tebrik ediyoruz, geç bile kal
dı, yerinde getirdi. 

Millî Güven Partisi Grupu olarak belki ra
kamlarımız mahdut, ama mâna yönümüz, key
fiyet yönümüz çok kuvvetli, mektubumuz çok 
kuvvetli, zarfımıza bakmıyoruz; gücümüzün 
yettiği kadar bunu savunacağız Sayın Hükü
met. Ölsek dahî, yaksalar dahi bizi, külümüz; 
Hallac'm nehirde «Enerhak» yazdığı gibi, bu 
dâvayı, bu ibareleri yazacaktır, buna söz veri
yoruz. Bizim istediğimiz, bizim beklediğimiz ka
nun teklifi idi; çok yerinde oldu. 

ilim yapılacak, araştırma yapılacak lâbora-
tuvar, lâboratuvar olmaktan çıktı, molotof kok
teylinin imalâthanesi haline geldi. Çatı, galeri
ler her türlü silâhın, teçhizatın toplandığı cep
hanelik haline geldi. Elbette ki, böylesine azıtan 
bir görüşe karşı, bu açık kapılan kapıyan ka
nun gelmeliydi. 

İş bununla da kalmadı; yurt dışına gitti, 
Elfetih'e gitti, 'ders gördü, hocaları, militan
ları yetişti... «Artık dışarıya gitmeye lüzum 
yok» dendi, Nurhak dağında, burnumuzun di
binde 44 bin dekarlık Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin eğitim sahasında gerillâ eğitim 
alanları kuruldu, kampları kuruldu. 

Ne hazin bir tablodur ki, böylesine geliş
miş bir üniversite muhtariyetinde, dekan, rek
tör «isalâhiyetim» diye hâlâ bağırıyor da, 

— 554 — 



M. Meclisi B : 144 6 . 8 . 1971 O : 1 

bunca kızılca kıyamet kopmuş, mesuliyetini id
rak etmiyor. 

«Salâhiyet verelim, ama her salâhiyetin ya
nında bir de mesuliyet vardır, mesuliyet ne 
oMu?» diyen yok. Millî Güven Partisi olarak 
üzüntümüz, ıstırabımız budur. İnşallah şu 
kanun teklifi kabul edilir de, şu ıstıraplar, 
dertler doğmaz, anneler üzgün, babalar kır
gın, dertli olmazsa memnun kalacağız. Elbette 
bunları önliyecek bir kanun, Ceza Kanunun
da biir tadil, bir fıkra ilâvesi yerinde olacaktı. 
Bu teklif bu kasıtla getirilmiştir. 

Bütün bunların yanında, bâzı kamu gö
revlileri de - Devletin kendisidir kamu gö
revlisi, memur Devletin kendisidir - kendi 
kendisidir - kendi kendisinden şikâyetçi oldu, 
kendisinin temsil ettiği, koruyacağı Devlet oto
ritesine karşı boykot yaptı, işgal yaptı. Dün
yanın hiçbir yerinde görülmezken,, bir kısmı 
memur teşekkülleri de öylesine yozuttu, öy
lesine Hükümet olduğunu, öylesine kanunu, 
huzuru ve asayişi korumakla mükellef oldu
ğunu unuttu ki, onlar dahi eyleme geçmek 
suretiyle vazife görmediler, işlerini, hizmet
lerini - bir kısım da olsa - maalesef yapmadı
lar. 

İşite, huzurunuza gelen bu kanun teklifi, 
bu boşlukları kapatıcı bir teklif; huzur ve em
niyeti bozucu, Devletin varlığın, milletin va
tanın bekasını yok edici hareketlere dur di
yecek, fren vazifesi görecek olan bir kanun 
teklifidir. Millî Güven Partisi olarak biz buna 
elbetteki, müspet oy kullanacağız; başka şey 
düşünemeyiz zaten. Millet açlığını yoklu
ğunu unuttu, üç yıldan beri «huzur, huzur» 
diye bağırıyor. Huzur istiyen bir millete 
karşı Ceza Kanununun bu maddeleri elbette 
değişecekti; geç bile kaldı. 

Çocukluğumuzda gangaster filimlerini 
seyre giderdik, Batı'da çevrilmiş filimleri sey
rederdik : Biz, adam kaçırmayı, banka soy
mayı, çocuk kaçırmayı, fidye isitemeyi filim-
lerde görürdük, romanlarda okurduk. Ba-
tı'yı 'kınamamak gerekirmiş, meğerse bizim de 
başımıza gelecekmiş. Demin bahsettiğim hâ
diselerden mütevellit, bir kısım gençler ken
di dâvaları için, para bulmak için, kaynak bul
mak için banka soyar oldu, masum çocukları ka
çırır oldu, iş adamlarını kaçırır oldu; hem de 
Batıdakilere örnek teşkil edecek bir kurnaz

lıkla, teşkilâtla bunu yapar oldu. Millî 
itibarı, şerefi, şanı kırıcı bir duruma; bir ya
bancı konsolosu kaçıracak kadar, bırakınız 
millî duyguları, insani yönünü de kaybederek 
insafsızca, merhametsizce katledecek kadar işi 
ileriye götürdüler. Elbette ki, bu kabîl; be
deniyle, ruhuyla canavarlaşmış, millî duygu
dan kopmuş, cehennemin üstünde en müstes
na bir yerde yakılmak gereğine lâyık olan in
sanlara karşı Ceza Kanununa getirilen bu tadil
ler hiç bile... Elbette gelecekti, yerinde oldu, 
geç bile kaldı. Bu yüzden Millî Güven Partisi 
olarak biz, bu teklife müspet oy vereceğiz. El
bette ki, toplu ve münferit silâhlı hareketlere 
dinamitle, ateşli silâhla, patlayıcı madde
lerle iştirak edenlere karşı Ceza Kanununun 
ibâzı maddelerini tadil etmek, fıkralar eklemek 
yerinde idi. 

Türkiye'de huzur bozulmuştu, sükûn kalma
mıştı, asayiş ve güvenlikten eser yoktu; ancak 
ve ancak Örfi İdare ile bu gelir oldu, güvemden, 
asayişten yeni bahsedilir oldu. Demokratik 
memleketler, medeni milletler elbette ki ebedî 
olarak Örfi idare ile idare edilmezler, edilmi-
yecektirler. Ancak, onun bitimiyle kanunlarda 
kalan boşluktan yine faydalanarak, demin çiz
miş olduğumuz tabloyu çizmeye kalkacak kötü 
niyetli kişilere karşı kanunun boşluğumu dol
durmak, yeni maddeler, müeyyideler eklemek 
gerekirdi. Bu teklifi bu yönüyle de Millî Gü
ven Partisi Grupu olarak yerinde buluyoruz. 
Maddeler üzerinde falan bir şey diyeceğimiz 
yok hattâ az bile buluyoruz. Bu kanunun biran 
evvel çıkmasını, kalbi, ruhu, varlığı; vatan, 
Devlet, Cumhuriyet, Atatürk aşkiyle yanan iyi 
memurlar, iyi hâkimler elinde iyi netice verme
sini temenni ederim. 

Yüce Heyetinizi Millî Güven Partisi Grupu 
adına sagiyle selâmlarım. (A. P. ve M. G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Avcı, 
buyurumuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AVCI (Deniz
li) — Sayın milletvekilleri; 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair olan kanun tasarısı hakkında 
Adalet Partisi Grupunum görüşlerini arz ve 
ifade etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 
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Mulhıter em milletvekilleri; 
Hepimizin malûmu olduğu gibi, hukukun 

birçok tarifi yanında, diğer bir tarifi de, zaman 
ve mekânla mukayedolarak hütehavvil kaide
ler manzumesi oluşudur. 

Ceza hukukunun, dolaysiyle ceza kanunları
nın bariz vasfı ise, milletin huzur ve saadetini 
temdin için, daha doğrusu teknik tâJbiriyle, asa
yiş ve âmme intizamı yönünden muayyen hu
kuk maddelerinin cebrî müeyyidelerle teçhiz 
edilmiş olmaları esasıdır. Hukukun zaman ve 
mekânla mukayyedolarak değişen kaideler 
manzumesi olması gerçeğinden hareket edildi
ği takdirde, görünen odur ki, cemiyetlerde suç 
sayılan fiil ve hareketlerin zamanla suç olmak
tan çıkıp, normal fiil ve hareketler haline gel
diği ve yine bu durumun aksine olarak cemi
yette normal fiil ve hareketlerin de zamanla 
suç teşkil eden birer fiil ve hareket haline in-
kılâbettikleri bilinen, tatbikî bir gerçektir. 

Bu cümleden olarak, 1 . 7 . 1926 tarihinde 
yürürlüğe giren ve 50 seneye yakın bir zaman
dan beri tatbikat gören Türk Ceza Kanununun, 
mütaaddit defalar değişiklik yapılmış olmasına 
rağmen zamanla gerek içtimai, gerek siyasi ve 
'gerek iktisadi tekâmül ve istihaleler neticesi 
olarak içinde bulunduğumuz durumun şartla
rına cevap vermekten uzak olduğu, yine tatbi
katla ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Zira, son sekiz - on senelik tatbikat dahi 
göstermiştir ki, memleketimizde kanunlarım. 
boşluk ve noksanlıklarından faydalanılmak ve 
bâzı suçların mevcut müeyyidelerinin yetersiz
liğinden cesaret alınmak suretiyle bâzı grup 
ve şahısların birtakım eylemlere teşebbüs ettik
leri görülmüş ve görülmektedir. 

«Eylem» tâbiri altında cereyan eden olay
lara misal vermek icabederse, hepimizin bildi
ği gibi ve taşanının esbabı mucibe bölümünde 
de derpiş olunduğu üzere; bunlar, fabrika, ima
lâthane ve atelye gibi işyerlerinin işgali, üni
versite ve yüksek okullar gibi her nevi öğre
tim müeısseselerinıin faaliyetlerine mâni olun
ması, bâzı kamu görevlilerinin vazifelerini terk 
veya tamamen yapamamaları, şehir için nakil 
vasıtalarının seferden alıkonulması, bankala
rın basılarak soyulması, adam kaldırılması gi
bi, ekseriyetle toplu halde ve silâh, dinamit, 
sair patlayıcı maddeler kullanılmak suretiyle 
işlenen fiillerdir. 

Bu fiil ve hareketler sebebiyle kamu oyunun 
ne derece huzursuz olduğunu, âmme intizamının 
nasıl rencide olunduğunu bizler kadar bütün 
Türk milleti bizzat bünyesinde hissetmek sure
tiyle yakından bilip takibetmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Keza, hepimizin malûmu olduğu gibi ceza 

kanunları, cemiyetle olan münasebeti yönünden 
iki gayeyi istihdaf ederler. Birincisi; suç ve suç
luluğu önleme gayesi, ikincisi ise suçluyu ıslah 
gayesidir. 

Biraz önce izah ettiğim sebeplerle tarihî te
kâmül ve istihale neticesinde bugünün ihtiyaç
larına cevap vermekten uzak bulunduğu, «ey
lem» tabiriyle ifade olunan fiil ve hareketlerle 
kesin olarak sabit olan Türk Ceza Kanununun 
suç ve suçluluğu önleme ve ıslah gayelerini gü
nün ihtiyaçlarına göre karşıladığını iddia et
mek de kanaatimizce mümkün değildir. Bu du
rum karşısında kanun vâzıı olarak Parlâmento, 
hâdiselere seyirci kalacak ve susacak mıdır, 
yoksa millet huzur ve saadetini temin ve âm
me intizamını sağlam bir şekilde tesis için Türk 
Ceza Kanununda gerekli değişiklikleri yapacak 
mıdır? 

Kanunsuz suç olamıyacağına göre, Parlâ
mento, elbette kanunların boşlukları ve bâzı 
suçların müeyyidelerinin yetersizliği sebebiyle 
meydana gelen ve «eylem» tabiriyle ifade olu
nan fiilleri, Türk Ceza Kanununa bâzı madde
ler ilâve etmek suretiyle suç sayılmalarına ve 
bâzı suçların müeyyidelerini takviye suretiyle, 
bozulan âmme intizamımın iadesini ve millet 
huzur ve saadetini temin etmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Hepinizin hatırlıyacağı gibi, Erim Hüküme

tinin programının müzakeresi esnasında grup 
sözcümüz, «Milletin huzur ve saadeti yönünden 
Anayasa seviyesinde yapılacak değişikliklerle, 
âmme intizamının iadesi ve asayiş yönünden 
tedvin olunacak kanunlarda Hükümete, Adalet 
Partisi olarak yardımcı olacağımızı va'detoıiş-
ti». Diğer taraftan, Adalet Partisi tarafından 
getirilmiş olan Türk Ceza Kanununum bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
ne fıkralar eklenmesine dair olan teklifin, Hü
kümet tarafından benimsenip ayrıca genişleti
lerek tasarı halinde Meclise sevk edilmiş olma
sından Adalet Partisi olarak memnun oluyo
ruz. 
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Ayrıca, âmme intizamımın kuvvetli ve sağlam 
bir şekilde tesisi ile, millet huzur ve saadeti 
Adalet Partisi tüzük ve programında derpiş 
olunan hususlardan bulunduğu cihetle, tasarıyı 
Adalet Partisi olarak olumlu karşılıyor ve des
tekliyoruz. 

Yüce Meclisinize Adalet Partisi Grupu adı
na hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Eroğan.» 

D. P. GRUPU ADINA NURÎ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı üzerinde Demokra
tik Parti Grupunun görüşlerini ifade etmeden 
evvel, sizleri grupum adına saygı ile selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri; 
Hususiyle son yıllarda cereyan eden birta

kım olaylar memleketimizi, «korkunç» diye tav
sif edebileceğimiz bir anarşi ortamına sürükle
miş, Tanzimatan bu yana tekrarlanan can ve 
mal emniyeti bir kere daha aranır hale gelmiş, 
dağlarda görmeye alıştığımız eşkiya şehire in
miş, Devletin esas görevi olan emniyet ve asa
yişten eser kalmamıştı. Güpegündüz adam ka
çırmak, banka soyma, işgal, tahrip, bir kelime 
ile tam bir tedhiş ve anarşi... Muhalefet bunun 
sebebini icradaki zaafta germekte, müessir bir 
icranın buna son verebileceğini iddia etmekte, 
iktidar ise bazan Anayasanın getirmiş olduğu 
geniş hürriyet havasının tabiî bir neticesi gös
termekte, bazan da kanunların yetersizliğinde 
bulmakta idi. 

îktidar, bu savunmasında belki bir ölçüde 
haklıydı, ama tevekkül yerine icabeden tedbir
leri almak lâzımgelmez miydi? Hem de, bu 
güç kendisinde mevcut iken... îktidar bir sız
lanma yeri değil, şikâyetleri dinleme ve onları 
dindirici tedbirleri alma mevkiidir. Bunu yap-
mıyan orada kalamaz. 

tşin asıl hazin tarafı, iktidarın bu olayların 
memşeine inememesi, bunların arkasındaki fev
kalâde teşkilâtlı ve hazırlıklı bir ideolojik zih
niyetin varlığını görememesindeydi. 

Yeni hükümet, bu hale birdenbire gelinmedi
ğini, bir birikme neticesi olduğunu, ancak ciddî 
tedbirlerle bertaraf edilebileceğini söyliyerek 
işe başladı. 

Ne idi bu köklü tedbirler, reformlar?.. 
Ve Başbakanın ifadesiyle; Türk kamuoyu 

karşısına «Reform Hükümeti» olarak çıkıyor
du bu Hükümet. Program şöyle söylüyordu : 
«Reformların yapılmasiyle bunalım giderilecek 
ve özlediğimiz hızlı kalkınma sağlanacaktır. 
Ancak bu reformların gerçekleştirilebilmesi bir 
huzur ve güven ortamının sağlanmasiyle, mem
lekette bu ortamda suçu doğuran sosyal ve eko
nomik nedenlerin ortadan kaldırılması yanında, 
vatandaşı tedirgin eden olayları daha etkili 
müeyyidelere bağlamakla kabildir.» 

Programda bahsolunan bu müeyyideler ne
ler olabilirdi? 20 nei Asrın ikinci yansının özel
liklerini taşıyan bâzı eylemlerin cezalandırıl
ması. Bunu yapabilmek için de Türk Ceza Ka
nununu ele almak lâzımgeliyordu. 

Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, 
Türk Ceza Kanunu umumi ahenk ve insicamını 
kaybetmiş, bu hal ise uygulamada birtakım ak
saklıkların doğmasına yol açmıştı. Yani, Ceza 
Kanunu eskimişti. Günün ihtiyaçlarına cevap 
veremiyordu. Bu görüşe katılıyoruz. Ancak ilâ
ve edelim ki, bu hal TJeza Kanununa inhisar et
memekte, pek çok anakanun bu durumda bu
lunmaktadır ve Devlet yönetiminde karşılaştı
ğımız sıkıntıların sebeplerinden birisi de budur. 
Daha geniş bir görüşle, bugün Türkiye'nin bir 
derdi de bir hukukî zaaf ve hukukî naMse için
de bulunuşudur. 

Mevcut anakanunlarımızın pekçoğu, 11 mil-
von nüfuslu, tek üniversiteli, okur - yazarı az, 
vüksek tahsil görmüş eelmanı mahdut, dokuz 
sanat okulu olan bir Türkiye için hazırlanmış
tı; soruyorum; ilk, orta ve yüksek olmak üzere 
üç umum müdürlüce göre hazırlanmış bir teş
kilât kanunu ile 30 a yaMa«an ırenel müdürlü
mü kadrosuna alan bir Millî Eğitim Bakanlığı 
ile idare mümkün mü? İşte hukukî zaaf... 

11 bakanlıktan müteşekkil Hükümet, artan 
ihtiyaçlarla 26 bakanlığa yükselmiş, bir kısmı
nın teşkilât kanunu henüz yok. îşte hukukî na-
kise... 

Tabiî bütün bunların tamamlanması mevcut
ların yeni ihtiyaçlara cevap verir hale getiril
mesi uzun zamana mütevakkıftır. Oysa memle
ket bir felâketten kurtulmuş, tekrar o noktaya 
dönmemek için acele tedbirlere ihtiyaç var. 
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Önümüzdeki tasarı bu görüşle hazırlanmış 
Peşinen ifade edelim ki, o eski huzur günlerini 
iade edecek, Türkiye'yi tekrar yaşanır bir ül
ke haline getirecek her türlü tedbirin destekçi-
siyiz. Hem de bu tedbirlerin alınmasındaki ge 
cikmelere müsamaha göstermiyecek bir titiz
likle... 

Bir tarihte istanbul Üniversitesinde bir kim
ya hocası vardı; Profesör Armt. Bu zat, Türki
ye'yi, «Kuyuya çocuk düştükten sonra kapak 
yapılan ülke» diye tavsif ederdi. Belki hoşa git-
miyen bir tavsif ama, galiba, doğru., önümüz
deki tasarının, asayişi bozanların istifade ettik
leri kanun boşluklarını doldurmak, bâzı suçla
rın mevcut müeyyidelerinin yetersizliğini berta
raf etmek diye özetliyebileceğimiz amacı da bu 
görüşü teyidetmiyor mu? Tasarının muhtevası 
ne? Son yıllarda hep yaşadığımız anarşik olay
lar ve onların tecrimi. Yani, cereyan etmiş bir
takım olaylar ve arkadan gelen tedbirler. Bir 
kelime ile kuyu ve kapak. 

Ümit ve temennimiz odur ki; Ceza Kanu 
nunun tümü üzerinde yapılmakta olduğu söyle
nen çalışmalar, kısa bir süre sonra olayla
rın .gerisinde kalacak neticeler yerine, Devleti 
mâruz kalalbileceği yarınki tehlikelerden masun 
tutacak hükümler getirsin. Müdebbir devlet 
adamı odur ki, geleceği düşünür ve çare tesbit 
eder. 

(Bu umumi mülâhazalardan sonra tasarının 
eleştirilmesine geçiyorum. 

Tasarı, umumi manzarasiyle biraz acele ha
zırlandığı intibaını uyandırmaktadır. Hususiy
le, eklenmesi istenen fıkralarla mevcutlar ara
sındaki tedahüller bu görüşü kuvvetlendirmek
tedir. ümit ediyoruz ki, Yüce Meclis gerekli dü
zeltmeleri yapacak, böylece ileride doğması 

s" melhuz müşküller bertaraf edilmiş olacaktır. 
iGcırüşümüz odur ki, ceza hükümleri, suçlu

lar kadar bu hükümleri tatbik mevkiinde olan 
hâkimlere de hitabetmektedir. Bu bakımdan, 
metnin hazırlanışında bu husus katiyen gözden 
uzak tutulmamalıdır. Hüküm ne derece sarih 
olursa, tatbikçisi de o derece rahatlık içinde ve 
vicdan huzuriyle hareket eder. Bir kanun met
ni, hele cezai bir hüküm taşıyan metin hiçbir 
zaman umumi efkârın zihninde bulanıklık, hâ
kimin zihninde tereddüt yaratacak bir şekilde 

kaleme alınaıamalıdır. Aksi hal, yaratacağı 
«acabalarla, kanunda boşlukların vücuda gel 
meşine sebelbolur ve tabiî kamuoyu da tatmin
sizlikle karşılaşır. Hükümlerde sarahat, mef
humların tarifinde açıklık bu mahzurları berta
raf eder. 

Muhterem milletvekilleri; 
Anladığımız kadariyle, tasarının bir gayesi 

de Devletin mahvına sebebolabileeek nitelikteki 
birtakım eylemlerin tecziyesidir. Bu hususta 
dikkatli olunmak lâzımgeldiğine inanıyoruz, 
Şayet, işlenen fiil bir rejim değişikliğine mün
cer olacak bir teşebbüse, biz de bunu sarih ola
rak tesbit edecek ölçüyü koyamazsak, cezayı 
artırmakla arzu ettiğimiz neticeyi almamız 
mümkün olamaz. Az da olsa, birbirinden farklı 
şekilde işlenen fiillere bu hükümleri tatbik 
edecek olanlar, sarahatsizlik yüzünden tatbik 
etmemeyi tercih edecekler, bunun neticesinde 
tevali edecek beraatlar âmme vicdanında büyük 
rahneler açacağı gibi, bir nevi teşvik unsuru 
da olacaktır. Üzerinde büyük dikkatle durul
ması lâzım, gelen husus, hükümler etrafında 
böyle bir havanın yaratılmamasıdır. Bundan 
kaçınabildiğimiz ölçüde, beklenen neticeyi alı
rız, hükümler de uzun süre canlılığını muha
faza eder. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tasarı, umumi manzarasiyle iki şey getir

mektedir : 
1. 'Bâzı yeni suçlar, 
2. Cezalarda birtakım artırmalar. Üzülerek 

ifade edelim ki, getirilen yeni suçlar, içinde bu
lunduğumuz hâdiselere müessir olabilecek ye
terlikte bulamıyoruz. Her ne kadar, hava kor
sanlığının tecziyesi gibi bâzı fiiller ceza hu
dudu içine alınmışsa da, Anayasanın 30 ncu 
maddesine ilâvesi istenen fıkrada sözü edilen 
ve bugün cemiyeti büyük ölçüde rahatsız 
eden toplu olarak işlenen suçlar yine dışarıda 
kalmıişitır. Birtakımı özellikler taşıyan bu tür 
suçları, 188 nci maddeye eklenmesi istenen 
3 ncü fıkradaki birkaç kişi tarafından bir
likte işlenen tarifine sokmanın mümkün ola-
mıyacağı kanaatindeyiz. 

Toplum suçlarını suça iştirakten ayrı gö
rüyoruz, Toplum suçları bambaşka bir hüvi
yet içindedir. «Tavsifi ve tarifi zordur» diye 
kaçınmak, Ceza Kanununu yine tesirsiz bı-

I rakacaktır. Ceza Hukukunun, «Bir masum ceza 
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gorecekse, varsın yüz suçlu beraet etsin» man
tığı belki karşımıza çıkacaktır. Bu mantık 
karşısında memleketin karşılaştığı büyük teh
likeyi de dikkate alarak, biraz daha cesur 
davranmak lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Soru
yorum; bu tür suçları işliyen güruhun içinde 
bulunan ve masum olduğunu iddia eden kim
seden böyle bir toplulukta bulunmama itiya-
tını göstermesini beklemeye cemiyetin hakkı 
yok mudur? 

Tekrar ediyor ve diyoruz ki; bu tür suçlar 
cezalandırılmadığı takdirde bu tasarının ka
nunlaşmasından büyük ümide kapılmak bey
hude olacaktır. 

Tasan, birtakım cezaları da artırmakta
dır. Bu husustaki görüşümüz odur ki, mev
cut cezai müeyyidelerin şiddetlendirilmesi an
cak bu müeyyidenin taallûk ettiği suçların 
önlenememesi ve cemiyet nizamının bu yüz
den ihlâle uğraması halinde teklif olunabilir. 
Ve, şiddetlendirme derecesi de bozulan cemiyet 
nizamı ile dengeli olmalıdır. Tasarıda bu den
geyi göremedik. 

Maddelerin müzakeresinle geçildiğinde diğer 
hususlarla birlikte bu noktaya da temas ede
ceğiz; ancak,, tasarının tümü üzerinde görü
şürken calibi dikkat bulduğumuz bir madde 
üzerinde birkaç söz söylemeyi lüzumlu gör
mekteyiz. 

Üzerinde durmak istediğimiz bu değişik
lik, ' sözlenimizin başında tasarının acele ha
zırlandığı şeklindeki iddiamızı da teyideder 
mahiyettedir, öyle tahmin ediyoruz ki; konu 
aceleye getirilmeden ciddî bir tetkikten geçi
rilmiş olsaydı, tasandan önce hazırlanmış olan 
teklifteki bu hüküm tasarıya aktarılmazdı. 

Şöyle ki : 

304 ncü maddede yapılmak istenen deği
şiklik ile, ceza evlerinde vukua gelen ayaklan
malar önlenmek istenmiştir. Esasında bu bir 
disiplin konusudur. Kanaatimiz odur ki, maa
lesef bu tadil, ayaklanmaları önleyemiye-
cekfeir de.. Hele getirilen 3 ncü fıkrayı garip
sememek mümkün değildir. 

Ne diyor fıkra? «Ayaklanmaya silâhla ka
tılan mahkûm..» 

Ceza evinin giriş ve çıkışı kontrolunuızda 
her türlü tebdiri almaya yetkilisiniz, buna rağ
men ceza evinde silâh bulunacağını kabul edi-

j yorsunuz. Yani, siz nezaret vazifenizi iâyı-
kiyle yapmıyaeaksınız, sonra da vazifenizdeki 
bu ihmal ve terahiyi tescil ettiren fiili ceza
landırmak suretiyle kendinizi ibra edeceksiniz. 
Bu bir aczin ifadesidir. 

Diğer bir nokta da şu : Vakıalar onu gös
termiştir ki, bu gibi hareketlerde umumii-
yetle uzun süreli mahkûmlar bulunmakta
dır. Kendilerine bu yüzden verilecek bir iki 
.yıllık yeni ceza, onları mütenebbıih etmek
ten ziyade kendileri için bir böbürlenme ve
silesi olacaktır. Bu sözlerimizle, bu tür fiil
lerin cezasız bırakılmasını istediğimiz zan
nedilmesin. Biz, görevlıiler suçun sebebini 
ortadan kaldırma vazifelerini iyi yapsınlar di
yoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi, tasarı, 
talebe yurtlarının işgali, adam kaçırma, fakül
te duvarlarına birtakım münasebetsiz yazılar 
yazma, belediye otobüslerinin hareketten alıko
nulması, ceza evlerindeki ayaklanmalar gibi sen 
yıllarda Vukua gelen birtakım eylemlerin tesbit 
ve tecziyesi amacını gütmektedir. 

(Sözlerimizin başında ifade ettiğimiz üzere, 
bu eylemlerin hepsinin arkasında Türk Milleti
ni bölmeye ve Türk Devletini yılkmaya matuf 
aynı ideolojik maksat vardır. Bu maksat dik
kate alınarak getirilecek tedbirler, elbette ki, 
çok daha etkili olacaktır. 

Tasarının bu haliyle kendisinden bekleneni 
tam olarak vereceğinden fazla ümitli değiliz. 
Ancak, yine de tekrarlıyoruz; huzur ve asayişin 
iadesine en ufak bir katkısı olacak her türlü 
tedbirin yanındayız ve destekçisiyiz. 

iBu duygular ve düşüncelerle Yüce Meclisi, 
Demokratik Parti Grupu adına tekrar ve saygı 
ile selâmlar, kanunun memleketimize hayırlı ol-

I masını temenni ederim. (D. P. sıralanndan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Türk Ceza Kanunu, İtalyan damgasını taşı
yan bir kanundur. Esasen, Türkiye'mizde geç
miş ve değişmiş olan Ticaret Kanunu, eski ha
liyle de Türk damgasını taşırdı. Hakikaten Tür
kiye'de anakanunlanmızdan biri olan Ceza Ka
nunu, mütaaddit değişmeye rağmen, bugün 
hâlâ yamalı bohça durumundan öteye götürüle-

I memiştir. Bu kanunun 27 defa değiştirildiği 
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iddia olunur, buna rağmen daha pek çok defa 
değişecektir, fakat İtalya'dan devralınca Ceza 
Kanunu, anakanunlardan biri olarak, ilk alın
dığı günden bugüne, kanunun heyeti umumiye-
si itibariyle bir çizgi üzerinden ayrılmış, âdeta 
yamalı bohça olduğunu söylemekten ileri gide
bileceğimiz bir durum ve mahiyet arz etmiştir. 
Bu bakımdan, ilk konuşan arkadaşlarımdan ba
zılarının temennisine uyarak, heyeti umumîye-
sini toptan ele almak ve Ceza Kanununu yeni 
baştan düzenlemek gerekir. Zira, bu kanunun 
Italya^dan kopye edildiği günden bugüne ka
dar birçok yeni suçlar, o günlerde hatıra gelmi-
yen veya toplumda görülmemiş olan suçlar ce
reyan etmektedir. Şüphesiz bunlara yeni deği
şiklikler, madde veya fıkralar ilâvesiyle cevap 
vermek durumu ve zarureti mevcuttur. 

Arkadaşlarım, toplum suçları da bunlardan 
biridir. Bugün toplum suçları, günümüzde nasıl 
yeni bir suç türü ise, bunun başkaca misalleri
ni de vermek mümkündür, Meselâ, Türk Ceza 
Kanunu «hırsızlık» suçunu tarif eder. Bu kanu
nun 491 nci maddesinde tarif ettiği «hırsızlık» 
suçuna bakınız, bunun yanında bir de «elektrik 
hırsızlığı» suçu acaba hırsızlık mıdır ve Türk 
Ceza Kanununun 491 nci maddecine uyar mı? 
Şimdi bunu inceliydim : 

Arkadaşlarım, bunu bir misal vermek için 
söylüyorum; 491 nci madde açıkça Türk Ceza 
Kanununda, «Her kim diğerinin taşınabilir ma
lını rızası olmaksızın bulunduğu yerden fayda
lanmak için alırsa cezalanldınlır» der. Demek 
M, suç unsurları meyanmda, taşınabilir bir mal 
olacak; mal sahibinin rızası olmıyacak ve de 
faydalanmak için alınmış olacaktır. Bu üç un
sur arasında, «hırsızlıktır» diyebilmek için, mü
him unsur «taşınabilir bir mal olması» dır. Aca-
<ba, elektrik çalmak bu maddeye girer mi? Şüp
hesiz girmez. Ama bu maddeye girmemesinin 
sebebi de malûmdur. Senelerce evvel, elektriğin 
bahis mevzuu olmadığı zamanda öeza Kanunu 
tedvin edilirken, «hırsızlık» böyle tarif edilmiş
tir. Ama zaman gelmiştir ki, taşınabilir dahi 
addedilmeğe, elektrik, hırsızlığın kapsamı içine 
girmelidir. Bu sebeple içtihatlar bu boşluğu dol
durmuş ve adetâ bir zorlama ile «elektrik hır
sızlığı» da «hırsızlık suçu» kapsamı içinde tarif 
edilebilir olmuştur. Ama benim kanıma göre, o 
içtihat orada duradursun, 491 nci maddenin 
yleni bir tarife uydurulması lazımıdır. Bu böyle-
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ce nasıl lazım ise, «Toplum suçları» denilen bir 
suç türü de bugün mer'i olan Türk Oeza Kanu
nunda bulunmamakla beraber, gelen tasanda 
bu boşluklar da doldurulmaya çalışılıyor, hak
lıdır. Bu sebeple tasarının heyeti umumiyesi iti
bariyle tümüne iştirak ediyoruz, fakat şüphesiz 
tenkid edilecek birçok noktalan olduğunu söy-
liyen arkadaşlanma ben de şu bakımlardan ka
tılıyorum : 

Arkadaşlarım, evvelâ üzerinde durulacak 
mühim husus şudur : Meselâ getirilen tasarıda 
236, 254 ve 304 ncü maddelerin değiştirilmesi 
bahis mevzuu edildiğinde, «kasıt» unsuruna hiç 
yer verilmiyor. Hem de hassaten toplum suçla-
nnda bu kasıt unsurunu aramamak temayülü, 
Komisyondan Hükümete kadar ve Yüce Meclis
te konuşan bâzı arkadaşlanma kadar gördüm 
ki, «Bu unsuru aramıyalım» havası var. Ama 
kasıtlı suçlar, kastın olmadığı hallerde bahis 
mevzuu olamaz. Toplum suçları kasıtlı mıdır? 
Şüphesiz kasıtlı suçlardandır; gayri iradi işlen
mez, kasten işlenir ve taksirli suçlardan değil
dir. Bunu «kasıtlı suçlar» türünden sayacağız, 
ama kastı aramıyacağız. Nasıl aramayız arka-
daşlanm? Bu davranış, cezanın ilkel prensiple
rine aykırı düşer. 

Şimdi Komisyon bunu mucip sebebolarak 
ileri sürüp, münakaşasını yapıyor. Bakıyoruz 
ki, bu kasılt unısurlan Türk Ceza Kanununun 
özellikle 236, 254 ve 304 ncü maddelerinden, 
yani, eski halinden ayıklanmış, çıkartılmıştır. 
Meselâ 236 ncı maddede, «Devlet memurların
dan üç veya daha ziyade kimse» diye madde es
kiden böyüie devam ediyordu, «aralarmda vâki 
karar ve ittifaka binaen usul ve nizam hilâfı
na müştereken memuriyetlerine ait vazifeleri 
yapmazlarsa...» 

Yani, aralannda ittifak ve karar olacak, 
o suçjtur. 

Şimdi, yeni gelen tasarıdaki madde, 336 mcı 
maddedeki «aralarundaki bir mukaddem karar 
ve ittifak» unsurunu kaldınyor. Bunu kaldır
dıktan sonra, bu, kasılth suçlar meyanından çı
kar. 

Simidi bunun ismini koyalım : Bu, taksirli 
suç muidur? «Yok efendim, toplum suçunda ka
sıt umlsurunu aramıyalım...» Arfcadaşlanm, bu 
olmaz. Yani kasıt yok, suç işleme kasdı bulun
muyorsa, bu madldenin tedvininin mânası ne
dir? 
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Ben bu tasarıya tamamen iştirak ediyorum, 
ama oeza anlayışıma uygun olsun ve ona para
lel olarak bumu çıkaralım. Kasıt unsurunu yine 
alıkoyalım, mümkünse buradaki ceza miktarı
nı fazlasiyle artıralım, falkalt cezanın esprisine 
ve temel prensiplerine aykırı bir kanun tedvin 
ötmek isabetüi olmaz, arkadaşlarım. Hiçbir ka
rar ve ittifak yok; ama topluca işlenmiş görü
nen ve gorünltüde topluca işlenmiş bir hal, «top
lu suç» diye kasıt aranmaksızın cezalandırıla
cak. Bu husus, cezanın prensiplerine hakikaten 
aykırıdır. 
• Keza, Türk Oeza Kanununun 254 ncü mad

desine İM fıkra ilâvle edilmesi de bahis mev
zuudur. Burada da, «işgal» i mücerret ele alı
yor. Mücerret işgal, mahkûm etmek için kâfi
dir. Kasıt, yani işgaldeki iradi bir kasıt kati
yen bahis mevzuu değildir. Bu da aranmıyor. 
Mucip sebepte de, hakikaten inandırıcı olmıyam 
bir şekilde münakaşa ediliyor. 

Yine 304 ncü maddede de bir değişiklik ya
pılıyor ve yapılan bu değişiklikte dahi, keza 
kasıit unsuru aranmıyor. Maddenin değiştirilen 
şekü ile ceza evi idaresine karşı ayaklanma -
her ne şekilde olursa olsun - evvelce bir mu
kaddem karar ve iltltifak bahis mevzuu olmak
sızın cezalandırılmayı mümkün kılıyor. 

Arkadaşlarım, ben tasarının bu tarzına kar
şıyım. Tasarı heyeti umumiyesiyle yeni bir suç 
türü olan Joplum suçunu elbette cezalandırma-
lıdır, ama ceza hukukunda toplum suçunun is
mini koymak lazımdır. Bu suç iradi suçlardan 
mıdır, taksirath suçlardan mıdır? Taksirli suç
lardan olduğunu kabul edecek olsak, bu derece 
ağır ceza ile tecziyesi mümkün olmaz. Bunda 
kaide ve kasıt var. Kasdın, unsur olarak ko
nulmaması hallinde - talbirimi caiz görün - yolun
muş kuşa döner bu haliyle ve bunu kasıttan 
ayırın, o zaman da suç, suç olmaktan çıkar. İs
mini «suç» olarak koysanız bile, buna «suç» de
mek ceza anlayışına aykırı düşer arkadaşlar. 

Şimdi, tasarıda getirilen başka değişiklikler, 
mevcut maddeleri değiştirme havası içerisinde 
ıbâzı ilâveler yapılıp, ceza miktarının artırıla
rak getirilmiş olduğu intibaını veriyor. Ancak, 
iyi hazırlanılmaJdığı hususuna temas eden ar
kadaşlarıma ben de iştirak ediyorum. 

Muhlterem arkadaşlarım, tasarı iyi hazır
lanılmamış ve getiriliş esıprisine uygun bir du
rumda da getirilmemiştir. Neden Ceza artırma 
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miktarları bâzı yerlerde öylesine fazla, bâzı 
yerlerde de öylesine cılızdır. Şimdi arkadaşlarım, 
Türk Oeza Kanununun 89 ncu maddesi var, bir 
de ayrıca, hepimizin son zamanlarda tatbikatta 
gömdüğümüz 647 sayılı Kanun var. Türk Oeza 
Kanununum 89 ncu maddesi, «Hangi miktardaki 
cezanın tecil edilebileceğini» bahis mevzuu 
eden bir maddedir; 647 sayılı Kanun ise, hangi 
miktara kadar cezaların para cezasına çevrile
bileceğini bahis konusu eden bir kanundur. Bun
lardan mümkün olduğu kadar çıkarılmak iste
nilmiştir; acaba o espri ile mi bilmiyorum, an
cak, artırılmaların çoğuna iştirak ederiz de, fa
kat gel gelelim, yeni bir suç türü olan ve tasa
rıda 384 ncü maddenin getirilişini hafif bularak, 
komisyonda daha da ağırlaştırılan madde üze
rinde durmak lâzımdır. Ne eliyor? «Otobüs, oto
mobil ve saire gibi kara nakil vasıtalarını, deniz 
ve hava nakil vasıtalarını kaçırmak» Yani, bir 
nevi korsanlık yapmak... Bunlara getirilen ceza 
miktarı, bu kanunun geliş esprisine rağmen çok 
cılızdır, işte bunun üzerinde duruyoruz, yani 
bunlara dikkat edelim. 

Biz, kanunu bir yerde ağırlaştıralım diye
rek ve hiç de gerekmez iken, kasıt unsurundan 
soyup, bir yeni suç nevi iddia ve ihdas ediyo
ruz ki, buna cezanın ilkel prensipleri, yani ana-
prensipleri itibariyle suç denemez. Çünkü, böy
lesine ağır bir cezanın karşılığı olan suç, suç ve 
ceza muadeleti bakımından bu derece ağır bir 
ceza, ancak kastı suçlara verilir, kastı olmıyan 
taksiratlı suçlara bu derece ağır ceza verile
mez. Siz kasıt aramıyacaksınız. Bu mümkün de
ğildir arkadaşlarım. Bu kasıt unsurunu geliniz 
buraya koyalım, hattâ ceza miktarını, «hafifle
telim» demiyorum, daha da ağırlaştıralım. 

Diğer bir husus : Uçak kaçırmanın, yani ha
va korsanlığının cezası 10 seneden mi başlama
lıdır? Bir uçak korsanlığını neticesi nice cana 
ve mala mal olur. Bu, getiriliş esprisîne aykırı 
çarnaçar tanzim edilmiş bir madde. Zaten bu 
madde Adalet Komisyonumda konulmuş; Hükü
met tasarısında yok, yani nazari itibara alın
mamıştır. Hava korsanlığının cezası 10 seneden 
başlıyor ve âzamisi de 15 senedir. Arkadaşla
rım, bu ceza çok azdır. Türk Oeza Kanununun 
89 ncu maddesinin ve ayrıca 647 sayılı Kanu
nun imkân dâhilinde olabilmesi için, bu mad
delerdeki cezanın âzami hadlerinden biraz in-
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dirme, asgarisinde de yükseltme yapmak lâzım
dır. 

Bunu neden söylüyorum? «Asgarisinde yük
seltme yapalım, azamisinde indirelim» diyorum. 
Bunun sebebi şudur : 

Eskiden - tatbikatçı arkadaşlarım bilir -
cezanın asgari miktarı, maznunların hakkı idi; 
fakat son içtihatlara göre cezanın asgari haddi 
maznunun hakkı değildir, âzamisine kadar hâ
kim çıkabilir .0 halde, azamisi tatbik edildiği 
zaman, Türk Ceza Kanununun 89 ncu maddesi
nin ve 647 sayılı Kanunun sınırını aşabilir. Peki 
bunu aşmalı mıdır? Eğer «aşmalıdır» diyorsak, 
bu maddeyi ona göre tedvin edelim, ama bunu 
nazarı itibara alarak tedvin edelim. Yani, cezanın 
âzami haddi her an tatbikatçı tarafından maz
nuna tatbik edilıelbilir ve Temyiz, neden âzami
sini verdin? Asgarisinden elastikiyet ile âzami
sine doğru gitsin, demez, bozmaz, Eskiden bo
zardı. Şimdi içtihat bu yoldadır. O sebeple, maz
nun için bizim bugün düşüneceğimiz asgari had
ler değil, asami hadlerdir. Azami haddin sını
rını çizerken, bu kanunda bâzı maddeler 89 ncu 
maddeye göre tecili gerektirirse, azamisini bi
raz düşürelim, tecil hududunu asmıyalım, 647 
sayılı Kanunun tatbikini gerekli görüyorsak 
'bunun münakaşasını yapalım, onun da sınırını 
ammıde biraz düşürelim. Fakat hangi madde
de âzamisini düşıürürsefk düşürelim; hele ki, uiçak 
korsanlığı için - kara ve deniz nakil vasıtaları 
için de aynı şeyi söylüyorum - hele ki, uçak kor
sanlığı için âzamisi de, asgarisi de çok azdır ve 
çok cılızdır. Buna da o madde geldiği zaman 
Yüce Meclisin dikkat nazarlarını bir kere daha 
çekeceğiz ve şüphesiz Yüce Meclisin değerli 
üyelerinin hepsi bu madde üzerinde hassasiyetle 
duracaklardır. Bugün yeni bir suç türü meya-
nmda getirdiğimiz bu korsanlığın cezası haki
katen, ismi ile müsemma, çok ağır olmalıdır ar
kadaşlarım. Bu hususu da maddelerin müzake
resinde tekrar belirteceğim. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve 

ayrıca bir de kısıtlama önergesi gelmiştir, Sıra-
siyle okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 
Maraş Milletvekili 
Zekeriya Kürşad 
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BAŞKAN — Yeterlik önerigesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

Kısıtlama önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ceza kanunu tasarısının 

tümü ve maddeleri üzerinde gruplar adına ko
nuşmaların 10 ar dakika, şahıslar adına konuş
maların 5 er dakika ile tahdidedilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kafaul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 

edilmesi hakkında Kanun 

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

«Bir kimse, gayrimeşru olarak, kamu hiz
metlerinin görülmesine mahsus binalar veya 
müştemilâtına girilmesine veya orada kalınma
sına cebir veya şiddet göstererek veya tehdi-
derek veya eşya üzerinde zor kullanarak en
gel olursa, altı aydan iki seneye kadar hapis 
cefasına 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 müşte
milâtına girilmesine veya orada kalınmasına ce
bir ve şiddet göstererek veya tehdidederek ve
ya eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa 
yukariki fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırı
lır, 

Eğer yukariki iki fıkrada gösterilen fiil; si
lâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale koya
rak yahut birkaç kişi tarafından birlikte işle
nirse, bir seneden beş seneye kadar hapis cezası 
hülkm olunur.» 
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ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, bir baskı ha
tası var. 1 nci fıkranın 4 neti cümlesinde, «ce
bir veya şiddet» şeklinde yazılmış, «cebir ve 
şiddet» olacak. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Efendim, madde ürerinde Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına Sayın Seydibeyoğlu, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Araş, şahısları 
adına da Sayın Aytuğ ve Sayın Özgüner söz is
temişlerdir. 

Sayın Seydibeyoğlu, buyurunuz. 
C. H. P, GRUPU ADINA MEHMET SEY

DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlarım ; 

Tasarının, Türk Ceza Kanununun 188 nci 
maddesine fıkralar eklenmesine dair olan 1 nci 
maddesinde 3 fıkranın eklenmesi istenmekte
dir. Bu fıkraları teker teker okuyarak her fık
ra hakkındaki düşüncelerimizi arz etmek isti
yorum, 

Şimdi Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
1 nci fıkrada; «Bir kimse, gayrimeşru olarak, 
kamu hizmetlerinin görülmesine mahsus binalar 
veya müştemilâtına girilmesine veya orada ka
lınmasına cebir veya şiddet göstererek veya 
teh'didederek veya eşya üzerinde zor kullana
rak engel olursa, altı aydan iki seneye kadar 
'hapis cezasına mahkûm olur.» denilmektedir. 

Bu fıkra, kanun boşluğunu dolduran bir hü
kümdür. Bu itibarla bu fıkraya bir muhalefe
timiz yoktur. Ancak, gerek bu fıkrada, gerekse 
2 nci fıkrada kullanılan «gayrimeşru olarak» 
tâbiri var. Bizim kanaatimizce bu tâbir maksut 
olandan başka anlama gelebilir. Meselâ; bina
ların kamu hizmetine gayrimeşrn. olarak tahsis 
edilmiş olması gibi bir mâna çıkabilir. Bu şekil
de ters bir anlam vermek imkânı var. Biz ka
nun hükmünün hiçbir tereddüde mahal kalma
dan ve iyi anlaşılabilir şekle gelmesi için bu tâ
birin «gayrimeşru bir maksatla» şeklinde düzel
tilmesinin daha yerinde olacağı kanaatindeyiz. 
Zaten madde gerekçesine göre gayrimeşru bir 
maksatla böyle bir hareketin vukubulması teo
rim edilmektedir. Çünkü, gayrimeşru olmıya 
rak böyle bir binaya girilmesi veya oraia kalın
ması suç teşkil eden bir fiil değildir. Bu itibar
la bu tâbirin bu şekilde değiştirilmesini Öneri
yoruz ve bu hususta bir önergeyi sayın Başkan
lığa takdim ediyoruz. 

6 . 8 . 1971 0 : 1 

ı Ayrıca, tasarının 2 nci fıkrasında aynen 
şöyle deniliyor; «Bir kimse, gayrimeşru olarak, 
her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim mües-

I selelerine veya öğrencilerin toplu halde ikamet 
ettikleri yurt veya benzeri yerler veya bunla-

I nn müştemilâtına girilmesine veya orada kalın
masına cebir ve şiddet göstererek .veya tefodi-

I deierek veya eşya üzerinde zor kullanarak en-
g3İ olursa yukarıki fıkrada gösterilen ceza ile 
cezalandırılır.» 

Bu fıkrada da aynı tâbir geçmektedir. Bu 
fıkrada da aynı tâbirin aynı şekilde değiştiril
mesinin, maddeye açıklık verilmesi bakımından 
daha yerinde olacağına kaaniyiz, 

Maddenin son fıkrasına gelince; «Eğer yu
karıki fıkrada gösterilen fiil; silâhla veya ken
dini tanınmıyacak bir hale koyarak yahut bir
kaç kişi tarafından işlenirse, bir seneden beş 
Deneye kadar hapis cezası hükmolunur.» denil
mektedir. 

Birlikte işlenme veya silâhlı işlenme, kanaa
timizce, hakikaten ağır bir cezasının tesbitini 
icabettiren bir keyfiyettir. Ancak bir de bura
da «kendini tanınmıyacak bir hale koyarak» 
tâbiri vardır. Esasen, fiil işlenirken kendisini 
tanınmıyacak bir hale koymayı, hukukan ceza
yı ağırlaştırıcı sebebolarak kaibul etmemek ge
rekir. Ne var ki, suçluların zor yakalanmaları 

i irin bu şekildeki hareketlere teşelbbüs ettikleri 
görülmektedir. Biz bu yönden buradaki cezanm 
asgari haddinin biraz indirilmesi düşüncesinde
yiz-

Sebebi de şudur : 
Bu şekilde kendini tanınmıyacak hale koy

mak ve saira.gibi haller fevkalâde bir olayla 
neticelenmemiş olabilir. Sonra bu hal hakkında 
hâkime de geniş takdir hakkı bırakılmamış ola
bilir. Bunun da şu şekilde düzeltilmesi için bir 
önerge veriyoruz : «Eğer yukardaki iki fıkra
da gösterilen fiil; kendisini tanınmıyacak bir 
'hale koyarak işlenirse 8 aydan 5 seneye, silâh
la veya birkaç kişi tarafından işlenirse 1 sene
den 5 seneye kadar hapis cezası hükmolu
nur.» 

Fıkranın bu hale getirilmesinin daha faydalı 
olacağını ve suçun silâhla ve birlikte işlenmek 
hali ile kondisini tanınmıyacak hale koymanın 
bir sayılmasının mümkün olmadığını ifade et-

j mek irtiyoruz. Çünkü, kanunun ceza hükmü an-
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cak yakalanmış olan kimselere tatlbik olunabi
lir. Yakalanmadıysa zaten tatlbik imkânı yok
tur. Bu kendisini tanmmıyacak hale koyması, 
yakalanmamak için bir yoldur, ayrıca ağır bir 
teşdit sebebi olmamak gerekir. 

Bu madde hakkında sözlerim bundan ibaret
tir. Bu hususlarla ilgili bir önerge de veriyo
rum. 

Umumi Heyeti saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa

yın Araş... 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN ARAŞ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi ile Türk 
Ceza Kanununun 188 nci maddesine ilâveler ge
tirilmek istenmektedir. 188 nci madde Ceza 
Kanunumuzun ikinci kitabının «Hürriyet aley
hine işlenen suçlar» başlıklı ikinci babının «Şa
hıs hürriyeti aleyhine işlenen cürümler» mat-
lablı 3 ncü faslında bulunmaktadır. 

Getirilmek istenen 1 nci fıkra ile, g'ayrimeş
ru olarak kamu hizmetlerinden faydalanma hür
riyetini önleme maksadına matuf eylemler; ikin
ci fıkrasında ise, eğitim ve öğretim müessese
lerinde aynı mahiyette eylemler cezalandırıl
mak istenmektedir. 

Biz izahımızı yaparken, 188 nci maddenin 
halihazırdaki durumunu arz etmekle söze baş
lamak istiyoruz. 

188 nci maddenin halihazırdaki durumu şöy
le : «Bir kimse bir şeyi işlemek veya işleme
sine müsaade etmek yahut o şeyi işlemeye mec
bur etmek için diğer bir şahsa cebrü şiddet gös
terir veya onu tehdit ederse bir seneye kadar 
hapis ve otuz liradan elli liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur. Eğer o kimse tasavvur 
ettiği maksadı istihsal etmiş ise hapis cezası 
bir aydan onsekiz aya ve ağır para cezası yir
mi liradan yüz liraya kadarıdır.» 

Teşdit maddesindeki fıkrada; «Eğer bu cebrü 
şiddet veya tehdit hususları silâh ile yahut 
kendini tanımıyacak bir hale koyarak yahut 
birkaç kişi tarafından birlikte yahut imzasız 
mektup yahut hususi işaretlerle yahut mevcut 
Veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin husule ge
tirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile işlen
mişse iki seneden beş seneye kadar hapis cezası 
hükmolunur.» denilmektedir. 

Son fıkrası da şöyledir: «Eğer bununla ar
zu olunan maksat istihsal olunmuş ise beş se
neye kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca 
beş sene emniyeti umumiye nezareti altına ko
nulabilir.» 

tlâve edilecek olan fıkralarımıza göz atacak 
olursak, 188 nci maddenin birliğinin bu fıkra
larla bâzı hususlarda bozulmakta olduğunu gör
mekteyiz. 

Şöyle ki : 
Getirilmekte olan birinci fıkrada, «Bir 

kimse, gayrimeşru olarak kamu hizmetlerinin 
görülmesine mahsus binalar veya müştemilâtına 
girilmesine veya orada kalınmasına cebir veya 
şiddet göstererek veya tehdidederek veya eş
ya üzerinde zor kullanarak engel olursa, altı ay
dan iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
olur.» denmektedir. Burada para cezası konul
mamış durumdadır. 

Keza, eğitim ve öğretim müesseseleriyle il
gili bölümde aynı cezaya hükmedilmektedir; 
yani yine para cezasına hükmedilmemişttir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

188 nci maddeye yapılacak olan ilâveler sos
yal hayatımızın gelişmesine muvazi olarak yeni 
bâzı suçları tecrim etmek maksadiyle getirilmiş, 
bu ilâveler 188 nci maddeye gayet isabetli ola
rak konulmuştur; gerek ceza tekniği, gerek ka
nun tekniği bakımından fevkalâde yerindedir; 
«Bu ilâveleri biz yapabilmek için başka yerler 
aradık, bulamadık; bu maddeye ilâve ettik» 
şeklindeki bir düşünce yersizdir kanaatindeyiz. 
ancak, maddenin birliğini temin edehilmek ba
kımından maddeye para cezalarının ilâve edil
mesi icalbeder. 

Lâalettâyin bir vatandaş her hangi bir sekilide 
bir tehdit suçunu işlediği zaman, ona hapis ce
zası ile birlikte para cezasını veriyoruz; diğer 
taraftan Devletin bütünlüğünün aleyhine hare
ket etmek maksadiyle bâzı fiillerde bulunan 
kimselere sadece hapis cezasını veriyoruz, para 
cezasını vermiyoruz. Bu, gerek cezaların umumi
liği prensibine, gerekse kanun tekniği bakımın
dan maddenin birliğine aykırı düşer, kanaatin
deyiz. 

188 nci maddenin halihazırdaki teşdid mad
desinde, mevcut veya mefruz bâzı gizli cemi
yetlerin husule getirdikleri tehdit kuvvetinden 
istifade ile bu fiiller işlenmiş ise, 2 seneden 5 
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seneye kadar hapis cezasına hükanolunması ön
gör iilüyor. 

Getirilmiş olan ilâvelerde mefrıız ve mevcut 
gizli cemiyetlerin yapacakları tahribatın düşü
nülmediği kanaatini taşıyoruz. Bunu müşahhas 
(bir misali ile arz etmek isterim. 

Düşününüz ki, «Halk Kurtuluş Ordusu» 
diye bir teşekkül gizli olarak meydana geliyor 
veyahut da «Türkiye Komünist Partisi» diye bir 
gizli parifci kuruluyor. Bunlar etrafa dehşet sa
çıyorlar, adam kandırıyorlar, adam öldürüyor
lar, banka soyuyorlar ve bunların mensupları 
olan kimseler herhangi (bir öğretim müsöjesesin'e 
gidip «Biz Türkiye Kurtuluş Ordusunun men
suplarıyız.» veya «Türkiye Komünist Partisinin 
mensuplarıyız» demek suretiyle oradaki öğreti
me engel olmak istiyorlar. Anladığım şu mi
sâl ile lâalettâyin işgali, lâalettâyin önlemeyi 
(bir tutamayız. Bunun behemehal ağırlıaş'tırıl-
ması ve kanuna belhemehal ilâvesi icabeder. 188 
nci teşdid maddesi bize bu bakımdan T>ir işaret
tir. Bu sebeple bu hususun ilâvesi gerekir ka
naatindeyiz. 

1 nci Maddenin 4 ncü fıkrasıyla ilgili ola
rak, mevcut veya mefruz bâzı .gizli cemiyetlerin 
büfenle getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade 
ile bu suçların işlenmesi halinde cezanın artırıl
ması bakımından Yüksek Başkanlığa bir önerge 
dakdim ediyoruz. 

Getirilmiş olan maddenin san fıkrasındaki 
1 seneden 5 seneye kadar hapis cezasını biz az 
bulmaktayız. Zira, 188 nci maddenin haliha
zırdaki 4 ncü fıkrasında bunun asgarî haddi iki 
seneden başlamaktadır, beş seneye kadardır. 
Getirilmiş olan madde de ise, 1 seneden 5 sene
ye kadar hapis cezasına hükmolunması isten
mektedir ki, kanaatimizce gayet azdır. Biz, ya
kın tarihimizde görmüş olduğumuz tehlikeleri 
izale etmek istiyorsak ve cezalarının ağırlaştı
rılmasını istiyorsak, o takdirde belhemehal bu 
cezanın artırılmasında fayda vardır, önergemizi 
Yüksek Başkanlığa takdim ediyoruz. 

Tasarının 2 nci fıkrasının da şu şekilde de
ğiştirilmesinde fayda mülâhaza etmelkteyiz. 
«Bir kimse gayrimeşru olarak kamu hizmetleri
nin görülmesine mahsus binalar veya müştemi
lâtına girilmesine veya orada kalınmasına ce
bir ve şiddet göstererek veya tehldidererek veya 
eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa, 6 
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i aydan 2 seneye kadar hapis ve 500 liradan 

1 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolu-
nur.» Bu önergemizi de Yüce Başkanlığa takdim 
ediyoruz. 

Mulhterem arkadaşlarım; maddenin vermiş 
olduğumuz önergeler yönünde değiştirilmesini 
ve önergelerimize iltifat edilmesini rica ediyo
rum. Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Erioğan. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın. Başkan, sayın üyeler; 

Getirilmekte olan ek fıkralar hakkındaki ka
naatimiz odur ki, bu olayların arkasında yatan 
emeli, gayeyi tecziyeden uzak kalacaktır. 

1 nci fıkrada konulmuş olan 6 aydan 2 se
neye kadar olan ceza bilhassa dikkatimizi çek
miş bulunmaktadır. Malûm olduğu üzere 89 ncu 
madde 6 aylık cezayı tecile imkân vermektedir. 
Tecil müessesesinin lüzumuna inanıyoruz; ama 
bunun sık sık tekrarlanması ve bir mecburiyet 
halinde oluşu, bize bu hususta birtakım sakın
calar doğuracağı fikrini telkin etmektedir. Bu 
sebeple getirilen 1 nci fıkradaki 6 aydan 2 sene
ye kadar olan cezanın asgari haddinin bir sene 
olarak tesbitini rica ediyoruz. 

iki; üçüncü fıkradaki 1 seneden 5 seneye ka
dar olan cezanın, eski metinde 2 sene olarak 
başladığı halde burada 1 seneye indiriliş sebe
bini anlamadığımızdan ve bunun da tekrar eski 
hali ile 2 sene olarak kabulünün daha faydalı 
olacağı kanaatini taşıdığımızdan 2 sene olarak 
tesbitini teklif ediyoruz. 

Bunun dışında, getirilen metin ile eski mev
cut fıkralar tedahüller doğurmaktadır. Bun
ları uzun uzun okumak suretiyle vaktinizi al
mak ve sizi de yormak istemiyorum. Bu sebep
le eskiyi ve yeniyi birleştirmek suretiyle yeni 
bir madde halinde tedvininin muvafık olacağı 
kanaati ile bir teklif getirmiş bulunuyoruz. Bu 
teklifte, eski metinde mevcut olan cezaları ev
velâ para değerini dikkate almak suretiyle bi
raz artırmış bulunuyoruz; 50 liradan 200 liraya, 
2 nci fıkradaki miktarı da 100 liradan 500 lira
ya çıkarıyoruz. Bu suretle eski metinde mev-
cudolan ve yeni metne konan hususları ihtiva 
eden fıkraların tekrarına mâni olmak ve ceza
ların da ihtiyacı karşılıyacak şekilde tedvini 
kanaati ile verdiğimiz önergeye iltifat buyurul-
masmı saygı ile arz ediyoruz. 
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BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Tosyalı... 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok değerli 
arkadaşlarım; 

1 nci madde ile milletimizin eğitim müesse
selerinde eğitime mâni olmak istdyenlere, ka
mu hizmeti gören müesseselerimizde vatan ve 
milletimize hizmet edilmesine engel olmak isti-
yenlere karşı ilâve cezalar getirilmiştir; çok iyi 
olmuştur. 

Düşünün ki, bütün Devlet müesseselerinde 
ve müştemilâtında bu millete hizmet edenlere 
engel olmak istemektedir, oraya girişe mani 
olmak istemektedir, oradan çıkışa mâni olmak 
İstemektedir, orada ikamete mâni olmak iste
mektedir, aynı şekilde bu milletin yükselmesi ve 
ilerlemesi için bilcümle resmî ve özel eğitim mü
essese ve müştemilâtnıda eğitim yapmaya, öğ
retim yapmaya, oraya girmeye, ikâmet etmeye 
ve çıkmaya mâni olmaktadır. Buna mâni olan 
kimdir muhterem arkadaşlarım?.. Vatansız, ha
in... Buna suç denmez, buna insan denmez... 

Devlet müessesesinde iş yapmaya mâni ola
cak, eğitim müesseselerimize eğitim yapmaya 
mâni olacak, girişe - çıkışa mâni olacak; o, biz
den değildir. O, Türk Milletini yıkmak isti-
yendir. O, Türk Milletinin yükselmesine mâni 
olmak istiyendir. O halde, böyle olan kimsele
re karşı 6 ay ile 2 Sene ceza vermek, onları bu 
suça teşvik etmektir. Hele hele bu suçu küs
tahça, elinde silâhla, yüzünde maske ile ve bir
den fazla vatan hainini bir araya getirerek iş
lerse, onun cezasının 1 sene ile 5 sene ile bitme
mesi lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir insanı öldürene biz idam cezası veriyo

ruz ; bir milletin kamu müesseselerinde bu mem
lekete hizmet etmek hissini öldüren, eğitim mü
esseselerinde bu milletin çocuklarının eğitimine 
mâni olan insan, bir insan katilinden daha bü
yük suçlu olup, bir millet katilidir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) O halde bu cezaların 
iki misline çıkarılmasını, her maddedeki ceza
ların birer misli artırılmasını rica ediyoruz. 

Milletimizi içten yıkmak istiyen, dışın uşak
lığını yapmak istiyen ve bunun tatbikat sahası 
olarak da Devlet müesseselerini, eğitim mües
seselerini seçenlere bu müesseseleri mezar yap-

beyanlan-
ikinci se-

etmeyiniz. 

— O hal-

mamız lâzım; bunun için de cezasınnı mutlaka 
birer misli artırılması lâzımdır. Millî Güven 
Partisi olarak bu hususu Yüksek Meclisimizin 
takdirlerine sunarım. 

Hürmetlerimizle. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Seyd'ilbeyoğlu... 

O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEYDİ
BEYOĞLU (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlarım : 

Bâzı grup sözcüsü arkadaşlarımın 
mn yerinde olmıyacağı düşüncesi ile 
fer söz almış bulunuyorum.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Balkan, herkesin fikri. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale 
O benim vazifem. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) 
de siz vazifenizi yapın. 

BAŞKAN — Konuşmanız bitti, ş̂ m'di dinli-
yeceksiniz. 

Buyurun efendim, devam edin. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Dejvamla) 

Sayın Başkan, kimsenin haysiyetine 
teknik bir konudur. Herkes bildiği 
konuşmalıdır.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) 
ben... insanı günaha sokma.. 

BAŞKAN —• Sayın Seydİbeyoğlu; 
ter arkadaşlarımızın her konuda konulşma hakkı 
vardır, bunu da siz takdir edecek değilsiniz. 

Lütfen görüşün. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (DeVamla) — 

Biz askerlik mevzuunda onun görüşlerine hiç.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) 

ca ederim; senin 4 senene karşı 18 seı̂ e tahsilim 
var. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lûtfe|n yerinize 
oturunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu} — Kim 
demiş sana?.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Davamla) — 
Bağırma oradanı bağırma... 

BAŞKAN — Konuşmanıza devajm 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) |— Ne için 
çıktığını biliyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Davamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım.. 
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değil.. Bu, 
mevzuda 

— Senin 

parlöman-

ediniz 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) Senin gi
bi hukuçular hukuku guguk yaptı. Seni ce
bimden çıkarırım. Sana böyle cevap vermek lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı.. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 

Sözünü geri al. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sen de 

oraya çıkma. Ayıp yahu.. 
BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Sen 

biliyorsun, ben biliyorum» iddiasına mı girece
ğiz burada? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Benim 

herkesin fikrine hürmetim var. Allah Allah.. 
Rica ederim.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı.. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 

Hakkında konuştuğumu nereden anladın? 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı.. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) ,— 

«Bâzı grup sözcüsü arkadaşlarım» dedim. 
BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, ilk defa 

bu tarz sataşmalara siz vesile oldunuz; «Anla
madığınız konuda konuşmayınız» şeklinde yer
siz bir müdahalede bulundunuz.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sataştıktan 
sonra söyledi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz niçin müdahale ettiniz efen
dim? Arkadaşımızın savunmanıza ihtiyacı var 
mı? 

. Siz konu üzerinde görüşünüz efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
«Bâzı grup sözcüleri» dedim. Daha ne söyliye-
öeğimi bilmeden... 

BAŞKAN — Anladım efendim; ben onu kar
şıladım, ama siz, siz ne dediniz? «Anlamadığı
nız konuda konuşmayın» dediniz. Sizin de buna 
hakkınız yok. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
O müdahale ettikten sonra söyledim. 

BAŞKAN — O halde bu müdahaleler karşı
lıklı devam etsin mi?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu^ — 3 grup 
sözcüsü de hukukçu idi. Maksadı belli. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize otu
runuz. Lütfen oturunuz... 
. Konuşmanıza devam edin efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 

188 nci madde, Türk Ceza Kanununun cü
rümleri tadadeden 2 nci kitabının, şahıs hürri
yeti aleyhine cürümleri düzenliyen 3 ncü faslı 
içindedir. Binaenaleyh burada bahis konusu 
olan; şahıs hürriyeti aleyhine işlenen suçlardır. 
Tasarının birinci maddesinde; şahıs hürriyetin
den ziyade kamu hizmetlerinin görüldüğü; eği
tim veya öğretim yapılan müesseselerin masu
niyetini temine matuf bir hüküm getiriliyor. 
Binaenaleyh bu maddenin başka bir madde içe
risinde düzenlenmesi de belM mümkün olabilir
di. Ancak, bu maddenin; faydalı olacağını ve 
şimdiye kadar tatbik yeri bulunamamış fiilleri 
tecziye edeceğini düşünerek faydalı olduğunu 
bidayetteki konuşmamızda söyledik. 

Diğer taraftan, kanunu, elbette ki, mütehas
sıslar hazırlamışlardır ve teknik bir komisyon* 
dan da geçmiştir. Cezalar yönünden, asgari 
hadler yönünden bir kıstas tâyin etmişlerdir ve 
getirmişlerdir. 

Şimdi, maddenin eski metnindeki kısım ile 
sonradan getirilen hükümler arasında bir birlik 
kurulması esasında düşünülemez. Yeni getirilen 
hükümler, şahsın binaya girip - çıkma, okuma 
hürriyeti ile beraber binanın da masuniyetini 
korumaya matuf. Bu itibarla ikisinin arasında 
bir nüans farkı vardır. 

Diğer taraftan, bâzı arkadaşlarım, tecil hü
kümlerinin uygulanmasına imkân vereceğini 
ileri sürmekte, bu yönden asgari haddin yerin
de olmadığını ve 89 ncu maddeye göre, «6 ay» 
denilmesinin, tecil hududunun dâhilinde kala
bileceğini belittmektedirler. 

Ben, bir hususu daha hatırlatayım; 647 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesi ile tecil imkânı; 
ağır hapiste 6 aya, hapiste de bir seneye çıka
rılmıştır. Asgari haddin 6 aydan bir seneye çı
karılması ile tecil hükmünden de kurtulmuş ol
maz. 

Binaenaleyh, bu, yeni getirilen bir hüküm
dür. Tatbikatta noksanlıkları erörülürse, ileride 
artırılabilir, artırılması mümkündür. 

Ceza nisbeti bakımından getirilen hükümle
rin yerinde olduğu kanısındayım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Aytuğ?.. Yok. 
ISayın özgüner, buyurun. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın arka
daşlarım, 

Madde üzerinde bir hususa kısaca işaret et
mek için söz aldım. 

iArkadaşımın da belirttiği gibi; Türk Ceza 
Kanununun 89 ncu maddesine rağmen 647 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi, ağır hapislerde 
6 aya, hapislerde bir seneye kadar olanları tecil 
etime hakkını hüküm olarak yaz'etmiştir. Ha
fif hapislerin zaten bir seneden fazlası olmaz 
ya; olsa idi, zaten onun miktarı ve hududu 047 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde bahis mevzuu 
değil. 

Bu bakımıfdan Sayın Eroğan'ım; «Bu, 6 ayı 
bir seneden başlatalım ki, tecil hududunu aş
sın» demiş olması isabetli değildir. Eroğan'ım; 
hatırından, gözünden kaçmış olduğunu belirten 
arkadaşımızı teyidetmek için söylüyorum; 647 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki «Hapis», 
ki bizim maddede getirdiğimiz cezanın adı da 
hapistir, ağır hapis değildir. Türk Ceza Kanu
nunun 89 ncu maddesi ağır hapislerde 6 ayı, 
hapislerde bir seneyi tecil hududuna sokmuş 
olmasına rağmen 647 sayılı Kanun; bir seneye 
kadar olan hapsi de tecil kapsamı içine sok 
muş olduğu için, asgari olan miktarda herhan
gi bir değişiklik yapmak gereksiz. Ama denile
bilir ki; madem ki, 647 sayılı Kanun bir sene
lik hapsi de tecil hududuna siokmuştur; hâkim
den bu tecil hakkımı da tamamen almak, bu 
maddemdm tatbikatında daha ağırlık vermek 
için gerekir; bu, münakaşa edilebilir. 

Arkadaşlarım, 

Cezainin asgari haddi, demin de bir nebze 
belirttiğim gibi, eskiden hak idi, şimdi artık 
hak değil; mahkeme azami haddine kadar çı
kar. Temyiz buna karışamaz. O bakımdan hâ
kim tecil vermek istemiyorsa, 647 sayılı Ka
nundan istifade etmesini istemiyorsa, 647 sayılı 
Kanunun tatbikimden bu maznunu kaçırmak 
istiyor ise 89 ncu maddenin tatbiki ile bir sene 
bir gün verir ve kimse de niye bunu bir seneden 
yukarı çıkardın diyemez. O bakımdan şimdi bi
zim tatbikatta üzerinde duracağımız miktar 
- hele ki, son tevhidi içtihatlar muvacehesin
de - asgariler değil, âzamilerdir. Âzamilere ba
kalım. Hâkim tecil etmek istemiyorsa, 647 ye 
göre tecil hududu bir sene olduğundan, o hal
de ne yapar; bir sene bir gün verir. Çünkü bu-
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nun âzamisi 2 senedir ve kimse de bunun hesa
bını soramaz, hâkimin takdirine karışamaz. 
«Takdir takdirsizlikle melûf » dediğimiz bir ne
ticeye Temyiz Mahkemesi varamaz. 

O bakımdan, âzamisini yükseltmek işitiyor
sak, omu münakaşa edelim; ama asigaride bir 
seaeden yukarı çıkarmayı, hele bir seneden yu
karı çıkarıp da hâkimin tecil etme hakkını 
bertaraf etmeyi hükme bağlıyalım mı? Şimdi 
onun üzerinde duralım. 

Arkadaşlarım, 
Tecil veya 647 nin taJtlbdki madem bir sınıra 

kadar konmuş, hâkime bunu bir ölçüde, bâzı 
hallerde tatbik etme imkânını bırakmak için 
bu «asgari» ile oynamıyalım. Bunu vermek is-
tiyem hâkim, bırakalım takdirimi kullansın; 
ama takdirini kullanacak halden çıkarmak isti
yorsak, bir seneyi aşıralım. Ancak bâzı özel 
hallerde, öyle sübjektif bir hal olur ki, bu du
rumda bir şahsın hakikaten tecil hududuna gir
mesi veya para cezasına tahvil edilebilmesi 
mümkün olabilmelidir. Mümkün olmamasını is
tiyor ise, zaten tatbikatta, mahkemenin 2 sene
ye doğru yükseltmek hakkı vardır. Omun iç>a 
asgariyi 6 aydan bir seneye çıkartsak da de
ğişmez, çünkü bir fayda temin etmiyor arkadaş
larım; âzamisi de yeterlidir. Bâzı maddeler ge
lecek, onların üzerinde artırılsın diye ittifakla 
durulacağı ümidindeyimı. 

Bu hususları belirtmek için söz aldım. Say
gılar. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 

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

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve fıkralar eklenmesine dair tasarının 
1 nci maddesi ile Türk Ceza Kanunumun 188 nci 
maddesi tadil edilmektedir ve bu maddeye fık
ra ilâve edilmektedir. 

Biliyors'unuz ki, son zamanlarda bâzı suçlu
lar, görevlileri resmî binalara sokmak isteme
diler; üniversitelerimizıde, yüksek okullarımız
da öğretim aksadı, gençlerimizin büyük bir 
kısmı birtakım anarşist talebeler tarafından 
yurtlara sokulmadı. Bu madde, bunları önle
mek maksadı ile tedvin edilmiştir. 

Burada bâzı arkadaşlarımız; «Cezanın asga
ri haddi normaldir, üst kısmımı yükseltelim» 
diye beyanda bulunmuşlardır. 
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12 senelik tatbikatta gördük ki, hiçbir hâ
kim cezanın asgari haddinden yukarı çıkmaz. 
Gerçi içtihat kararı değişmiştir, ama yine de 
hâkim, «Ben asgari haddinden yükselmiyeyim, 
Temyizin görüşü değişebilir.» der. Bu bakım
dan, cezaların müessiriyetdıni artırmak için as
gari hadlerinin yükselmesi lâzımdır. 

Saniyen, 647 sayılı Kanun, cezaları tecil. 
edilmeden ceza evine girenlerin cezalarının 
1/3 ünü tenzil eder. Yani, 6 ay hüküm giye
rek ceza evine girdi ise, 4 ay yatar. Görüyorsu
nuz ki, 2 ay da oradam gidiyor. Bu bakımdan, 
biz, mümkün olduğu kadar cezaların asgari 
haddini yükseltelim. 

iSaniyen, bu maddeye göre suç işliyenler, 
Ahmet ağa, Mehmet ağa gilbi cahil vatandaş de
ğil; lise görmüş, lise tahsilini bitirmiş veya 
üniversitede okuyan, tahsilli, terbiyeli, kanunu 
bilen insanlardır. 

Size bir hâtıra anlatayım: Geçen sene in
giltere'de üniversitenin bahçesinde güneşlenen 
11 genç bayan, ingiliz Adliyesine verilerek, ah
lâk ve âdaiba aykırı hareket ettiklerinden do
layı para ve bir sene yurttan çıkartma cezası
na çarptırılmışlardır. Bir sene yurttan çıkarma 
cezası... Bizde olsa; ne olacakmış, güneşlensin
ler der geçeriz. 

Hâkimlerimizin eline yeni kanun hükümle
rini vermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde 
hâkimlerimiz eli, kolu bağlı, «Ne yapayım, ye
ni çıkan suç türleridir, bunlara, kanun ceza 
tertibetmiyor. Suç sayılmıyan fiilden dolayı da 
ceza verilemez.» diyor. Bu bakımdan birçok 
suçlular eli, kolu serbest olarak geziyorlar. 

Saniyen, bir de buraya fıkra ilâve edilmesi
ni teklif ettim. Çünkü, yine son zamanlarda gö
rüldüğü gibi, üniversitelerimizde, bâzı anarşist 
talebeler sınıfa giriyor, öğretim üyesinin gö
zü önünde, «Buyurun çocuklar, forumumuz 
vardır, dersi kesin» diyor, öğretim üyesi ona 
seyirci kalıyor. Talebelerin zaten canına min
net; haydi bakalım foruma gidiyorlar, üniver
sitelerimizde ders yapılmaz hale geliyor. Bu hu
susla ilgili olarak bir fıkra ilâve edilmesi için 
önerge verdim. 

Madde yerindedir, asgari ceza hadlerinin 
de yükselmesi lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Müderrisöğlu, buyu

run. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Görüşmekte olduğumuz, fevkalâde mühim 
olan, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısının 1 nci madde
sinde şahsi fikirlerimi arz etmek üzere huzuru
nuzu işgal ediyorum. 

Bâzı arkadaşlar, madem ki, bu hufkukî bir 
mevzudur, bu işi bllmiyen arkadaşlarımızın ko
nuşması doğru değildir şeklinde... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Size ait de
ğil söylediklerimiz, o kendisini bilir. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, bu mese
le bitti, tazelemeyin lütfen; madde üzerinde gö
rüşün efendim, 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Devamla) — 
Yalnız, bilirsiniz ki, hukuk, akıl ve mantığın 
bir mühassalasıdır. Birçok hükümlerde, karar. 
larda hukukçuların hepsinin birleştiği çok defa 
vâki değildir. Binaenaleyh, bu mevzuda ben de 
teknik bilgiden ziyade aklımı, mantığımı ve bu
na hayattaki tecrübemi ekliyerek fikirlerimi 
arza çalışacağım. 

Bu 6 aylık asgari ceza, benim şahsi görüşü
me göre azdır, bunun yükseltilmesi lâzımdır. 

Son fıkrada, «1 seneden 5 seneye kadar ceza 
hükmedilir» denilmektedir. Yine şahsi kanaati
me göre, bunun asgarîsi olan 1 sene azdır, 2 se
neden başlatılması lüzumludur. 

Bu hususta bir de önerge verdim, önergeme 
iltifat edilmesini istirham ediyorum. Aslında, 
bir boşluğu doldurması bakımından madde iyi 
tedvin edilmiştir, yalnız bu cezaların asgari 
hadlerinin biraz yükseltilmesinde, şahsi tecrü
beme dayanarak fayda mülâhaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın îmer. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tasarının tümü üzerinde söz almıştım, fakat 

yeterlik önergesi verildiği için ve Meclisin de 
kanunları biran evvel çıkarması tezine uyan 
düşünüşte bir insan olduğum için yeterlik öner
gesi aleyhinde söz alma durumuna gitmedim, 
«yeter ki, bu kanun çılkmış olsun düşüncesi 
içinde...» 

Yalnız, maddelere geçildiği zaman, tümü 
üzerinde söylemek istediğim birtakım hususla-
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il maddeler'in bünyesiyle uygun olaraik ifade 
edebileceğim kanaati içindeydim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanunun tümü üzerinde görüşülmüş olmak

la beraber, tasarının esasını benimsemiş bir in
san olmama rağmen, getirilen hükümlerin ihti
yaca salih olamiyacağı kanaati içindeyim. Bu
rada bir değişiklik önergesi verecek değilim; 
yalnız kanunun gerekçesinde, Adalet Bakanlı
ğının Türk Ceza Kanunu üzerinde yapılacak 
birtakım değişikliklerle ilgili çalışmalar olduğu 
belirtilmektedir; bu değişiklikler üzerinde da
ha geniş bir çalışmaya esas olur düşüncesiyle, 
şu maddelerin değiştirilişi sırasında, buraya ge
tirilen ve alelacele hazırlanmış olduğu anlaşı
lan bu madde de dâhil, maddeler üzerinde de
ğişiklik yapılmasına ışık tutacak bir hususu zik
retmek için söz almış bulunuyorum. 

Bu tasarının getirilmesi, bilindiği üzere 
memleketimizde doğan birtakım anarşik hare
ketler vesilesiyledir. Teklif sahibi Sayın Teki-
nel'in belirttiği ve Hükümet tasarısında da yer 
aldığı gibi, bu hareketler bu maddelerin içine 
sığmış olan hareketler değil, Devletin bünyesi
ne karşı yapılan hareketlerdir; yani, Türk Ce
za Kanununun 125 nci maddesinden başlayıp 
devam eden hallere dairdir. 

Bunun tatbikatta zararı doğacaktır, bu ba
kımdan söylüyorum; Ceza Kanununda madde
ler arasındaki İrtibatı muhaf aza etmek bakımın
dan söylüyorum. İstanbul'da son olarak örfi 
idare mahkemesinin Ömer Ayna hakkında ver
miş olduğu karar Askerî Temyiz Mahkemesi ta
rafından bir bozma gerekçesine bağlanılmıştır. 
Bu da, oradaki fiilin 146 ncı madde üe olan irti
batı sebebiyledir. 

O halde, burada hükümleri bağlarken, yu-
kardaki fıkra hükmü denildiği kadar acele ola
rak hazırlanmamış olasydı, Devletin bütünlü
ğüne karşı işlenen fiillerde de bunun cezası şu 
kadar fazla olur diye getirilmek durumu hâsıl 
olurdu. Ama bugün buradaki kanun tasarısının 
her maddesini ayrı ayrı bu şartlar içinde getir
mek gerekirdi. Fakat dediğimiz g'M bu tasarı
nın aslına olmamak şartiyle, maddelerinin neti
ceye sâri olamiyacağı yolunda Adalet Komis
yonunda yapmış olduğum konuşmada - ki söz 
hakkım mahfuzdur diye altında imzam vardır -
bu noktaları genişliğine belirtmiştik. Fakat, 

1 burada olduğu g'M, acele olarak cemiyetin ni
zamını sağlıyabilmek ve bundan sonraki hare
ketleri önliyebilmek için bir tasan getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bu madde de bu şekilde kabul 
edilmiş ve bu şekilde sunulmuş bulunmaktadır. 
Gönül isterdi ki, bunlar arasında teselsül olsun, 
alelacele getirilmiş bulunmasın. 

Bu alelacele keyfiyeti nereden çıktı diye söy
lenebilir. Meselâ, en basit bir misal olarak; 
komisyonda tasarının 4 ncü maddesi olarak ge
tirilen, 237 nci maddeye 4, 5, 6 ncı fıkraların 
eklenmesi yolunda bir teklif vardı. Bunun ko
misyon tarafından kaldırılması bunun en açık 
bir misalidir. 

Teklif alelacele getirilmiştir. 
Şöyle k i . : 
Sayın Tekinel'in teklifi 29 . 5 . 1970 te geti

rilmiş, komisyon bunu 2 . 6 . 1970 te Meclise 
sevk etmiş. İkinci olarak, Sayın Tekinel 
29 . 5 . 1971 de yeniden bir teklif getirmiş ve 
bu teklif Adalet Komisyonunda görüşülürken 
29 . 6 . 1970 tarihinde Hükümet bir tasarı ge
tirmiş teklife karşılık ve nihayet bunu komis
yon müzakere ederek Meclise sevk etme duru
mu içinde bulunmuştur. 

Benim teklifim şu yolda olacaktır : Bu mad
de çıkarılırken bilhassa Devletin bütünlüğüne 
karşı işlenmekte olan bu suçlarla ilgili olarak 
cezai yönden ilerde bir değişiklik yapılması me
selesi nazarı itibara alınmak kaydiyle, fakat as
gari ve azami hadleri bu ölçü içinde nazarı iti
bara alınarak, yani yüksek tutularak kabul 
edilmesi yolunda verilen tekliflere itibar edil
mesini, bugün için ve konuşmaların beş dakika 
ile tahdidedildiği bu müzakereleri de nazarı iti
bara alarak, arz ve teklif ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen sa
yın üye yok. Sayın komisyon söz talebetmiştir. 

Buyurunuz Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sözlerime başlarken, evvelâ, Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısına muhterem grup sözcülerinin gösterdik
leri alâkaya komisyon adına teşekkürlerimi arz 
etmek isterim. 
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Ancak, muhterem sözcülerin bâzı endişeleri
ni bertaraf etmek için birkaç noktayı açıkla
mak üzere huzurlarınıza geldim. 

Evvelâ, Sayın Kübilây tmer'in ifade ettik
leri gibi bu kanun alelacele hazırlanmış değil
dir,.. 

MUSTAFA KUBÎLÂY ÎMER (Konya) — 
Tarihlerini verdim efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FtK KOR ALT AN (Devamla) — Bu tasarı 
12 Mart öncesi iktidarı tarafından hazırlanıp 
Meclise sunulmuş ve Adalet Komisyonu tara
fından müzakere edilerek yine grupların ittifa
kı ile kabul edilmiş olan metne çok yakın hü
kümler ihtiva etmektedir. 

Ayrıca, komisyondaki müzakerelere Sayın 
Kuibilây îmer arkadaşımız da iştirak etmişler 
ve üzerinde geniş tartışmalar yapılarak yüksek 
huzurunuza getirilmiş bulunan bir tasarıdır. 

Sayın Turhan özgüner arkadaşımın tasarı
nın tümü üzerindeki müzakereler sırasındaki 
bir kanaatine de katılmadığımızı 1 nci ma'dde 
vesilesiyle ifade etmekte fayda olduğu kanaa
tindeyim. 

Sayın Özgüner, maddelerde kasıt unsurunun 
derpiş edilmediğinin umumi bir noksanlık ol
duğu yolunda kanaatlerini izhar ettiler. 

Aslında bu tasarı ile gelen değişiklik ve ek 
maddeler, hepsi birer cürüm olduğu için, Türk 
Ceza Kanununun 45 nci maddesi cürümlerin 
mutlaka kasıt unsurunu ihtiva etmesi lâzımgel-
diğini ifade ettiği için, her hükme ayrıca bir 
kasıt unsurunu ilâve etmek kanun tekniğine 
aykırı olacağı cihetle, bu husus alınmamıştır. 

Sayın Seydibeyoğlu arkadaşımızın 188 nci 
madde üzerinde bir teklifleri oldu; «Gayrimeş-
ru olarak» tâbirini kullanan 188 nci maddenin 
2 nci fıkrasını, «gayrimeşru maksatla» şeklin
de değiştirmeyi teklif ettiler. 

Bu teklif ilk bakışta haklı görülebilecek bir 
teklif gibi ise de biz buna katılamıyoruz. Se
bebi şu : 

«Gayrimeşru olarak» sözü ile «Gayrimeşru 
maksatla» sözü arasında ince bir nüans farkı 
vardır. Yine Türk Ceza Kanununun 179 ncu 
maddesinde şahıs hürriyetini tah'didedici cü
rümlerden biri tanzim edilirken, «Gayrimeşru 
surette» demektedir. Yani, bir şeyin sureti, şekli 
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olarak ifade edilebilir ama, «maksatla» dediği
miz zaman o fiili işliyen şahsın maksadını teş
his gayet güç olacağı için ve tatbikatçıyı bu 
maddenin uygulanmasında güçlük içine sok
muş olacağımız için, aslında, «maksatla» sözü 
ile «olarak» sözü arasındaki bu nüans farkın
dan kaçınmak maksadiyle «maksatla» kelime
sinin kabulünü doğru bulmamaktayız. 

Ancak ne var ki, Sabahattin Araş arkadaşı
mızın ifade ettikleri gibi, 188 nci maddenin asıl 
metindeki cezaların teşdit unsuru olarak ko
nulmuş olan son fıkrayı biz.de kabul etmekte
yiz, bu hususta arkadaşımızın kanaatine katıl
maktayız. Zira, burada, «Birkaç kişi tarafın
dan birlikte yahut mevcut veya mefhuz bâzı 
gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit kuv
vetlerinden istifade ederek işlenmiş ise» den
mek suretiyle, ki yine bir arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi Devletin tümlüğü aleyhine işlenmiş 
olması halini de buraya ilâve edelim dediler, 
bu bir nevi 12 Mart öncesi tedlhiş hareketlerini 
içine alan benzerlikteki suçlan da kapsadığı 
için bunun son fıkraya ilâve edilmesi hususun 
da Komisyonumuz müspet kanaat taşımaktadır. 
Hattâ, bu hükmün son fıkraya alınması halin
de, cezanın asgari haddinin bir seneden iki se
neye çıkarılarak iki seneden beş seneye kadar 
hapis cezası hükmolunması hususunda da müs
pet kanaat taşıdığımızı arz etmek isterim. 

Ancak, bir muhterem arkadaşım, Devletin 
tümlüğü aleyhine işlenmiş olması halinden bah
settiler. Esasen Türk Ceza Kanununun 79 ncu 
maddesi, «Bir fiil ile muhtelif maddeler Mâl 
ediliyorsa en ağır cezayı gerektiren madde ile 
cezalandırılır» şeklinde bir umumi hüküm ihti
va ettiği için, 79 ncu madde delaletiyle, o hal
lerde tatbikatçı hâkim âzamiye hükmetmek su
retiyle bu gaye tahassül edeceği için, maddenin 
metnine ayrıca böyle bir cümlenin ilâvesini de 
kanun tekniğine aykırı bulmaktayız. 

İMâruzatımız bu kadar, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

ISABAHATTÎN ARAŞ (Erzurum) — Bir 
sualim var Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, tasarının 1 nci maddesinin son fıkra
sında; «Eğer yukanki iki fıkrada gösterilen 
fiil; silâhla veya kendini tanınmıyacak bir ha-
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le koyarak...» denmek suretiyle silâhtan bahse
diyor. Saym Komisyonun acaba sopayı da, si
lâhı tadadeden Türk Ceza Kanununun 189 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasının 3 ncü bendinde adı 
geçen «Tecavüz ve müdafaada kullanılan her 
türlü keski ve delici veya bereleyici...» âletler
den saymakta mıdır? Sopanın da bereleyici 
âletlerden olup olmadığı hakkında bir kanaati 
Var mıdır? 

[Müsaade ederseniz sorumu biraz açıklıya-
yım?.. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
ISABAHATTiN ARAŞ (Erzurum) — Tatbi

katta bu mevzuda güçlük çekilmektedir, sopa
nın silâhtan mahdut olup olmadığının zabıtla
ra geçmesinde fayda vardır. 

(ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sopa silâh değildir... 

BAŞKAN — O kadar mı efendim sorunuz? 
(SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Evet 

efendim. 
IBAiŞKAN — Evet Sayın Koraltan. 

İADALET KOMİSYONU SÖZ€ÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, sopa aslında bir silâh değildir. Türk Ce
za Kanununun 189 ncu maddesinin 3 ncü fık
rası «bereleyici» tâbirini kullanmakta ise de, 
sopanın da bereleyici olduğunu düşünerek «so
pa da silâh mefhumu içine girer,» şeklinde bir 
yargı yapmak mümkün değil. Ancak, suçun 
şekline göre ve sopanın yapısı, kalitesine göre, 
bu hâdisede sırf bu suçu işlemek maksadiyle 
tedarik edilmiş ve bereleyici vasıfta olan sopa
lar mevcut ise, onu; bu suçun bereleme gibi ce
bir ve şiddet kullanmak, onu, cebir ve şiddeti 
tahakkuk ettirmek maksadiyle hazırlanmış - me
selâ sert ağaçlardan yapılmış, ve hattâ insanı 
öldürecek yapıda, bir insanı ağır yaralıyacak 
mahiyetteki - sopaları silâh vasfında kabul edip 
etmemek, Sayın Türk hâkiminin takdirine bağ
lı olacaktır. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sureti mahsu-
sada yapılmış olması halinde... 

(ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Sureti mahsusada 
yapılmış olması halinde elbette ki bunu hâkim
lerimiz silâh mahiyetinde kabul edecekler, ama 
tesadüfen ele geçirilmiş ve bereleme hüviyetin

de elan bir değnek parçasının silâh kabul edil
mesi mümkün değil... Gerçi tatbikatta sopanın 
silâh sayıldığı veya sayılmadîğı yönünde içti
hatlar mevcut, ama biz, şu 188 nci maddenin 
tatbiki Birasında, ancak bu suçun istenilmesinde 
cebir ve şiddetin tahakkuku için sureti mahsu
sada tedarik edilmiş olan sopanın silâh sayıl
ması lâzımgeMiği kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. 
(BAŞKAN — Soru cevaplandınlmıştır. 
!Buytırun Sayın Seydiibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Gayrimeşru olarak» tabiriyle «gayrimeşru 
bir maksatla» tâbiri... 

BAŞKAN — Onu söyledi Komisyon. 
MEHMET SEYDÜBEYİOĞLU (Devamla) — 

Efendim, tasarının bu madde ile ilgili gerekçe
sinde aynen şu cümle kullanılmış : «Şüphesiz 
ki, bu fiiller gayrimeşru maksatla ve buralar
dan istifadeyi önlemek gayesiyle cebir ve şid
det veya tehdit gösterilerek yahut eşya üzerin
de zor kullanılarak istenmelidir.» deniliyor. Bi
zim teklif ettiğimizde ise, gerekçeye uygun ola
rak «gayrimeşru bir ' maksatla» ibaresi var, 
maksatla da değil de «bir» kelimesini ilâve ettik 
daha salüm olsun diye : Şimdi; benim teklif et
tiğim ibarenin karşısında oldukları takdirde ta
sarıyla komisyon çelişki halinde olmuyor mu? 
Bu ciheti rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Koraltan, kısaca. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FÎK KORALTAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, gerekçenin ifadesi şüphesiz ki, kanun 
metni mahiyetinde değildir. Yani, o suçu işli-
yen şahsın maksadının kanun ve nizamlara ay
kırı olması, yani gayrimeşru olup olmaması hu
lusu ayrıca suçun içine bir unsur olarak girer
se, herkes bu suçu kasten işlediği halde, meselâ 
girdiği yurda veya üniversite binasına giriş 
şekli gayrimeşru olduğu halde, maksadının o 
olmadığı yolunda tevile kaçıp, belki de hakiki 
maksadını gizliyerek yüiksek mahkemeyi ya
nıltma teşebbüslerine girecek veya belki de ya
nıltabilecektir. O sebeple biz, teşhisi çok güç 
olan «maksat» kelimesini kullandığımız zaman 
tatbikatçıyı maddenin tatbikinde güçlük için© 
sevk etmiş olacağız. Haddizatında, gayrimeşru 
hareket etmiş olduğunun da iddia makamınca 
tevsiki gerekmekteyse de, maksadının tevsiki' 
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çok güç olacağı için, hareketinin gayrimeşru 
'olduğunu tevsik etmek maddeyi tatbik etmek 
(bakımından daha kolay olacağı için «maksat» 
kelimesi, yerine, madde metnimde «olarak» ke
limesini aldık. Nitekim 179 ncu madde de «gay
rimeşru surette» demektedir; «Gayrimeşru 
maksatla» demiyor... Yani, kanunda bir de ifa
de tarzında vahdeti temin etmek maksadiyle de, 
«olarak» kelimesini «maksatla» kelimesine ter
cih etmekteyiz. 

(Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Soru mu efendim? Buyurun. 
NTOİ EROĞAN (İstanbul) — Mevcut mad

dede «Bir kimse bir şeyi işleyip veya işleme
mek..» diye başlıyor; üçüncü fıkra da, «birkaç 
kişi tarafından birlikte işlenirse» diye tecrim 
etmekte; yeni getirilen fıkralarda is>e, ki başı
mızın belâsı olmuş hâdiselerle ilgili olarak, sa
dece «(bir kimse» diye başlamakta; burada bir 
toplum hareketini teslblt etmemektedir. İkisi 
arasındaki bu açık fark, yeni getirilen fıjkralar 
eskilerle birleştirilmediği için - ki bizim öner
gemiz hirleştirilmesi lüzumu üzerindedir - bura
ya temas etmediler; birleştirilmediğine göre, 
yeni getirilen fıkralarda bir zaıf teşkil etme-
ınekte midir; yahut etmekte mildir, kanaatleri? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, ıben arz etmeyi unuttum; esasen 188 
nci maddenin ilâve fıkralariyle asıl metin ara
sındaki farkı tebarüz ettirmek gerekmekte... 

Aslında şahsi hürriyeti tehdidediei suçlar 
faslmdaki 188 nci maddenin mevcut hükümleri 
emredici, cebri hüviyette; yani bir şahsın hare
ket ve kararlarını tahdideden, tehdideden cü
rümleri nizamlamakta. Halbuki bizim getirdiği
miz ilâve hükümler, şahısların veya topluluk
ların ilim ve sanat hürriyetlerini tahdideden, 
bir nevi şahıs ve hürriyeti tehdidediei suçların 
tadadi bir kısmını ifade etmektedir. Aslında şa
hısların hürriyetlerini tahdidedioi suçlar Türk 
Ceza Kanununda, meselâ siyasi hakların kulla
nılmasını memeden 174 ncü madde, yağmayı ni-
zamlıyan 495 nci madde, bunun gibi özel suret
te şahıs hürriyetini tahdiıdıedici suçlar tadadi 
olarak Ceza Kanununun muayyen hükümlerin
de sıralanmıştır. 188 nci madde bunların dışın
da, umumi olarak, Ceza Kanununda teker teker 
sıralanmamış hürriyeti tehdidediei suçlan umu-
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mi bir hüküm altımda toplamış, bir şahsın ira
de serbestisini, karar verme hakkını tahdideden 
cürümler için umumi mahiyette bir hüküm vaz'-
etmiştir. 

ıBiz şimdi 188 nci maddeye bu ilâvelerle, bir 
şahsın veya topluluğun ilim ve ısanat edinme 
hürriyetini tahdideden suçlara, âdeta tahdidi 
bir hüküm vaz'etmiş bulunmaktayız. Onun için, 
bir şahsın - yani birinci fıkrasında - bir toplulu
ğa karşı bu suçu işlemiş olması halini; son fık
rasında da toplu olarak işlenmesi halini, hattâ 
biraz önce Sabahattin Araş arkadaşımızın tek
liflerine katılmak suretiyle ifade ettiğimiz gibi, 
mevcut veya mevhum gayrimeşru cemiyetlerin 
gösterdikleri güçlerden istifade edilerek veya 
slilâhla veya kendisini tanınmaz hale koyarak 
İşlenmiş olması halini de teşdit edici hüküm ola
rak nizamlamış bulunmaktayız. Onun için bu 
ikinci fıkranın «'Bir kimse..» şeklinde başlamış 
olması bir noksanlık değildir; çünkü son fıkra
da birkaç kişi tarafından birlikte işlenmesi ha
linde toplu işlenmiş olması halini de daha ağır 
müeyyideye bağlamak için, aslında bir zaruret
ten doğmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha işa
ret etmek isterim: Bâzı arkadaşlarımız İ n c i 
maddedeki altı aydan bir seneye kadar olan mü
eyyideyi kâfi görmediler, ama, aslında bu şu 
bakımdan kâfidir; muhterem arkadaşlarımız şu 
noktada yanıldılar: Aslında 647 sayılı İnfaz 
Kanunu altı ay değil, bir yıla kadar olan suç
larda tecili kabul etmektedir. 

«Acaba 1 nci fıkradaki suçun tec'll hudutları 
içine girmesi doğru mudur, değil midir?» hu
susunun müzakeresi Komisyonumuzda yapılmış, 
hattâ bâzı arkadaşlarımız, «silâhla veya kendi
ni tanınmaz hale koyarak veya toplu halde iş
lenmesi halinde dahi hâkime takdir yetkisi bı
rakalım, belki masum birkaç talebe kanunun 
gayesi seviyesi altında bir suç işlemiş olursa, hâ
kim ona tecil imkânı verebilsin», şeklinde bir 
telâkki içine girmişlerdir. O sebeple de, as
gari haddi iki sene düşünürken, Komisyon, 
«Bir seneden beş seneye kadar» demiş idi. Ya
ni ikindi fıkrada dahi tecil hükümlerinden sa-

• 

nığın istifade etmesini düşünen arkadaşlarımız 
oldu. Fakat Sabahattin Araş arkadaşımızın 
ikazı üzerine, bizler de ikinci fıkradaki seviye
de bir suçun, Komisyon olarak, tecil hudutları 
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içine giren asgari hadde kalmış olmasına pek 
iştirak edemediğimiz için, Sabahattin Araş ar
kadaşımızın kanaatine katıldığımızı ifade et
miş olduk. Yani kanunun birinci bölümüyle, 
188 nci maddenin 1 nci fıkrasiyle 2 nci fıkrası 
aslında birbirinden ayrı mahiyette suçlar için 
konulmuş cezai hükümler olduğu için; birinci-
sindeki cezai haddinin altı aydan iki seneye 
kadar olması, hem 79 ncu madde delaletiyle hâ
kime, daha ağır ceza vermek suretiyle tecilin 
dışına çıkan bir ceza ile mahkûm etme imkânını 
vermekte, hem de o suçun işleniş şekli ve cemi
yete vermiş olduğu zarar nisbetinde cezayı hem 
tahfif etmek maksadiyle tanılan edilmiş bulun-
makta'dır. Sayın Eroğan'ın endişeleri bu se
beple varit değildir. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın tmer'in bir 
sorusu var, ayrıca Sayın Bozatlı söz istemiştir, 
ayrıca da bu madde ile ilgili önergeler vardır. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın ismail Hakkı 
Akdoğan'm da, Maraş. ilinin adının «Kahraman 
Maraş» olarak değiştirilmesiyle ilgili üç mad
delik teklifin bugün görüşülmesi için de bir 
önergesi bulunmaktadır. Bu önerge kabul edil-
ıdiği takdirde olmak kaydiyle, bu işlerin hita
mına değin müzakerelerin uzatılmasını tasvip
lerinize arz ediyorum.. Kabul edenler... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — iyi anlaşıl
madı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dinlemediniz ki efendim... 

Efendim, bu maddeyle ilgili önergelerimiz 
vardır, onları halledelim diyoruz. Ayrıca söz 
istiyen bir arkadaşımızla, soru soracak bir ar
kadaşımız var. Bir de Maras ilinin isminin de
ğiştirilmesi ile ilgili kanun teklifinin görüşül
mesi isteği var. Bu müzakerelerin sonuna ka
dar çalışmaların uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bunları ayı
ralım Sayın Başkanım. Ayrı ayrı oylayınız 
efendim. 

BAŞKAN — Ben ayırdım Beyefendi; «Şu 
önerge kabul edildiği takdirde» diye bunu is
tisna tuttum. Tabiatiyle evvelâ Türk Ceza Ka
nunundaki değişiklikle ilgili noksan muamele
mizi esas alıyorum, arkasından bu önergeyi de 
kabul ederseniz ayrıca bir oylama yapmamak 
için beraber oya sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Altı oya karşı 
yedi oyla kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın İmer, sorunuzu sorunuz. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Efendim, iki hususu sormak istiyorum, anlaşıla
madı. 

Teklifin geliş zamanı bakımından şunu sora
cağım : 29 . 5 .1971 tarihinde Sayın İsmail Hak
kı Tekinel"in kanun teklifi, 29 . 6 . 1971 tari
hinde Sayın Hükümetin kanun tasana verilmiş. 
15 . 7 . 1971 tarihinde de tasarı Komisyon tara
fından Millet Meclisine sevk edilmiştir. Bu du
rum içerisinde, acelecilik yoktur, dendi. Konu, 
yalnız Komisyon bakımından değil, Hükümet 
bakımından da ele alınmıştır. 

İsmail Hakkı Tekinel'in kanun teklifi ile 
Hükümetin tasarısı arasında geçen zamanı na
zarı itibara alırsak, Hükümetlin 29 . 6 . 1971 
tarihindeki tasarısının 15 . 7 . 1971 tarihindeki 
kabulünü nazarı itibara alırsak, ikisinin ara
sında zaman bakımından bir çabukluk... 

BAŞKAN— Sayın İmer, sorunuzu sorunuz 
lütfen,, izahata geçmeyiniz. Size göre geç fa
kat öbürüne göre geç değildir. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Peki efendim, öbür soruma geçiyorum. 

ıSayın Komisyon adına konuşan sözcü ar
kadaşımız, Devlet güvenliği aleyhine işlenen 
suçlar mevzuu üzerine «Türk Geza Kanunu
nun 79 ncu maddesi hükmü buna kâfidir.» de
mişlerdi. 

Bu mesele etrafında kısaca hatırlatmak is
tiyorum, Ömer Ayna hakkımda banka soyma, 
adam öldürme ve 146 nci madde hakkında 
iki ayrı tatbikat Askerî Temyiz tarafından 
son bir karara bağlanmıştır. Zaman müsaidol-
madığı için teferruata girmiyorum; yalnız bu 
hususu ifade edeyim : «79 ncu madde hal
leder» dediklerine göre; 79 ncu madde ise 
«işlediği bir fül ile kanunun muhtelif ah
kâmını ihlâl eden kimse, o ahkâmdan en şedit 
cezayı tazammun eden maddeye göre ceza
landırılır.,.» 

BAŞKAN — Sayın imer, lütfen sorunuzu 
sorunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Efendim, bir adam fiilî ile 188 nci maddeyi 
ayrı 146 nci maddeyi ayrı bir gün ihlâl eîtse... 

BAŞKAN — Gün değil efendim, fül esas; 
gün meselesi değil. 
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MUSTAFA KUBILAY İMER (Konya) — 
188 nci madde ve 146 ncı madde ile irtibat 
halinde bulunmak durumunda ayrı ayrı suç 
getirilmemiş olduğuna göre, bunun 79 ncu 
maddeye göre, bir fiil ile muhtelif suçlar iş
lediği kabul edildiğine göre, iki ayrı zaman
da 146 ve 188 nci maddeyi ihlâl elenler hak
kında nasıl bir hüküm tatbik edilebilir? 

BAŞKAN — Ayrı zamanda mı, aynı za
manda mı diyorsunuz? 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Ayrı ayn zamanlarda. 

BAŞKAN — O zaman fiiller de değişiyor 
Sayın imer. Komisyon bunu cevaplandır-
omşıtı. 

ADALET KOMİSYONU SöZCtÜSti TEV-
FİK KORALTAN (Devamla) — Efendim, ace
leye getirilmiş olma mevzuunu kısaca arz ede
yim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri aynı gayeye hizmet eden Ana
yasa kuruluşlarıdır. Aynı içtimai fayda ga
yesi ile Adalet Partisi iktidarının aynı mahi-
yetlerdefci Ceza kanunu tasarısı, 23 . 2 . 1968 
tarihinde Meclise sevk edilmiş ve Komisyon
da müzakere edilmiştir, Kubilay imer arka-
kadaşaımızın «29 . 6 . 1971 tarihinde Meclise 
sevk edilanişltir» dediği tasan aynı hükümleri 
ihtiva etmektedir; pek az değişiklik var
dır. Bu husus Komisyonda müzakere de edil
miştir. 

Şimdi, ikinci bir Hükümet aynı mahiyette 
bir tasanyı altıncı ayda vermiş de, sekizinci1 

ayda Umumi Heyete gelmişse,, iki ay içinde 
ve fakat ikinci defa müzakeresi yapılmış olan 
bir tasarının aceleye getirilmiş olmasının 
mümkün olmıyacağmı söylemek istemiştim. 

İkinci suallerine gelince : 
79 ncu madde, bir fiil ile Türk Ceza Kanu

nunun birkaç maddesini birden ihlâl etme 
hallini kapsar. İki ayn günde aynı fiilin iş
lenmesi mümkün olmadığı için, arkadaşımı
zın endişesi varit değildir. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar : 

Bu madde üzerinde bir hayli arkadaşın de
ğiştirge teklifleri var. Bu teklifleri yalnız 

önerge sahiplerinin izah imkânı olduğu ve bi
zim ise bu öneragelerin sakıncalı taraflarını 
belirtme imkânımızın bulunmayışı sebebiyle 
hayli söz alındı. Buna rağmen, bilhassa bu de
ğiştirge önergeleri ile ilgili bulunan konuyu 
kısaca arz etmek üzere ben de söz aldım. 

Bâzı arkadaşlanmız haklı olarak, bu mad
dede tâyin edilen cezaların kifayetsizliğin
den bahsediyorlar. Bu arkadaşların bilhassa 
hislerimize hitabeden bu düşüncelerine katıl
mamak güç. Hakikaten bu cezalan mümkün 
olduğu kadar artırmak iyi bir yoldur; biz
de katılıyoruz. Ancak ne var ki, karşımıza 
önüne geçemediğimiz, yenemediğimiz, toplu
mun birtakım değişmez kanunları çıkmakta
dır. Cezalan alabildiğine artırdığımız, hu
kukta «nasafet», «insaf» dediğimiz kuralı 
aştığımız takdirde, karşımıza derhal bu ceza
ların tatbik edilmemesi gibi bir yol, bu suçu 
işliyen kimseler hakkında beraet karan al
mak gibi önliyemediğimiz bir sonuç doğmak
tadır. 

Bu itibarla, cezaların miktan ölçüsünde 
kanaatim odur ki, bu ihtisas komisyonu olan 
Adalet Komisyonu, sanırım bu konuyu enine 
boyuna tartışmış, mevcut örneklere itibar et
miş ve verilmesi mümkün olacak cezanın 
miktannı, bu ihtisası dâhilinde tâyin etmiş
tir. 

Bu itibarla ben, cezalann miktarı üzerin
de fazla oynamanın hatalı sonuçlar doğura
cağını ifade etmek istiyorum. 

Bu, «Beraetle neticeleniyor» deyiminde her 
hangi bir kasıt aramayın, ama, bu bir gerçek
tir. Biz nasıl bir kanun yaparsak yapalım,, 
hâkim insaf kaidesini nazara almak, objektif 
hareket etme kurallarına sadık kalmak zorun
dadır. 

Bu itibarla, ben zannediyorum iki, bu ce
za miktan konusunda kâfi hassasiyet gös
terilmiştir, maddenin bu yöndeki vasfını fazla 
değiştirmek bizi hataya sevkedebilir. 

Komisyon sözcüsünün izahatını dinledik
ten sonra bir hususa daha değinmek zorun
da kalıyorum : Bir teklif sahibi arkadaş, «Dev
letin bütünlüğünü bozan suçlann da buraya 
ithal edilmesi» şeklinde bir talepte bulun
muşlar; Komisyon da buna itibar edici bir be
yanda bulundu, bu itibarla bu noktaya da 
dokunacağım. 
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Birçok arkadaşın bütün teferruatı ile bil
diği Türk Ceza Kanunu oldukça iyi hazır-
lanmış, çeşitli fasıllara, bölümlere ayrılmış
tır. Her fasıl altında, meselâ «Kişi hürri
yeti aleyhine işlenen cürümler» deyince, onun 
arasında hepsini bulursunuz. «Devletin şah
siyeti aleyhine işlenen cürümler» deyince, 
orada yalnız arkadaşımın biraz evvel bahset
tiği Devletin bütünlüğünü bozucu suçlan bu
lursunuz. 

iŞimJdi, kişi hürriyeti aleyhine işlenen cü
rümler kısmında bulunan 188 nci maddeye, 
kalkıp 148 ve mütaakıp maddelerde bulunan 
Devletin emniyeti aleyhine işlenen cürmü ithal 
ettik mi, Türk Ceza Kanununun bütünlü
ğünü, sistematiğini, tamamını bozmuş olu
ruz. Maddenin bu noktada bozulmaması ge
rektiği kanısını taşıyorum. 

Madde hakkındaki beyanım bundan ibaret
tir. Çok önemli bir hata bulunmadıkça, ih
tisas komisyonu olan Adalet Komisyonunun 
hazırladığı metnin aynen kabul edilmesi bizi 
çok daha az hatalı duruma getirir. Yapıla
cak değişiklliıkler, bizi, mutlak bir hataya yak
laştırmış olacaktır. 

ıSaygılanımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 

var mı?. Yok. 
Değişiklik önergelerimi okutuyorum efen

dim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Nuri Eroğan 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 188 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her kim, bir şeyi işlemek veya işlemesine 
müsaade etmek, yalhut o şeyi işlememeye mec
bur etmek için diğer bir şahsa cebir ve şiddet 
gösterir veya onu tehdidederse bir seıneye ka
dar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm olur. 

Eğer o kimse, tasavvur ettiği maksadı is
tihsal etmiş ise, hapis cezası bir aydan onsekiz 
aya ve ağır para cezası 100 liradan 500 liraya 
kadardır. 

Her kim, gayrimeşru olarak, kamu hizmet
lerinin görülmesine mahsus binalar veya müş

temilâtına girilmesine veya orada kalınmasına 
cebir veya şiddet göstererek veya tehdit ede
rek veya eşya üzerinde zor kullanarak engel 
olursa, seMz aydan iki seneye kadar hapis ce
zasına mahkum olur. 

Her kim, gayrimeşru olarak, her nevi ve de
recedeki eğitim ve öğretim müesseselerine ve
ya öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri 
yurt veya benzeri yerler veya bunların müşte
milâtına girilmesine veya orada kalınmasına 
cebir veya şiddet göstererek veya tehdidede-
rek veya eşya üzerimde zîor kullanarak engel 
olursa, yukardaki fıkrada gösterilen ceza ile ce
zalandırılır. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen fiiller, im
zasız bir mektup yalhut hususi işaretlerle yalhut 
mevcudolan veya mefruz bâzı cemiyetlerin hu
sule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile 
yahut silâhla veya kendisini tanınmıyacak bir 
hale koyarak yahut birkaç kişi tarafından bir
likte işlenirse, iki seneden beş seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur.» 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddedeki cezaların birer misli artı

rılmasını, yani; 6 ay ile 2 senenin 12 ay ile 4 
seneye çıkarılmasını, 

1 - 5 senenin de 2 - 10 seneye çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

1 in birinci fıkrasının son satırındaki «altı ay
dan ilki seneye kadar» yerine «bir seneden üç 
seneye kadar» cümlesinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Türk Caza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine, bâzı fıkralar eklenmesine dair 
tasarının : 

Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesine 
fıkra ekliyen 1 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci 
fıkralarında geçen; 

(Oayrinıeşru olarak) taJbirilndn, 
Kullanış yeri ve biçimine göre maksud olan

dan başka anlama da gelebilmekte ve çekile-

— 576 — 



M. Meclisi B : 144 6 . 8 . 1971 O : 1 

bilmekte olduğundan ve meselâ (binaların ka
mu hizmetine gayrimeşru olarak tahsis edilmiş 
olması gibi) bir mânaya da gelebileceğinden, 
tereddüdü kaldırmak ve maddeye açıklık ver
mek için bu tâbirin, gerekçede de izah olundu
ğu gibi, 

(Gayrimeşru bir maksatla), 
Tâbiri ile değiştirilmesini arz ve teklif ede

rim. 
O. H. P. Grup Sözcüsü 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Sayım Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kamun tasarısının madde 

1 in son fıkrasının soaı satırındaki (bir seneden) 
yerine, (iki seneden) olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değişıtirilmesM öneririm. 
Erzurum 

Sahaibattin Araş 
Bir kimse gayrimeşru olarak, kamu hiz

metlerinin gömülmesine mahsus binalar veya 
müştemilâtına girilmesine veya orada kalınma
sına cebir ve şiddet göstererek veya tehdiderek 
veya eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa 
altı aydan iki seneye kadar hapis ve 500 liradan 
1 000 Iraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
olur.» 

Sayını Başkanlığa 
Tasarının 1 noi maddesinini 4 ncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 
Erzurum 

Sabahattin Araş 

«Eğer yukardaki iki fıkrada gösterilen fiil, 
silâhla veya kenldini tanınmıyacak bir hale ko
yarak yahut birkaç kişi tarafından birlikte ve
ya mevcut veya mefhuz bâzı gizli cemiyetlerin 
husule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade 
ile işlenmiş ise, iki seneden beş seneye kadar 
hapis cezası bükmolunur. ayrıca beş sene em
niyeti umumiye nezareti altına konulabilir.» 

Sayım Başkanlığa 
Türk Ceza Kanunu değişiklik tasarısının 

1 nci maddesinde ve 188 nci maddenin en son 
fıkrası olarak eklenen fıkradaki : 

Kendini tanınmıyacak hale koymak sure
tiyle fiilin işlenmesini, meselâ bir silâhla işle
me kadar ağır bir teşdit sebebi saymamalı ve her 
iki hali bir tutmamalıdır. Zira, kanun veya ce
za yakalanan bir sanığa tatibifc edilebilir. Sa
nık yakalanmış ise zaten cezasının tatbiki müm
kün olmaz. Yakalandığı zaman ise tanınmış hü
viyeti ve hüviyeti anlaşılmış olacaktır. Esasen bu 
hal vahim bir durum yaratmış ve sanığın ağır 
şekilde tecziyesi gerekmiş ise, maddede tertSbe-
dilen cezanın yukarı haddi 5 seneye kadar ha
pis olduğuna göre hâkim takdiren ve teşdiden 
gereken cezayı verecektir. Bunu mümkün kıl
mak için bu fıkranın aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

(Eğer yukarıki İM fıkrada gösterilen fiil 
kendisini tanınmıyacak bir hale koyarak işle
nirse sekiz aydan beş seneye; silâhla yahut bir
kaç kişi tarafından birlikte işlemirse, bir sene
den beş seneye kadar hapis cezası hükmoluınur.) 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

ıSayıin Başkanlığa 
Ceza kanunu tadil tasarısının 1 nci maddesi

nin son fıkrasındaki «silâhla» kelimesinden 
sonra «ısopa, şiş, muşta vesaire gibi yaralayıcı 
ve berelieyici vasıtalarla» ibaresinin de ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Saym Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarlısının 1 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasının somuna (bu gibilere yufttan 
çıkarılma cezası verilir.) cümlesinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Saym Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 1 nci maddesin

deki 188 mci maddenin sonunda : 

«Forum düzenlemek için derslere girmeye 
mâmi olanlar veya dersaneden dışarı çıkmayı 
teşvik edenler ve buna iştirak edenler de 8 ay
dan 2 seneye kadar hapis cezası ile cezalandı-
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nlır» fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başetf 

BAŞKAN — Efendim, işlem yapmak üzere 
önergeleri tekrar sırasıyla okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor muşumuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz, 
efendini. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamış

tır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaîbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
ef emdim. 

(Kasltamionu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edü-
memişıtir. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

PİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 

katılmıyor, önergeye oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

(Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — iSayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (iSivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ko

misyonun teklifine aşağı yukarı benziyor. 

BAŞKAN — Aşağı yukarı olmaz efendim; 
ya katılın, yahut da geri alın. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Geri 
almıyorum, oylansın efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Erzurumu Milletvekili Sabahattin Araş'm 
2 nci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon .. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, bu öner
geye kısimen katılıyoruz. Biz de bir önerge tak
dim ettik. Yalnız arada bir fark vardır. Emni
yeti umumiye nezareti cezası verilmesi hakkın
daki kısma katılmıyoruz. Ancak 1 nci kısımla 
ilgili bizim verdiğimiz önergeye arkadaşımız 
katılırlarsa mesele halledilmiş olur. Emniyeti 
umumiye nezareti cezasının tatbikattaki güçlük
leri sebebiyle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Araş, Komisyonun bu 
teklifine katılıyor musunuz? 

ISABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Katıl
mıyorum Sayın Başkan. Tümünün oylanmasını 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan öner
ge için ne diyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (İSivas) — Katılmıyoruz. 

Kendi önergemizi de geri alıyoruz. 
(BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon 

katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İSayın Komisyon, önergeye filhal katılıyor 
musunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Evet, katılıyoruz efen
dim. 

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

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
usule uygun olmadı. 

BAŞKAN — Kabul edildi efendim. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Biraz evvel Sa

yın Müderrisoğlu'nun reddedilmiş olan önerge-
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si Meclis tarafından karara bağlandığı halde 
bu defa tekrar oylama yapıldı, bu defa... 

BAŞKAN — Hayır, aykırılık derecesine gö
re oyluyoruz efendim, onun için. 

'KEMAL ÖNDER (izmir) — Efendim, müd
detler aynıdır. 

BAŞKAN — Efendim, aynı olduğu da belli 
değil. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bu hususu tes
cil ediyorum efendim. 

İBAŞKAN — Ettiniz efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Biraz 

evvel reddedilen 2 sene sonradan aynen kabul 
edildi. 

BAŞKAN — Aynı olur mu efendim? Rica 
ederim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ay
nı, Beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisin karan ve 
sizin de muhalefetiniz tescil edilmiştir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — önergeler ada
ma göre değişiyor demsek ki... 

BAŞKAN — Rica ederim Beyefendi o ne 
demek? «Adama göre değişiyor» tâbiri bir de
fa garip bir tâbirdir. O, «adama» tâbirinden 
bütün üyeleri ben tenzih ederim. 

Önergelerin oylamasına devam ediyoruz. 
(Kastamonu Milletvekili Mehmet Seyditoey-

oğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Erzurum Milletvekili Sabahattin Aras'ın 
birinci önergesi tekrar okundu.) 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bu önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer^in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi, kabul buyurduğunuz önerge muva
cehesinde aldığı son şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Efendim, biraz önce aldığımız karar gere
ğince, diğer maddelerin müzakeresine önümüz
deki günlerde devam edeceğiz. 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (8. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Biraz önce aldığımız karar ge
reğince, şimdi okutacağım önergeyi kabul eder
seniz, önergede adı geçen kanunun müzakeresine 
devam edeceğiz, aksi takdirde birleşimi kapata
cağız. 

önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 5 nci bölümünün 4 ncü sırasında 

bulunan Maraş ilinin «Kahraman Maraş» ola
rak değiştirilmesine dair kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini saygı ile tek
lif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Yozgat 

İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyon?... Yok. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
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kan, önergenin aleyhinde söz istiyorum. («Hü
kümet ve Komisyon yok» sesleri) 

BAŞKAN — Hükümet bir defa bulunma
mış, ikincisinde aramak mecburiyeti yoktur. 
Fakat Komisyon yoktur. O halde aleyhte veya 

6 . 8 . 1971 O : 1 

lehte konuşulacak bir konu da yoktur efendim. 
9 Ağustos 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 10,30 

)>&<* 
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Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

6 - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Hân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12» e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

3. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 larkadaşınıın, 17 . 7 . 1967 tarihli 606 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ıncü fıkra
sının toaldınimıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamdır MHetıvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştiırilımesine dair 
(kanon, teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 <eır üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 4. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin. 
deki 1316 sayılı- Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'im, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 



5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Giirsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. . Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eniğiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 16.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlıu Hatdce-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmıaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .19171) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 nen mad
desinin 2 nei bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifti ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 211 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6 .1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklif i ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 21 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene "fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması halikında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabitti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 



kanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarühi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunana ida
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı te-zkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (iS. Sayı
sı : 393 (Dağıftma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24.—Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinihesabma aiit -genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (İS. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair 'Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinlhıesap kanunu tasarısı ve 
(Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydankrı İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kestinhesalbı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 

bütçe yılı Kesinihesıap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (iS. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme ÇiıftlMeri Genel Mü
dürlüğünün 10165 takvim yılı konsolide ibilânJçıo>-
suna aiit raporum sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo-

- ru (3/508) (IS. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
'2.. 8 .1971) 

X 28. — Devlet Onman İşletmeleriyle Keres
te f albrikalarının 1965 yılı ıbilânıçosunun) sunuldut-
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı- tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağuttaıa tarühi : '3 . 8 . 1971)' 

X 129. — Ormanı Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinbesalbına aiit genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinıhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1907 
bütçe yılı KesMıesaibına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdüriüğünürı 
1967 (bütçe yılı Kesinlhesalbına ait genel uygunluk 
bilidiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe -yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesıinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabma ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tas ansı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 



X 34. <— İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
pora (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 saydı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/48B) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
çırak, kaMa ve ustalik kamun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğıitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı

sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tajrihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilnıesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardm Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçioi Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarım 
île tstanJbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî. 
kıyılar kanunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek iku-
rulian 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 



ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma terfihi : 11 .6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, ciLt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mönmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zeihra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hafckmda Baş/bakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 301 nu
marasında nüfusa kayutlı Mehmetoğlu, Necifbe'-
den doğma 15 . 3 . 19*43 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 .. 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün' 15 hanesinde nüfusa 
îkayıtlı Döndü Şaihin'den doğma Meihmett Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başibakanlıik tezkeresi ve Ada

let Komisyonu raporu (3/290) ('S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demiribağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8:6.1943 doğumlu Selâmi KodaFın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 35(2) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 



24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili 1. Hakkı Tefcinel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
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bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 inci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

26. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirümeısi hakkında <kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân ıko'misy onları raporları (1/451) 
(ıS. Sayısı : 410) (Dağıltma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

(Millet Meclisi 144 ncü Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Teldnel'in, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

(2 /357) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Geza Kanununun bâzı maddelerinim değiştirikn esine ve 'bâzı maddelerine fıkralar ilâve
sine dair 'kamun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
îsmail Hakkı Tekinel 

GEREKÇE 

Son senelerde, memleketimizde, kanunların boşluklarından faydalanmak suretiyle bâzı grupların 
toplu, lolarak birtakım eylemlere teşebbüs ettikleri görülmektedir. Belli bir amteın sağlanmasını 
teminen yaipılfmıalkjta ıolan bu hareketlerin başlıcaları fabrika ve imalâthane gibi işyerlerinin, üni
versite ve yüksek okullar gibi resmî yerlerin işgali suretiyle fiilî durumlar yaratılması ve umuma 
tahsis edilmiş 'olan taşıt araçjlarmın hareketten alıkonulması ve hareket hallinde bulunanların dur
durulması şeklinde tezahür etimektedir. 

Bu 'mahiyetteki toplu hareketler arasına •cezaevlerinde meydana gelen ayaklanmalar da idâhil 
edilebilir. 

Yurdumuzda huzur ve sükûnu ve 'hattâ güvenlik ve asayişi bozma istidadını gösteren bu fiille
rin, vahîm neticeler tevlAdıedebileceği göz önünde tutularak, önlenmesi ve 'uygulamaya açıklık ve
rilmesi maksadiyle Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâvesi zaruri görülmüştür. 

1. Bu kanım teklifinim birinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesi değiştiril
mektedir. 

Söz konusu maddenin 1 nci fıkrasında sanat ve ticaret serbestisinin 'men ve tahdidi, 2 nci fık
rasında da gerek işçiyi gerek ticaret ve sanat sahiplerini veya işvereni yevmiyeleri azaltıp ço
ğaltmayla yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka şartlar altında mukavele kabulüne icbar et
mek maklsadiyle işlin tatiline veya durmasına sebebiyet veriJimesi, tatilin devamına âmir olunma
sı öngörülmüş bulunmaktadır. Bu fiillerin cebir ve şiddet veya tehdit ile dşlenimesi halinde suç 
teşekkül etmektedir. 

Yukardaıki maksatların istihsaline matuf olmak üzere işyerinin cebir ve şiddet yahut tehdit ile 
işgalinde, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkra hükmünün uygulanması gerekiınıelkte ise 
de, ceibir ve şiddet kullanmadan veya tehdit etmeksizin bir işyerinin işıgaıli halinin 201 nci /mad
denin kapsamına girip girmediği hususu vazıh değildir. 

Bu hususu açıklığa kavuşturmak için maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki maksatların istihsa
line- 'matuf olanak üzere cebir ve şiddet kullanma kısıcın veya tehdit etmeksizin bir işyerinin her 
hangi bir suretle kısmen veya tamamen işgal edilmesi halinin suç olduğu teklifte sarahaten derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. 
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Böylece, ticaret ve sanat serbestisini tahdit veya men yahut yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya ve
ya evvelce tâyin edilen şartlardan başka şartlar altında mukavele kabulüne işçiyi veya sanat ve 
meslek sahiplerinin veya iş verenin icbar için bir işyerinin cebir ve şiddet kullanarak veya tehdit 
ederek işgal edilmesinde, fiilin (mahiyetine göre 1 nei ve 2 nci fıkra hükmünün; yukard'aki maksa
dın istihsaline matuf olmak üzere cebir ve şiddet kullanmaksızın veya tehdit etmeksizin her hangi 
bir suretle bir işyerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi halinde de maddeye ilâve edilen 
3 mcü fıkra hükmünün tatbiki gerekecektir. 

Maddede gösterilen hallerde, ayrıca bir tahribat ımeydana getirilmişse, bu keyfiyetin cezanın 
artırılması için bir sebep teşkil ötitiği kabul edilmiş ve bu hususu sağlamak anakıs'adiyle de madde
ye diğer bir fıkra eklenmiştir. 

Bu fıkradaki tahribattan maksat; icra olunan fiilin meydana getirmesi normal bir zarar olma
yıp, bunun dışında ve failin izrar kasdma maknıın olarak meydana getirdiği tahribattır. Bu hu
sus fıkrada «ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse...;» ibaresiyle ifade edilmiştir. 

Teklif edilen fıkralardaki işyeri unsurunun mânası açıktır. İşyerinin ne olduğunu İş Kanunu 
tâyin ve tesbit etmiştir. 

Teklif edilen maddede, hudut ve şümulü ile riayeti gereken diğer kaideleri kanunda belli edi
len, grev ve lokavt hakkının dışında kalan fiilî durumların önlenmesi istihdaf edildiğinden 275 
sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun işçi ve işverene tanıdığı hak ve vecibelerin 
tahdit veya genişletilmesi bahis konusu değildir.; 

Bu itibarla, 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun bütün hükümleri saklıdır. 
Madde yeniden düzenlenirken çalışma hürriyetinin, grev ve lokavt hukuku haricinde tahdit ve

ya men edilmesi keyfiyetinin millî ekonomi ve dolayısiyle kamu düzeninde meydana getireceği 
olumsuz etkiler göz önünde tutularak, müessiriyeti temin için, yürürlükteki maddenin cezalarının 
aşağı haddi artırılmış ve maddeye eklenen fıkraların cezası da yukardaki fıkralar cezalariyle mü-
tenasibolmak üzere tâyin ve tesbit edilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine 2 fıkra eklenmek
tedir. 

Yürürlükteki madde resmî merciler azalarından veya Hükümet memurlarından biri hakkında 
vazifesine mütaallik bir işi yapmaya yahut yapmamaya icbar için şiddet veya tehdit gösteren 
kimseyi cezalandırmaktadır. 

Bu itibarla, icbardan ayrı olarak, her hangi bir saikle görev yapılan yerlerin mücerret işga
liyle maddede gösterilen vazifelilerin dolaylı olarak görevlerini yapmalarına imkân verilmemesi 
hali maddenin kapsamı dışında kalmaktadır. 

Maddeye ilâve edilen ilk fıkra ile, vazife görülen yerin mücerret işgali ve bu suretle memurun 
vazifesini görme imkânının selbedilmesi hali müstakil bir suç olarak öngörülmüş bulunmaktadır. 

Maddeye ilâve edilen 2 nci fıkra ile de, 201 nci maddede belirtildiği gibi bu maddede yazılı 
hallerde ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan cezanın tahribatın derecesine göre 
üçte birden yarıya kadar artırılması derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

3. Teklifin üçüncü maddesiyle, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun muvakkat 
2 nci maddesinin zımnen kaldırmış bulunduğu Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi yerine, 
toplu bir hareket niteliğinde bulunan, ceza evlerindeki ayaklanmaları müessir bir şekilde tecrim 
için yeni bir madde sevk edilmiş bulunmaktadır. Madde ayaklanma fiilinin hususiyetleri nazarı 
itibara alınarak bendlere ayrılmış bulunmaktadır. 

Birinci bendde üç ve daha ziyade mahkûm veya mevkufun veya her iki grupun müştereken 
ceza evi idaresine karşı ayaklanmalarının müeyyidesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. Aynı bendin 
2 nci fıkrasında ise bu maddedeki ayaklanma unsurundan ne kastedildiği ifade edilmiş bulunmak
tadır. 

3 ncü ve 4 ncü fıkralarda ise şiddet sebepleri gösterilmiş bulunmaktadır. 4 ncü fıkradaki tah
ribat unsuru yalnız ceza evi ve müştemilâtından yapılmış olan zararları değil buralarda mevcu-
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dolan eşyalar üzerinde vâki zararları da kapsamaktadır. Üçüncü bend hükmünde ise ayaklanan
ların meşrutan tahliye hükmünden istifade etmeleri bâzı kayıtlayıcı şartların tahakkukuna tabi 
kılınmıştır. 

Bu bend hükmüne göre meşrutan tahliye hükmünden istifade edecek olan mahkûmlardan muvak
kat hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar bütün cezalarının beşte dördünü, hangi 
fiilden doğmuş olursa olsun müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 30 senesini 
iyi haille geçirmedikçe meşrutan tahliyeden istifade edemiyeceklerdir. 

4. DBir maksadın istihsaline vasıta ve baskı olmak üzere bâzı gruplar tarafından toplu ola
rak veya münferiden umuma tahsis edilmiş olan taşıt araçlarının hareketine mâni oldukları veya 
hareket halinde o'lanlarmı durdurdukları müşahede edilmiştir. Genel güvenliği ve asayişi 
bozucu bu hareketlerin önlenmesini temin maksadiyle teklifin dördüncü maddesi sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu suretle 3038 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulunan 384 ncü madde yerine yeni 
bir madde konulmuştur. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 2.6. 1970 
Esas No. : 2/357 
Karar No. : 52 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili t. Hakkı Tekinel'in T. C. Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair 2/357 esasta kayıtlı kanun teklifinin, Yüksek Başkan
lıkça Komisyonumuza gönderilmesi üzerine, Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde 
komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinin gerekçesinde de ifade edildiği veçhile son senelerde memleketimizde kanunla' 
rın yetersizliklerinden ve boşluklarından faydalanmak suretiyle bâzı grupların toplu olarak 
memleket huzurunu bozan birtakım hareketlere teşebbüs ettikleri görülmektedir. Belli bir amacın 
sağlanmasını teminen yapılmakta olan bu hareketler, başlıcaları, fabrika ve imalâthane gibi işyer
lerinin, üniversite ve Yüksek Okullar gibi resmî yerlerin işgali suretiyle fiilî durumlar yaratıl
ması ve kanunsuz olarak resmî görevlilerin çalışmalarının durdurulması ve umuma tahsis edilmiş 
taşıt araçlarının hizmetten alıkonulması şeklinde tezahür etmektedir. Bu mahiyetteki toplu hare
ketler arasında ceza evlerinde meydana gelen ayaklanmaları da dâhil etmek lâzımdır. 

Yurdumuzda huzur ve sükûnu ve hattâ güvenlik ve asayişi bozma istidadını gösteren bu fiille
rin vahîm neticeler tevlidedebileceği göz önünde tutularak kanundaki boşlukların doldurulması 
suretiyle önlenmesi ve uygulamaya açıklık verilmesi maksadiyle Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine; teklifte olduğu gibi, fıkralar ilâvesinin yerinde ve 
zaruri olduğu müşahede edilerek komisyonumuzca bâzı değişikliklerle ittifaken kabul edilmiştir. 

1. Türk öeza Kanununun 201 nci maddesini değiştiren teklifin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiş ve ancak bu madde ile ilgili gerekçeye aşağıdaki ilâvenin yapılması uygun görülmüştür. 

Teklifin son fıkrasında yazılı tahribat kelimesi zarar mefhumundan daha ileriye bir maksadı 
ifade etmektedir. Tahribatın vukuu halinde takdire bağlı olmaksızın tahribatın derecesine göre 
verilecek cezanın üçte birden yarıya kadar artırılması öngörülmüştür. 

Tahribat derecesine varmıyan zararın vukuu halinde genel hükümler dairesinde bu fıkradan 
ayrı olarak hâkimin verilecek cezayı artırmak yetkisine dokunulmamıştır. Başka bir deyişte ka-
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nun metninde yazılı hallerde bu maddede yazılan ve son fıkranın uygulanmasını icabettiren tahri
bat meydana gelmemiş ise cezaların artırılması bahis konusu olmıyacak ve tahribat derecesine var-
mıyan zararın vukuu halinde hâkim genel hükümler içerisinde takdirine bağlı olarak vukubulan 
zarardan dolayı cezayı artırmak suretiyle hüküm tesis edebilecektir. 

Bunun dışında genel hükümler dâhilinde fiilden bir zarar veya tahribat meydana geldiği t a k 
dirde zarar veya tahribatın tazmini mümkün olacaktır. 

2. Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine iki fıkra eklenmesine dair teklifin 2 nci mad
desi komisyonumuzıca laynen kabul ıedilmiş ve bu madde yazılı tahribat anlamımın yukarda ilâve 
edilen gerekçede yazılı olduğu şekilde anlaşılması lâzımgeldiğinin rapora derci uygun görülmüştür. 

3. Kanun teklifinin 3 ncü maddesi mevzuatımızda bulunmıyan yeni ve müstakil bir suçun 
unsurlariyle verilecek cezaları tesbit etmiştir. 

647 sayılı Cezaların infazı hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesiyle T. C. Kanununda ve 
hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları kaldırılmış bulunmaktadır. Mer'î T. C. Kanununun 
304 ncü maddesinde sürgün cezasına mahkûm olan kimsenin, ikametine mecbur tutulduğu yer
den kaçm'ası fiilinin cezalandıran bir hükmü ihtiva etmesi sebebiyle mevzuu kalmıyan ve tatbik 
kabiliyeti olmıyan T. O. Kanunu içerisinde bir madde numarası kapatmak suretiyle yer alan 
bir hükümden ibarettir. Teklifle bir yandan bu ölü madde kaldırılmış, diğer taraftan 304 ncü 
madde yeni suç unsurları ve 'müeyyideler koymak suretiyle yeniden tedvin edilmiştir. 

Teklif komisyonumuzca genel olarak kabul edilmiş ancak, söz konusu maddenin 1 nci ben
dinin ayaklanmayı tarif eden 2 nci fıkrasında gösterilmiş olan hareketleri ceza evi idaresini 
fiilen imkânsız hale getirmiş olması hali suçun teşekkülü için kâfi görüldüğünden bu fıkra hük
münün bu mânasını zayıflatan (kısmen veya tamamen) kelimeleri çıkartılmak suretiyle fıkra 
vuzuha kavuşturulmuştur. 

Yine 2 nci bendin 1 nci fıkrasındaki ayaklanmayı (teşvik ve tahrik edenler) unsur ve ibaresi 
azmettirenler şeklinde değiştirilmiş, bunun sonucu olarak fıkra metninde yazılı (teşvik ve tah
rikin mahiyetine göre) ibaresi (azmettirmenin mahiyetine göre) şeklinde açıklığa kavuşturulmuş
tur. 

Değişikliğe tabi tutulan 2 nci bendin 1 nci fıkrasındaki cezanın ayaklananlara uygulanan 
ceza olmasına nazaran, buradaki mânevi iştirakin, Ceza Hukukumuzun genel eısaslarıria uygun 
olarak; asli (mânevi iştirak yani azmettirme şeklinde olması gerekir. Bu halde T. C. Kanununun 
64 ncü maddesindeki esastan ayrılmayı haklı gösteren sebep ise 'azmettiren kimse hakkında ceza 
evlerindeki hususiyet göz önünde tutularak, aynı maddenin; azmettiren kimse hakkında hükmo-
lunacak esas cezanın bir miktar azaltılmasını mümkün kılan 2 nci fıkra hükmünün uygulan
masının önlenmesini temin teşkil etmektedir. 

Bu maksada göre ayaklanmayı teşvik eden kimse suçun işlenmesine fiilen katılmadığı halde 
hakkında T. C. Kanununun 65 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmü uygulanacaktır. 

Teklif edilen 304 ncü m'addenin 2 nci bendinin 2 nci fıkrasının (azmettirenler veya teşvik 
edenler) şeklinde değiştirilmesinde yukarda izah edilen düşünce vâridolamaz. Zira, azmettiren 
veya teşvik eden kimse, ayaklanmaya da fiilen katıldığı takdirde, fiili irtikâbeden veya doğru
dan doğruya işliyen bir kimse durumunda olacağından, Ceza Hukukumuzun umumi esaslarına 
göre, suçun maddede yazılı olan cezasının tamamına müstahaktır. 

Bu fıkrada yapılan ise ceza evinde, ıslah edilmeleri için bir rejim altında bulunan talihsiz 
kimselerin ayaklanmalarının öncüsü olmaları sebebiyle kendilerine m'addede yazılı olan cezanın 
âzami haddinin uygulanmasını teminden ibarettir. 

Bunun dışında kanun teklifinin 1 nci fıkrasında yazılı cezanın asgari haddinin 3 seneden 1 se
neye ve âzami haddinin 5 seneden 3 seneye indirilmesi ve yine 3 ncü fıkrasında yazılı cezanın asga
ri haddinin 5 seneden 3 seneye, âzami haddinin 7 seneden 5 seneye indirilmesi daha müessir bir 
tatbikatın temini ve bu miktar cezanın bu suçların hapishanelerde işlenmiş olması sebebiyle ha
yata bağlayıcı ve bu niteliği ile daha ıslah edici olacağı düşüncesi ile uygun görülmüştür. 
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4. Teklifte 2:5 . 6 . 1936 tarihli ve 3038 sayılı Kanunla, kaldırılmış olan 384 neü madde yerine 
hâsıl olan madde boşluğunun doldurulmak aınaeiyle teklifin 4 neü maddesi getirilmiş ve bu usul 
Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak maddenin kara nakil vasıtaları hakkında uygulanması ınaksadiyle sevk edildiği göz 
önünde tutularak gerekli değişiklik yapılmış ve ayrıca kara nakil vasıtalarının durdurulması ve
ya başka bir yere sevk ettirilmesi keyfiyeti yalnız umumun istifadesine arz edilmiş olanlar için de
ğil, bir fabrikada, veya işyerinde çalışanlar veya üniversite talebeleri, memurlar, hizmetliler gibi 
belli bir topluluğa yahut bir hizmetin ifasına tahsis edilmiş olanlar için de söz konusu olabileceğin
den maddedeki (umumun istifadesine arz edilmiş olan nakil vasıtaları) ibaresi (umumun veya bel
li bir topluluğun istifadesine yahut bir hizmetin ifasına tahsis edilmiş bulunan kara nakil vasıta
larını) şeklinde değiştirilmiş ve yapılan bu değişikliklerle kanun teklifinin tümü Komisyonumuzca 
ittifaken kabul edilerek öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
istanbul içel Diyarbakır Çorum 

t. Hakkı Tekine! Mazhar Ankan Behzat Egilli Abdurrahman Güler 

Elâzığ Erzurum İsparta Kars 
Samet Güldoğan Rasim Cinisli Yusuf Uysal Kemal Kaya 

imzada bulunamadı 

Kastamonu Malatya Mardin Niğde 
Mehmet 8 ey dib ey oğlu Hakkı Gökçe E. Kemal Aybar Mevlût Ocakçtoğlu 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Ordu 
Orhan Vural 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ i. HAKKI 

TEKİNEL'ÎN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar ila

vesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 201 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

«Madde 201. — Her kim cebir ve şiddet ya
hut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her 
ne suretle olursa olsun tehdit veya men ederse 
altı aydan iki seneye kadar hapis cezasıria mah
kûm olur. 

Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile ge
rek işçiyi ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini 
veya işverenleri yevmiyeleri azaltıp çoğaltma
ya yahut evvelce kabul edilen şartlardan baş
ka şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar 
etmek maksadiyle bir işin tatiline veya nihayet 
bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamı
na âmil olursa bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Her kim yukarı fıkralardaki maksatların 
istihsaline matuf olmak üzere, cebir ve şiddet 
veya tehdidolmaksızm, işyerini her ne suretle 
olursa olsun kısmen veya tamamen işgal eder
se üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

Ynkarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca 
bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan 
cez'a, tahribatın derecesine göre, üçte birden 
yarıya kadar artırılır.» 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 254 
ncü maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde iki 
fıkra eklenmiştir : 

«Her kim birinci fıkrada yazılı olan şahıs
lardan birinin vazife gördüğü yeri her ne su
retle olursa olsun kısmen veya tamamen işgal 
ederek, vazifesine mütaallik bir işin yapılma
sına mâni olursa altı aydan üç seneye kadar 
hapis cez'asiyle cezalandırılır. Fiil; cebir ve 
şiddet veya tehditle işlenirse bir seneden üç 
seneye kadar, silâhla işlenirse iki seneden beş 
seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca 
bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan 
ceza, tahribatın derecesine göre üçte birden ya
rıya kadar artırılır.»! 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de-
getirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 

ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 201 
nci maddesi <a§ağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 201. 
bul edilmiştir.» 

Komisyonumuzca aynen ka-

MADDE 2. — Türk Cezia Kanununun 254 
ncü maiddesdne aşağida yaızılı olduğu şekilde iki 
fıkra eklenmdşıtir: 

«Madde 254. 
kabul edilmiştir.» 

Komıisyonumıuzca aynen 
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MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 304 
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 304. — I - Önceden aralarında bir 
anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade 
mahkûm veya mevkuf her ne sebeple olursa 
olsun cezaevi idaresine karşı ayaklanırsa üç 
seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek veya nü
mayiş yahut gürültü çıkararak cezaevinin ida
resine kısmen veya tamamen mâni olunması 
hali bu maddenin tatbikinde ayaklanma sayılır. 

Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya si
lâhla katılan mahkûm veya mevkuflar beş se
neden yedi seneye kadar hapis cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca 
bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan 
ceza tahribatın derecesine göre üçte birden ya
rıya kadar artırılarak hükmolunur. 

II - Ayaklanmayı teşvik ve tahrik edenlere 
de teşvik ve tahrikin mahiyetine göre, birinci 
bendin birinci veya üçüncü veya dördüncü fık
ralarında yazılı cezalar aynen hükmolunur. 

Teşvik veya tahrik edenler ayaklanmaya fii
len .katıldıkları takdirde birinci bendin birinci 
veya üçüncü veya dördüncü fıkralarında yazılı 
olan cezaları yukarı haddi hükmolunur. 

III - Haklarında bu madde hükmü uygula
nanlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı ceza
ya mahkûm edilmiş olanlar cezalarının beşte 
dördünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş 
olanlar cezalarının otuz senesini iyi halle ge
çirmedikçe meşrutan tahliyeden istifade ede
mezler.» 

MADDE 4. — 23 . 6 . 1936 tarih ve 3038 
sayılı Kanunla kaldırılan Türk Ceza Kanunu
nun 384 ncü maddesi yerine aşağıda yazılı olan 
madde 384 ncü madde olarak konulmuştur : 

ı«Madde 384. — Cebir ve şiddet veya tehdit 
göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf 
ederök yahut hile ile umumun istifadesine arz 
edilmiş olan nakil vasıtalarını hareket ettirmi-
yen veya hareket halinde bulunanları durdu-
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanunumun 304 
• ncü maddesi .aşağıda yazılı olduğu şekilde de

ğiştirilmiştir : 

«Madde 304. — I s Önceden aralarında bir 
anlaşma olsun veya olmasın üç Veya daha ziya
de mahkûm veya mevkuf her ine sebeple olursa 
olsun ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa, bir se-
ııeden üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek veya nü
mayiş yahut 'gürültü çıkararak ceza evinin ida
resine mâni lolunması hali bu maddenin tatbikin
de ayaklanma sayılır. 

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

Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca 
bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan 
ceza tahribatın deneceğine güre üçjte birden ya
raya kadar artırılarak hükmiolunur. 

II - Ayaklanmaya ıatz»mıe!ttirenler de azmettir
menin mahiyetinle göre, birinci benıdin birinci 
veya üçüncü veya dördüncü fıkralarında yazılı 
cezalar aynen hükmolunur. 

Azmettirenler veya teşvik edenler ayaklan
maya fiilen katıldıkları takdirde birimci bendin 
birinci veya üçüncü veya dördüncü fıkraların
da yazılı cezaların yukarı haddi hükmiolumur. 

III - Haklarında bu madde hükmü uygula
nanlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya 
mahkûm edilmiş olanlar cezalarınım beşte dör
dünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş 
olanlar cezalarının »tuz senlesin! iyi halle geçir
medikçe ımeşmıiten tahliyeden istifade edemez
ler.» 

MADDE 4. — 23 . 6 . 193(6 tarih ve 3038 sa
yılı Kamunla kaldırılan Türk Ceza Kanununun 
384 ncü ımaddesi yerine aşağıda yazılı olan 
'madde 384 ncü madde olarak konulmuştur. 

«Madde 384. — Cebir ve şiddet veya tehdit 
göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf 
ederek yahut hile ile umumun veya belli bir 
topluluğun istifadesine yahut bir hizmetin ifa
sına. tahsis edilmiş 'bulunan kara nakil vasıtala-

(S. Sayısı : 177) 
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(Teklif) 

ran veya gitmekte olduğu yerden başka bir 
yere sevk ettiren kimse üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Fiil on ve daha ziyade kimse tarafından 
birlikte işlendiği takdirde yukarda yazılı olan 
ceza yarı nisbetinde artırılarak hükmolunur.» 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
Bakanı yürütür. 

(Adalet Komisyonunun değiştirici) 

rını hareket ettiıtmeyen veya harefket halinde 
bulunanları durduran veya gitmekte olduğu 
yerden başka bir yere sevik ettiren kimse üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dı rılıi'. 

Fiil ıon ve daha ziyade kimine tarafından1 bir
likte işlendiği .takdirde yukarda yazılı olan cezai 
yarı nisbetinde artırılarak hükmolunur.» 

MADDE 5. — Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Komisyonumuzca 'aynen 'kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 177) 
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Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili İ. Hakkı TekinePin Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rappru (1/494, 2 /357) 

Türk Ceza kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/494) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 6 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1215/8941 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı JŞâ^anlar Kurulunca 
25 . 6 . 1971 tarjninde kararlaştırılan «Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul-

§tnr. 
G-ereğ-inin yapılmasını rica ederim. 

Prof. Dr. $%kctit Erim 
Başbakan 

GEREKÇE 

1 . 7 . WM tariihinde yiiriirlüğe giren ve yarjm yüz yıla yalklıaşan tatbikattı sırasında çeşitli 
sebep ve Shıtiya l̂anlıa yirmi yedi defa değiştirilmiş alan T̂jürk CJeza Kanunu .umramd alhenlk ve in
sicamını kaybetmiş ve Ibu had ise, uygulamada birtakım aksaklıkların doğmasınla yal açmışitı. 

ıSöz korauısu malhızurlamn giderilmesi içim Türk Öezıa Kanununun t!üm)ü üzerinde 'çalışmalar de
vam eitımekle beraber; son senetlerde, anemlekeitimJiızde, -kanunılamn boşluk ve noksanlıklarımdan 
fajydalaoıılim'ak ve bâzı suıçların meveuit müeyyidelerinin yetersizliğinden ©esaret alınmak suretiyle 
bâzı grup ve şahıslarımı birtakım eyleımilere teşefobıüs etitdlklerd görülnııelkıtedir. 

tBnnJlıarın Ibaşlıcaları; fabrika, iımallıâltlhane ve atelye. 'gibi işyerlerinin işgali .ünjlversiıtie ve vülk-
®ek okullar gibi her nevi -eğitim ve öğretim müessesdlerinin faaliyetlerine mani oilunıması, bâzı.ka
mu görevlilerinim vazifelerini terk veya vaızilfele rine ait işlerim ki'smıegtı veya tamıpmem yapmama
ları, şehir ieji nakil vasııtallarmın-seferden alukonuimıaışı, bankalarım basılarak sayulmıası ve adam 
kaldırılması jgibi, ekseriyötle tapllu bir halde ve silâh, dinamit, jateşli eoza ve bemızeşrlerıi kullanıl-
jmıajk snretöiyle işlenen fiillerdir. 
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Yurdumuzda [huzur ve sükûnu, ığülveniMık ve assayiişi bozan, geçici de 'olsa Ibir kıısıım. âimımıe !hiz-
miertUerinin alksamıasına sebebiyet veren bu fiillerin (önlenmesi ve âcillen ikmali gereken diğer (bâtzı 
noksanlıkların giderilmesi için Türk Ceza Kanununun 'bâzı maddelerinin değd^tiıriliınesi ve İbâzı mad
delerine fıkralar ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Söz konusu değişiklik ve ilâvelerin gerekçeleri aidolduğu maddelerde izalh «daılmlş (bulunmak
tadır. 

Madde gerekçeleri 

Madjde 1. — Tasarının birinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesine fıkralar 
eklenmektedir. 

Birinci fıkrada; gayrimeşru olarak kamu hizmetlerinden faydalanmayı önlemek amaciyle, bu 
hizmetlerin görülmesine tahsis edilmiş olan bina ve müştemilâtına girilmesine veya orada kalın
masına cebir ve şiddet veya tehdit veya eşya üzerinde zor kullanarak engel olunması keyfiyeti 
teorim edilmektedir. Bu fıkradaki suç unsurlarını teşkil eden cebir ve şiddet ile tehdit, bir açık
lamayı lüzumlu kılmıyacak kadar vazıh olup mahkeme içtihatlarımızla hudut ve şümulü tâyin edil
miştir. Eşya üzerinde zor kullanmaya, gelince; kasdedilen husus her hangi bir eşyanın tahsis edil
diği kullanma şeklini değiştirerek, bilfarz barikatlar kurmak, hizmete tahsis edilmiş binaların ka
pılarına yığmak suretiyle girişe mâni olmak veya oradan çıkılmasına icbar etmektir. Zor kul
lanma keyfiyeti maddi bir hâdise olması itibariyle eşya üzerinde zor kullanıp kullanılmadığını 
mahkeme tesbit ve takdir edecektir. 

Bu fiil eğitim ve öğretim müesseselerine veya öğrencilerin toplu halde ikâmet ettikleri yurt 
veya benzeri yerlere yahut bunların müştemilâtına girmelerini veya oralarda kalmalarını önlemek 
maksadiyle işlenirse birinci fıkradaki ceza hükmolunacaktır. 

Şüphesiz ki bu ' fiiller gayrimeşru maksatla ve buralardan istifadeyi önlemek gayesiyle cebir 
ve şiddet veya tehdit gösterilerek yahut eşya üzerinde zor kullanılarak işlenm^lidir. 

Her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim müesseseleri veya öğrencilerin toplu halde ikâmet 
ettikleri yurt ve benzeri yerler, ibaresiyle kasdolunan husus ister özel ister âmmeye ait bulun
sun, derecesi ve nevi ne olursa olsun eğitim ve öğretim yapılan bilûmum müesseseler ile yurtlar 
olup bunlar maddenin kapsamına girmektedir. 

Madde 2. — Bu tasarının ikinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesi değişti
rilmektedir. 

Söz konusu maddenin birinci fıkrasında sanat ve ticaret serbestisinin men ve tahdidi, ikinci 
fıkrasında da gerek işçiyi gerek ticaret ve sanatsahiplerini veya işvereni yevmiyeleri azaltıp ço
ğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka şartlar altında mukavele kabulüne icbar 
etmek maksadiyle işin tatiline veya durmasına sebebiyet verilmesi, tatilin devamına şâmil olun
ması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu fiilerin cebir ve şiddet veya tehdit ile işlenmesi halinde suç 
teşekkül etmektedir. 

Yukardaki maksatların istihsaline mâtüf olmak üzere işyerinin cebir ve şiddet yahut tehdit 
ile işgalinde, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkra hükmünün uygulanması gerekmek
te ise de, cebir ve şiddet kullanmadan veya tehdidetmeksizin bir işyerinin işgali halinin 201 nci 
maddenin kapsamına girip girmediği hususu vazıh değildir. 

Bu hususu açıklığa kavuşturmak için maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki maksatların istih
saline mâtûf olmak üzere cebir ve şiddet kullanmaksızm veya tehdidetmeksizin bir işyerinin her 
hangi bir suretle kısmen veya tamamen işgal edilmesi halinin suç olduğu maddede sarahaten der
piş edilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, ticaret ve sanat serbestisini tahdit veya men yahut yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya 
veya evvelce tâyin edilen şartlardan başka şartlar altında mukavele kabulüne işçiyi veya sanat ve 
meslek sahiplerinin veya işverenin icbar için bir işyerinin cebir ve şiddet kullanarak veya teh? 
didereik işgal edilmesinde, fiilin mahiyetine göre 1 nci ve 2 nci fıkra hükmünün; yukardaki mak-

Millet Meclisi >(S. Sayısı : 177 ye 1 nci ek) 
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şadın istihsaline. matuf olmak üzere cebir ve şiddet kullanmaksızm veya tehdidetnıeksizin her 
hangi bir suretle bir işyerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi halinde de maddeye ilâve edi
len 3 ncü fıkra hükmünün tatbiki gerekecektir. 

Maddede gösterilen fiiller, silâhla veya kendini tanınmıyacaık bir hale koyarak veya birkaç kişi 
tarafından birlikte işlenmesi yahut işyerinde aynca tahribat meydana getirilmesi keyfiyeti, cezanın 
artırılması için bir .sebep teşkil ettiği kabul edilmiş ve bu hususu sağlamak maksadiyle de mad
deye bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkrada sayılan ağırlaştırıcı sebeplerden birini teşkil eden tahri
battan maksat, icra olunan fiilin meydana getirmesi normal bir zarar olmayıp, bunun dışında ve 
failin ızrar kasdma makrun olarak 

Tadil edilen maddedeki işyeri unsurunun maması açıktır. İşyerinin ne olduğunu İş Kanunu tâ
yin ve teshit etmiştir. 

Değiştirilen maddede, hudut ve şümulü ile riayeti gereken diğer kaideleri kanunda belli edi
len, grev ve lokavt hakkının dışında kalan fiilî durumlann önlenmesi istihdaf edildiğinden 275 
sayılı Toplu Sözleşme ve Lokavt Kanununun işçi ve işverene tanıdığı hak ve vecibelerin tahdit 
veya genişletilmesi bahis konusu değildir. 

Bu itibarla 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun bütün hükümleri saklıdır. 

Madde yeniden düzenlenirken çalışma, hürriyetinin, grev ve lokavt hukuku haricinde tahdit 
v^ya men edilmesi keyfiyetinin millî ekonomik ve dolayısiyle kamu düzeninde meydana getire
ceği olumsuz etfkiler göz önünde tutularak müessiriyeti temin için yürürlükteki maddenin cezala
rının aşağı haddi artırılmış ve maddeye eklenen fılkralann cezası da yukardaki fıkralar cezala-
riyle mütenasibolmak üzere tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Madde 3. — 236 ncı maddenin suç unsurlannda değişiklik yapılmak suretiyle tatbik alanı ge
nişletilmiş ve kolaylaştınlmıştır. 

Suç olan husus, Devlet memurlarının, önceden aralarında ittifak etmiş olsun veya olmasınlar, 
usul ve nizama aykın olaralk birlikte memuriyetlerine ait vazifeleri, geçici de olsa kısmen veya 
tamamen yapmamaları veya yavaşlatmalan keyfiyetidir. Buna göre suçun teşekkül etmesi için 
önceden ittifak dttMerinin yani anlaştıklarının sübuta ermesine lüzum ve zaruret yoktur. Bir
likte hareket edilmiş olması suçun teşekkülü için kâfidir. 

Maddedeki «Birlik» unsuru, müşterek eylemi ifade etmek için kullanılmıştır. Önceden arala-
nnda bir anlaşma olsun veya olmasın toplu olarak hareket edilmiş olmasının anlaşılması suçun 
tcşdkkülü için yeterlidir. Bilfarz, bir meslekî teşekkülün bildirisini, radyo veya basın gibi, her 
hangi bir vasıta ile öğrenen üç veya daha ziyade memurun vazifelerini terk etmeleri, gelmemeleri, 
gelip de kısmen veya tamamen görevlerini yapmamalan yahut yavaşlatmalan halinde «Birlik» 
unsuru vüeuda gelmiş sayılacaktır. 

Birlikte hareket edilmiş olduğunun kabulü içıin memurların aynı dairede eyleme başlamış 
olmalarına da lüzum ve zaruret yoktur. Ayn ayrı yerlerde bulunsalar dahi bir merkezin telkin ve 
tavsiyesine uyarak üç ve daha ziyade memurun maddede sayılan eylemlere tevessül etmiş olma-
lan suçun teşekkülü için yeterli sayılmaktadır. 

Madde 4. — Türk Ceza Kânununun 237 nci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkralarında ya
saklaman fiillerin memleketimiz bünyesinde husule getirdiği olumsuz etkiler göz önünde tutalanak 
suçla ceza arasındaki tenazuru sağlamak için, anılan fıkralardaki cezalann aşağı haddeleri artı
rılmış bulunmaktadır. 

Madde 5. — Tasarının beşinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine iki fık
ra eklenmiştir. 

Yürürlükteki madde resmî merciler azalarından veya Hükümet memurlarından biri hakkında 
^vazifesine mütaallik bir" işi yapmaya yahut yapmamaya icbar için şülddet veya tehdit gösteren kim
seyi cezalandırmaktadır. Bu itibarla, icbardan a y n olarak, her hangi bir saikle görev yapılan yer
lerin mücerret işgali ile maddede gösterilen vazifelerinin dolaylı olarak görevlerini yapmalarına 
imkân verilmemesi hali maddenin kapsamı dışmda kalmıştır. 

'-Millet Meçlisi l(S? Sayısı ; 177 ye 1 nci ek) 
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Maddeye ilâve edileli ilk fıkra ile, vazife' görülen yerin müeerret işgali ve bu işaretle vazife

sini görme imkânının selbedilmesi hala müstakil bit* suç olarak öngör&imüş btıilunaffafetadır: Aynı 
fıkrada işgal suçunun ağırlaştırıcı sebepleri de sayılmıştır. 

Maddeye ilâve edilen iikinci fıkra ele de 201 nei maddede belirtildiği giibd bu madde de, ayrıca 
bir 'tahribat meydana getirilmişse, tâyin olunan cezanın tahribatm' ıdereeesi-ne göre üçte birden yarı
ya kadar artırılması derpiş edilmiş bulumu aktadır. 

Madde 6. — Kanun ve nizamlara aykırı olacak «nekttep ve dersane aç-aMla*'yalıUt rtffesatsfâ öğ
retmenlik edenlerle bunları istihdam eyleyenlere mevzu ceza yeter iz ' (^ö*üldu#ÜHden. ^261 wei mad
denin cezası artırılmış bulunmaktadır. 

Madde 7. — Oerek suç unsurları ve gerek jeezft' bâJkmif&dan T4irk '©eaa KiaıMM8effun -264 ncü 
maddesinde yapılan değişiklik 30 . 6 . 1970 gün ve 1308 sayılı Kanunla değişte Ü0 . 7 . $$5& güa ve 
6136 sayılı «Ateşi M&hlâr ve Bıçaklar haiktenda Kâ^Mkıl» la ahenkli bir kale' 'gftirü»a«stoâen iba
rettir. 

Filhakika, memnu olanlar da d&hil ölmaîk üzere :feat«Mu»ı sMMaaiaE m e r m i M a :K»®tMİefeete,. so
kulması, imal , satılması, satınalınması, taşınması ve bu^undurtLİıfta&l MÜenİ «ftîlatt 6lâ#$ayılajKa-
nunun kapsamına dâhil bulunmakladır. Bu itibârla 2M «cm ı n a â ^ m n .bfessıci fıkMgmd&kü «veya 
memnu silâh ve bunlara mahsus fişek» ibaresi metinden çıkarılmış ve ayrıca aynı maddenin üç ve 
dördüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

Maddenin cezası ise, 6136 sayılı Ateşli Sil&hlar ve Sıcaklar haSkk«Kdaki Kianun •öeaalaffimın, 
1308 sıayıîı Kanunla attırılmış olduğu keyfiyeti nazarı itHtera ;«lflSH*Bk, yenliden;tasmam edilmiş 
ve bu suretle! 264 ncü maddenin cezalan İte anı lankanunun cemları-«raessıâa «iifenk ve sttivaze-
ne tesis edilmiş -bulunmaktadır. 

Yine m;ad!deye, 1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sıayılı Kanuna «Hfirtsstnazır «ftaralk, msz İBSÎIUSU 
fiSl^pin Wt%a. ifîennıGii feli v*£ %tı İiHeT4-ikm etımök «a-afesa îgsfe "teşe&sknl ^sadıa, .getirenlerle 
^ş^kffcülü sâare ed'enler ve 1;e|iök4öS"e n^enMibolâ^laT tam^fsodan anetzifcıa' fiftüernaı â̂ l@Hiaie«i ha^fflûni 
tecrâım edeın f ikr&lar̂ aktenKö&Şı ve "böylece- nııenâ ı^et için sıfiçalk fehlite *e^kH .««den vre âiğer ff&ıiıîlm) 
suçlarıın işılenıntefctoe loğrudan <#fcf»öya tetlkiM ı(âan: ı^^eDSn5 öBİaıımejBiattîasöaBâsâii gft88$m)üf$ir. 

Ayrıca; meskun bir mahalde veya •civarmda yahut t̂Mönsman greiip'-geçeceği b-ir yerde Mânci 
fıikrada gösterâlen dinamit, taomıba veya 'buna benzer yıkıcı veya öldürücü. *&let veya feamat veya 
ateşli eeızıa gtilbi tmıadl&eieri -ateçldyenler veya patlatanlar veya bırakanların, fulleri bagikaca dıaiha 
•lağiT "bür -cezayı -garektirmediği tekdirdıe,. bâr seneden a^ağı^lma'mıak üzere hapis oeaasııdle eezıalan-
dırılmaları, (maddenin «ton fıteasa ile mğüanaraştır. 

Madde 8. — 2 6 6 ntfı n ı & d d e d e v y a ^ l a ^ ^ ^ 
önce, ımıaddedekii cezalar kanunun hakaret üLe ilgili diğer mfaıddatesrİHiâeM cea#ar 'ile 'aHrovaıze-

neli tbir hale kofoüUniu^tur. Fîfhafeikia Türk Q&2& KanTaftfflüim ;482 ıraca'fB^deıânin 6138 îsaynlı Ka
nunla değişitirilmıes/i ^neticesinde "adı geçen asıâddedeki eemlrâr, lağırfLa^ktrildığı hsMke 26(6 ncı Trtiad-
deye ikönu ıtfâşıkil elden aym mahiyette ve £akfeft derece Mbariyle dıafha ağır %ttlunan «uçun *ee«zıası 
aynı nisbette artırıknamıştır. Bunun sonucunda da her İM mailde.laffıa^nd&M-to 
tur. Şöyle fei; yu^trflülkte olan fmsaddeye göre, .Eid^esn ^lernmş uokn aleni %afearj^ mEçaınun mü-
eyyMesimiiM şafağı Ihadıâi bir ay hapits ve ükli yüz elli lira ıağır -pıana ^eajası nMaığaj iıalde, ^agpnı .dSülin 
reamî stöfate haiz lolân !bir nıemurun huzurunda ve ifa löttıiği vaBİfedıen dolayı iiştammıesi .haâinde 
ısuçılu 'Mr ay hapis ve yüz elli lira ağır para oezasdyle cezalandiiırılmıaktffldır. iEJkıııanıın :267 n d 
maiddesinıe göre id© rşısLyelt hakaret fiilî Vazifeiâlni 'ifasından dolayı ş*eûnaıayıp ıda vazife rsırasınlda 
vâ)kı olunsa yulkarda göstterlilen eeaa üıçltıe birden yarıya kadar dndirilmelkteldıir. îBn sebeplıe 266 
ncı M'addemin »ezıaları yeni ^aşta/n tarzdım ediılım i§ bdkfcifflmatotıadır. 

Maddede yap-ılah diğer değlşMIk tee; .ssfat veya hiaanetlerindön dolayı :mnnına J ^ i r , :4«gihir 
•ötanımuş yazı, resim veya feâir naşir vtasıtbailıan Me veya gıyapll^nnudıa alemen ^ r e € cşöhretleıiinie. ya
hut haysiyeıtlerfine tebavüz ve hakaret '©dilen mremurların .asorunımıaclarını teinin içjm.:ımaddtanthı so
nuna fıkralar ilâvesinden fflbaretrtlir. 

'Millet Medlisi (S. dayısı : ITT ye l*neiaek) 
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B u hükümlerle, yeni.bir ^ ç Jkhdjajs ecülme^ktedijr. Söẑ fkJojuuış», W$&r. yjüruBİütote olan foanıana 
göre 4e sevme veya. haikarejt suo^noı tenkil ekmektedir. Maddeye İlâve edileli .fıkralarla, amûm 
suçların esasen var olan oezıaları, fiilin vasıf mahiyetimle uygtuıı ojlaifök, 'bdr irai l^r »rtırılınııalfeta ve 
bunılarm t a k M şajhsi. Jdâva ikamesine bağlı iOİmaktan. ççF^nlıp. re'sen takibi gegefean. ıbir (şuç ha
line getirtflmejkteçiıir. Bu suçlarda zarar gören meni&at, sö.yıme veya. halk&reçte <mwlmtahıolan 
şahısm JkenJdisânıden ızrİyade Devlet idarejşi'dtk. Çünkü bu şahgı, sıfat veya, higm^tl&rM'dein dolayı 
mâmız kaldığı hakarett ve taıarruzıu gördüğü âmme b&$m&$nl&m la'yı^maya. imjkâsn yoktur. Bu ijtd-
baçla; Jbu şuıglara Tüufe .öezaa Kanupupun «şahıslara karşı cürüımleF>> b e t a d a 4eğil, «Devlet idaresi 
aleyhiinide cürümlıer» ıtoabındıa yer vertiilımesi uygun göriilmıüışıtür. 

Sıjfîat veya hli^mietleıûnıden dolayı vâki sövme veya hakaret failinin gıyaben işle^mjeısi halliaide, 
bu aıuaddoye göre eezajanıdırılması içân »kjanunnın 153 noü miadkiejstiıjlde yazılı olduğu gibi alenen 
â^leninıeısl yarii uıiıuuımıi veya umuma açık foir mahialde ve birden ziyade, kimseler lıaızurunida yaJhnıt 
toplantının ./mahal veya içtiönaa. işrbinaik cdıemleriin a'dedi veya topiLaipltıınıın mevzuu, ve gayesi itiba
riyle hususi ımajhiyeıtü haiz olmıya-n hir içtüimada, işlemmiş olmam' ş&rttır. 

îlave lödilen fıfcjrıajlıardıaM «ıfiiıHn maıhiy elline göre, yukarı fıkra ve bendleride yazılı ceza» dbıpjne-
sinin mânıasa açıktır. Şayeıt fiil âdâ, hakaret şeklinde tavsif .ddilirS/e, ımemuıim mevki ve dere
cesine, göre birclnei fıkranın beinidlejrfo'de yazılı cezalar neşir yolu ile h&karette bir miktar artırıla
rak; gıyaJbd hakarette ise, fıfcrasıında gösterdieaı milktardıa indirilerek hükımedilecektir. 

Şayet ffiiI.TOaiddei mıahsnıısa tâyin ve ıknıadiyle vâki olarsa, yine, ma.ğdıurun. meomıriyet mevki 
ve derecesine göre ilkânei fıkrada yazılı cezalardan !biri .{hakaretin neşir ile işlenmesinde y a p niş-
betiöde arltınlanaik; .gıya'bi hakarette âae-, fikrasınida gösterileaı ıı&Jhertte indİTİlerek hüknpıeclileeek-
tir. 

Madde 9. — Yukarda, tasarının sekizinci maddesi hakkında şerd edilen mucip sebeplere müs
teniden düzenlenen iki fıkra 268 nci maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 10. — Suç işliyenlerin zabıtaca yapılan araştırma, ve takiplere rağmen kolay elde edil
memelerinde, bunlara yataklık edenlerin rolleri büyük olmakta ve bu durumda suçun işlenmesini 
teşvik edici tesirler icra etmek suretiyle memleket emniyet ve .asayişi bakımından zararlı bir durum 
yaratmaktadır. 

Bu sebeple suçlulara yataklık edenlere verilecek cezaların artırılması uygun görülmüş ve Türk 
Ceza Kanununun 296 nci maddesi' tasarıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Ayrıca her hangi bir suçtan sanık veya hükümlü olup da hakkında yakalama, veya tevkif müzek
keresi1 .çıkarılmış olan bir kimsenin saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili .mercilere çlerhal ha
ber verilmemesi halini müeyyideye bağlayan hükmim, madde; metnine ithal edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesiyle, 64? sayılı «Cezaların infazı hakkında ICanun» urî geçici 
2 nci maddesiyle zımnen kaldırılmış olan Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi yerine, toplu 
bir hareket niteliğinde bulunan, ceza evlerindeki ayaklanmaları müessir bir şekilde ve fiilin mahi
yetine uygu» olarak teerim için yeni bir madde sevk edilmiştir. 

Madde ayaklanma fiilmis haysiyetleri > sağan itilam-alınarak bendlere ayrılmış .bulunmaktadır. 
Birmoiifeendde üç ve daha aiyade mahkum veya^mevkufun veya her iki grupun müştereken ceza 

evi idaresine karşı ayaklanmalarının müeyyidesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. Aynı bendin ikinci 
fıkrasaıe^ ise bu maddedeki ayaklanma unsurundan ne kaadedildiğı ifade edilmiştir. 

Üçüneü ve.dördüncü fıkralarda ise şiddet .sebepleri gösterilmektedir. Dördüncü fıkradaki tahri
bat unsuru, yalnız ceza evi ve müştemilâtında yapılmış olan zararları değil -buralarda mevcut eşya
lar üzerinde vâki zararları da kapsamaktadır. 

Üçüncü bend-, hükmünde ise ayaklananların meşrutentahliye hükmünden istifade etmeleri bâzı 
kayıtiayıeı şartların tahakkukuna .tabi kılınmLştır. Bu bend hükmüne göre meşruten tahine hük
münden istifade edecek olan. mahkûmlardan muvakkat hü jriyeti bağlayıcı • cezaya mahkûm edilmiş 
olanlar .bütün cezalarının beşte dördünü, hangi fiilden doğmuş olursa olsun müebbet ağır; hapse 
mahkûm'edilmiş olanlar, eeaaJarmm otuz senesini iyi' halje geçirmedikle meşruten tahliyeden istif ar 
de edemiyeceklerdir. 

Miil^t -MeclM. (S. Sayısı : 177 ye ;1 nei ek) 



- _ 6 - -
Madde İ2. — 3Û38 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulunan Türk Ceza Kanununun 384 

ncü maddesi yerine kara ve deniz nakil vasıtaları ile uçaklar üzerinde işlenen bâzı suçları cezalan
dırmak için yeni bir madde konulmuştur. 

Bir maksadın istihsaline vasıta ve baskı olmak üzere bâzı grupların toplu olarak veya münferi
den umuma tahsis edilmiş kara nakil araçlarının hareketine mâni oldukları veya hareket halinde 
olanlarım durdurdukları müşahede edilmiştir. Genel güvenliği ve asayişi bozucu bu hareketlerin önlen
mesini temin maksadiyle maddenin birinci bendi sevk edilmiştir. 

Aynı mahiyetteki hareket deniz nakil vasıtaları üzerinde işlendiği takdirde maddenin ikinci 
bendi uygulanacaktır. 

Millî ve milletlerarası hava ulaştırmasının aracı olan uçakların günümüzde ulaştığı nitelikler 
nazarı itibara alınacak olursa bunlarla işlenen suçların ayrı bir kategoride öngörülmesi gerekmekte
dir. Gayet hassas ve o oranda kolaylıkla etkilenebilir bir hale gelen uçaklar, son zamanlarda bir suç 
aracı olmuşlardır. Çeşitli amaçlarla, uçaklar her yıl artan bir sayıda kaçırılmaya başlanmıştı!'. 
Uçak kaçırmaları, bugünkü hali ile hava ulaştırmasından yararlananların güvenliklerini tehlikeye 
sokmaktadır. Günümüzde gerek millî, gerek milletlerarası hava yollarından istifade etmek istiyen 
kimseler, kendilerinin hiçbir şekilde karışmadıkları ve bilmedikleri amaçlarla işlenen suçlar sonun
da gidecekleri yerlere varamamakta veya hiç tahmin1 etmedikleri büyük tehlikeler ile karşılaşmakta
dırlar. 

Hava ulaştırmasının güvenliğini bozan, bu ulaştırmadan yararlananları zarar ve tehlikeye sokan 
ve nihayet devletlerarasındaki ilişkileri dahi etkilemek istidadını gösteren uçak kaçırma olaylarının 
önlenmesi için mevzuatımızdaki boşluğun doldurulması uygun görülmüş ve bu sebeple söz konusu 
maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci bendleri sevk edilmiştir. 

Bu suretle uçak kaçırma veya gitmekte olduğu yerden başka bir yere uçağın sevk ettirilmesi veya 
suçlu tarafından bizzat sevk edilmesi fiilleri ile yerde bulunan bir uçağın tahrip veya imhası ya
hut hareketine mâni olacak: derecede bozulması veya zarar verilmesi müstakil bir suç haline getiril
miştir. 

Bu fiillerin mahiyeti, işleniş şekilleri ve sebebiyet verdiği büyük tehlike göz önünde tutularak 
teşebbüs hali ile fiilin tamamlanması hali arasında bir fark gözetilmemiştir. Fiil; ister nakis, ister 
tam teşebbüs halinde kalsın uçak kaçırma suçunun faili hakkında maddede yazılı ceza hükmedilecek-
tir. 

Cezalar fiillerin ağırlığı ile mütenasibolarak tertibedilmiştir. 
Madde 13. —- Tahrip fiilinin ve muhaberat ve neşriyatın inkıtaa uğratılmasının yalnız telgraf 

ve telefona hasrı doğru görülmiyerek telsiz makinalarma ve alât ve edevatına vâki zarar ile telsiz 
muhaberat ve neşriyatını inkıtaa uğratmak fiilleri dahi tecrim edilmiş ve cezanın aşağı haddi artı
rılmıştır. 

Madde 14. — Enerji nakil hatlarının ve bilhassa haberleşme tesislerinin irtibatını sağlıyan tel, 
kablo veya benzeri iletkenlerin muhtelif güzergâh] arda parçalar halinde kesilmek suretiyle çalınma 
olayları son zamanlarda artmış ve bu hususta sarf edilen bütün gayretlere rağmen bu olayların ön
lenmesi mümkün olamamaktadır. 

Hayatî önemi taşımakta olan askerî veya sivil haberleşme tesislerinin irtibatını veya enerji nak
lini sağlıyan tel, kablo veya benzeri iletkenlerin çalışmaları, âdi hırsızlıktan farklı olarak mütalâa 
edilmesi uygun görülmüş ve bu sebeple 492 nci maddede gereken değişiklik yapılmıştır. 

Madde 15. — Son zamanlarda Türk Ceza Kanununun mal «aleyhine cürümler» i muhtevi onun
cu^ babın «yağma ve yol kesme ve adam kaldırma» başlığını taşıyan ikinci faslı içinde yer alan 
«yağma» (M. 495, «senetin yağması» (M. 496), «korkutarak faydalanma» (M. 498), «adam kaldır
mak» (M. 499) ve «muhabere nakletmek» (M. 500) suçlarını işliyenlerin artmış olması ve bunların 
âmme efkârında meydana getirdiği büyük endişe, toplumun temelini teşkil eden emniyet fikrinin 
sarsılması ve kamu düzeninin ağır bir şekilde ihlâli göz önünde tutularak bu suçlara ait kifayetsiz 
bulunan cezaların artırılması uygun görülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 177 ye 1 nci ek) 



Madde 16. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 496 n^ı maddenin cezası 
artırılmıştır. 

Madde 17. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 497 nci maddenin cezası 
artırılmıştır. 

Madde 18. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 498 nci maddenin cezası 
artırılmıştır. 

Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesiyle, 499 ncu madde iki fıkra haline getirilmektedir. Birin
ci fıkra, 499 ncu maddenin halen mer'i bulunan şeklini kapsamakta, ancak yukarda zikredilen mu
cip sebeplerle muhtevi bulunduğu ceza miktarı artırılmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası, memlekette son gelişen olaylar dikkate alınarak, Türkiye Cumhuriye
tini. yıkmak ve yurt bütünlüğünü bölmek maksadiyle gizlice teşkilâtlanan bâzı grupların girişmiş 
oldukları Devletin temel nizamlarına müteveccih ve bir mânada şeref ve haysiyetine yönelmiş bâzı 
tedhiş olaylarından adam kaldırma cürümlerini müessir bir şekilde önlemek ve halen mer'i olan 
metnin bâzı boşluklarını doldurmak maksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

öngörülen fıkra ile, birinci fıkrada tesbit edilen adam hapsetmek ve adam kaldırmak fiillerinin 
siyasi veya sosyal maksatlarla veya resmî makam] arı bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için 
işlenmesi hali, fiilin vahametiyle mütenasibolarak müeyyideye bağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 20. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 500 ncü maddenin cezası 
artırılmıştır. 

Madde 21. — Geniş bir uygulama sahası olan 526 ncı maddenin müeyyidesi kendisinden bekle
nen müessiriyeti sağlıyabilecek nitelikte değildir. Keza, Şapka iktisası hakkındaki 671 sayılı Ka : 

nunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı Kanunun hükümlerine aykırı hareketle
rin cezasını teşkil eden 526 ncı maddenin ikinci fıkrasında vaz'edilmiş olan cezalarda müessir bir 
tecziyeyi sağlıyacak nitelikte görülmemiştir. 

Bu itibarla sözü geçen 526 ncı madde müeyyidelerinin ağırlaştırılması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 22. — 537 nci madde de günün ihtiyaç ve şartlarına uygun bir hale getirilmiştir. Bu su
retle, kamu hizmetleri gören daire ve kurumlar ile her nevi ve derecedeki öğretim müesseselerinde 
ister basılı, ister basılı olmıyan evrak, resim veya el yazısı kâğıt ve levhaların bulundukları yerler
den çıkarılması, yırtılması veya okunmıyacak yahut muhtevalarının başka şekilde anlaşılmasına se
bebiyet verilmesi keyfiyeti teerim edildiği gibi önceden yazılı müsaade alınmaksızın söz konusu yer
lerde ve mabetlerde, yazı, resim, pano, pankart, veya bant asılması veya bunlardan suç konusu 
teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade edilmesi veya buraların her hangi bir yerine 
bilfarz duvar, pencere, taban gibi kısımların boyanması, resim yapılması veya yazı yazılması ceza
landırılmaktadır. Bu itibarla söz konusu müessese ve yerlerde disiplin ve nizamın bozulması önlen
mek istenmektedir. 

Madde 23. — Yürürlük tarihi gösterilmiştir. 
Madde 24. — Yürütecek makam işaret edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 177 ye 1 nci ek) 
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Adalet Komisyooıu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 15 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/494, 2/357 
Karar No. : 95 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . 6 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Türfc Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı» ile İstanbul Milletvekili î. 
Hakkı T ekine!'in Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâve edümesine dair kanun teklifi (2/357), Başkanlığınızca komisyonumuza tevdi edilmiş 
olup, Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
olundu. 

Aynı kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesini öngören mezkûr tasarı ve teklifin birlikte 
görüşülmesi uygun mütalâa edilmiş ve görüşmelere kanun tasarlısının esas almaması kararlaştırıl
mıştır. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de ifade edildiği veçhile; son senelerde, memleketimizde, ka
nunların boşluk ve noksanlıklarından faydalanılmak ve bâzı suçların mevcut müeyyidelerin ye
tersizliğinden cesaret alınmalk suretiyle bâzı grup ve şahısların birtakım, eylemlere teşebbüs ettik
leri görülmektedir. Belli bir amacın sağlanmasını teminen yapılmakta olan bu hareketlerin başlıca-
ları; fabrika, imalâthane ve atelye gibi işyerlerinin işgali, üniversite ve yüksek okullar gibi her 
nevi eğitim ve öğretim müesseselerinin faaliyetlerine mâni olunması, bâzı kamu görevlilerinin va
zifelerini terk veya vazifelerine ait işleri kısmen veya tamamen yapmamaları, şehir içi nakil vası
talarının seferden alıkonulması, bankaların basılarak soyulması ve adam kaldırılması gibi, ekse
riyetle toplu bir halde ve silâh, dinamit, bomba, ateşli ecza ve benzerleri kullanılmak suretiyle 
işlenen fiillerdir. 

Yurdumuzda huzur ve sükûnu, güvenlik ve asayişi bozan, geçici de olsa bir kısım âmme hiz
metlerinin aksamasına sebebiyet veren bu fiillerin önlenmesi ve acilen gereken diğer bâzı noksanlıkla
rın giderilmesi için Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesinin ve bâzı maddeleri
ne fıkralar ilâve edilmesinin zaruri olduğu müşahede ve kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin komisyonumuzca yapılan müzakeresi sonunda : 

1 — Kamu hizmetlerinin görülmesine mahsus binalarla her nevi ve derecedeki eğitim ve öğre
tim müesseselerine veya öğrencilerin toplu bir halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri yerlere 
veya müştemilâtına girilmesine veya orada kalınmasına cebir ve şiddet göstererek veya tehdidede-
rek veya eşya üzerinde zor 'kullanarak engel olunması halini müstakil bir suç olarak tanzim eden 
tasarının birinci maddesi uygun görülmüştür. Ancak mânanın daha iyi ifade edilebilmesi için ta
sarı metninde bâzı değişiklikler yapılmıştır. Bunlar; «her kim»', «cebir ve şiddet veya tehdit gös
tererek», «yurt ve benzeri yerleri» ibareleri yerine, sırasiyle, «bir kimse cebir ve şiddet gös
tererek veya tehdidederek», «yurt veya benzeri yerler» ibarelerinin kullanılmasından ibarettir. 

>«Yurt veya benzeri yenler» ibaresindeki, «yurt» kelimesinin ifade ettiği mâna açıktır. «Ben
zeri yerlere» kelimesine gelince; bu tâbirle kasde dilen husus, hangi isim altında anılırsa anılsın, 
bir statüye tabi öğrencilerin toplu halde ikametlerine tahsis edilmiş yerlerdir. Her halde dört 
ve beş öğrencinin birlikte kendi nam ve hesaplarına kiraladıkları yahut içlerinden birinin kendi 
nam ve hesabına kiralayıp da diğerlerinin kira be .JİLTJO ve düığer masraflara ortaklaşa katıldık
ları apartımain katları veya müstakil bir ev bu maddemin şümulünıe giren «benzeri yerler» iden sa-
yılıı ıyacaktır. 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 177 ye 1 nci ek) 
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2 — tş ve çalışma hürriyeti aleyhindeki cürümlere dair 201 nei madSdeenin. ikijiMeâ fıkrssınd*-
k i «ticaret ve sanat sahiplerini», «unsura», «ticaret veya saamt sahiplerini» şıekâkıde değiştİEİiaiiek 

suretiyle tasarınım; ûkkıei ımadidesıi kabul edjıkniştûr. 
Tasarı-gerekçesinde de ifade edSldâğö üzere, yerüdeın düzefnlenetn 201 nci maddede, hudut ve ş?ü-

ırulü ile riayeti gereken kaideıferi özel kanununda belli edileni, grev ve lokavt hakkınan dışımda 
kalan üiillî durumllların önlenmesi istihdaf edÖlm ektedir. 

275 sayılı Toplu Sözleşme ve Lokavt Kanunun/um bütün hükümlerdi saklıdır. Bu kanunıun/işçi 
ve işverene tanıdığı halk ve tahmil ettüği vecibeler yürürlüktedir. 

3 -*- Djnatmi% bomba veya bunla belnzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve sajır ateşli 
eczaların mezlkûni bir ımahalde veya civarında yahut umumum geçeceği yenlerde ateşillemmesi-
nin veya patlatıflmaaaımn yahut bırakılmasının. vahameti göz ölntümde tutulmuş ve bu sebeple bu fiili
leri teciniım edem altımeı fıkramın cezasıntaı aşağı haddi yükselititoı|igt!i)p. Yapılan bu değ^şjMiklerle 
264 neti (maddeyi yesmıden tanzim eldein tasannan 7 nci madidıeısli,. 6* n&i -madde olarak kabul «dilmiiş-
tir. 

4 — Memura hakaret ve taanruzu teorim edeni 266 nteı imaddeyi yemtiden tanenim edemi tadarı
nın 8 nci maddesi, 7 nci madde olarak kabul edilmüşttir. Ancalk mıeoıurun sıfat ve histoetlleriadeaı 
dolayı umuımâ -neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya saik neşir vasıtalariylle hakaret ve 
taarruzda bulunanlara uygulanacak olan üçünıeü fıkranın cezası, diğer fıkralardaki cezalarla 
ahenklli bir hale getirilmek için, bir miktar indiıilm'iştir. 

5 — 268 inici ımıaddeye fıkrailar. eklenmesi hakkındaki tasarının 9 ne-u maddesi 8 mci madde oia-
raik kabul! edilmiştir. Anlcak, 266 mıcı maddemta 3 ncü fıkrasında yapılan (değişikliğe mütenazır ola
rak 268 nci' maddeye eklemen bitniniod fıkranın cezası bir miktar indlirümiştir. 

6 — 647 sayılı Cezaların întfazı hakkinJda Kanunlun gıeçdci ikinci maddesiyle Türk Ceza Kanu
nunun ve hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları kalıduraJimış olmasına nazaran), sürgün ceza-
sırta- mahkûm olan tkimsenin likâtoetıe meebur tutuüdtığu; yerlerden» kaçmasaa eem^smAıvum ve feis-
net-lce tatbik kabi&$yet& butamiya?& 304 mıeü ımadd'eiE&n d e ş t i r i l m e k surgfciyte raahkâffli veya mev
kufların yahut her iki 'grupun müşteaeken cezaevi idanesBoı-e karş* ayaklanmaları keyfiiyetöınâfli 
müstakil bir suç haline getirilmesi esas dtibaıtfiyle uygun görülmiiştür. • 

Ancak söz konftisu maddemin bürünıci bendininayaklanmayı taıîfj eden iMracd fıkrasında gös
terilmiş olan hareketlerin cezaevi idaresini fMemı imtkâmsız hale getrraHİş oılmasr, «nıçraî teşefekülft 
içlin zaruri bulunmasına göre, bu fıkra hükmünün mânıasiint zayTflaHan ve uygulamada birta
kım yanlışlıklara sebebiyet vermesi muhtemel gö rülen «nümayiş yahut gürültü çıkaırarak» ibaresi 
metinden çıkarılmıştır. 

YapıHan1 bu değişiklikle tasarınım 11 nci mad desi 10 n)cu madde olarak kabul edilmiştir. 

7 — 11 . 6 . 1936 tarih ve 3038 (sayılı Kanunla kaldırılmış olan 384 nıeü madde yerine kara ve 
demftz ınakil vasıtaları ile uçaklar üzerinide imlenen, hâzı saçiları cezalanidınmak için yemd bir madde 
konulması yerinde gömülmüştür. Ancak yeniliden konulanı 384 ncü madde "nakliye vasıtaları 
aleyhine 'işlenen bâzı suçları tercim etmekte olmasına göre söz- konusu maddenin Türk Ceza 
Kanununun ikinci kitabının «Amtmenim selâmeti aleyhinde cürümler» hakkındaki 7 nci Mta-
binin, «Nakliye ve muhalbeıre vasıtaları aleyhinde cürümler»-le ilgili ikinci fadma* konulnrasr 
uygun görülmüş ve tasariffin 12 nci maddesi, 11 nci m'adde olarak aynen kabul edilmiştir. 

S. 537 nci maddeyi yeniden düzemliyen tasarının 22 nci maddesi 21 inci maddeı olarak 
kabul edilmekle beraber anılan maddenin son fıkrasındaki «veriien^ zaflarm sorumluları 
adlî me#eilöree tesfoit edilidikten sonra bu zıaı^rm tahmini içİM'bi» ay içiîsdig-gerekli k>ana«i 
yollara haş'vunmıyan» yetkililere ilişkin hüküm tasarıdan çıkarılmıştır. Esasen gerek Ce
za Kanununun 37 ve gerek umûmi hükümlere gö-re vâki zanarınf âoıniımîMan taamin^ ile mü
kelleftirler. Yötkilileıl' bu htaMarı kuilâîim,3idıkiarı takdirde hukukî ve cezai.sıoanımlukıklari' 
vardı?. Bu itibarla m'aidd^ye, yeni bir hüküm könulmasam lüzam^ ve; z&mmfc görülmemif. 
tir. 

Millet MeelM (S. Sayısı. : 177 ye 1 n«i ek) 
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9; Mevcut cezalar yeter derecede görülldüğüııldenin Türk Ceza Kanununun 273 ncü mad
desinin 4,5 ve 6 ncı) fıkralarının cezalarını bir miktar artıran tasarının 4 ncü (maddesinin.' 
reddi ile tasarıdan çıkarılması uygun mütalâa edilmiştir. 

10. Kanun tasarısının -3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ve 24 ncü 
maddelerinin, • tasandan çıkarılan mıadde nazarı itibare alınmak, mtadlde numaralan teselsül 
ettirilmek sure'tiiyle taynen kabulü Kom&yonumu zca uygun görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen değişiklik ve ilâvelelerle birlikte tasarının kabul edilmesi Komisyonu
muzca ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedilikle sunulmak üzere işbu raporu Yüksek Başkan
lığa saygıyla sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

İstanbul Sivas Sinop Antalya 
/. H. Tekinel T. Komitan H. Biçer H, A. Gülcan 

Diyarbakır Erzurum İçel Kars 
B. Eğitti 8. Erverdi M. Arıkan T. ArttJaç 

İmzaida feulııinamadı 
Kırlareli Konya Malatya Niğde 
M. Atagün O. Okay M. Kaftan M. Ocakçıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Konya 

Söz bakkım mahfuzdur 
K. İmer 

lötanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinerin, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve fbâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi (2/357) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de ğişıtirilmeisine ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve
sine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak 'sunulmuştur. 

.[Gereğinin yapılmasını saygularımla arz ederim. • 
129 . Ö . 1971 

* İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

GEREKÇE 

Son senelerde, memleketimizde, kanunların 'boşluklarından faydalanmak suretiyle bâzı grup
ların toplu olarak bir/bakım eylemlere ıteşelblbüs ettikleri görülmektedir. Belli bâr amacın sağlanımıa-
sını fteminen yapılmıaikita olan bu hareketlerin fbaşlıeaları fabrika ve imalâtihame gibi işyerlerinin, 
üniversite ve yüksek okullar gibi resmî yerlerin işgali suretiyle fiilî durumlar yaratılması ve 
umuma tahsis edilmiş dlan teşılt araçlarının hareketten ialıkonulması ve harekelt halimde ıbulunanı-
larım durdurulması şeklimde ıtezalhür etmektedir. 

ÎBu mahiyeitteiki Ittoplu harekeltler arasına ceza evlerinde meydana gelen ayaklanmalar da dâhil 
edilebilir. 

Yurdumuzda huzur ve sükûnu ve haltta güvenlik ve asayişi bo'zma istidadını gösiteren bu fiille
rin, vahîttn neticeler teivlideideibileceği göz önünde Itultularalk, önlenmesi ve uygulamaya açıklık ve
rilmesi maksadiyle Türik öeza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 'bâzı maddelerine 
fıkralar ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 177 ye 1 nci ek) 
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1. BTI kanan teklifinin Ibirinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesi değiştiril
mektedir. . 

(Söz konusu maddenin d nci fıkrasında sanat ve (ticaret serbestisinin ımen ve tahdidi, 2 nci fık
rasında da gerek işçiyi gerek ticaret ve sanat sahipderini veya işvereni yevmiyeleri azaltıp çoğalt
maya yahut evvelce ıkalbul edilen şartUardan başka şartllar altında mukavele kalbulüne iohar etmek 
maksadiyle işin tatiline veya durmasına sebebiyet verilmesi, tatilin devamına âmir olunması öngö
rülmüş fouiunimaktadiır. Bu fiillerin ceib'ir ve şiddet veya tehdit ile isi enim esi balindie suç teşekkül 
etmektedir. 

Yukardaki maksatların istihsaline matuf olmak üzere işyerinin cebir ve şiddet ya(hut tehdit 
ile işgalinde, fiilin mıalhiyetine göre birinci veya. ikinci fıkra hükmünün uygulaomıası gerekmekte 
ise de, celbir ve şiddet kulll anmadan veya tehdidetmeksizin bir işyerinin işigali halinin 201 n«i 
maddenin kapsamına girip girmediği hususu vazıh değildir. 

Bu hususu açıklığa kavuşturmak, için maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki maksatların istihsa
line matuf olmak üzere cebir ve şiddet kullanmaksızıaı veya tehdideltttnekisiziin bir işyerinin her 
naniği bir suretle kısmen veya tamamen iş'gal edilmesi halinin suç olduğu teklifte sarahaten derpiş 
eddlmiiş buılıınmakttadır. 

Böylece, t icaret ve sanat serbestisini taihdid veya men yahut yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya 
veya evvelce tıâ'yin edilen şartlardan başka şartlar lalltında mukavele kabulüne işçiyi veya sanat ve 
meslek sahiplerinin veya işverenin iclbar için bir işyerinin celbir ve şiddet kullanarak veya tıehdi-
dederek. işgal edilmesinde, fiilin mahiyetine göre 1 nci ve 2 nci fıkra hükmünün; yukardaki mak
sadın istiihsalline mâtulf olmak üzere celbir ve şiddet kullanmalkisızın veya tehdidetMeklsiızin her 
hanıgi bir suretle bir işyerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi hailinde de maddeye ilâve edi
len 3 neü fıkra hükmünün; tatbiki gerekecektir. 

'Maddede gösterilen hallerde, ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse, !bu keyfiyetin cezanın 
artırılması için bir sebep teşkil ettiği; kabul edilmiş ve bu hususu sağlamak maksadiyle de mad
deye. diğer bir fıkra eklenmiştir. 

'Bu fıkradaki tahribattan maksat; icra olunan fiilin meydana getirmiesi normal bir zarar olma
yıp, bunun dışında ve failin ızrar kasdına nıakrun olarak meydana getirdiği tahri5ba't)tır. Bu hu
sus fıkrada «ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse...» ibaresiyle ifade edilmiştir. 

ıTekMf,. edilen fıkralardaki işyeri unsurunun mânası açıktır, işyerinin ne olduğunu İş Kanunu 
tâyin ve te&bit etmiştir. 

'Teklif edilen maddede, hudut ve şümulü ile riayeti gereken diğer kaideleri kanunda belli 
edilen, 'grev ve lokavt hakkının dışında kalan fiilî durumların önlenmesi istihdaf edildiğinden 
275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun işçi ve işverene tanıdığı hak ve vecibe
lerin tahdit veya 'genişletilnıesi bahis konusu değildir. 

Bu itibarla, 275 ısayılı Toplu Sözleşme, Grevve Lokavt Kanununun bütün hükümleri saklıdır. 

Madde yeniden düzenlenirken çalış'ma hürriyetinin, Grev ve Lokavt Hukuku haricinde tah
dit veya menedilmesi keyfiyetinin (Millî Ekonomi ve dolayıisiyle (kamu düzeninde meydana geti
receği olumsuz etkiler göz önünde tutularak, müessiriyeti temin için, yürürlükteki maddenin ce
zalarının iaşağı haddi artırılmış ve imadıdeye eklenen fıkraların cezası da yukardaki fıkralar ceza-
lariyle mütenasiboimak üzere tâyin ve tesbit edilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine 2 fıkra eklenmekte
dir. 

Yürürlükteki madde Resmî Merciler azalarından veya Hükümet 'memurlarından biri hakkın
da vazifesine (müteallik bir işi yapmaya yahut yapmamaya icbar için şiddet veya tehdit göste
ren kimseyi..cezalandırmaktadır. 

Bu itibarla, icbardan ayrı olarak, her hanıgi bir saikle görev yapılan yerlerin mücerret işga
liyle maddede gösterilen vazifelilerin dolaylı olarak görevlerini yapmalarına imkân verilmeamei-
si hali maddenin kapsamı dışında kalmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 177 ye 1 nci ek) 
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Maddeye ilâve edU<co. iik fıkra üe, vazAie görülen yerin müaeare* i®gşaü w but ^rettite mt-
murun vazifesini görme imkânının fselbedıikneısi hali müstakil bir suç olarak öngörülnnıüş butafev 
maktadır. 

Maddeye ilâve edilen !2 nci aflara ile de,. 2&1 nei maddede be-lirtilidiği gibi hu maddteder yasak 
hallerde ayrrca bir tahribat meydana getiritaoıigşe tâyin olunan eezıaran tahrii&ajtaı dê esessiiftfe 
göre ifter birden yarıya kadar artınlmaısı derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

3. Teklifin üçüncü maddesiyle, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun muraMkat 
2 nci maddesinin zımnen kaldırmış bulunduğu Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi yerme, 
toplu bir hareket niteliğinde bulunan, cezaevlerindeki ayaklanmaları müessir bir şekilde teorim için 
yeni bir madde sevkedilmiş bulunmaktadır. Madde ayaklanma fiilinin thusuısiy^leri nazarı itibara 
alınarak Ibendlere ayrılmış bulunmalktadiir. 

Birinci benıdde üç ve daha ziyade mahkum veya mevkufun veya her ikî grulbun müştere
ken cezaevi idaresine karşı ayaklanmalarının müeyyidesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. Aynı 
bendin 2 nci fıkrasında ise bu maddedeki ayaklanma unsurundan ne kasdedildîği ifade edilsmaş 
bulunmaktadır. 

3 ncü ve 4 ncü fıkralarda ise şiddet (sebepleri 'göslterilmiş bulunmaktadır. 4 ncü fıfa^dafâ tah
ribat unsuru yalnız cezaevi ve 'müştemilâtından yapılmış olan zararları değil buralarda mer-
cudolan eşyalar üzerinde vâki zararları (da kapsamaktadır. Üçüncü bend hükmünde ise ayakla
nanların meşruten tahliye (hütemünden istifade etmeleri bâzı kayıtlayıcı şartların tahakkuklara 
tabi kılınmıştır. 

Bu bend hükmüne göre meşrüten tahliye hükmünden istifade edecek olan mahkûmlardan mu
vakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar bütün cezalarının beşte dördünü, ̂ han
gi fiilden doğmuş olursa olsun müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 30 senesi
ni iyi halle geçirmedikçe Imeşruten tahliyeden istifade edemiyeeelkkrdir1. 

4. Bir maksadın istihsaline vasıta ve basıkı olmak üzere bâzı gruplar tarafından toplu ola
rak veya münferiden umuma tahsis edilmiş olan taşıt araçlarının hareketine mâni oldukları veya 
hareket halinde olanlarını durdurdukları müşahade edilmiştir. Genel güvenliği ve asayişi boizu-
cu bu hareketlerin önlenmesini teımin maksadiyle teklifin dördüncü maddesi sevtkedilmiş bulan
maktadır. 

Bu 'Suretle 3038 sayılı Kanunla, yürürlükten kaldırılmış bulunan 384 ncü madde yerine yeni 
bir ımadde konulmuştur. 

İSTANBUL MlLLETVEKtlİ t. HMCKI TBKİMBLİN TOKüEB* 

Türk €ezaKanunımun lâzı maddelerinin deği^irilmmne ve bâzı nıceddehrine /tfcr«Zo<r üâvesim 
dair kamım teklifi 

MALIMI. — Türk Ceza Kanununun 201 nei maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

«dMadde 201. — Her kim cebir ve şiddet yahut tehdit ile sanat veya ticaret serbeaiiıiai her 
ne suretle olursa olsun tehdit veya men ederse altı aydan iki seneye kadar hapis cezasına mah
kûm olur. 

Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile gerek işçiyi ve gerek ticaret ve sajıatsa&plerioiıveya 
işverenleri yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan. ba§3$&,şartlar .al
tında mukaveleler kabulüne icbar etmek maksadiyle bir işin tatilime ,veya < nihayet butobasma. se
bebiyet verir veya tatilin devamıma âmil olursa bir seneden beş seneye kadar hapis oezasjyle oer 
zalandırılır. 
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-.-'JBfer̂ ârfaa yakarı fıkralardaki maksatlarm istihsaline raiönıf olmak üzere, cebir ve şiddet ve
ya tehdit olmaksızın, işyerini her ne suretle Dİursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederse üç 
4^danr-Jaâa? seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

¥»k«|Fİa-ki fıkralarda yiazılı hallerde aynıca bir tahribat meydana getirilmişse tâyin dkınan 
ceza, ıtahaâbatöi dereaesinB g©re, üçte birden yarıya kadar artırıkr.» 

JifeABDE 2. — Türk Oezia. Kanununun 254 ncü maddesine sağıda yazılı olduğu şekilde iki fik
im «Gfckînffiiştir: 

«Her Mm birinci fıkrada yazılı olan şahıslardan birinin vazife gördüğü yeri her ne suretle 
«otaassa oka» "kısmen veya taraaanen işgıal ederek, vazifesine mütaaUik bir işin yapılmasına mâni 
^erinim 4fcktı aydaDr üç seneye 'kadar hapis eezasiyle cezalandırılır. Fiil; eebir ve şiddet veya teh-
î#tle ifteffliısse bir seneden üş seneye kadar, silâhla işlenirse iki seneden beş seneye kadar hapis 
aezasmu kakmıeftaıur. 

¥aak^eM fıkralarda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana ,geıtirilmişse tâyin olunan ıceza, 
tfthaaifoiifcm »derecesine göre füçte birden yarıya kadar artırılır.» 

[MJADDıB 3. — Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti-
«hmştir. 

«üîadde 384. — I --Önceden arialaırmda bir anlaşmla okun veya olmasnı üç ve daha ziyade mah
kûm veya mevkuf her ne sebeple olursa cüısun ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa üç seneden 
%«ş ;»eneyıe kladar hE^is cezasiyle cezalandırılırlar. 

^öefoir ve ^şiddetveya tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek veya raima-
yiş yahut gürSibü çıkararak eeza evinin idaresine kısmen veya tamamen mâni olunması hali bu 
^ruadâenin tatbikinde layaklanrasa sayılır. 

KTffiaîiftmış -olmasa bile, ayaklanmaya silâhla katılan maihkûm veya mevkuflar beş seneden ye
di seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

TfUsferriMi iîıfcmterda ^yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan ceza 
tahrifeeiıtm derecesine göre üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

H - Ay^laımiiayı teşvik ve tataik edenlere de teşvik veya tahrikin mahiyetine göre, ^birinci 
%eBflftt t»ı4nci v«ya Tiçftncü veya dördüncü fıkralarında yazılı cezalar aynen hükmolunur. 

Teşvik ve tahrik edenler ayaklanmaya fiilen katıldıkları takdirde birinci bendin birinci veya 
üçüncü veya tdbrdüneü fıkralarında yazılı olan cezaların yukarı haddi hükmolunur. 

IH i- Haklarında bu madde hükmü uygulananlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmiş olanlar cezalarının beşte dördünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar ce
zalarının otuz senesini iyi halle geçirmedikçe meşruten istifade edemezler.» 

MA.BDE 4. —. 23.. 6 .. 1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunla kaldırılan Türk Ceza Kanununun 
384 ncü maddesi yerine aşağıda yazılı olan rmadde 384 ncü madde olarak konulmuştur. 

»«Madde 384. — Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf 
ederek yahut hile ile umumun istifadesine arz edilmiş olan nakil vasıtalarını hareket ettirmiyen 
veya hareket halinde bulunanları durduran veya »itmekte olduğu yerden başka bir yere sevk et
tiren ü m s e üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Wj$. on ve dlaha ziyade kimse tarafından birlikte işlendiği takdirde yukarda T^zdı olan ceza 
yan misbfftkıde sartralarak 'frökmolunur.» 

MADDE 5. —JB.u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MfÂ©BE 6. ~ Bu -kanun ıhükümlerini -Adalet Bakam yürütür. 

IMüM-Meclisi (S. Sayısı.: 177 ye İmci-ek) 
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HÜKÜMET TASARISI 

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

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 188 
nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde fık
ralar eklenmiştir. 

«Her kim, gayrimeşru olarak, kamu hizmet
lerinin görülmesine mahsus binalar veya müşte
milâtıma girilmesine veya orada kalınmasına ce
bir ve şiddet veya tehdit göstererek veya eşya 
üzerinde zor kullanarak engel olursa, altı ay
dan iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
olur. 

(Her kim, gayrimeşru olarak, her nevi ve de
recedeki eğitim ve öğretim müesseselerine veya 
öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt 
ve benzeri yerlere veya bunların müştemilâtına 
girilmesine veya orada kalınmasına cebir ve 
şiddet veya tehdit göstererek veya eşya üzerin
de zor kullanarak engel olursa yukardaki fıkra
da gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

Eğer yukarıki iki fıkrada gösterilen fiil; si
lâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale ko
yarak yahut bir kaç kişi tarafından birlikte 
işlenirse, bir seneden beş seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur.» 

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

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

Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile ge
rek işçiyi ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini 
veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya 
yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka 
şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar et
mek maksadiyle bir işin tatiline veya nihayet 
bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamı
na âmil olursa sekiz aydan beş seneye kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Her kim yukarıdaki fıkralarda gösterilen 
maksatlann istihsaline matuf olmak üzere, ce-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞiŞTİRİŞl 

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

mesi hakkında kanun tasarısı 

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

«Bir kimse, gayrimeşru olarak, kamu hiz
metlerinin görülmesine mahsus binalar veya 
müştemilâtına girilmesine veya orada kalınma
sına cebir veya şiddet göstererek veya tehdi-
derek veya eşya üzerinde zor kullanarak en
gel olursa, altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zasına mahkûm olur. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak, her nevi ve 
derecedeki eğitim ve öğretim müesseselerine 
veya öğrencilerin toplu halde ikâmet ettikleri 
yurt veya benzeri yerler veya bunların müşte
milâtına girilmesine veya orada kalınmasına ce
bir ve şiddet göstererek veya tehdidederek ve
ya eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa 
yukarki fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırı
lır. 

Eğer yukarıM iki fıkrada göslteriOien fiil; si
lâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale koya
rak yahut birkaç kişi tarafından birlikte işle
nirse, bir seneden beş deneye kadar hapis ceza
sı hükmolunur.» 

MADDE 2. —- Türk Ceza Kanununun 201 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 201. — Her Mm cebir ve şiddet ya
hut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her 
ne suretle olursa olsun tahdit veya men eder
se üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına 
mahkûm olur. 

Her Mm cebir ve şiddet veya tehdit ile ge
rek işçiyi ve gerek ticaret veya sanat sahiple
rini veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp ço
ğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan 
başka şartlar altında mukaveleler kabulüne ic
bar etmek maksadiyle bir işin tatiline veya nüiha-
yet bulmasına sebebiyet verir veya tatilin de
vamına âmil olursa sekiz aydan beş seneye ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarki fıkralarda gösterilen fiiller silâh 
J ile veya kendini tanımıyacak bir hale koyarak 

Millet Meclisi (S. S; .ayısı : 177 ye 1 nci ek) 
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(Hükümet tasarısı) 

bir ve şiddet veya tehdit olmaksızın, işyerini 
!her ne suretle olursa olsun kısmen veya tama
men işgal ederse bir aydan bir seneye kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkralarda gösterilen fiiller silâh 
ile veya kendini tanınmıyacak bir hale koyarak 
yahut bir kaç kişi tarafından birlikte işlenirse 
yahut ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse, 
ceza iki misli artırılarak hükmolunur. Ancak 
hükmolunacak ceza beş seneyi geçemez. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 236 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 236. — Devlet memurlarından üç ve
ya daha ziyade kimse usul ve nizam hilâfına bir
likte memuriyetlerini terk eder veya vazifeleri
ne gelmezlerse veya vazifelerine gelip de bir 
maksada matuf olarak, memuriyetlerine ait gö
revleri geçici de olsa, kısmen veya tamamen 
yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa, her biri hak
kında iki aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz 
liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte muvakkaten memuriyetten mahrumiyet 
cezası da hükmolunur.» 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 237 nci 
maddesinin dört, beş ve altıncı fıkraları aşağı
da yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

«Aralarında evlenme akdi olmaksızın evlen
menin dinî merasimini yaptıran erkek ve kadın
lar dört aydan altı aya kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

Erkek evli olduğu takdirde verilecek ceza 
sekiz aydan üç seneye kadar hapistir. Erkeğin 
evli olduğunu bilen kadına da aynı ceza veri
lir. 

Muhtarlar aralarında evlenme akdi yok iken 
evlenmenin dinî merasimini yaptıklarına mutta
li oldukları kimseleri salahiyetli makama bil
dirmeye mecburdurlar. Bu hususta ihmal göste
renler bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz li
radan beşyüz liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır.» 

MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 254 ncü 
maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde iki fık
ra eklenmiştir : 

(Adaleti Komisyonunun de getirişi) 

yahut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse 
yahut ayrıca bir tahribat meydana getirmişse, 
ceza iki misi artırılarak hükmolunur. Ancak 
hükmolunacak ceza beş seneyi geçemez.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 177 ye 1 nci ek) 
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(Hükümet tasarısı) 

-«Her Mm birinci fıkrada yazılı olan ş&hıs-
Jaaedan birinin Tazife ginlüğü yeri her ne su-
ımtiLe olarsa olsun kısmen Teya tamamen işgal 
ederek, vazifesine ani&aaîlik işin yapılmasına 
mâni olursa altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılır. Fiil, cebir ve şiddet ve
ya tehditle işlenirse bir seneden üç seneye ka
dar, silâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale 
koyarak yahut birkaç kişi tarafından birlikte iş
lenirse, iki seneden beş seneye kadar hapis ce
zasına hükmolunur. 

Yukardaki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca 
bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan 
ceza, tahribatın derecesine göre, üçte birden ya
rıya kadar artırılır. Ancak, hükmedilecek ceza 
beş seneyi geçemez.» 

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 261 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

«Madde 261. — Kanun ve nizamlara aykırı 
olarak mektep veya dersane açanlar, açılan 
mektep veya dersane kapatılmakla beraber altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır. 

Ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları is
tihdam eyliyenlere de aynı ceza verilir. 

Mükerrirler hakkında verilecek ceza bir se
ne hapisten aşağı olamaz.» 

MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

«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 di
ğer bir yere götürür veya yollar veya götürme
ye bilerek tavassut ederse, üç seneden beş se
neye kadar hapsolunur ve kendisinden bin li
radan onbin liraya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Birinci fıkradaki fulleri ika etmek maksa-
diyle teşekkül vücuda getirenlerle idare eden
ler veya teşekküle mensubolanlar tarafından 
sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, failler 

(Adalet Koaaıisyanumın değiştirişi) 

MADDE 5. — Tasarının 6 neı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 Türk Ceza Kanununun 564 
noü maddesi aşağıda yazık olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 264. — Her kim aidolduğu merci
den ruhsat almaksızın dinamit veya bomba ve
ya buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya 
barut ve sair ateşli ecza yapar veya bunları ya
bancı memleketten Türkiye'ye sokar veya sok
maya vasita olur veya memleket içinde bir yer
den diğer bir yere götürür veya yollar veya gö
türmeye bilerek tavassut ederse, üç seneden, beş 
seneye kadar hapsolunur ve kendisinden bin 
liradan on bin liraya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Birinci fiikradaki fiilleri ika etmek maksa-
diyfle teşekkül vücuda getirenlerle idare eden
ler veya teşekküle mensubolanlar tararından 
sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, fail-

.Millet Meclisi (S. Sayısı : 1177 ye 1 nci ek) 
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(Hükümet tasarısı) 

hakkında yedi seneden onbeş seneye kadar ağı: 
hapis cezası hükmolunur. 

ikinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha 
fasla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada ya
zılı suçları işlemeleri halinde beş seneden on se
neye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı fiilleri ika etmek mak-
sadiyle iki veya daha fazla kimselerin evvelden 
anlaşıp birleşmeleri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya 
bulunduranlar veya satanlar veya satılığa çıka7 
ranlar veya alanlar bir seneden iki seneye ka
dar hapis, beşyüz liradan iki bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn bir 
mahalde veya civarında yahut umumun gelip 
geçeceği bir yerde atesliyenler veya patlatanlar 
yahut bırakanlar, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde bir seneden aşağı olma-
mak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 266 
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz 
olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği va
zifeden dolayı şeref veya şöhretine veya vakar 
ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve ha
karette bulunursa, aşağıda gösterilen suretlerle 
cezalandırılır. 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma 
efradından veya iki veya üçüncü bendlerde 
mezkûr memurlardan gayri memurinden biri 
aleyhinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis 
ve iki yüz elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle mahkûm edilir. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandar
ma 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 lira
dan bin liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır. 

3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını veya emir 
ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya hâkim 
ve Cumhuriyet savcılariyle bunların yardımcı-

(Aîdalet; Konıisyoomnmı değiştirişi) 

•er hakkında yedi seneden onbeş seneye kadar 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

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

Birinci fıkrada yazılı fiilleri ika etmek mak-
sadiyle iki veya daha fazla kimselerin evvelden 
anlaşıp birleşmeleri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bu
lunduranlar veya satanlar veya satılığa çıka
ranlar veya alanlar bir seneden iki seneye ka
dar hapis, beşyüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandirilir. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, mezkûn bir 
mahalde veya civarında yahut umumun gelip 
jeçeceği bir yerde ateşliyenler veya patlatan-
ar yahut bırakanlar, fiilleri daha ağır bir ceza-
7i gerektirmediği takdirde, iki seneden aşağı 
almamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır
lar.» 

MADDE 7. — Türk Oeza Kanununun 266 
;cı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz 
olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği va
zifeden dolayı şeref veya şöhretine veya vakar 
ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve 
hakarette bulunursa, aşağıda gösterilen suret
lerle cezalandırılır: 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma 
efradından «veya iki veya ÜJÇÜCICÜ bondlıerde mez
kûr memurlardan gayri memurinden biri aley
hinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis ve 
iMyüzelIi liradan beşyüz liraya kadar ağır pa
ra cezası ile mahkûm edilir. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandar
ma subaylarından veya polis komiserlerinden 
veya âmirlerinden yahut il genel meclisi veya 
belediye meclisi üyelerinden biri aleyhinde ise 
üç aydan İM seneye kadar hapis ve beşyüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını veya emir 
ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya hâkim 
ve Cumihuriyet Savcılariyle bunların yardım-
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lan veya sorgu hâkimlerinden biri aleyhinde 
vaki olursa dört aydan o t a aya kadar hapis ve 
(bin liradan iki bin liraya kadar ağır para ceza
sı ile cezalandırılır. 

Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili maddei 
mahsusa tâyin ve isnadıyla vâki olursa : 

Bir numaralı benddeki halde beş aydan üç 
seneye kadar hapis ve beşyüz liradan üç bin li
raya 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 
seneye kadar hapis ve bin beşyüz liradan üç bin 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Hakaret ve taarruz, memurun sıfat veya hiz
metlerinden dolayı, umulma neşir veya teşhir 
olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıta-
lariyle işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre 
yukarı fıkra ve bendlerde yazılı ceza yarı nisbe-
tinde artırılarak hükmolunur. 

iSıtfat veya hizmetlerinden dolayı vâki haka
ret ve taarruz, memurun gıyabında alenen işlen
miş olursa, fiilin mahiyetine göre, yukarı fıkra 
ve bendlerdeki ©ezaların yarısı hükmolunur. Bu 
fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü madde
deki aleniyet şarktır.» 

MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 268 
nci maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiş
tir. 

«Hakaret ve taarruz birinci fıkrada gösteri
len heyetlerin sıfat veya hizmetlerimden dolayı, 
umuma neşir ve teşhir olunmuş yazı veya resim 
veya sair neşir vasıltalariyle işlenmiş olursa, fii
lin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkralar
da yazılı olan cezalar yarı nisbetinde artırılarak 
hükmolunur. 

İSıtfat veya hizmetlerinden dolayı vâki haka
ret ve taarruz, birinci fıkrada gösterilen heyet
lerin gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin ma
hiyetine göre birinci veya ikinci fıkralarda ya
zılı olan cezaların yarısı hükmolunur. Bu fık
radaki suçun tekevvünü için 153 ncü maddede
ki aleniyet farttır.» 

18 — 

(adaleti Komisyonunun. değiıştirişi) 

cilan veya sorgu hâkimlerinden biıi aleyhinde 
vâki olursa dört 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 
seneye kadar hapis ve beş yüz liradan üç bin 
liraya kadar ağır para cezasına; 

iki numaralı benddeki halde altı aydan üç 
seneye kadar hapis ve bin liradan üç bin lira
ya kadar ağır para cezasına; 

Üç numaralı benddeki halde yedi aydan üç 
seneye kadar hapis ve bin beş yüz liradan üç 
bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Hakaret ve taarruz, memurun sıfat ve hiz
metinden dolayı, umuma neşir veya teşhir olun
muş yazı veya resim veya sair neşir vasıtaları 
ile işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre, yu
karı fıkra ve bendlerde yazılı ceza üçte bir nis
betinde artırılarak hükmolunur. 

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

MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 208 nci 
maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir. 

«Hakaret ve taarruz birinci fıkrada gösteri
len heyetlerin sıfat veya hizmetinden dolayı 
umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya re
sim veya sair neşir vasıtalariyle işlenmiş 
olursa, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikin
ci fıkralarda yazılı olan cezalar üçte bir nisbe
tinde artırılarak hükmolunur. 

Sıfat veya hizmetinden dolayı vâki hakaret 
ve taarruz, birinci fıkrada gösterilen heyetlerin 
gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin mahi
yetine göre birinci veya ikinci fıkralarda yazılı 
olan cezaların yarısı hükmolunur. Bu fıkrada
ki suçun tekevvünü için 163 ncü maddedeki ale
niyet şarttır.» 
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MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 206 
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 296. — Her kim hapis cezasından 
aşağı olmıyan cezayı müıstelzim bir cürüm işle
dikten sonra bu cürmün icrasında faillerle ev
velce ittifak etmiş ve curam neticelendirmekte 
yardımı dokunmuş olmaksızın, bir kimsenin o 
cürümden istifadesini tününe veya Hükümetçe 
icra olunacak tahkikatı yanlış yola sevk etme
ye yahut Hükümetin araştırmalarına veya hük
mün icrasına karşı faili gizlemeye yardım eder 
yahut hakkında yakalama veya tevkif müzek
keresi çıkarılmış olan bir kimsenin saklı bulun
duğu yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal 
haiber vermezse veya her kim bu cezaları istil
zam eden bir cürmün eser ve delillerini yokeder 
yahut burayı bir suretle değiştirir veya bozar
sa, hapis cezasını gerektiren suçlarda altı ay
dan iki yıla kadar, ağır hapis cezasını gerekti
ren suçlarda iki seneden dört seneye, ölüm ce
zasını gerektiren suçlarda da üç seneden beş se
neye kadar hapis cezasına mahkûm olur. Şu ka
dar ki, bu ceza müddeti asıl cürüm için kanun
da tâyin edilen cezanın üçte birini geçemez. 
Sair fiillerden dolayı tertflbolunacak, ceza beş-
yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası
dır. 

Bu fiili usul veya füruunun, karı veya koca
sının yahut kardeşinin lehine olarak işliyen 
kimseye ceza verilmez.» ' 

MADDE 11. — Türk Ceza Kanununun 304 
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 304. — 1.) Önceden aralarında bir 
anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade 
mahkûm veya mevkuf her ne sebeple olursa 
ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa bir seneden 
üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Cebir ve şiddet ve tehdit göstererek veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarfederek veya nü
mayiş yahut gürültü çıkararak ceza evinin ida
resine kısmen veya tamamen mâni olunması hali 
bu maddenin tatbikinde ayaklanma sayılır. 

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

(A'dalet Komisyonunun değiıştirişi) 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi, 
9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 304 
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 304. — 1. Önceden aralarında bir 
anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade 
mahkûm veya mevlfuf her ne sebeple olursa 
olsun ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa, bir 
seneden üç seneye kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Cebir ve şiddet göstererek veya tehdidede-
rek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek 
ceza evinin idaresine kısmen veya tamamen mâ
ni olunması hali bu maddenin tatbikinde ayak
lanma sayılır. 

Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silâh
la katılan mahkûm veya mevkuflar üç seneden 
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Yukariki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca 
ibir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan 
ceza tahribatın derecesine göre üçte birden ya
rıya kadar artırılarak hükmolunur. 

II - Azmettirenler veya teşvik edenler ayak
lanmaya fiilen katıldıkları takdirde, haklarında 
birinci bendin birinci veya üçüncü veya dör
düncü fıkralarında yazılı olan cezaların yukarı 
haddi hükmoluur. 

III . Haklarında bu madde hükmü uygula
nanlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya 
mahkum edilmiş olanlar cezalarının beşte dör
dünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş 
olanlar cezalarının otuz senesini iyi halle geçir
medikçe meşruten tahliyeden istifade edemez
ler.» 

MADDE 12. — 23 . 6 . 1936 tarih ve 3038 
sayılı Kamınla kaldırılan Türk Ceza Kanunu
nun 384 ncü maddesi aşağıda yazılı olan madde 
384 ncü madde olarak konulmuştur. 

«Madde 384. — 1. Cebir ve şiddet veya 
tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet 
sarf ederek yahut hile ile kara nakil vasıtasını 
hareket ettirmiyen veya hareket hali de bulu
nanları durduran veya gitmekte olduğu yerden 
başka yere sevk ettiren kimse üç aydan bir se
neye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından bir
likte işlendiği takdirde ceza yarı nispetinde ar
tırılarak hükmolunur. 

II - Cebir ve şiddet veya tedhit göstererek 
veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek ya
hut hile ile deniz nakil vasıtasını hareket ettir
meyen veya hareket halinde bulunanları dur
duran veya gitmekte olduğu yerden başka bir 
yere sevk ettiren kimse altı aydan iki seneye 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından bir
likte işlendiği takdirde ceza yarı niisbetinda ar
tırılarak hükmolunur. 

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

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

(Atialet Komisyonunun değişjtirişi) 

jeş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lır. 

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

II - Azmettirenler veya teşvik edenler ayak
lanmaya fiilen katıldıkları takdirde, hakların
da birinci bendin birinci veya üçüncü veya 
dördüncü fıkralarında yazılı olan cezaların yu
karı haddi hükmolunur. 

III - Haklarında bu madde hükmü uygula
nanlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya 
mahkûm edilmiş olanlar, cezalarının beşte dör
dünü, müelbıbet ağır hapse mahkûm edilıniş olan
lar cezalarının otuz senesini iyi halle geçirme
dikçe meşruten tahliyeden istifade edemezler.» 

MADDE 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve 
3038 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle kaldırı
lan Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi ye
rine, 384 ncü madde olarak konulan, tasarının 
12 nci maddesi; ikinci kitalbm, «jAmmenin selâ
meti aleyhinde cürümler» hakkındaki yedinci 
babının, «Nakliye ve Muhabere vâsıtaları aley
hinde cürümler» ile ilgili ikinci faslının ilk mad
desini teşkil etmek üzere, 11 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs fiilî 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 
seneden 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 sene
den onbeş seneye kadar ağır hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

V - Her kim yerde bulunan bir uçağı tah
rip veya imha ederse beş seneden on seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Bir uçağı, hareketine mani olacak derecede 
bozan veya zarar veren kimse, yapılan tahriba
tın derecesine g"öre, bir seneden beş seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Uçak umumun istifadesine arz edilmiş İ3e, 
hükmedilecek ceza bilinci fıkrada yazılı olan 
halde yedi sene, ikinci fıkrada yazılı olan hal
de ülç sene ağır hapisten aşağı olamaz.» 

MADDE 13. — Türk Ceza Kanununun 391 
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 391. — Bir kimse, telgraf, tele
fon ve telsiz makinalarma veya alât ve 
edevatına veya tellerine zarar verir, veya 
elektrik ceryanlarının 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 14. — Türk Ceza Kanunumun 492 
nci maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve yeri
ne aşağıda yazılı olan fıkralar ektenmişitir. 

«Hırsızlık enerji naklimi veya haberleşme te
sislerimin irtdlbatını sağlayan tel, kablo veya 
benzeri iletkenler hakkımda işlenirse fadi üç se
neden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
seler tarafından birlikte yapılır yahut suçun 
işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya 
daha fazlası birleşirse cezanın yukarı haddi 
verilir.» 

(Adaleli Koalisyonunun değiştirişi) 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi, 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi, 
13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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HADDE 15. — Türk Ceza Kanununun 495 
nci maddesinin ilk fıkrası aşağıda gösterildiği 
şekilde değişltmlmdşjtir. 

«Her kim, menkul bir malın zilyedini veya 
cürüm mahallinde bulunan bir başkasını cebir 
ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen 
büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tıeh-
ıdidederek o malı teslime yahut o malın kendi 
tarafından zapltına karşı sükût etmeye mecbur 
kılarsa om seneden yirmi seneye kadar ağır ha
pis cezasına mahkûm olur.» 

MADDE 16. — Türk Ceza Kanununun 496 
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de-
ğişıtdrümişıtir. 

«Madde 496. — Her kim, bir kimseyi cebir 
ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen 
büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile teh-
didederek o kimsenin yahut başkasının zararı
na hukukça hükmü haiz bir senedi vermeye 
veya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye 
mecbur bırakılırsa on seneden yirmi seneye ka
dar ağır hapis cezasına mahkûm olur.» 

MADDE 17. — Türk Ceza Kanununun 497 
nci cmıaddesinin ilk fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şiekülde değiştirilmişjtir. 

«Yukardalki maddelerde beyan olunan cü
rümler, geceleyin veya silâh ile tehdidederek 
işlenirse onlbeş ıseneden yirmi seneye kadar 
ağır hapis cezası verilir.» 

MADDE 18. — Türk Cez& Kanununun 498 
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 498. — Bir kimse, her ne suretle 
olursa olsun hayat veya ırz veya mal hakkın
da büyük bir zararla korkutularak yahut Hü
kümet tarafımdan verilmiş gibi emir göstererek 
başkasını para veya eşya. veya hukukça hük
mü haiz bir senet göndermeye veya bir mahalle 
koymaya veya bunların kemdi eline geçmesini 
(temin etmeye mecbur kılarsa onbeş seneden 
yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm 
olur.» 

(Aîdaletj Komisyonunun değîştirişi) 

MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi, 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi, 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi, 
16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 18 nci maddesi, 
17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 19. — Türk Oeza Kanununun 499 
ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de-
ğişltmland^tir. 

«Madde 499. — Her kim, para veya eşya 
veya hukukça hükmü haiz bir senet almak 
için Ibdr kimseyi hapseder yahut dağa veya 
tenha bir mahalle kaidırrrsa, maksadına mail 
olmamış is© onlbeş seneden yirmi seneye kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Maksadına 
nail olmuş ise cezanın yukarı haddi hükmolu-
nur. 

Her kim birindi fıkrada gösterilen fiili, si
yasi veya sosyal maksatlarla veya resmî ma
kamları bir işi yapmaya veya yapmamaya ic
bar içim işlerse, maksadına nail olmamış ise 
müebbet ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. Mak
sadına nail olmuş ise hakkında idam cezası hük-
molunur. 

MADDE 20. — Türk Oeza Kanununun 500 
mcü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 500. — Her İkim, 64 ve 65 nci mad
delerde beyan olunan ahvalin maadasında ev
velce Hükümete haber vermeksizin adam kal
dırma cürmünden maksudolan şeyi elde etmek 
için şifahi veya tahrirî muhabere naklederse 
üıç seneden beş seneye kadar hapis cezasına 
mahkûm olur.» 

MADDE 21. — Türk Oeza Kanununun 526 
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«MaJdde 526. — Salahiyetli makamlar tara
fımdan adlî muameleler dolayusiyle yahut âmme 
emniyeti veya âmme intizamı veya umu
mu hıfzısıhha mülâhazagiyle kanun ve 
nizamlara aykırı olmıyarak verilen bir 
emre ütıaat eltmiyen veya bu yolda alınmış 
bir tedbire riayet eyliemiyen kimse, fiil ayn 
bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aydan 
üç aya kaidar hafif hapis veya ikiyüz elli İra
dan beşyüz liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılır. 

Şapka iktilsası hakkında 671 sayılı Kanun
la Türk haflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 
sayılı Kanunun koyduğu meannuiyet veya mec
buriyetlere muhalf hareket edenler iki aydan 
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MADDE 18. — Tasarının 19 ncu maddesi, 
18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi, 
19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi, 
20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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altı aya kadar hafif hapis veya bin liradan 
(bedbin liraya Ikadar hafif para cezasiyle ceza-
tadınllır.» 

MADDE 22. — Türk Ceza Kanununun 537 
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gö
ren daire veya kurumlar veya her nevi ve dere
cedeki eğitim ve öğretim müesseseleri yetkili
leri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya 
mahsus yerlerine konulmuş basılı veya basılı ol-
mıyan evrak, resim veya el yazısı kâğıt veya 
levhaları bulundukları yerlerden çıkarır yahut 
yırtar veya tahribeder veya bunları her ne su
retle olursa olsun okunmıyacak veya muhteva
larının başka şekilde anlaşılmasına sebebiyet 
verecek şekillere veya işe yaramıyacak hale so
karsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve 
yüz liradan beş yüz liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu fiillerin işlen
mesi dolayısiyle sebebiyet verilen zararların 
tazminine de hükmolunur. 

Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı gerek
tiren hükümler saklı kalmak üzere, kamu hiz
metine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin 
veya her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim 
müesseselerinin veya öğrencilerin toplu halde 
ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerin veya 
bunların müştemilâtının her hangi bir yerine 
basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya ya
zılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun
ları havi kâğıt, pano, pankart, bant veya ben
zerlerini, yetkili memur ve mercilerin, evvelden 
verilmiş yazılı müsaadesi olmadan, asanlar ve
ya koyanlar yahut bunlardan suç konusu teşkil 
edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade 
edenler hakkında da yukarıki fıkrada yazılı ce
zalar uygulanır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen bina ve müşte
milâtın her hangi bir yerini, her ne suretle olur
sa olsun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya 
resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada ya
zılı ceza uygulanır. 

îki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin 
eserlerini derhal ortadan kaldırmıyan ve bun
ların yok edilmesi için gerekli işlemlere giriş-
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(Atlalet Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 21. — Türk Ceza Kanununun 537 
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gö-
ren daire veya kurumla veya her nevi ve dere
cedeki eğitim ve öğretim müesseseleri yetkili
leri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya 
mahsus yerlerine konulmuş basılı veya basılı ol-
mıyan evrak, resim veya elyazısı kâğıt veya lev
haları bulundukları yerlerden çıkarır yahut 
yırtar veya tahribeder veya bunları her ne su
retle olursa olsun okunmıyacak veya muhteva
larının başka şekilde anlaşılmasına sebebiyet 
verecek şekillere veya işe yaramıyacak hale so
karsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve 
yüz liradan beş yüz liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu fiillerin iş
lenmesi dolayısiyle sebebiyet verilen zararların 
tazminine de hükmolunur. 

Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı ge
rektiren hükümler saklı kalmak üzere, kamu 
hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetle
rin veya her nevi ve derecedeki eğitim ve öğ
retim müesseselerinin veya öğrencilerin toplu 
halde ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerin 
veya bunların müştemilâtının her hangi bir ye
rine basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya 
yazılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun
ları havi kâğıt, pano, pankart, bant, veya ben
zerlerini, yetkili memur ve mercilerin, evvelden 
verilmiş yazılı müsaadesi olmadan, asanlar ve
ya koyanlar yahut bunlardan suç konusu teş
kil edenlerin asılmasına veya konulmasına mü
saade edenler hakkında da yukarıiki fıkrada ya
zılı cezalar uygulanır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen bina ve müşte
milâtın her hangi bir yerine her ne suretle olur
sa olsun, boyıyanlar veya bu yerlere yazı veya 
resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada ya
zılı ceza uygulanır. 

iki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin 
ederlerini derhal ortadan kaldırmıyan ve bun
ların yok edilmesi için gerekli işlemlere girişimi-
yen yetkililer hakkında bu kanunun 230 ncu 
maddesinde yazılı cezalar uygulanır. 
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miyen veya verilen zararın sorumluları adlî mer
cilerce tesbit edildikten sonra bu zararın taz
mini için bir ay içinde gerekli kanuni yollara 
başvurmıyan yetkililer hakkında bu kanunun 
230 ncu maddesinde yazılı ceza .uygulanır ve 
ayrıca yapılmış olan zararın tazminine karar 
verilir.» 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet Bakanı yürütür. 

(Adalet Komisyonunun değiştirici) 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Meleri 
Dışişleri Bakanı 

O. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. Orel 
Dış Eko. iliş. Bakanı 

Ö. Derbil 
Güm. ve Tekel Bakanı 

H. Özalp 
Ulaştırma Bakanı 

H. Arık 
Sanayi ve Ti. Bakanı 

A. Çilingiroğlu 
Turizm ve Ta. Bakanı 

E. Y. Akçal 
Köy işleri Bakanı 

C. Ayhan 

25 . 6 . 1971 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
8. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
1. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Baymdırılk Bakanı 
C. Karakaş 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Topaloğlu 

imar ve iskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

Orman Bakanı 
S. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

MADDE 22. — Tasarının 23 ncü maddesi, 
22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü maddesi, 
23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

» e « 
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