
D Ö N E M : 3 € ± L T : 1 6 TOPLANTI: 2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

150 nci Birleşim 

18 . 8 .1971 Çarşamba 

»• •»! ı 9 mm ı • »-

İÇİNDEKÎLEB 

Sayfa 
İ _ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 742:743 

II — GELEN KÂĞITLAR 743 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 744 

1. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıt
kı Hatipoğlu'nun, iş adamları ve sanayi
ciler Derneğinin kuruluşu konusunda gün
dem dışı demeci 744 

% — Çankırı Milletvekili Arif Tosya-
yalıoğlu'nun, Ankara - Çankırı Devlet yo
lu yapımının 1971 yılında bitirilmesi plân
lanmışken, son günlerde çalışmaların ne 
selbeple durdurulduğuna dair gündem dışı 
demeci 745 

3. — Bitlis Milletvekili Abidin inan, 
Gaydalı'nın, Türk pulculuğunun konula
rında gündem dışı demeci 745:746 

4. — Erzincan Milletvekili Hasan Çe-
tinkaya'nın, Erzincan ilinin Çayırlı ve 
Tercan ilçeleri ve köylerinin son seller 
sebebiyle uğradığı can ve mal kaybına 
dair gündem dışı demeci 746:747 

Say/a 
5. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 

Kılıçta, Gaziantep ve civarı üzüm üretici
lerinin sorunlarına dair gündem dışı de
meci 747:748 

6. — Rize Milletvekili Sami Kum-
basar'm, Malazgirt Meydan Muharebesi
nin 900 ncü yıldönümü dolayısiyle yapı
lacak törenler hakkında gündem dışı de
meci 748:749 

7. — Sayın üyelerden 'bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/616) 749:750 

8. — Adalet Bakanı İsmail Arar'ın, C. 
'Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin ve 6 
arkadaşının 2/555 esas sayılı kanun tekli
finin, havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/555, 4/205) 750 

9. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği za
rarları tesfoit etmek ve kırtasiyeciliğin ön
lenmesi için gerekli tedbirleri almak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 



M. Meclisi B : 150 18 . 8 . 1971 O : 1 

Sayfa 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/82) 750 

iVı — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 751 
1. — Boğaziçi Üniversitesi adidyle İs

tanbul'da bir üniversite kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/486) (S. 
Sayısı : 379) 751,789:790 

2. — Türk Ceza Kanununun bâzı 

Sayfa 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı mad
delerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve İstanbul Milletvekili I, Hakkı 
Tekmel'in Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı : 177 ve 177 ye 1 nci ek) 751: 

788 

*>&<i 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
siz, Karadeniz fındık üreticisinin sorunlarına 
dair gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Aydın Milletvekili ismet Sezginin, iktisadi 
durum, zamlar ve Hükümetin tutumu hakkın
daki demecine Maliye Bakanı Sait Naci Ergin 
cevap verdi. 

. Amasya Milletvekili Yavuz Acar, Kıta Çin'
inin tanınması konusunda Dışişleri Komis
yonunda yapılan açıklamalarla, Genel Kurulda 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi 
Koçaş'm verdiği izahatın birbirine uymadığına, 

istanbul Milletvekili Nuri Eroğan, Hükü
met üyeleri içinde Parlâmento dışından gelen 
bakanların çoğunlukta olmasının sakıncaları 
na ve Anayasa'da buna mâni olucu bir hüküm 
getirilmesine dair gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 1971 
Programında Hükümetin yaptığı revizyon se
bebiyle bâzı yatırımların yapılmamasının sakın
calarına dair demecine de Bayındırlık Bakanı 
Cahit Karakaş cevap verdi. 

Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın vefa 
tına dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve mer~ 

humun mânevi huzurunda 1 dakikalık 
durusunda bulunuldu. 

saygı 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in, 1/509 
esas sayılı kanun tasarısının havale edilmiş ol 
duğu komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Rıfat öztürkçi-
ne'nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâvesi ve bâzı geçici madde 
ler eklenmesine dair olan kanun teklifinin, bu 
konu ile ilgili olarak daha önce kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyona havaisine dair tezke
resi ve, 

Afyon Karahisar Milletvekili Rıza Çerçel'-
in, 2/381 esas sayılı kanun teklifinin geri veril 
meşine dair önergesi kabul olundu. 

İBoğaziçi Üniversitesi adiyle istanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü 
açık oya sunuldu ise de, oyların ayranının bir
leşim sonunda açıklanan sonuçlarına göre ço
ğunluğun sağlanamadığı, oylamanın tekrarla 
nacağı bildirildi. 

742 
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Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 8 ar
kadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 504 sayılı Kanu 
nun 123 neti maddesinin 2 ve 3 neti fıkrasının 
kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile izmir 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkada 
şmın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tekliflerinin tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

SOI SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu'-

nun, imam - hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair sözlü so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/196) 

Yazılı sorular 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ha 

yat hapalılığmın artış nedenlerine ve bu artışı 

Raporlar 
1. — iş Kanunu tasarısına dair Cumhuri

yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumlhu 
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi 1 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/347) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 a 
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1640) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1971) (Gündeme) 

S. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet^ 
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1071) 
(Gündeme) 

18 . 8 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

İBaşkan Kâtip 
iBaşkanvekili Kayseri 

Talât Köseoğlu Şevket Doğan 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

önlemek maksadiyle «Devlet satış ve alış pazar
ları» kurulup kurulmıyacağına dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/669) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Nihat Erim Hükümeti kuruluşundan bugüne 
kadar tâyin ve nakil edilen Devlet personeline 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/670) 

3. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu 2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) (Gündeme) 

4. — izmir İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/503) 
(iS. Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 17. 8 .1971) 
(Gündeme) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıta, saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Enver Aköva (Sivas), Şevket Dıoğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinim 150 nci Birle 
şimıini açıyorum 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tiboğlu'nun, İş Adamları ve Sanayiciler Derneği
nin kuruluşu konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Saym İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
«iş adamları ve sanayiciler derneği» nin ku
ruluşu vesilesiyle gündem dışı söz talebinde bu
lunmuşlardır, kendilerine söz veriyorum, bu
yurunuz efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Karma ekonomi prensiplerine ve Atatürk il
kelerine uygun olarak Türkiye'mizin demokra
tik ve plânlı yollardan kalkınmasına katkıda 
bulunmak üzere 86 işadamı ve sanayicimiz bir
leşerek «iş adamları ve Sanayiciler Derneği» 
adı altında bir dernek kurmuşlardır. Bu der
neği kuran muhterem iş adamları, Türkiye'de 
olmasını ve oluşmasını arzu ettikleri ortamı şu 
deklerasyonla Türk kamu oyuna açıklamışlar
dır. 

«Atatürk ilkeleri içtenlikle savunulmalıdır. 
Hür teşebbüs, iktisadi hayatın dayanağı, de
mokratik rejimin teminatıdır. Sermaye, emek 
ve teşebbüs birbirini tamamlıyan anaunsurlar-
dır. Karma ekonomi düzeni, ticari ahlâka ve 
soyal adalet ilkelerine uymakla yürütülebilir. 
Vergi kaybını önleyici tedbirlere yardımcı olu
nacaktır. Ticari ve sınai faaliyetlerin gelişmesi, 
istikrarlı bir ortama bağlıdır. Geleceğimizin 
ümidi olan Türk gençliğinin çağdaş bilgilerle 
donatılmasını engelliyen şart ve unsurlar gide
rilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, yarattıkları iş sahaları, verdikleri 

vergiler ve bizatihi varlıklarıyla Türk ekonomi-
sinr katkıda bulunan, yardımda bulunan bü

yük iş adamı ve sanayicilerimizin kurdukları 
bu derneği kutlamak ve alkışlamak gerek. 

Memleketimizde demokratik rejim içerisin
de dengeli ve plânlı hızlı kalkınmayı sağlamak 
için partilerüstü bir hükümet olan Sayın Erim 
Hükümetinin, hükümeti devraldığı günden bu
güne karşılaşmış olduğu güçlükleri göz önün
de tutacak olursak, sokaklarda adam kaçırma
dan, bombaların patlatılması, kardeşin karde
şi vurmasına kadar bir kargaşalık içinde, kav
ram kargaşalığı içerisinde o gün bu kötü şart
ların önlenmesi için servetlerinin yansını ver
meye hazır olduklarını ifade eden, kendi ço
cukları kaçırıldığı zamanlarda yüzbinlerce li
rayı gözlerinden çıkaran bu değerli iş adam
larımız istedikleri huzur içindeki ekonomik or
tamın yaratılması için, değil böyle servetlerinin 
yarısını vermek, kendi imkânlariyle Hüküme
tin icraatına katkıda bulunmak istikametinde 
yardımda bulunurlarsa mutlaka faydalı ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cenubî Amerika'da, Şili'de birçok iş adam

larının, istemedikleri bir rejim geldikten son
ra milyonlarca lira değerindeki servetlerini yok 
pahasına satarak memleketlerini terketme du
rumunda- kalan insanların varlığını düşünecek 
olursak, bizim, yaklaşık tehlikelerde yüzlbinle-
ri gözden çıkaran iş adamlarımızın, büyük tüc
carlarımızın ve sanayicilerimizin, Hükümetin 
icraatında, mutlaka kanunlar çıkmasını bekle
meden kendi gelirleriyle, yardım müessesesinin 
varolduğu memleketimizde imkânları nisbetin-
de Hükümete destek olmalarını tavsiye ede
rim. 

Saygılarımla. 

— 744 



M. Meclüsî B : 150 18 . 8 . 1971 O : 1 

2. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'-
nun, Ankara - Çankırı Devlet yolu yapımının 
1971 yılında bitirilmesi plânlanmışken son gün
lerde çalışmaların ne sebeple durdurulduğuna 
dair gündem dışı demeci. 

M 
BAŞKAN — Sayın Arif Tosyalıoğlu, «An

kara - Çankırı Devlet yoluyla» ilgili olarak 
-gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır, ken
dilerine söz veriyorum, buyurunuz efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, muihtereım milletvekilleri; 

Çok (kısa maruzatım sırasında sizlere, ne 
korkunç süratle artan hayat pahalılığından, ne 
de temel mallara ve hizmetlere yapılan çok 
fazla fiyat zarcılarından bahsedeceğim. Çünkü, 
(bunlardan baihsolunduğu zaman Hükümet söz
cüleri anlaşılmaz bir tutum içinde «Esasen bun
ları Adalet Partisi Hükümeti de yapacaktı ve 
yapmayı düşünüyordu» gibi anlaşılmaz bir 
izah tarzına girmektedirler. 

Şimdi sizlere ifade edeceğim husus hakkında 
bakalım nasıl cevap verecekler?... 

(Seçim bölgem olan Çankırı ili ile Ankara 
arasındaki yol, Adalet Partisi Hükümeti tara
fından «projeli islah ve asfalt çalışma» prog
ramına alınmış, buna göre üç yıldır devam 
eden ihızlı çalışma ıbu yıl da sürdürülerek 1971 
yılında bu yolun bitmiş olacağı plânlanmış idi. 
Bu yılki bütçeye de son olarak üç milyon İra 
ödenek konulmuştu. 

İki ıgün önce 'Çankırı'dan gelirken gördüm. 
Ne hikmettir bilinmez, ama çalışmalar durmuş
tu. İki makina süs ollsun der ıgibi, yanında 
beş - altı işçiyle bir noktada durmakta ve koca 
Ankara - Çankırı - İlgaz - Kastamonu - Sinop 
yolu kendi haline terk edilmiş bulunmaktadır. 
Bu haliyle de Adalet Partisi Hükümeti tarafın
dan bitirilmesi öngörülen bu yol, maalesef bi-
tirilmiyecekltir. 

Şimdi Bayındırlık Bakanı Sayın Cahit Ka-
rakaşltan soruyorum: 

1. Çankın yolunda geçen yıl meveudolan 
büyük makinalar 'bu yıl neden başka yerlerde 
çalıştırılmaktadır? 

2. Bir yandan zamlar konuşulduğunda 
«Siz de yapmayı düşünüyordunuz» şeklinde ce
vap veren Sayın Erim Hükümeti, daha önci1 

plânlanmış ve programlaştırılmış bu yolu bu 
yıl bitirmek noktasından neden vazgeçmiştir? j 

3. Sosyal adalet, bir yönüyle geri kalmış 
bölgelere hizmet götürmektir. Çankırı, An
kara'nın yanında bir mahrumiyet bölgesidir. 
Erim (Hükümetinin sosyal adalet anlayışı bu 
mudur? 

4. Kendisine yol durumunu ve İstırabımızı 
(intikâl ettirdiğim Bayındırlık Bakanı cevap ye
rine işi hafife alarak gülmekle yetmmişlerdir. 
Kendilerini, olması lâzımgeien Devlet adamı 
ciddiyetiyle meseleleri ele almaya davet eder, 
Çankırı - Ankara yolunun aynı zamanda İl
gaz - Kastamonu - Sinop bağlantı yolu oldu
ğunu göz önlünde tutarak yolun biran evvel 
bitiriilmesini talöbederim. 

Aksi takdirde, programı tatbik etmiyen bir 
kişi olarak kendileri hakkında, Meclis teamül
lerine uygun diğer murakabe yollarına baş
vuracağımı arz ederim. 

Saygılarımla, (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın (müle-tvekilleri; 
Bir arkadaşımız, «Başlangıçta isim okumak 

veya otomatik cihazı kullanmak sureciyle ne
den yoklama yapılmadığını» sormaktadırlar. 

Bendeniz (bu suale içtüzüğümüzün 81 nci 
maddesini okumak suretiyle cevap vereceğim: 

«Madde 81. — Reis, saatinde Meclisi açar 
ve müzakerenin sonunda kapar. 

Mürettebolan azanın yarısından bir ziyade
si hazır bulunmadıkça müzakereye başlanaimaz. 

Nisap hususunda Riyaset Divanınca tered
düt hâsıl olur, yahut azadan beşi şifalhen veya 
tahriren nisap bulunmadığını beyan ederlerse 
yoklama yapılır...» 

İçtüzüğümüzün bu sarih hükmü muvacehe
sinde Başkanlık Divanı Genel Kurulda bariz 
çoğunluğun hâsıl olduğu kanaatine varmış ve 
bu sebeple yoklama yapılmasına lüzum olmadı
ğı inanciyle yoklama yapılmamıştır. 

Takdir Divanındır. Divanın kararına beş 
kişi ayağa kalkmak suretiyle itiraz ettiği tak
dirde yoklama yapılır. 

3. — Bitlis Milletvekili Âbidin İnan, Gayda-
lı'nın Türk pulculuğunun durumu ve verilmesi 
gereken önem konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âbidin inan, Gaydılı 
Türk pulculuğu konusunda gündem dışı söz ta
lebinde bulunmuştur. Buyurun efendim. 

ÂBİDİN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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PTT Genel Müdürlüğünün her yıl ölçüsüz 
şekilde çıkarmakta »olduğu posta pulları konu
sunda (beş dakika ile sınırlı bir süre içerisinde 
bâzı açıklamalarda Ibulunacağım. 

Bir memleketlin uygarlığı, pul koleksiyoner-
lerinin adediyle doğru orantılıdır. Bundan böy
le bu konuya gerekli önem 'verilmeli ve üzerin
de hassasiyetle durulmalıdır. 

Pul, para ve itibar demektir. Pul, tarih ve 
sanattır. Pul, eğitici ve öğreticidir. Pulculuğu
muzda tema, tiraj, valör /teslbıtinde isaibetsizlik 
ve istikrarsızlık vardır. Bu nedenle, dünya fi-
lâteli literatüründe kötü puan almaktayız. Bu 
umursamazlığa «dur» demek lâzımdır, özetimi 
bir örnekle açıklıyayım: 

Geçten Temmuz ayında Romanya'da açılan 
beynelmilel Balkan Filâ 3. Sergisinde Romanya 
P'osta idaresi, ressamlarımızdan ibraJhim Çal-
iı'nm millî kıyafetli fam tablosunu konu ala
rak bastırıldığı bir pulu sergilemiştir. Bu sergiye 
iştirak eden devletler, bu Romanya pulunu 
takdir ve mansiyonla karşılamışlardır. Bizde 
(ise, tematik tablo serisi olarak PTT 'Genel Mü
dürlüğümüzün çıkarmış oldukları pullardan bi
rinde, (büyük askerimiz rahmetli Maraşal Fev
zi 'Çalkmak'm portreleri vardır. Fakat, altında 
yazılı «Fevzi Çakmak» ibaresini okumadan, ma
alesef, kişiliğini tanımaya imkân yoktur; tıpkı, 
foir ilkokul öğrencisinin yapmaya çalıştığı elma 
resminin altına, «Bu elmadır» yazdığı gibi. Bu 
yetmiyormuş gibi, o büyük ve şanlı askerimizin 
Maraşallık sıfatını dahi isimlerinin altına ilâve 
etmek lüzumu da görülmemiştir. 

Dahası var: 'Dünya tarihlerinde altın harf
lerle yâdedilen Ulu önder Atatürk'ün son bası
lan pulları da, pulculuğa olan umursamazlığın 
acı ve üzücü bir örneğidir. Dil - Tarih /Kuru
munda bastırılan, Atatürkle yakından ve uzak
tan benzerliği îbulunmıyan bu pulların sorum
lusu yok mudur? Varsa, kimlerdir? 

'Balkınız, Ajans Türk ne diyor: «Kurumsal 
olarak Atatürk'ü, asırlar sonra bile en iyi şe
kilde Türk Tarih Kurumunun tanıması gerekir. 
Ama nerede... Bayan Âfet dâhil, Türk Tarih 
Kurumu, Atatürk'ün şeklini daha şimdiden 
unutmuşa benzer.» Ben de diyorum ki; bizde 
ve dünyada, aziz Atatürk'ün nadide pek çok 
anıları mevcutken, acaip şekillerle, Atatürk'e 
benzetilerek pul basmak, Türk ve dünya filâ-

teliJstlerine kötü örnekler takdim etmek en ba
sit anlamiyle utançtır. 

Çok şümullü olan filâtelik durumumuzu ge
reği şekilde açıklamama zaman bakımından im
kân olmadığı için, sözlerimi, Hürriyet Gazetesi 
S Ağustos tarihli nüshasında büyük puntolarla 
yayınlanan aktüel yazının başlık ve son parag
raf ını 'okuyarak bitireceğim. Mesele şu: 

ingiltere'de Sakat Çocuklar Derneğinin yap
tıracağı yeni bir hastane binası için dünya dev
let başkanlarından talebolunan kolleksiyon pul
ları müzayede ile Londra'da satışa arz ediliyor. 
Gazetenin Ibaşlığı: '«Sakat Çocuklar Derneği 
Hastanesi için devlet başkanları seferber oldu. 
Sunay'm pullan, Londra'da alıcı bulamadı. Bü
tün devlet başkanlarının yolladıkları plllar, 
büyük rağbet görmüyordu. Muhammen bedel 
olan 25 Sterlini tutturamayıp 11 Sterlin vere
nin üzerinde kalan pullar arasında Türkiye 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm yolladıkları 
da vardı. Sunaym yolladıkları ile birlikte, mu
hammen bedeli tutturamıyan ülkelerin arasın
da; Romanya, Senegal, Monako, Kuveyt, Ga
bon, Tanzanya, Küba ve Papalık da vardır... 

Bilgilerinize arz eder, saygılarımı sunarım. 

4. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetinka-
ya'nm, Erzincan ilinin Çayırlı ve Tercan ilçele
ri ve köylerinin son seller sebebiyle uğradığı can 
ve mal kaybına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya, Erzin
can; ^Çayırlı ve Tercan ilçeleri köylerinin son 
sellerden uğradığı can ve mal kaybı dolayısdy-
le gündem dışı söz istemiştir. Buyurun, 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türk basını ve radyoları, üç gün önce Doğu 
illerimizde yağışlardan dolayı büyük hasar ve 
can kaybı olduğunu zamanında kamuoyuna du 
yurdular. Buna ehemmiyet veren basına teşek
kür ediyorum. 

ISeçim bölgem Erzincan ilinde zamansız ya 
ğışlar Çayırlı ve Tercan ilçelerimiz köylerinde 
umulmadık can kaybına ve hasarlara sebebiyet 
verdi. Bu elîm olaydan dolayı üzüntümüz bü
yüktür. 

Tabiatla boğuşarak geçimini temin eden hal
kımız müşkül duruma düşmüştür. Zira kışın 
yaklaştığı şu günlerde vatandaşın yapacağı bir 
şey kalmamıştır. 
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(Sayın milletvekilleri; ilk haberlere göre 17 
vatandaşımızın boğulduğu yetkililer tarafından 
ifade edilmişti. Son aldığım malûmata göre se 
kiz kişinin cesedi bulunmuştur. Bu can kaybı 
yanında, 500 e yakın ufak ve büyük baş hay
van da yok olmuştur. Mahsulün kaldırıldığı bu
günlerde harmanlarda ve tarladaki buğday, fa-
sulya gibi köylünün anaürünleri zarar görmüş
tür. Bu zararların malî portesi henüz tesbit 
edilememiştir. 

'Erzincan'ın, 1939 yılında en büyük deprem 
âfetine uğrıyan bir ilimiz olduğu hepinizin ma
lûmudur. O acı günleri yaşıyan vatandaşlarımız 
yüreklerinde hâlâ o günlerin heyecanını duyar
lar. Memleketimizin hangi bölgesinde bir büyük 
âfet olsa ilk olarak akla Erzincan gelir. Er
zincanlılar da, âdeta yarışarak, bu giîbi âfetler
de yardıma koşarlar. Çünkü, o felâketin ne ol
duğunu onu yaşadığı için bilir. Hâdiseleri me 
tanetle karşılar, tahammül sahibidir, işte size 
bir örnek vereyim; 

3 Eylül 1970 tarihinde, yani bir yıl önce 
Refahiye ve Kemah köylerinde bir deprem oldu 
Hemen olay mahalline gitmiştim. O zamanki 
iktidann imar ve iskân Bakanı da köylere ka
dar gelmişti. Kendilerine teşekkür etmiştik. 
Hasar tesbit raporlarında, umumi âfete mâruz 
kaldığı kararlaştırılan köylere gerekli yardımın 
yapılacağına dair söz verildi. O köyler bugün 
hâlâ o yardımın gerçekleşmesini bekler durur
lar. 

İDaha gerilere gidersek; 1939 depreminde es 
ki şehrin kenarında bulunan ve deprem sahası 
içinde kalan gecekonduların başka bölgeye nak
li gerekirken, ihâlâ 317 ailenin, kendilerine sıra 
gelmesinin umudunu taşıyarak yaşadıklarını 
görürüz. 

IBu dramları anlatırken heyecanlanmamak 
mümkün değil. Tahammül ve sabır ister... Er
zincanlının tahammülünün kalmadığını da be
lirtmek isterim. 

ıŞimdi meydana gelen âfet sonucu; Çayırlı'-
ram Yürekli köyünde 17 ev yıkılmıştır. Söğüt 
lü, Mirzeoğlu, Bölükova köylerinde geniş tah
ribat olduğu sabit olduğuna göre, Hükümetin 
âcil olarak, kış gelmeden, evsiz kalanlara konut 
sağlamasını, hayvan varlığını ve mahsulünü 
yitiren köylere gerekli yardımları yapmasını 
bekliyoruz. 

Hükümetin, acıklı günlerde halkın yanında 
olacağına ve onun derdine çare bulacağına ina
narak konuşmamı bitiriyor, hepinizi saygiyle 
selâmlıyorum. 

5. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç'ın, 
Gaziantep ve civarı üzüm üreticilerinin sorunla 
rina dair gündem dı§ı demeci. 

BAJŞKAN — Sayın Mehmet Kılıç, Kilis ve 
Gaziantep civarında yetişen üzüm ve incirle
rin değerlendirilmesi konusunda gündem dışı 
söz istemişsiniz. Buyurun. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan ve değerli milletvekilleri; 

Geçen günlerde gündem dışı konuşma yapan 
Sayın ihsan KaJbadayı ve ona cevap veren Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp, konuş
malarında Gaziantep üzümünden de söz etmiş 
olsalardı, bugün aynı konuda gündem dışı bir 
konuşma yapmak üzere huzurlarınıza çıkmıya-
caktım. 

Toprak ürünlerinden buğday, pamuk, ayçi
çeği, tütün, fındık ve izmir'in çekirdeksiz üzü
mü 1960 - 1971 yılları arasında 3 - 5 defa zam 
almışlardır. Gaziantep'in, çekirdekli kuru ve 
yaş üzümü hiçbir zam görmediği £ibi, Tekel 
İdaresi her sene bir önceki yılın alımından 5 
ilâ 10 kuruş aşağı olan fiyatlarla yeni alımlar 
yapmaktadır. 

Tekel idaresinin Gaziantep üzümünden elde 
ettiği şarap ve rakıya her sene zam yaptığı, ga
zete okuyan ve radyo dinliyen her vatandaş ta
rafından bilinmektedir. Kaderini üzüm mahsû
lünden elde edeceği paraya bağlıyan Gaziantep 
ilinin çiftçilikle iştigal eden çilekeş köylüleri, 
şarap ve rakıya yapılan zamlarla orantılı ola
rak ve küçük nisbette de olsa üzümlerine bir 
zammın yapılmasını istemektedirler. Böyle bir 
zammı bugüne kadar göremediklerini çeşitli yol
larla Hükümet ilgililerine duyurmuşlarsa da, 
ellerinden tutan bir idareci bulamamışlardır. Bu
günün Hükümeti de, geçen yıla göre, aldatıcı 
nisbette olan beş kuruş gibi bir zam yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri; 1955 - 1964 yılları ara
sında Gaziantep'in çekirdekli yaş üzümünün Te
kelce 165 kuruştan satmalmdığı eski kayıtlar 
muvacehesinde bir gerçektir. O günün şarap 
ve rakı litresinin fiyatı bugünkü fiyatın tam 
1/3 i idi. 

Tekel idaresinin, üzümü 135 kuruştan satm-
aldığı yıllarda dahi zarar ettiği ifade edîle-
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mezken, bugünkü Hükümetlerin sayın ilgili ba
kanları, üzümün 165 kuruş yerine 80, 90, 100 ve 
110 kuruşa maledilmesmden ayrı olarak rakı ve 
şaraba eski fiyatlara göre % 300 zam yapılma
sına rağmen çekirdekli kuru üzüm alımından 
Tekel İdaresinin zarar ettiğini ifade etmekte
dirler. Bu şartlar muvacehesinde zararın . söz 
konusu edilmesi ve buna inanılması hayali bir 
şey olur. 

Sayın milletvekilleri; Gaziantep merkez il
çesi Nizip, Kilis, islâhiye ve Oğuzeli ilçe halkı
nın % 60 ı, Araban, Yavuzeli ilçeleriyle 586 par
ça köy halkımızın tamamı bağcılıkla iştigal 
ederler. Bunlar, yaşantılarını yaş ve kuru üzüm
den elde edecekleri para ile sürdüreceklerdir. 
Bugünlerin baş döndürücü hayat pahalılığı kar
şısında benim üzüm müstahsilimin da insanca 
yaşantısını devam ettirebilmesi için, üzüm fiyat
larının Hükümetçe ve Tekel Bakanlığınca gü
nün şartlarına göre ayarlanması gerekmektedir. 
Aksi halde alın teriyle yetiştirilen bağlarımız, 
zamanla sökülecek ve yok olacaktır, netice ola
rak da Gaziantep de korkunç bir işsizlik doğa
caktır. 

Sayın Tekel Bakanının 9 . 8 . 1971 günü is
tanbul'da yaş, kuru üzüm alımına Ağustos ayı 
sonunda başlanacağına dair olan beyanatını rad
yo haberlerinden duyan, bağcılıkla uğraşan çi
lekeş ve zavallı köylülerin şahsıma gönderdik
leri yüzlerce telgraflariyle, Ziraat Odaları Baş
kanımızın uzun ve çeşitli konuları ihtiva eden 
bir mektubunu almış bulunmaktayım. Bu telg
raflarda ve mektupta Hükümetten ve ilgili Ba
kandan iki istekleri yer almaktadır : 

1. Tekelin 1970 yılında müstahsıldan 45 
kuruşa satınalmış bulundukları yaş siyah üzüme 
15 kuruş ilâve edilerek 60 kuruştan; 

35 kuruştan satınalmış bulundukları beyaz 
yaş üzüme 15 kuruş ilâve ederek 50 kuruştan; 
yine 1970 yılında Tekelce 130 kuruştan satmalı-
nan kuru üzüme 20 kuruş ilâve edilerek 150 ku
ruştan alınması ve yeni sezonun da 5 Eylül 1971 
günü başlaması, 

2. Fakir müstahsilin malını tefecilerin ve 
simsarların elinden kurtarmak için, köylerden 
gelen üzümleri pazar ve hanlara indirilmeden 
Tekel ambarlarının önünde, Tekel memurların
ca alınması, 

Hususlarım talebetmektedirler. 
Sayın milletvekilleri, konuşmamı bitirirken, 

yıllardır aldatılan ve halen de aldatılmaya de
vam edilen GazLantep'in üzüm müstahsili, in
sanca yaşamak olanaklarından mahrum olmak
tadır. Köylülerimin arzularını Hükümete ve 
ilgili Bakana duyuraıbildiğimi sanır, Yüce Mec
lisi saygılarımla selâmlanın. (O. H. P. sırala
rından alkışlar) 

6. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
Malazgirt Meydan Muharebesinin 900 ncü yıldö
nümü dola/y isiyle yapılacak törenler hakkında 
gündem dışı demeci , 

BAŞKAN — Sayın Sami Kumbasar, Malaz
girt Meydan Muharebesinin 900 ncü senei dev
riyesinde yapılacak törenle ilgili gündem dışı 
söz istemektedir, buyurunuz. 

SAMİ KUMBASAR (Rize) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri : 

26 Ağustos 1971 de, Anadolu'nun Türkleş
mesinde önemli bir aşama olan Malazgirt Sava
şının 900 ncü senei devriyesinin kütlıyacağız. 
Anadolu'nun Türkleşmesine müessir olan en bü
yük meydan savaşının 900 ncü senei devriyesi
nin kutlanışının, her Türk vatandaşı gibi, biz 
de büyük törenlerle yapılmasını arzu ederiz. 

Doğu Anadolu'da bilhassa Malazgirt, Pat
nos, Tatvan, Bitlis, Diyarbakır ve Van'da, sene
lerden beri görülmiyen bir hareket, canlılık ve 
çalışma göze çarpmaktadır. Tatvan'da, 1936 se
nesinde yapılan işletme oteli senelerden beri 
metruk halde bırakılmış ve bir turistin dahi 
kalamıyacağı bir hale gelmiştir. 

Bilindiği gibi, Doğu'nun yollan bakımsız 
olup, Batıda 15 dakikada katedilen yol, Doğu
da ancak bir saatte alınır. Şimdi ise metruk hal
deki otel boyanıyor, marley döşeniyor; yollara 
da stabilize malzemesi çekiliyor, Devlet erkâ
nının geçeceği yollar da asfaltlanıyor. Seneler
den beri ihmal edilen Doğunun bu büyük zafer
den dolayı akla gelmesi, Doğuya Devletin eli
nin uzanması sevinç vericidir. Fakat yapılan 
bâzı işlerin kısa vadeli politika takibedilmek 
suretiyle yapılması da gözden kaçmamaktadır. 
Gönül isterdi ki, yapılan ve asfaltlanan yollar 
standart ve şartlara uygun olsun. Patnos - Ma
lazgirt arasında stabilize dökülmeden, yol ge-
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nişletmeden yapılan bir asfalt dökümünün bu 
kışı zor çıkaracağı aşikârdır. Milyonlarca para 
harcanırken, memleketimizin bu turistik ve ta
rihî yerlerine daha fazla ehemmiyet verilme
liydi. 

Bir taraftan «Kemerleri sıkma politikası» 
Hükümet tarafından ilân ediliyor, bütün vatan
daşlar buna davet ediliyor. Diğer taraftan usu
lüne uygun olmıyan, kısa vâdede bozulacak 
asfalt yapımları devam ediyor. Doğunun kırk 
yılda bir başına talih kuşu konmuşken, daha 
iyisini yapmaya çalışmalıyız. Muhakkak, Sayın 
Devlet Reisinin, Hükümet Balkanının ve diğer 
Devlet ricalinin gideceği günde yetişecek diye 
işleri baştan savma yapmamalıyız. 

Malazgirt Meydan Muharebesini kazanan 
Sultan Alpaslan, zaferi kazanırken ordusunun 
(başında, halkının yanında idi. Böyle halkına en 
yakın bir kumandanın kazandığı meydan sava
şının senei devriyesini kutlarken, halkımızın 
yaşantısına uygun bir seyahat gezintinin yapıl
ması, örf ve âdete en uygun düşenidir. 

Sözlerimi bitirmeden, eksik olsa dahi Malaz
girt Meydan Muharebesinin senei devriyesini 
kutlarken, bâzı hizmetlerin Doğuya intikali se
vindirici olmuştur. Eğer bu Meydan Savaşı Do
ğuda değil de Batıdan olsaydı, yine hizmetler 
Batıya akacaktı. Doğulular dua ediyorlar : 
«İyi ki Malazgirt Savaşı Doğudan oldu. Bu ve
sile ile unutulan Doğuya kısmen de olsa belli 
hizmetler yapılıyor.» 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/616) 

BAŞKAN — tzin talepleri vardır, okutuyo
rum : 

Genel Kurula 
Aşağıda isimleri yazılı olan sayın milletve

killerinin hizalarında gösterilen müddet ve se
beplerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
18 . 8 . 1971 günlü toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu, 26 
gün hastalığına binaen, 26 . 7 . 1971 tarihin
den itibaren, 

18 . 8 . 1971 O : 1 

istanbul Milletvekili İbrahim Abak, 20 gün 
hastalığına binaen, 4 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Diyarbakır Milletvekili Necmettin Gönenç, 
10 gün mazeretine binaen, 9 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren, 

Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca, 15 
gün, mazeretine binaen, 10 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 12 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren, 

Erzincan-Milletvekili Naci Yıldırım 15 gün, 
mazeretine binaen 15 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup, izin 
taleplerini oylarınıza sunacağım. 

«Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu, 26 
gün hastalığına binaen, 26 . 7 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu'na izin veril
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili İbrahim Abak, 20 gün 
hastalığına binaen, 4 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Abak'a izin verilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Necmettin Gönenç, 
10 g'ün mazeretine binaen, 9 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Gönenç'e izin verilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca, 15 
gün, mazeretine binaen, 10 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Alaca'ya izin verilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 12 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Incioğlu'na izin verilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

«Erzincan Milletvekili Naci Yıldırım ;15 gün 
mazeretine binaen 15 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» 
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BAŞKAN — Sayın Yıldırım'a izin verilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Adalet Bakanı İsmail Arar'ın, C. Sena
tosu Antalya Üyesi Akif Tekin ve 6 arkadaşının, 
2/555 esas sayılı kanun teklifinin, havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/555, 4/205) 

BAŞKAN — Şimdi bir Geçici Komisyon teş
kiline dair Adalet Bakanlığının bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Antalya Senatörü Akif Tekin ve 6 arkadaşı 

tarafından Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş 
ve 2/555 esas numarada kayıtlı, 1/3 Senato ye
nilenmesi ve boş üyeliklerin tamamlanması için 
yapılacak Ön seçimlerin tehirine dair kanun tek
lifinin, içişleri, Adalet ve Anayasa komisyonla
rından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine karar verilmesini 
arz ederiz. 

Adalet Bakanı 
ismail Arar 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

9. — t çel Milletvekili Celâl Kargılının; kır
tasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları teshit et
mek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için gerekli ted
birleri almak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/82) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması açılma
sını talebeden önerge vardır, okutuyorum : 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de Devleti kemiren ve onun çar

kını dönmez hale getiren en büyük unsurlardan 
biri kırtasiyeciliktir. 

Tarih boyunca bu yüzden uğradığımız mad
di ve mânevi kayıpların büyüklüğü, belki de bu 
konuda dünya milletleri arasında baş sırayı iş
gal etmektedir. Kırtasiyeciliğin ne derece ilik
lerimize kadar işlediğini halkın dilinde yerleşen 
«Bugün git, yarın gel» sözünden anlamak müm
kündür. 

Türkiye'nin idari kadrosu «işe adam» değil 
«adama iş» formülü ile şişirildikçe şişirilmiş ve 
nihayet bu yüzden lâyık olmıyan kişilerin lâyık 
olmadıkları yerlere getirilmeleri neticesi kokuş
muş bir bürokrasi anlayışı, Devlet idare teşki
lâtında hâkim bir zihniyet haline getirilmiştir. 

Kırtasiyecilik zihniyetinin bu derece hâkim 
olduğu idari kadrolarla, asla hiçbir reform ger
çek anlamda başarıya ulaşamaz. Bu nedenle, 
Türkiye'nin muhtacolduğu reformları gerçek
leştirip, geri kalmışlıktan kurtulması için, önce 
idari kadrosunun kırtasiyecilikten ve kırtasiye
cilik zihniyetinden temizlenmesi şarttır. Ağır, 
pasif, eksik ve düzensiz çalışan idareyi, hızlı ve 
tam çalışan bir idare haline getirmek şarttır. 

Resmî dairelerin sırtına bir kene gibi yapı
şan kırtasiyeciliğin önlenmesi konusunda bugü
ne kadar hiçbir köklü tedbirin alınmamış olma
sı yanında, Meclislerin de bu yolda bir araş
tırmaya gitmemesi kırtasiyeciliğin ülkemizde 
daha da çok kökleşmesine ve yaygınlaşmasına 
sebebolmuştur. 

Yukardaki nedenlerle, kırtasiyeciliğin ülke
mize verdiği zararları tesbit etmek ve kırtasiye
ciliğin önlenmesi için gerekli tedbir ve çareleri 
bulmak yönünden Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bu konuda bir Meclis araştırması açıl
masını arz ve teklif ederim. 

16 . 8 . 1971 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Ge
rekli işlem yapılacaktır. 
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IV — GÖRt 

1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'
da bir üniversite kurulması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı: 379) 

BAŞKAN — Bu tasarı ikinci defa açık oy
larınıza sunulacaktır. Açık oylama işlemine baş
lıyoruz. Kupalar sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

2. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili 1. Hakkı TekineVin, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 2/357) (S. 
Sayısı : 177 ve 177 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasındaki ka
nun tasarısının görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın. Hükümet yerleri
ni alsınlar efendim. 

Geçen birleşimlerde bu kanun tasarısının 
tümü görüşülmüş, maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiş, 3 ncü maddeye kadar gelinmişti. 3 ncü 
madde üzerindeki müzakereler sırasında kabul 
edilen bir değiştirme önergesi üzerine, komis
yon 3 ncü maddeyi almıştır. 

Sayın Komisyon, 3 ncü madde metni hazır 
mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAÎL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — 3 ncü madde 
metninin yapılan değişiklik önergesiyle redak-
tesi tamamlanamamıştır. Bu bakımdan 3 ncü 
maddede gerekli düzeltme yapıldıktan sonra 
Sayın Başkanlığa arz edilecektir efendim. 

BAŞKAN — 3 ncü madde henüz hazırlan
madığı için 4 ncü maddeye geçiyoruz. 4 ncü 
maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Türk Ceza Kanununun 2ı54 ncü 
maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde iki fık
ra eklenmiştir : 

(1) 177 ve 177 ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zilar 6 .8 . 1971 tarihli 144 ncü Birleşim Tu
tanak Dergisine eklidir. 

FŞÜLEN ÎŞLER 

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 işin yapılmasına 
mâni olursa altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılır. Fiil, cebir ve şiddet 
veya tehditle işlenirse bir seneden üç seneye ka
dar, silâhla veya kendini tanmmıyacak bir hale 
koyarak yahut birkaç kişi tarafından birlikte 
işlenirse, 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 
yarıya kadar artırılır. Ancak, hükmedilecek 
ceza beş seneyi geçemez. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında C. H. P. 
Grupu adına Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, bu
yurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Tasarının Komisyonca kabul edilen 4 ncü 
maddesi ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
maddesine 2 fıkra eklenmek istenmektedir. Şim
di eklenen fıkraların mahiyetini tam mânasiy-
le izah edebilmek için evvelâ Türk Ceza Kanu
nunun halihazır 254 ncü maddesinin metnini 
okumakla sözlerime başlıyacağım. 

Halihazır metnin 1 nci fıkrasında; «Resmî 
merciler âzasından veya Hükümet memurların 
dan biri hakkında vazifesine mütaalliik bir işi 
yapmaya, yalhut yapmamaya icbar için şiddet 
veya tehdit gösteren kimse bir seneden üç sene
ye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» Dedik
ten sonra, 2 nci fıkrasında : 

«Eğer fiil silâhla işlenmiş ise, ika seneden 
beş seneye kadar hapis ve eğer iki kişiden zi
yade silâhlı kimseler tarafından ittifak edile
rek işlenir veya silâhsız ve ittifaksız olsa bile, 
on ve daha ziyade toplanmış kimseler tarafın 
dan yapılırsa verilecek ceza beş seneden aşağı 
olamaz.» Hükmü mevcuttur. 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun halihazır bu 
metnine göre tecrim edilen husus şudur; Hükü
met memurlarından veya resmî merciler âza
sından birisinin yapmaya veya yapmamaya me
zun veya mecbur olduğu bir işte onu aksini 
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yaptırmaya icbar keyfiyetini 1 nci fıkrada ceza
landırıyor. 

İkinci fıkrada ise, bunun silâhla işlenmiş ol
masını veya (bir çok kişi tarafından işlenmiş ol
masını ayrıca tehdit sebebi kabul ederek ceza
landırma yoluna gidilmektedir. 

Şimdi getirilmek istenen fıkralardan 1 nci-
si ile; icbar olmaksızın, bu memurlardan veya 
resmî merciler âzasından birinin vazife görmek 
te olduğu yerin, her ne suretle olursa olsun iş 
gali ile, bu vazifenin görülmesine mâni olun
ması hali de teorim edilmek istenmektedir ki, 
bugünkü şartlar altında getirilen bu gerekçeye 
karşı 0. H. P. Grupu olarak bir itirazımız yok 
tur. Binaenaleyh getirilen 1 nci fıkraya bir iti 
razda bulunmuyoruz. 

!Ancak, maddeye ilâve edilmek istenen son 
fıkra kanaatimizce bir haşivdir, ilâve edilen son 
fıkra şu : 

«Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde ayrı
ca bir taCıriibat meydana getirilmişse tâyin olu 
nan ceza, tahribatın derecesine göre, üçte bir
den yarıya kadar artırılır. Ancak, hükmedile
cek ceza beş seneyi geçemez.» 

Muhterem arkadaşlarım, burada resmî mer
ciler âzasından veya Devlet memurlarından 
'birinin veya birkaçının vazife gördüğü yer 
elbette ki, âmmeye mahsus binalardır. Türk 
Ceza Kanununun halen mevcut 516 nci mad
desi var. Bu maddenin 1 nci fıkrasında «Izrar» 
fiilini tâyin ve tavsif ettikten, âdi ızrarı ceza
landırdıktan sonra, 3 ncü bendinde âmmeye 
ait veya âmme hizmetine veya bir mezhebin 
âyinine, ibadetine mahsus binalar yahut 
378 nci maddede gösterilen envai dâhil as
kerî binalar veya deppoy ve tersaneler ve harb 
gemileri ilâhir ve müştemilâtı üzerinde işle
nirse, failin göreceği ceza üç aydan iki seneye 
kadar hapistir, demek suretiyle bunu ayrı bir 
suç olarak tecrim etmektedir. Binaenaleyh, 
biz bu ilâve edilen fıkra ile, failin bir icbara 
dayanmıyan vazifeyi ifa ettirmeme keyfiye
tini cezalandırıyoruz. 

Diğer maddelerde de cezalar mevcut, ama 
ayrıca bir de, bu kasıttan ayrı tahribatı tek
rar bir ceza müeyyidesi ile teorime kalkısır-
ısak, bu şahsı iki defa cezalandırmak yoluna 
gideceğimiz gibi, aynı zamanda hâkim aynı 
maddeyi tatbik edeceği hususunda da tered
düde düşecektir. 

Bu itibarla bir önerge de veriyorum. Be
nim maruzatım, son fıkranın tasarı metnin
den çıkarılmasıdır. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Hasan Tosyalı... 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOS
YALI (Kastamonu) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Nuri Eroğan, buyurun. 

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

254 ncü maddenin esası, yani mevcut 
hükmü tetkik edilirse, bu maddenin maksadı, 
bir vazifeliyi vazifesine mütaallik işi yapmaya 
yahut yapmamaya icbar edeni tecrimdir. 

İkinci fıkrada da bir şiddetlenme sebebi zik
redilmiş. Şimdi getirilen fıkralarla istenen ne? 
Yine eski metnin 1 nci fıkrasındaki, vazife
liyi vazifesine mütaallik işi yapmamaya, va
zife gördüğü yeri işgal suretiyle zorlaması-
dır. ikinci fıkrada da tekrar bir şiddet sebebi 
konmuş. 

Bizce yapılacak iş, esas cürmü tesbiıt, on
dan sonraki fıkralarda da bunu şiddetlendirme 
sebeplerini ayrı ayrı tadadedip, ayrı ayrı 
cezalarını arttırmaktir. 

Bönden evvel konuşan arkadaşımın söyle
diği gibi, o hususa bendeniz de iştirak edi
yorum, bunu, bu şekilde her fıkrada suçu,, ce
zayı şiddetlendirme sebebini koymak sure
tiyle bir ambar haline getirmektense, evvelâ 
1 nci, 2 nci fıkrada suçu tesbit etmek, ondan 
sonraki fıkralarda da, bunların ağırlaştırıl
ma sebeplerini zikrederek cezayı artırmak yo
lunu tutmak lâzımdır. 

Bu sebeple vermiş olduğumuz bir değiş-
ıtirme önergesi ile bu sisteme riayet edilmesi 
hususunu derpiş ediyoruz. Bu suretle maddeye 
bir insicam getirilmiş olacaktır, iltifat görürce 
memnun olacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ay tuğ.. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın özıgüner.. Yok. 
ıSayın Hüseyin Abbas.. Yok. 
Sayın Mevlût Ocakçıoğlu.. Yok. 
ıSaym Gıyasettin Karaca.. Yok. 
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iSaym Reşit Ülker.. Yok. 
Başlka söz istiyen de olmadığı cihetle, iki 

değiştirge önergesi! vardır, okutuyorum. 
Saym Başkanlığa 

Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiş tirilmeısini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Madde 4. — Türk Ceza Kanununun 254 ncü 
maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde 2 fıkra 
eklenmiştir : 

«Herkim, 1 nci fıkrada yazılı olan fiili o 
şahsın vazife gördüğü yeri iş'gal suretiyle ika 
ederse verilecek ceza 2 yıldan aşağı olmaz. 
Fiil kendini tanmmıyacak bir hale koyarak ya
hut 2 nci fıkrada gösterildiği üzere ve birkaç 
kişi tarafından birlikte işlenirse ceza 1/3 nisbe-
tinde artırılır. 

Yukardaki fıkralarda yazılı hallerda ayrıca 
bir tahribat meydana getirilmişse, tahribatın de
recesine göre yarıya kadar artırılır. 

Sayın Başkanlığa 
Arz ve izah edeceğim sebep ve gerekçelerle 

Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine iki 
fıkra ilâvesini istiyen tasarının Adalet Komis
yonunca kabul edilen metnin 4 ncü maddesini 
teşkil eden fıkralardan ikinci fıkranın tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif eder, öner
gemi izah için söz verilmesini rica ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Saym Seydibeyoğlu, zaten ko
nuştunuz ve izahını yaptınız. 

Önergeler farklı mahiyette olduğu için öner
geleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup mu
ameleye koyacağım. 

(istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 

ADALET BAKANI İSMAİL ASAR (istan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Saym Ba
kan önergeye iştirak etmiyorlar, önergeyi oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey

oğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — önergeye katılıyoruz. 
Gerekçesini arz edeyim : 

4 ncü fıkrada tahribat derecesine göre ceza 
tâyinine aidolan hüküm ceza ve dâvanın takibi
ni geciktireceği ve tahribatın tesbitinin de güç 
olacağı cihetle önergeyi kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Aynı görüşle biz de kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Saym Seydibeyoğlu'nun öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etrni-
yenlsr... Kabul edilmiştir. 

Şimdi son fıkra çıkmak suretiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Son fıkra çıkmak suretiyle madde kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun tanzim etmiş olduğu yeni 3 ncü 
madde metnini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 236 nci maddesinin 

aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz 
ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Adalet Komisyon Başkanı 

istanbul 
İ. Hakkı Tekinel 

Madde 238. — Memur veya işçi niteliğini ta-
şımıyan kamu hiameti görevlilerinden, üç veya 
daha fazla kimse, aldıkları karar gereğince, ka
nun hükümlerine aykırı olarak, memuriyetlerini 
terk eder veya vazifelerine gelmezlerse veya va
zifelerine gelip de görevlerini, geçici de olsa, 
kısmn veya tamamen yapmazlar yahut yavaşla
tırlarsa, her biri hakkında, iki aydan altı aya 
kadar hapis ve beşyüz liradan üçbin liraya ka
dar ağır para cezası ile birlikte muvakkaten 
memuriyetten mahrumiyet cezası da hükmolu-
nur. 

Başkaları tarafından alman karara uyarak 
yukardaki fıkrada yazılı fiilleri işliyen memur 
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veya işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerine de aynı ceza hükmolunur. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Araş, yeni 
metin muvacehesinde önergenizin muameleye 
konmasını istiyor musunuz efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Yeni madde 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 

Başka.n, bendenizin önergesi, başka bir fıkra ek
lenmesine dair. 

BAŞKAN — Yani muameleye koyalım?.. 
SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Yalnız, 

bendeniz ayrıca bir fıkra ilâvesini istedim; o 
getirilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — O getirilmemiştir; bu bakımdan 
önergenizin muameleye konmasını istiyorsunuz. 

Sayın Hüsamettin Başer? Yok. Sayın Mü-
derrisoğlu? Yok. Sayın Nuri Eroğan? Yok. 

Eldeki mevcut önergeleri okutarak oylarını
za sunacağız efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — önerge hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; di
ğer önergeleri de okutacağım, muameleye koya
cağım; en sonunda yeni gelen metni oylıyaca-
ğıa. 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Komisyon, bizim taleplerimizi, istekle
rimizi içine alacak şekilde maddeyi tanzim et
memiştir. Bu bakımdan müsaade ederseniz bi
zim söz baklamız doğsun; söyliyeceğimiz şeyle
rimiz olacaktır. 

BAŞKAN — Evet... Diğer önergeleri yeni
den okuyalım ondan sonra... 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesi ile değiştirilmesi is

tenilen Türk Ceza Kanununun 236 ncı maddesi
ne aşağıdaki şekilde bir ikinci fıkra ilâvesinin 
reye vaz'mı saygılarımla arz ederim. 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Bu hareketlerinden Devletçe bir zarar hâsıl 
olmuş ise zararın derecesine göre bunlardan her 
biri hakkında altı aydan beş seneye kadar hapis 
bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası 
ile birlikte muvakkaten memuriyetten mahru
miyet cezası da hükmolunur. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sabahattin Araş Be
yin teklifine katılmıyoruz efendim. Komisyon 
yeni madde vermiştir, ieabederse izah da ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) —• Katılmıyoruz. 
SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. Mücmelen önergenizi 

izah hakkınız vardır. 
SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının biran evvel 
çıkarılıp tatbikatçının eline ulaşmasında, A. P. 
Meclis Grupu en az, diğer muhterem gruplar ve 
saym milletvekilleri ve Sayın Hükümet kadar 
arzu gösterir. Ancak, bunun yanında bu arzuyu, 
kanun tekniğine uygun olmasında ve Yüce Mec
lise lâyık olmasında gösterir. 

Sayın Komisyonun getirmiş olduğu madde
nin yeni şeklini dinledik. Şimdi arz edeceğim hu
susların bilinmesinde fevkalâde fayda mülâha
za etmekteyiz. 

Maddenin yeniden tanzim şeklinde, gerek bi
zim, gerek diğer arkadaşların 236 ncı maddeye 
Devletin zarara uğraması halinde teşdit fık
rası getirilmesi yolundaki teklifi Saym Ko
misyonun kabul etmediğini görüyoruz. Da
ha evvelki izahlarında buyurmuşlardı ki; 
«Devletin zarara uğraması halini bütün suç
larda görebiliriz; hiçolmazsa Devlet aley
hindeki suçlarda görebiliriz. Kaldı ki, mehaz 
kanun yanlış tercüme edildiği için 236 ncı mad
denin yürürlükteki 2 nci son fıkrası kanunumu
za girmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, 
!Bu görüşün karşısında olduğumuzu bir kere 

daha arz ediyoruz. Filhakika her suçun meyda
na gelişinde Devletin zararı vardır. Şahsi şikâ
yete bağlı hakaret ve müessir fiil suçlarında 
dahi âmme intizamının geçici dahi olsa bozul
masında bir zarar vardır. Ceza kanunları, ceza 
hükümleri bu sebeple Devlet organları tarafın
dan vazedilir ve diğer organlar tarafından uy
gulanır. 
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Ancak, bizim cezalandırılmasını istediğimiz 
«Devlet zararı» bu maddede, memurun fiili ile 
meydana gelecek olan maddi zarardır. Ceza Ka
nunu tatbikatında memur olan Devlet Demir
yolları makinistleri usul ve nizam hilâfına - 3 
kişi ve daha fazlası - vazifelerine gelmemek su
retiyle farzımuihal 2 gün demiryolları ulaşımı
nı aksatsalar, bu takdirde Devlet milyonlarca 
zarara uğrıyacaktır. Diğer taraftan nüfus me
murları vazifelerine gelmezlerse, olsa olsa bu
rada âmme hizmetinin görülmesi aksıyaoaktır. 
Bu iki hali bir arada mütalâa etmek mümkün 
müdür? 

ISaym milletvekilleri, 
öeza Kanunumuza Devletin zarara uğrama

sı halinde cezanın ağırlaştırılması şekli, ne yan
lış bir tercüme ile, ne de maksatsız olarak gir
memiştir. 236 ncı madde, «Memuriyet ve mevki 
nüfuzunu suiistimal edenler ve memuriyet vazi
felerini yapmıyanlara ait cezalar» başlıklı 2 nci 
kitabın 3 ncü babının 4 ncü faslında yer almış
tır. Bu fasıl tetkik edildiğinde 230 ncu madde
nin ambar madde olduğu görülür. En fazla tat
bik yeri olan madde olduğunu tatbikattan gelen 
arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. 

IBendeniz şimdi bu maddeyi arz ediyorum : 
«230 - Her ne vesile ile olursa olsun memuriyet 
vazifesini yapmakta ihmal ve terahi eden veya 
âmirinin kanuna göre verdiği emirleri makbul 
bir sebebolmaksızm yapmıyan memur, bir ay
dan altı aya kadar hapis ve yüz liradan 500 li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu ihmal ve terahiden veya âmirin kanuni 
emirlerini yapmamış olmaktan Devletçe bir ma
zeret husule gelmiş ise derecesine göre 3 aydan 
3 seneye kadar hapis cezası ile birlikte muvak
katen veya müebbeten memuriyetten mahrumi
yet cezası hükmolunur» diyor. 

Şimdi, bendeniz izahımı daha iyi yapabil
mek için, 230 ncu maddenin mehazı olan mad
deyi arz ediyorum. İtalyan Oeza Kanunundan 
alınmış olan bu madde der ki, «Her ne vesile 
ile olursa olsun, hattâ isterse kanunun sükûtu, 
müphemiyet ve ademiMfayeti, tenakuzu paha
sına müstenit bulunsun, memuriyet vazifesini 
yapmakta ihmal veya imtina gösteren memur 50 
liretten bin lirete kadar cezai nakdîye mahkûm 
edilir. Eğer cürüm 3 veya daha fazla memur ta
rafından billttifak işlenmiş olursa cezai nakdî 
100 liretten 3 bin lirete kadardır. Eğer meanur, 

adliye kuvvetine mensup ise aleyhine istika anil-
hükkâm dâvası ikamesi için, kanunen vücudu 
iktiza eden şartlar bulunduğu surette ihmal ve
ya imtina fiili mevcut addolunur» 

Muhterem arkadaşlarım, 
• IBurada görüldüğü gibi 230 ncu maddenin 

2 nci fıkrası, suçtan Devletin zarar 'görmesini 
öngörmüş ve «zarar görmesi» halini cezayı ağır
laştırıcı bir sebebolarak göstermiştir. Mehaz 
Kanunu da tetkik ettiğimizde gördük ki, mehaz 
kanun, Devletin zararından bu maddede bah
setmemiştir. Mehazda olmıyan bir şey yanlış 
olarak dahi olsa tercüme edilemez. Türk kanun 
koyucusu, «Türk Devletinin zararına» o kadar 
önem vermiştir ki, mehazda olmamasına rağ
men 2 nci fıkra olarak bu hükmü koymuştur. 
236 ncı maddeyi de 230 ncu maddeye muvazi 
hale getirmiştir. 

Şimdi biz ne yapıyoruz? 236 ncı maddenin 
ilk fıkrasını genişletiyor, cezasını artırıyor, 
ama, 2 nci fıkrayı ciddî bir gerekçe gösterme
den çıkarıyoruz. Zararın araştırılması, soruştu
rulması çok uzun zaman alır. Halbuki «toplum 
suçlan mahiyetindeki fiillerin faillerinin çabuk 
cezalandırılması bu kanunla İsteniyor» deniyor 
ise, böyle düşünülüyor ise, o zaman meselâ 201 
nci maddenin Yüce Meclisinizce değiştirilmiş 
şeklindeki son fıkrasındaki ve görüşülmüş olan 
254 ncü maddeye ilâve edilmesi istenilen son 
fıkradaki bu suçlar sebebiyle meydana gelen 
tahribatı ağırlaştırıcı sebebi saymayı izah et
mek mümkün olamaz. Zira tahribatın miktarı
nı tesbit de - aynı görüşe göre - zaman alacak
tır; soruşturmayı uzatacaktır. Kaldı ki, 236 ncı 
maddeye ilâvesini talebettiğimiz «Devlet zara
rı» nın tesbiti, tahribat tesbitinden çok daha ko
laydır. Zira zarar var mıdır yok mudur; var 
ise miktarı nedir, şeklinde ilk veya son tahki
katlarda sorulacak yer, sanık memurların çalış
tıkları Devlet dairesidir. Daire bu sorulara he
men cevap verecektir; geciktirirse esasen me
suldür ve verilen cevaplar, aksi sabit oluncaya 
kadar muteber olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
236 ncı maddeyi 230 ncu madde ile mütena

zır bir hale getirmez isek maddelerdeki birliği 
bozarız; buna da hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çıkaracağımız kanunları tatbikatçılara ema

net ediyoruz. Hangi türlü tedbiri kanunlaştırır-
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sanız kanunlaştınnız tarikatçıyı ikna edemez
deniz istediğiniz sonucu alamazsınız. Bu bir rea
litedir. Bu bakımdan senelerini bu işlere vak
fetmiş, kılı kırk yaran tatbikatçıyı da - efkârı 
umumiye gibi - koyacağımız hükümlerle ve 
bunların gerekçeleri, muhteviyatlariyle ikna ve 
tatmin etmek mecburiyetindeyiz. 

işte bu sebeplerle tadil teklifimize iltifat 
edilmesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Araş'm önergesi okundu; 
Komisyon ve Sayın Bakan görüşlerini belirte
rek iştirak etmemektedir... 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Komisyon olarak, 
«zarar» bakımından ileri sürülen fikri cevaplan
dırmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Böyle bir müzakere usulümüz 
yoktur Sayın Atagün. Zâtiâliniz görüşlerinizi 
belirttiniz. Eğer onun gerekçesini izan zımmm-
da ise söz vereyim. Çünkü o zaman bunun so
nu gelmez. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — O zaman mesele kal
madı. 

BAŞKAN — Sayın Araş önergelerini müc-
melen izah ettiler; önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz, 
yoksa maddeyi geri mi almak istiyorsunuz 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Filhal katılmıyoruz. 
Maddeyi önergelerle geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, diğer Önerge
leri de okutalım, belki hepsinin muvacehesinde 
yeni bir metin olur. Zaten iki önerge kalmış
tır.. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü 

maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

Konya Nevşehir 
ilâvesi istenen fıkra : 
Bu hareketlerinden Devletçe bir zarar hâsıl 

olmuş ise zararın derecesine göre bunlardan her 
biri için bir seneden... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner
geyi geri alıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Geri almıştır, muameleden kal
dırılmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ederim. 
D. P. Grupu adına 

Nuri Eroğan 
Bu hareketlerden Devletçe bir zarar hâsıl 

olmuşsa zarann derecesine göre ceza bir katına 
kadar artırılır. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim . 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Maddeyi Komisyona 
önergelerle beraber geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyona alıyorsunuz. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkanım, Komisyon geçen oturumda 
benim önergemi kabul ederek maddeyi geri al
mıştı ; fakat benim önergeme iltifat edilmediğini 
müşahede etmiş bulunuyorum. Madde geri alın
dığına göre, önergemin tekrar dikkat nazara 
alınmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir temennidir; Komisyon ka
bul edilen önerge ile mukayyet değildir, istediği 
şekilde metin getirebilir, zorlıyamayız. Kendi
leri dinlediler, nazarı itibara almaları hususunu 
belirttiniz. 

Sayın Komisyon, kabul edilen önergeler mu
vacehesinde yeni bir metin getireceksiniz değil 
mi?. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Maddeyi önergelerle 
beraber geriye alıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Maddenin geri verilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 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. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Seydibeyoğlu, buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Değerli arka
daşlarım; 

Bu maddenin getiriliş gerekçesinde, kanun 
ve nizamlara aykırı olarak mektep ve dershane 
açanlar yahut ruhsatsız öğretmenlik edenler
le bunları istihdam eyleyenlere mevzu ceza 
yetersiz görüldüğünden 261 nci maddedeki ce
zaların artırıldığı ifade edilmektedir. 

Gerekçe böyle olmakla beraber, halihazır 
metin iki fıkradan ibarettir ve birinci fıkra 
ikiye ayrılmıştır. Mektep ve dershane açanlara 
verilen ceza 50 liradan 500 liraya ve ruhsat
sız öğretmenlik yapanlara ait ceza da 30 lira
dan 100 liraya kadar iken, teklif edilen madde 
metni ile hapis cezası da getirilmektedir. 

Hakikaten bugünün şartlarına göre şu mad
de metnine ve gerekçeye göre tâyin edilen ce
zanın, bir mânası, bir müessiriyeti kalmamıştır. 
Ancak, biz bu madde üzerinde değişiklik yapı
lırken gözden kaçan şu hususların da nazarı 
dikkate alınmasını istirham edeceğiz. 

Bugün işlenen suçlar, ruhsatsız mektep ve 
dershaneden, ziyade açılan ruhsatsız kurslar
dır. Tecrimi gereken de bunlardır. Suçlar işle
niyorsa, tahrikler yapılıyorsa, buralarda yapıl
maktadır. Binaenaleyh, ruhsatsız mektep, ders
hane açanlara bir de kurs açanlar şeklinde ilâ
ve yapılırsa, o takdirde istenen gaye daha iyi 
tahassül edecektir. 

Diğer taraftan ruhsatsız öğretmenlik eden
ler ile ilgili hüküm var. Ruhsatsız öğretmenlik 
de, bu kurslarda yapılan öğretmenliktir. Bu 
itibarla, ben şu şekilde bir değişiklik teklifi 
arz ediyorum, önergemi de takdim edeceğim. 
Madde metninin şu hale ifrağı daha uygun ola
caktır, kanaatindeyiz. 

«Madde 5. — Türk Ceza Kanunun 261 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti-
rilmiştir...» 

Burada bir de, Temyiz içtihazlarına göre 
tatbikatta öğretmenler için ücret alınıp alın
maması keyfiyeti ceza takibatı bakımından bir 
unsur olarak sayılmaktadır. Eğer ücret alın
mıyorsa öğretmenlik sayılmamakta ve suçlular 
cezalandınlmamaktadır. Tatbikat bu yöndedir. 
Bu itibarla, biz ücret alınsın veya alınmasın hu
susunun da ilâvesini istiyoruz ve maddenin bu 
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hali ile şu şekilde kabulünü arz ve teklif edi
yoruz. 

«Madde 261. — Ücret alınsın veya alınma
sın, kanun ve nizamlara aykırı olarak mektep 
veya dershane veya kurs açanlar, açılan mek
tep veya dershane veya kurs kapatılmakla be
raber 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.» 

ikinci fıkranın da; «ruhsatsız okul, derhane 
veya kurs öğretmenliği edenlerle bunları istih
dam eyleyenlere de aynı ceza verilir.» 

Son fıkra aynıdır. «Mükerrirler hakkında 
verilecek ceza bir sene hapisten aşağı olamaz» 

Burada getirmek istediğimiz husus, bugün 
umumi efkârı bulandıran ruhsatsız kursların 
ve bu kurslarda yapılan kanunsuz ve izinsiz 
tedrisatın önlenmesi suretiyle âmmeye daha 
yararlı olunmasıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Hasan Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Söz istemiyorsunuz. Sayın Ay-
tuğ?.. Yoklar. Sayın özgüner, buyurun. 

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

önemli gördüğümüz maddelerden biri de 
budur. Zira, ruhsatsız olarak okul açmak, ted
risat yapmak genç dimağları olumsuz yönde 
etkiliyen bir tedrisata çocukları tabi kılmak 
şüphesiz ki, mahkûmiyete mucibolmalıdır. Bu 
mahkûmiyet Türk Ceza Kanunun eski şeklinde 
olduğu gibi sadece para cezasından ibaret bu
lunmamalıdır. öyle ki, diğer maddelerde ceza 
miktarlarını fazla görmüş olmama rağmen, 
- şahsım adına konuşuyorum - bu madde ile ge
tirilen ceza miktarlarının daha da ağırlaştırıl 
ması için önerge vereceğim. Zira, ruhsatsız okul 
açmak suretiyle yetiştirilen talebelerin hangi 
istikamete sevk edilmek istenildiği münakaşa 
mevzuudur. 

Günümüzde kurslar deniliyor; okul olsun, 
kurs olsun, dershane olsun tümü şüphesiz üze
rine titrediğimiz yarının nesillerini, bugünün 
körpe dimağlarını yanlış istikamete sevk edi
yorsa, bunun büyük bir cürüm olacağı iddiası 
ile ortaya çıktığımız ve bunu değerlendirdiği 
miz zaman, mer'i Csza Kanunundaki miktar-
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lar şüphesiz çok hafif; ama getirilen kanun 
maddesindeki miktarlar da getiriliş espirisi öl
çüsünde ağır değil. Türk Ceza Kanununda bir 
değişiklik yapıyorsak, bugün düne nazaran bu
nun ağırlığını hakikaten hissediyoruz, demek
tir. Türkiye'de kursların, kaçak dershanelerin, 
okulların günahını yarının nesilleri çekecekler 
dir. Bunu hafif bir suç addetmek mümkün de
ğildir. 

Türk Ceza Kanununun 89 ncu maddesi gere
ğince 6 aylık cezalar tecil edilebilir. 647 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi gereğince bir senelik 
'hapisler de tecile tabidir. O halde bir senenin 
üzerinde olan bir ceza ile 'başlatmak mümkün; 
ama hiç değilse hâkime bir ihtiyar hakkı vere
bilmek için bir seneyi esas alalım. 6 aydan de
ğil, 1 seneden başlatılan bir değişiklikle bu 
maddeyi tedvin edelim, dalha isabetli olur. 

IBu hususa böylece değinmişken, bilhassa de
ğişiklik önergelerimde balhis mevzuu edeceğim 
üzere, «Mektep ve dershame» yani mer'i kanun
daki deyimler kullanılıyor; ama günümüzde 
bir de kurs vardır, «Mektep, kurs ve dershane» 
çekimde değiştirmek lâzım. Ancak, demin Cum
huriyet Halk Partisinin sayın sözcüsünün belirt
tiği, ücretli olup olmadığı hususunu maddeye 
getirelim, demiş olmasını haşiv addetmek müm
kün. Çünkü, bizatihi dershaneyi, kursu, mekte 
'bi açmak suç addedildiğine göre, artık ücretli 
imiş, ücretli değilmiş diye hâkime, tatbikatçıya 
yeni bir araştırma mevzuu yaratmaktan başka 
"bir faydası olmaz, zararı olur. Bizatihi okulu 
ruhsatsız açmak suç ise, ister para alsın ister 
almasın mücrimdir. Bundan dolayı da tecziye 
edilecektir. Bunu böylece değerlendirmenizi ri
ca ederim. 

Değiştirge önergeme iltifat buyurulmasmı 
rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Kaya, buyurun. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muJhterem arkadaşlar; 

Kanun, esasında iyi tedvin edilmiştir. An
cak, daha evvelce konuşan bir arkadaşım kurs 
yaptıranların da buraya katılmasını istedi; ya
ni «ruhsatsız olarak dershane, mektep ve kurs 
açanlar» dedi. Bu önergeye katılmıyoruz. Kurs. 
çok geniş anlamlara gider. 

Bir misâl vereyim. Ben çocuğumu diğer bir 
çocuk ile beraber öğretmen olan komşuma gön-
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der erek günde iki saat fizik kursu gördür ür-
sem, ruhsatsız kurs açmıştır diye bu Öğretmen 
de mahkûm edilebilir. Bu bakımdan «Kurs» ke 
limesinin konmasına katiyen taraftar değilim 
Birçoklarımızın çocukları arkadaşlık veya dost
luk dolayısiyle gidip birkaç kişinin yanında 
kurs görmektedirler. «Ruhsatsız kurs açanlar» 
tâbiri konduğu zaman, ma'hkeme «iSen ruhsat 
aldın mı» diye soracak, o da «Ben komşuma 
ders veriyordum.» diye iddiada bulunacak. Kurs 
kelimesi çok geniş yolsuzluklara yol açacaktır 
Kanaatimce, «Ruhsatsız mektep ve dershane 
açanlar» dedikten sonra, ayrıca «Kurs ajanlar» 
diye bir ilâve yapılması doğru değildir. Çünkü, 
Kurs açanlar zaten ilân ederek kurshane şeklin
de yaparlar. Bu bakımdan «Kurs açanlar» tâbi
rini ilâve etmek yerinde değildir. 

Bu hususta sayın arkadaşımın verdiği öner
geye katılmıyorum ve Sayın Komisyonun da 
nazara almamasını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığı ci

hetle önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 261 nci maddesin

de yapılmak istenen değişikliğin, arz ve izah 
Edeceğim sebeplerle aşağıdaki şekilde kabulü
nü teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

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

«Madde 261. — ücret alınsın veya alınma
sın, kanun ve nizamlara aykırı olarak mektep 
veya dershane veya kurs açanlar, açılan mek
tep veya dershane veya kurs, kapatılmakla be-
ralber altı aydan iki seneye kadar hapis ceza
sı ile cezalandırılır. 

Ruhsatsız okul, dershane veya kurs öğret
menliği edenlerle bunları istiıhdam eyliyenlere 
de aynı ıceza verilir. 

Mükerrirler hakkında verilecek c3za b.'r 33-
ne hapisten aşağı olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ?... 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEIUMET 

ATAG-ÜN (Kırklareli) --• Katılmıyoruz, ayrı 
bir önerigemiz vardır ve (konuşmalara da cevap 
vermek istiyorum. 
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'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Diğer öner
geyi okuttuktan sonra size söz vereyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzâkeresi yapılmakta olan 5 nci maddenin 

ikinci hkrasının baştarafına (ücretli veya üc
retsiz) kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla, 
Adalet Komisyonu adına 

iKırklareli 
ıMe'hmefcAtagün 

Not : Gerekçesi siözlü olarak ifade edile
cektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz ıSayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Değişikliği istenilen 261 nci maddede Hükü
met tarafından getirilen metnin unsurlarında 
hiçbir şekilde değişiklik yapılmamıştır. Yalnız, 
•tatbikatta cezanın azlığı bu madde metininin is
tenilen derecede tesiri görülmediği gerekçesi 
ile madde metnine cezalar artırılmak suretiyle 
•eklenmiş ve böylece Hükümet tasarısı olarak 
gelmiştir. 

Bu şekilde tanzim edilmiş olan maddenin 
unsur bakımından bâzı arkadaşlar tarafından 
değişikliği istenmiş, kurslar (bakımından 'hü
kümler konmak arzu edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
OVEaJdde tatbikatta arkadaşlarımızın endişe

lerini giderecek mahiyette tedvin edilmiştir, 
hiçbir aksaklık göstermemektedir. 

Yalnız, kurs öğretmenlerinin ücretsiz veya 
ücretli olarak ders vermeleri keeyfiyeti tecrim 
edilmekte olan bir unsur olarak kabul edildi
ğinde, bu açıklığı da gidermek maksadına ma
tuf olarak komisyonunuz son fıkranın baştara
fına yalnızca «ücretli veya ücretsiz» kelimesi
ni koymak suretiyle maddenin kabulünü tale-
betmiştir. 

Gerekçe itibariyle tatbikatın göstermiş ol
duğu sonuçlar alınarak getirilmiştir. Bu suret
le madde metninin komisyonun talebettiği şe
kilde kabul edilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
iBAŞKAN — Şu anda iki önerge daha gel

miştir, onları 'da okutuyorum, 

ıSayın Başkanlığa 
261 nci maddedeki ceza miktarının (Bir se

neden iki seneye şeklinde değiştirilmesini öne
riyorum. 

içel 
Turhan ö^ğüner 

Sayın (Başkanlığa 
261 nci maddedeki (mektep veya dershane) 

deyiminin (mektep, kurs veya dershane) olarak 
değiştirilmesini öneriyorum. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri sıraisiyle ye
niden okutup oylarınıza sunacağım. 

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

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜtN (Kırklareli) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet katılı
yor mu? 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan-
ıbul) — Bu madde ile illğili olarak verilmiş bu
lunan önergeler üzerindeki takdiri Yüce Mec
lise bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır, sayın Hükümet ise takdiri Yüce 
Meclise bırakmıştır, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka/bul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi yeniden okutuyorum. 
(İçel Milletvekili Turhan öflgüner'in birin

ci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı

yor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN ('Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

İBAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır, Hükümet takdiri Yüce Meclise 
bırakmıştır, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(içel Milletvekili Turhan özğüner'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 
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ADALET KOMİSYONU ADINA ÜVEEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

IBAŞiKAN — Bu önergeye komisyon katıl-
'mamaktadır, Hükümet takdiri Yüce Meclise 
bırakmıştı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

Diğer önerlgeyi yeniden okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu adına Kırklareli Millet

vekili Mehmet Atagün'ün önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyonun vermiş olduğu bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Türk Ceza Kanununun 264 

ncü madcfesi aşağıda yazılı 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 vasıta 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 fıkradaki fiilleri ika etmek maksa-
diyle teşekkül vücuda getirenlerle idare eden
ler veya teşekküle mensubolanlar tarafından 
sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, fail
ler 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 iki bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırilır. 
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Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn bir 
mahalde veya civarında yahut umumun gelip 
geçeceği bir yerde ateşliyenler veya patlatan
lar yahut bırakanlar, fiilleri daha ağır bir ceza
yı gerektirmediği takdirde, iki seneden aşağı 
olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır
lar. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
iSeydibeyoğlu buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEYDİ-
BEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bu maddedeki değişiklik bir zaruretin ifa
desidir, bunu kalbul ediyoruz. Çünkü, zaten 
6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkın
daki Kanun hükümleri gereğince maddenin bir
çok hükümleri zımnen ilga edilmiş bulunmak
taydı. Sadece bugün dinamit ve sair hususlar 
hakkındaki hükümleri cari bulunmaktaydı. 

Bu yönden bu maddenin yeniden tedvinin
de bir zaruret olduğu gerçektir. Hakikaten ge
rekçede de ifade edildiği üzere 6136 sayılı Ka
nunda da değişiklik yapılarak cezalarda bir 
ağırlaştırma, Yüksek Meclisin daha önce ka
bul ettiği bir kanunla getirildiğine glöre bunlar
da da bir ceza uygunluğu temin etmek zarure
ti vardır. 

Yalnıiz biz, getirilen maddedeki ©ezaların 
asgari hadlerini fazla bulmaktayız. Bundan baş
ka maddenin gerek getiriliş gerekçesine ve ge
rekse tedvin tarzına bir itirazımız olmıyacak-
tır. Bu hususun komisyonca tezekkür edilerek 
Türk Ceza Kanununun diğer maddelerindeki 
ceza nisbetlerine uygun bir şekilde cezanın as
gari ve âzami hadlerinde komisyonca bir de
ğişikliğe gidilmesinin yerinde olacağı kanaa
tindeyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — M. G. P. Grupu adına Sayın 

Tosyalı, buyurunuz efendim. 
M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOS

YALI (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Vatan bütünlüğümüzü, milletimizi, millî 
bünyemizi dinamitle, her nevi patlayıcı, ya
kıcı, yıkıcı silâhlarla tahribetmek azmiyle ha
rekete geçmiş olanlara bu madde ile getiri
len cezalar az biledir. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, memleket 
coğrafyasının % 80 i köy olan, halkının % 80 i 
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köylü olan bir memlekette silâh taşıdığı için 
3 sene ilâ 5 sene hapis verilmesi, 1 OOO ilâ 
10 OOO lira ceza verilmesi hususu bu mad
de kapsamına girdiği takdirde memleketimizde 
kötülere karşı, eşkiyalara karşı kendini sa
vunma durumunda olan namuslu vatandaş
larımız bu madde gereğince çok ağır ceza
lara mâruz kalacaktır. 

Bu sebeple memleketi yıkmak gayesi ile, 
rejimi yıkmak gayesi ile, millî birliğimizi 
yıkmak gayesi ile bu madde ile getirilen ceza
ları işliyenlere 3 ilâ 5 sene değil 10 ilâ 20 
sene bile aadır. Bunların idam edilmesi lâzım
dır. Çünkü onlar vatanı, milleti idam ediyor. 
Biz onların bir ferdini idam etmişiz çok mu? 

Ancak, burada bir şeyi ayırmamız lâzım
dır muhterem arkadaşlarım : 

Dağdaki bir çoban, köydeki bir vatandaş 
bir yerden bir yere giderken mutlaka kendi
ni müdafaa etmek için bir silâh taşıyabilir. 
Bir taşocağı sahibi yanında dinamit bulun
durabilir dinamiti patlatabilir, bir düğün 
evinde aşka gelen bir delikanlı kalabalık bir 
yerde silâh atabilir. Buna 3 ilâ 5 sene ceza 
verilmesi bizim masum vatandaşlarımıza karşı 
büyük bir haksızlık olur. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Bu husus 6136 ya girer Sayın Tosyalı. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOS
YALI (Devamla) — Evet, ama burada «silâh 
taşıyan da» dediği için bunu kesin olarak 
ayırmamız lâzımdır. 

Sayın Komisyonca, vatan ve milletimizi, re
jimimizi, millî birliğimizi, eğitim düzenimizi, 
idare düzenimizi yıkmak ve bozmak gayesi
ne matuf olma maksadı maddede iyice belir
tilmiş olsaydı madde çok daha vazıh olurdu. 

Arz ettiğim gibi, vatandaşlarımızın taşı
dığı silâhı, taşocağı için taşıdığı dinamiti, 
balık avlamak için taşıdığı dinamiti de buraya 
dahil edersek masum vatandaşlarımıza yazık 
olur kanaatindeyim. Madde ile getirilen ceza
ların memleket bütünlüğünü bozmak için iş
lenen fiillere karşı az olduğu kanaatindeyim. 
Bu maddeyi destekliyecek cezaların daha da 
artırılmasını talebediyorum. 

Ancak masum vatandaşlarımızı bu madde
nin içine dâhil etmiyelim, sokmıyalım. So
kulmasına da imkân vermiyelim; şek'e şüp-

I heye mahal kalmasın. Sayın Komisyonun 
maddeyi bu şekilde yeniden tedvin etmesinin 
daha faydalı olacağı1 kanaatindeyim. 

Saygıüar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Mer'i kanunun 264 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi için getirilen bu madde esas mad
deye bir hayli yeni fıkralar ilâve etmiş. An
cak, birinci fıkranın eski haline nazaran 
ağırlaştırılmış olduğu açık; üç seneden beş 
seneye kadar hapis cezası getiriyor. 

Arkadaşlarım, bugün toplum suçların
dan rahatsız olduğumuz malûm. Toplum suç
ları toplumu bir hayli rahatsız ediyor. Bu se
beple 264 ncü maddenin diğer fıkralarındaki 
toplum suçlarının cezalarının ağırlaştırılma
sına taraftarız. Ancak, 264 ncü maddenin bi
rinci fıkrasındaki suç toplum suçu değildir. 
Ferdî suçlardan sayabileceğimiz türden bir 
suçtur. Böyle bir suç üç seneden beş seneye 
kadar hapis ile tecrim etmek doğru değildir. 
Eski kanunda cezanın asgari haddi birkaç ay
dan ibaret. Bu üç seneden başlatıyor. Âzami 

| miktarı beş sene; ama asgari miktarı neden 
bir sen© olmamalıdır da da üç sene olmalıdır.» 

Bâzı maddelerde söylediğimiz gibi bunda da 
arz edelim : 

Sayın arkadaşlarım, bu suç toplum suçların
dan olmayıp ferdî suçlardan olduğuna göre - he
le, ki kanun tasarısının getiriliş esprisine uygun 
olarak söylüyorum; toplum suçlarının cezalarını 
ağırlaştıralım - burada bunun cezası «üç sene
den beş seneye kadar» olarak tedvin edilir ve 
geçer giderse; hiçbir suretle, bu suçu bir kere 
dahi işlemiş olana hâkimin takdir edebilmek 
hakkını vermez. Ancak, «bir seneden beş seneye 
kadar» dersek bizce daha uygun olur. Azami 
miktarı beş senedir. Türk Ceza Kanunu gereğin
ce bir senelik ceza tecili mucip değil. Ama 647 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince bir se
nelik hapis cezaları tecili mucibolduğu için, bu 
cezayı bir seneden başlatır isek, hâkim tecili mu
cip görürse bir seneden başlatır, tecil eder. Gör
mezse - beş seneye kadar dediğimize göre - iki, 
üç, dört, beş sene ceza verir. Hiçbir şekil ve su
retle, şimdi Temyiz Mahkemesi son müstakar iç-

I tihatları muvacehesinde; «Ceza miktarını neden 
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asgariden azamiye doğru yükselttin; neden teş
dit ettin ve bunu mucip sebebolarak esbabı mu
cizede göstermedin?» demez. O halde, hukukî 
tabiriyle, takdir takdirsizlikle açıkça melûf de
ğilse, hâkim beş sene dahi ceza verse Temyiz bu
nu tasdik eder. 

Şu halde, kastımız bu suçu işlemiş olanı beş 
seneye kadar mahkûm etmek mi? O tavanı ay
nen bırakalım. Ama asgari haddine üç sene de
yip de bunu katı bir şekilde bırakırsak, hâki
me hiçbir şekilde, özel bir halde - sübjektif bir 
durumda - takdir hakkını, hiç değilse tecil hak
kını imkân olarak vermemiş oluruz. 

Mahzurludur ve zaten ferdî suçlardandır. 
Diğer fıkralarda gördüğümüz toplum suçların
da ve şüphesiz sonucu fıkrada da cezanın ağır
lığı miktarı münakaşa edilebilir. 

En son fıkrada Hükümet tasarısındaki «bir 
seneden aşağı olamaz» deyimi yerine Adalet Ko
misyonu değiştirgesinde «iki seneden aşağı ola
maz» demek suretiyle, Komisyon bunu 647 sa
yılı Kanunun, şümulü dışına atmış bulunmakta
dır. Yüce Meclisin bunun üzerinde de dikkatle 
durmasını hassaten isterim. 

Birinci fıkranın «bir seneden beş seneye» şek
linde değiştirilmesi yolunda getirdiğimiz öner
geye iltifat buyurulmasını rica eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli miletvekilleri; 
7 nci madde ile değiştirilmek istenen 264 ncü 

madde Türk Ceza Kanununun 8 nci babında 
yer almıştır. Burada, «Hükümete karşı şiddet 
veya mukavemet ve kanunlara muhalefet» ten 
söz edilir ki, bu doğrudan doğruya memleketin 
asayiş ve huzuriyle ilgili bir durumdur. 

Bu madde 1953 yılında 6123 sayılı Kanunla 
tadil edilmiştir. Buna rağmen 1968 yılından gü
nümüze kadar gördük ki, cezaların azlığı dola-
yısiyle müessir olamamıştır. Bu müddet zarfında 
bomba ve dinamit gibi patlayıcı maddeler, bıra
kın meydanları ve yolları, gece uyurken vatan
daşların evlerinin kapısında patlatılmıştır. Bu 
tip hareketler; vatandaşları huzursuz etmek, 
memlekette Devlete karşı bir asayişsizlik varmış 
gibi göstererek bilhassa koministlerin, memleket
teki demokratik rejimi yıkmak için giriştikleri ha
reketlerdir. Bu bakımdan cezanın asgari haddi 

üç seneye çıkarılmış ve diğer cezalar da artırıl
mıştır. Memleketteki rejimi yıkmak istiyen düş
manların, bilhassa büyük şehirlerimizdeki giriş
miş oldukları hareketleri önlemek için yeni ce-
zai müeyyideler getirmiştir. 

Vatandaş gece uyurken kahbece kapısına 
bomba koyuyor, meydanda patlatıyor. Haıttâ 
Bahçelievlerde Cumhuriyet Lisesinin avlusuna 
konan bomba, orada bir çocuğun kolunu dahi 
koparmıştır Bunlar son zamanlarda ortaya 
çıkan tedhiş hareketleridir. Bomba ve dina
mit, vatandaşı, ürkütmek ve sindirmek için 
kullanılmıştır. Bu bakımdan madde gayet ye
rindedir ve bu şekilde kabul edilmesinde bü
yük fayda vardır. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kemal Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
264 ncü maddenin tedvininde bâzı husus

ların zapta geçmesi; Hükümetin veya Komis
yonun açıklamada bulunacakları kanaatinde 
olduğumuz için söz almış bulunuyorum. 

Tasarıdaki 264 ncü maddeyi bir kere daha 
gözden geçirelim : «Her kim aidolduğu mıerci-
den ruhsat almaksızın dinamit veya bomba 
veya buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet 
veya barut ve sair ateşli ecza yapar veya 
'bunları yabancı, memleketten Türkiye'ye so
kar veya sokmaya vasıta olur veya memle
ket içinde bir yerden diğer bir yere götürür 
veya yollar veya götürmeye bilerek tavassut 
ederse..,» deniliyor. 

Bizim anlamak istediğimiz husus, yollamaya 
teşebbüs edenler de buraya dâhil midir, de
ğil midir? «... veya yollar veya götürmeye bi
lerek tavassut ederse...» denilmektedir. E, yol
lamaya bilerek tavassut edenler ne olacak? 
O zaman, yollamaya bilerek tavassut edenler 
ceza görmemiş olacaklar. Birisi yıkıcı ve ya
kıcı maddeleri paketîiyecek, filân adama ve
recek. Diyecek ki, bunu sen bir otobüse ver, 
gönder. Eğer bu adam hakikaten bunun pat
layıcı madde olduğunu bilerek yollarsa onun 
da ceza germesi lâzım. Nasıl ki, şoför gö
türdüğü bir sandığın içinde mermiv olduğunu 
bilmeden onu götürdüğünde cezadan kur
tulur; fakat bilerek taşımışsa ceza göro-
cekse; bilerek yollıyanm da buraya konul
ması kanaatindeyiz. 
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ikinci husus : Birinci fıkradaki suçların 
teşekkül vücuda getirilerek işlenmesi halin
de asgari haddi yedi sene, iki veya daha 
fazla kimse tarafından istenilmesi halinde as
gari haddi beş seneden başlatılıyor. 

Muhtevam arkadaşlarım, ben bu maddenin 
asgari ve âzami hadlerini de doğru bulmu
yorum. Kaçakçılık kanunununda da iki kişi 
bir arada suç işlemişlerse bunu teşekkül 
olarak kabul ediyoruz, iki kişiyi teşekkül 
kabul edip cezayı da yedi seneden başlatıyo
ruz. Diğer bir fıkrada ise bu suçun iki voya 
daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde 
asgari haddi beş sene olarak kabul ediyoruz. 
Bence bu ikisini de ya beş seneden yahut da 
yedi seneden başlatmak lâzımdır. Mahke
meler de, «Teşekkül vücuda getirmiş midir, 
getirmemiş midir; peşinen anlaşmışlar mıdır, 
anlaşmamışlar mıdır?» şeklinde birçok zorluk
larla karşı karşıya kalacaklardır. 

Tatbikatçı bir arkadaşınız olarak bu iki 
fıkra arasında çelişki görüyorum. Mahke-
melerüi zor duruma düşüreceğiz. Çünkü. «Efen
dim, aramızda anlaşma yoktu. Yolda birleş
tik» denilebilir. Mademki, iki kişi bir araya 
geldiğinde teşekkül olarak kabul ediliyor; 
ya ikisini de beş sene veya yedi sene olarak 
kabul edelim. 

Bu hususun Komisyonca benimsenmesini di
liyor ve Hükümetin de bu konu da ne düşün
düğünü öğrenmek istiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (is

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Mâruzâtım, halen görüşülmekte olan 264 ncü 

maddeden ziyade, görüşmelerin, şu ana kadar 
dikkatle izlemiş bulunduğum umumi seyri ve 
manzarası üzerinde olacaktır. 

Her hangi bir kanun tasarı ve teklifinin 
Meclislerde görüşülmesinin faziletli, Yüce He
yetinizi teşkil eden milletvekillerince teker te
ker elbette çok iyi bilinmektedir. Bunun en bü
yük meziyeti ve fazileti; nisbeten dar heyetler 
tarafından hazırlanmış olan metinlerin, kanun 
tasarı veya tekliflerinin, böyle bir yüce heyet 
huzurunda, memleketin şartlarına ve günün ih
tiyaçlarına, kanun tekniğine daha uygun bir 
hale getirilmesi için sarf edilen çabada gösteri
lebilir. 
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Binaenaleyh, hiç kimsenin burada, her han
gi bir kanun teklifi veya tasarısı görüşülürken; 
milletvekilleri bunun üzerinde serbestçe fikirle
rini söylemesinler, düşüncelerini ifade etmesin
ler veya hatalı, noksan, kusurlu buldukları ci
hetler varsa bunların ıslahı ve daha mükemmel 
hale getirilmesi için önerge vermesinler, gibi 
bir abesle meşlgul olmasını, böyle bir şey düşün
mesini dahi tasavvur edemeyiz. 

Bu itibarla, her şeyden önce bu tasarıyı ha
zırlamış olan Adalet Bakanlığı olarak, sayın 
milletvekillerinin bu kanunun daha mükemmel 
hale getirilmesi için sarf ettikleri çabaları te
şekkürle karşıladığımı ifade etmek isterim . 

Ancak, hemen bunun yanında bir şeyi daha 
ifade etmek zorunluğunu duyuyorum : Hiçbir 
kanun tasarısı, şimdi müzakeresini yapmakta 
olduğunuz kanun tasarısı gibi kendi kusurunu 
ve noksanını açıkça ifade ederek huzurunuza 
gelmiş değildir. Gerekçesine bakınız; açıkça 
ifade ediyoruz. Türk Ceza Kanunu aşağı - yu
karı yarım yüzyıldır tatbik safhası içinde yir-
miyedi defa değişmiştir. Âdeta sistematiğini 
kaybetmiştir ve bunun için Bakanlık olarak 
memleketimizin şartlarına, günün şartlarına uy
gun, modern ceza hukuku prensiplerini kapsı-
yan bir ceza kanunu üzerinde çalışmakta oldu
ğumuzu ifade ediyoruz. 

Şu halde hatırınıza gelebilir : «Mademki öy
le, bu tasarıyı niye getirdiniz?» Bu tasarıyı ni
ye getirdiğimizi de yine gerekçesinde açıkça ifa
de ediyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi, yur
dumuzda da birtakım yeni suç ve suçluluk hal
leri doğmuştur. Buna âcil bir çare bulmaya 
mecburuz. 

Şimdi görüşülen bu maddeden size bir misal 
getireyim : Madde gayet sarih. Sayın Tosyalı 
arkadaşımızın belirttiği gibi her hangi bir en
dişeyi ortaya atmaya lüzum yok. Buyurdular 
ki, «Efendim, taşocakları vardır, bunlar dina
mit kullanır. Bu madde bu şekliyle geçerse bun
lar da mağdur olurlar.» 

Madde gayet sarih arkadaşlarım : «Her kim 
aidolduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit 
veya bomba veya buna benzer...» diye gidiyor. 

Şurada sıkıyönetimin ilânı ve uzatılması 
için yapılan müzakerelerden veya sıkıyönetim 
komutanlıklarmca neşredilen bildirilerden, yur
dun çeşitli bölgelerinde ve köşelerinde ne mik-
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tarda dinamit lokumu bulunduğunu, ne miktar- î 
da bomba ele geçtiğini hep biliyorsunuz. Bun
lar bunu ruhsatlı almadılar veya taşocağmda 
kullanmak için almadılar. 

Onun için çok istirham ediyorum, Bakan
lık olarak, teşkilât olarak sizin kıymetli fikir
lerinizden ve yardımlarınızdan son derece müs-
tefidoluyoruz; bunu açıkça bir kere daha ifa
de ediyorum. Ama, lütfediniz, kerem ediniz, iki 
defa Meclise gelmiş, ilgili komisyonlarda gö
rüşülerek benimsenmiş şu tasarının bir an ön
ce Meclisten çıkmasına lütfen yardımcı olunuz. 

Sonra, yarın Meclis daha mühim mevzuların 
müzakeresine başlar, bu tasarı gecikmiş olabi
lir, sıkıyönetim kalkmış olabilir. O zaman bu
nun ıstırabını hep birlikte çekeriz. 

Tekrar ediyorum, sözlerim yanlış bir anla- I 
ma gelmiyecek kadar açıktır; bunun üzerinde 
görüşmeyiniz, önerge vermeyiniz, konuşmayı
nız, sadece maddeleri okuyalım, kabul edelim, 
gibi asla benden elbetteki beklemiyeceğiniz bir 
fikrin savunucusu veya teklifçisi değilim. Ama 
zaten bugüne kadar 27 defa değişerek bugün 
umumi hatlarını ve sistemini kaybetmiş olan 
ceza kanunu içinde yapılmakta olan ve arz et
tiğim gibi iki defa da Adalet Komisyonunda 
görüşülüp benimsenen ve şimdi de tekrar Hü- I 
kümet tasarısına göre yine Komisyonca birta
kım değişikliklerle daha iyi hale getirilmiş olan 
bir tasarıyı alıp burada vehleten aklımıza ge
len birtakım fikirleri çok iyi niyetle, belki 
daha iyiymiş gibi Yüce Meclise sunarak bu
nun sistematiğini hiç olmazsa bozmıyalım. 

Müsaade buyurunuz, sizin huzurunuza, size I 
daha lâyık bir ceza kanunu getirmenin zaten I 
çabası içindeyiz. Bunu getirdiğimiz zaman onun 
üzerinde uzun boylu müzakere yaparız. Ama, 
çok müstacel birtakım durumlar için, yeni suç
lar ve yeni suçluluk halleri için ve özellikle sı
kıyönetimin kalkmasından sonra doğabilecek 
durumları göz önünde tutarak getirilmiş şu 
tasarının çıkmasında bize yardımcı olunuz. 

Sorulan diğer hususlara, Komisyondaki 
görevli arkadaşlar benden daha geniş yetkiy
le cevap vereceklerdir belki. Kendilerinin hak
kına tecavüz etmemek için ben müsaadelerinizi I 
alarak saygılarımı sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Artaç, buyurun. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, bu maddedeki ceza | 
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hadlerinin yüksekliği hususunda arkadaşları
mın fikirlerine ben de iştirak ediyorum. 

Yalnız, Komisyonda bu kanun tasarısı mü
zakere edilirken bendeniz muhalif kalmış ve 
demiştim ki; «Bu kanun tasarısı hukuk tek
niğinden uzak olduğu gibi, hukukî nitelikler
de de noksanlıklar var. Türk Ceza Kanununun 
tadili umumî olarak düşünülebilir ama, bu dü
şünülünce de 20 nci Asrın olanaklarına uygun 
olarak, geriye gider tarzda değil de, medeni 
âleme yakışır şekilde değişiklikler getirilme
sinde fayda mülâhaza edelim» 

Şimdi, bu ceza hadleri üzerinde, arkadaşla
rımın 5 ve 7 senelik cezalar hususundaki fi
kirlerine ben de iştirak ediyorum. Ancak, Sa
yın Kemal Kaya'nın bir teşebbüs, bir de iki
den fazla kişi mevzuundaki fikirlerine iştirak 
edemiyorum. Çünkü, maddede teşekkülün ne 
olduğu açıkça izah edilmiştir; bir daimilik ifa
de eder teşekkülün mevcudiyeti. Fakat, bun
dan sonraki bir fıkrada belirtildiği gibi iki ve 
daha ziyade kişinin suç işlemesi, teşekkülün 
dışında, bir defaya mahsus olmak üzere işle
nen suçun bir ifadesidir. 

Bu bakımdan, ceza hadleri indirilirse aynı 
nisbette indirilmesinde fayda vardır. Fakat 
bunun dışında bir değişikliğe taraftar değilim. 

Ayrıca burada bir nokta dikkatimi cetbetti. 
Son fıkrada diyor ki, «Birinci fıkrada yazılı 
şeyleri meskûn bir mahalde, veya civarında ve
ya umumun gelip geçeceği bir yerde ateşliyen-
ler veya patlatanlar yahut bırakanlar...» 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir fiil vardır, 
bu maddeyi ateşliyecektir, patlatacaktır; bun
da kasıt vardır ve suç unsuru değişiktir. Bir 
de bırakmak keyfiyeti vardır. Eğer ateşlemek 
veya patlatmak için bırakmışsa zaten patlamış
tır. Yok, patlamıyan bir madde için aynı şe
kilde kişiyi ağır bir müeyyideye tabi tutmak 
bence haksızlıktır. Aslında zaten (bulundur
ma) kelimesi de şu yukardaki fıkrada münde
miçtir. 

Bu sebeple bu (bırakanlar) tabirinin son 
fıkradan çıkarılması için bir önerge veriyor ve 
arkadaşlarımın bu önergeye iltifat buyurma
larım istirham ediyorum. 

Ceza Kanununun bu maddelerinin değişti
rilmesinde Sayın Bakanın istical göstermesin
de haklılık var ama şunu da ifade edeyim ki, 
hislerin hâkim olduğu yerlerde hukukun üs-
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tünltiğünü hâkim kılmak mümkün değildir. Bu 
bakımdan aslında acele hazırlanan bu tasarı
nın yine acele çıkarılmasında, ilerisi için bü
yük sakıncalar doğacaktır. Sayın Bakan mü
saade buyursunlar, müzâkereler daha olumlu 
şekilde ve daha geniş cereyan ederse, tatbikat
çı hâkime daha çok faydalı olacağımız kanaa
tindeyim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirilmesi istenilen 234 ncü maddenin 

ilk fıkrasındaki ceza miktarının (bir seneden 
beş seneye kadar) hapsolunur şeklinde değiş
tirilmesini önerir, saygılar sunarım. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Başkanlığa 
6 ncı fıkradaki (bırakanlar) tâbirinin çı

karılmasını arz ederim. 
Kars 

Turgut Artaç 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yorlar mı? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka

tılmıyorlar. önergeyi oylannza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 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 vö 
hakarette bulunursa, aşağıda gösterilen suret
lerle cezalandırılır : 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma 
efradından veya iki veya üçüncü bendlerde 
mezkûr memurlardan gayrı memurinden biri 
aleyhinde ise İM aydan sekiz aya kadar hapis 
ve ikiyüzelli liradan beşyüz liraya kadar ağır 
para 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 iki 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 Cumhuriyet Savcılariyle bunların yardım
cıları veya sorgu hâkimlerinden biri aleyhinde 
vâki olursa dört aydan otuz aya kadar hapis 
ve bin liradan İM bin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Eğer birinci fıkradaM hakaret fiili maddei 
mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki olursa : 

Bir numaralı benddeki halde beş aydan üç 
seneye kadar hapis ve beşyüz liradan üç bin 
liraya kadar ağır para cezasına; 

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

Üç numaralı benddeM halde yedi aydan üç 
seneye kadar hapis ve binibeşyüz 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 vâM hakaret 
ve taarruz, memurun gıyabında alenen işlen
miş olursa, fiilin mahiyetine göre, yukarı fıkra 
ve bendlerdeM cezaların yansı hükmolunur. 
Bu fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü mad-
dedeM aleniyet şarttır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkanım, bu 
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maddenin son fıkrasından bir evvelki fıkrada, 
«Hakaret ve taarruz, memurun sıfat ve hizme
tinden dolayı...» cümlesinde «... sıfat ve hizme
tinden dolayı» kısmındaki (ve) kelimesi (veya) 
olarak düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Evet efendim, o şekilde düzel
tilmiştir. 

Buyurun Sayın Seydibeyoğlu, C. H. P. Gru-
pu adına. 

0. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlarım, evvelâ bir hususu belirtmekte fayda 
mütalâa etmekteyim. Burada konuşan arkadaş
larımdan hiçbirisinin, sırf konuşmuş olmak için 
konuştuğu kanaatinde değilim. Kanunların daha 
mükemmel bir şekilde çıkarılabilmesi veya ya
pılacak değişikliklerin tatbikatçılar için kolay
lık sağlıyabilmesi için elbetteki mahdut bir kad
ro ile çalışan komisyonların görüşlerine Umumi 
Heyetin fikirlerinin inzimamı ile daha istifade
li hale geleceği açıktır. 

Şimdi bu hususu böylece belirttikten sonra 
266 ncı maddede yapılacak değişiklikler üzerin
de durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki müzakerelerde de görüşle
rimizi belirttiğimiz üzere, mücerret olarak ceza
ların artırılması suçların ve suçluluğun önlen
mesi için çare değildir. Bunun toplumsal, eko
nomik, sosyal nedenlerinin mevcucjolduğu ma
lûmunuzdur. 

Bu itibarla, lüzum olmadıkça ve Sayın Baka
nın ifade buyurdukları ve kanun gerekçesinde 
de belirtildiği gibi Ceza Kanununun tümü üze
rinde de bir çalışma olduğuna göre, gerekli ge
reksiz değişikliklerden de sakınılmahdır. 

Şimdi 266 ncı maddede bâzı değişiklikler ge
tiriliyor. Gerekçesinde de denilmektedir ki, âdi 
hakaretle ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 
482 nci maddesindeki cezalar ağırlattırılarak de
ğiştirildiği halde, bu 266 ncı maddeye giren me
mura karşı hakaret ve sövme suçlarında gerek
li değişiklik yapılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek T. C. K. nun 
482 nci maddesinde sayılan âdi hakaret suçla
rında olsun, gerekse bu 266 ncı maddedeki deği
şiklikte olsun, değişiklik aynı kanunla yapılmış
tır; 1 . 8 . 1971 tarih ve 6123 sayılı Kanun ile. 

Binaenaleyh, hakaretin memura veya şahsa 

karşı işlenmesinde o derece önemli bir fark ol
duğu kanısında değilim. Esasen kanun vâzn da 
öyle görse idi, o zamanki değişiklikte de bunu 
düşünürdü. Buna rağmen bunu bir gerekçe ola
rak tamamen inkâr etmenin de mümkün olmıya-
cağı kanaatindeyim. Yalnız, bunun, kanunun 
bentlerinde meselâ ceza 1 aydan 6 aya kadar, de
nirken, bunun 2 aydan 8 aya veya 2 ay
dan 2 seneye kadar derken, 3 aydan 2 
seneye kadar... gibi sırf asgari hadleri 
artırmak suretiyle yapılan bir ceza artır
masının bir fayda sağlıyacağı kanaatinde 
değilim. Esasen, hâkimin dosyadan edindiği ka
naate göre bir suç işliyen kimseye asgari haddi 
tecavüz ederek ceza vermesi her zaman müm
kündür. Bugün bir arkadaşımın belirttiği üzere 
Temyiz Mahkemesi «neden asgari haddi teca
vüz ettin» diye bunun gerekçesini sormamakta 
ve araştırmamaktadır. 

Binaenaleyh, asgari ceza hadlerini artırmak, 
âzami hadleri muhafaza etmek suretiyle yapı
lan değişiklikten bir fayda sağlanacağı kanaa
tinde değiliz. Maddenin sonunda cezaların artı
şı talebedilmektedir. Bunu, tehdit sebebi ola
rak doğru bulmaktayız. Hakikaten, neşir sure
tiyle son zamanlarda işlenen suçlar çoğalmıştır. 
Bunun bir müeyyide olarak getirilmesi faydalı 
olacaktır. 

Madde üzerinde bir değişiklik önergem var
dır, bunu basit bir şekilde kaleme almış bulu
nuyorum. izah ettiğim gerekçelerle bu maddede 
asgari haddi artıran hükümlerin çıkarılmasını 
talebediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Saygılarımı sunar, Yüksek Heyetinizi say
gı. ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan... Yok. Sa
yın Tosyalı... Yok. Sayın Aytuğ... Yok 

Sayın özgüner, buyurun 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın arka

daşlarım ; 
Bu kanun, mer'i bulunan kanundan farklı 

olarak ilâve kısımlar getirmektedir. Bu ilâve
ler, olumlu karşılıyacağımız hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Şöyle ki, Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 
nci maddelerinde sayılan hakaretlerin nevilerin-
de fark vardır. Hakaretin mevsuk olması halin
de ağırlaştırılmasına sebebolmaktadır. Bu, izah
tan varestedir. Bu sebeplerle mer'i bulunan ka-
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nuna bu ilâveler yapılmadığı takdirde neşren ve
ya yüzüne karşı yapılan hakaretlerde fiil cezasız 
kalacaktır. Eski maddede bunların değerlendi
rilmediği görülmektedir. Buraya zaruri olarak 
getirilen değişikliği olumlu karşılıyoruz. Getiri
liş esprisine de uygundur. 

Benden evvel konuşan grup sözcüsünün fik
rine iştirak ediyorum. Esas itibariyle ceza mik
tarlarının tabanında bir artırma yapılmaktadır. 
Tabanda yapılan artırma mühim değil, arkadaş
larım. Tavanda eğer bir artırma yaparsak, o za
man bir kıymet ifade eder. Ceza Kanununu tat
bik edenler bilir, tavana kadar hâkim takdirini 
kullanabilir. «1 seneden 5 seneye kadar» deyin
ce, 5 seneyi verebilir. Temyiz Mahkemesi, «Ne
den böyle yaptın, niye böyle takdir ettin?» di
yemez, onu demin arz ettim. 

Şimdi bakıyoruz, jandarma ve askere karşı 
yapılan hakaretler 1 aydan 6 aya kadar iken, 2 
aydan 8 aya kadar gibi bir değişiklik yapılmış
tır. Tavanda biraz artırma yapılmış. Biz bunu, 
olumlu karşılasak dahi, diğerlerinin tavanında 
hiçbir artış yok. 

Hakaret, asker veya jandarma subaylarından 
veya polis komiserlerinden birine işlenirse ceza 
2 aydan, 2 seneye kadar iken, şimdi 3 aydan 2 
seneye çıkarılmış. Yani tabandaki 2 ayı bir ay 
artırarak 3 ay yapıyor ve tavan aynen duruyor. 

Hakaret; Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine, savcılara, hâkimlere vesaireye ise 3 ay
dan, 30 aya kadar ceza veriliyorken, şimdi 4 ay
dan 30 aya kadar çıkarılmış. Hâkime, tatbikat
çıya bu ne verir? Biz bir şeyi değiştirmek için 
mi getiriyoruz, yoksa bir ihtiyacı cevaplandır
mak için mi? ihtiyaçları Temyiz içtihatları ce
vaplandırmış, bunları tekrar tekrar söylüyoruz. 

Kanun tasarısının gerekçesinde gösterildiği 
gibi tavanı artıralım. Bunun yanında tabanı da 
artırmak gerekir. Aksi takdirde sebepsiz bir ça
ba olur. Tabamn 1 ay, 2 ay, 5 ay veya 1 sene 
olması bile bir şeyi değiştirmez. Ama şüphesiz, 
hâkime takdir hakkını sonuna kullanma yetki
sini verdiğimize göre tavanı değiştirmenin bir 
mânası kalmaz. Yoksa tavanı ve tabanı aynı tu
talım. 

Bunları belirtmek için söz aldım. Bilhassa 
resmî sıfatı haiz olanlara neşren veya kavlen ya
pılan hakaretlerin bu maddede tedvin edildiği 
ceza miktarı yerindedir ve eski maddeye naza

ran açıklık getirilmektedir. Bu kısmı olumlu 
karşılıyoruz. Bunu böylece belirtir, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kara
man, buyurun. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — Sa
yın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Bir kısım konuşmacılar, özellikle sayın mes
lektaşım özgüner ve Sayın Seydibeyoğlu, görüş
mekte olduğumuz maddenin tedvin şeklinde da
ha ziyade cezanın asgari ve âzami hadleri üze
rinde durdular. Maddenin tesbit ettiği asgari 
hadlerinin artırılmasında bir fayda mülâhaza 
etmedikleri ve müeyyide artışlarının da suçları 
önlemiyeceği yolunda beyanda bulundular. 

Biz, müsaadeleriyle bu kanaatlerine iştirak 
etmiyoruz. Bir noktada kendileri ile birleşiyo-
rum. Cezai müeyyidelerin artışının suçları önle
mediği bir vakıadır. Yalnız, müeyyidelerin yük
sek oluşunun da muayyen bir nisbet dâhilinde 
suçları önlediği de bir gerçektir. Bunu inkâr et
mek, gizlemek mümkün değildir. Müeyyidenin 
artışı, hakikaten suçu önlemez. Suç işlemeye ni
yet eden bir vatandaşa idam cezası vereceğinizi 
bildirseniz dahi işliyecektir. Fakat, suç işleme 
tasavvurunda olmadan, tehevvüren işlenen suç
larda, bunu mutlaka önliyecektir. 

ikinci bir nokta da, iki konuşmacının üzerin
de durduğu husus şudur : Meselâ Sayın özgü
ner diyor ki, «Hâkime takdir hakkı tanınmalı
dır. Cezanın âzami ve asgari haddi arasında oy-
nıyabilmelidir. Hattâ 647 sayılı Kanunu tatbik 
edip para cezasına çevirebilmelidir. Hattâ Türk 
Ceza Kanununun 89 ncu maddesini tatbik etmek 
suretiyle bir kısım suçları da tecil edebilmeli
dir.» 

Bendeniz, yüksek müsaadeleriyle yine bu hu
susun da karşısındayım. Uzun yıllar avukatlık 
yapmış bir arkadaşımz sıfatı ile bâzı müşahede
lerimi arz etmekte fayda mülâhaza ediyorum. 

Tatbikat tamamiyle değişiktir. Şehirlerde ça
lışan hâkimlerimiz kanunları başka tatbik eder, 
küçük kazalarda çalışan hâkimlerimiz kanunla
rı başka tatbik eder, orta vilâyetlerde çalışan 
hâkimler kanunları başka tatbik eder. Misaller
le size bunu arz edeyim. 

6136 sayılı Kanuna muhalefetten bir vatan
daş suç işlemiştir. Hâkimin huzuruna gider, hâ
kim ona 647 sayılı Kanunu tatbik eder ve para 
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cezasına çevirir. Başka bir vatandaş gider, ona 
tatbik etmez. Başka bir vatandaş aynı suçtan gi
der 89 ncu maddeyi tatbik eder ve tecil eder. 
Benim müşahedem, meselâ Ankara'da 89 un şü
mulüne giren yüz suçtan 80 i mutlaka tecil edi
liyor veya paraya çevriliyor. Halbuki küçük ka
zalarda aynı mahiyetteki saçlar işlendiği takdir
de 100 suçtan ancak 5 tanesi tecil edilebiliyor 
veya 647 sayılı Kanun tatbik edilmek suretiyle. 
paraya çevriliyor. 

Arkadaşlar, tatbikatta mahkemelerin tatbi
katı çok acıdır ve içler acısıdır. Bunu ben yıllar 
yılı bir arkadaşınız olarak müşahede etmişim
dir, benim için bu bir iç acısıdır. 

Yani hâkime takdir hakkını verdiğiniz tak
dirde istediğini Cennete gönderiyor, istemediği
ni de cehenneme gönderiyor. Maalesef tatbikat 
böyledir. Bunu Yüksek Meclisin huzurunda söy
lemek mecburiyetindeyim. Müşahede ettiğim 
noksanlığı dile getirmek benim için bir vazife 
dir. 

Hâkime nasıl takdir hakla vereceksiniz? As
gari hadle âzami had arasında bir takdir hakkı 
verildiğinde hâkim asgari hadden yukarı çıkıp 
bir ceza tertibettiği vakit ona esbabı mucibe 
göstermesi lâzımdır, arkadaşlar. Ekseriya hâ
kimler takdir hakkından dolayı esbabı mucibe 
yazmaktan kaçınarak asgari had üzerinden ceza 
tertibederler. Bu da bir gerçektir. Tatbikatta 
yüzde 99 hâkim asgari haddi verir. Zira esbabı 
mucibe göstermek mecburiyetindedir. Aksi tak
dirde Temyiz Mahkemesi, «Neden cezayı artır-
dm?» diye soruyor. Cezanın artış sebebini izah 
etmek külfetinden kaçan hâkim asgari haddini 
vermektedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — «Takdiren» 
demesi kâfi. 

MUSTAFA KARAMAN (Devamla) — Biz 
aynı kanaatte değiliz, Sayın özgüner. Ekseriya 
da bozuyor, biz o kanaatte değiliz. 

Bu itibarla, maddede asgari hadlerin yüksel
tilmiş olmasında bir isabet vardır. Madde yerin
dedir, aynen kabulünü istirham ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
268 ncı madde değişikliğinde cezaların asga

ri hadlerini artırma şeklindeki değişiklik teklif
lerinin çıkarılmasını arz ve talebederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kamun tasarısının 266 ncı mıadde-

aıin 3 ncü fıkrasının (4 aydan 30 aya kadar) ye
rine, (6 aydan 30 aya kadar) şeklinde tadilini 
arz ve teklif ederiz. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderriıstoğlu Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Kastamıoınu Milletvekili Mehmet Seydilbey-
oğlm'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hüküimet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan-

Ibul) — Yüce Heyetin takdirine bırakıyorum. 
BAŞKAN -T- önergeye Komisyon katılıyor 

ve Hükümet de Yüce Heyeitin (takdirine bırakı
yor. önergeyi loylarmuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etoıiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ile 
Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in öner
gesi (tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hülkü-
melt katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — KaJtılmıyoruz. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Genel Kurulun takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor, 
Hükümet takdire bırakıyor, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İSaym Komisyon, filhal katılıyor musunuz? 
ADALET KOMÜJSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN >— Katılmıyorsunuz, O halde mad
deyi geri alıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Maddeyi geri almı
yoruz. Oylamanızı rica ediyoruz. 

İBAŞKAN — Komisyon önergeye filhal ka
tılmıyor. 
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(KaJbul edilen önergedeki değişikliği madde 
üzerine geçirip ondan sonra oylarınıza sunaca
ğım. 

Biraz öncee kabul etmiş olduğunuz öner
ge muvacehesinde Komisyon yeni bir metin ve 
yeni bir önerge getiirmemektedir. Oylanmasını 
istemektedir. Kabul edilen önerge muvacehesin
de fıkrayı değiştiriyoruz, oylıyacağım efendim. 

Madde 7, fıkra 3 : «Hakaret ve taarruz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile tem
sil sıfatını veya emir ve idare salâhiyetini haiz 
rüesadan veya hâkim ve cumhuriyet savcılariy-
le bunların yardımcıları veya sorgu hâkimlerin
den hiri aleyhinde vâki olursa altı aydan otuz 
aya kadar hapis ve bin liradan iki bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Maddeyii değişen şekli ile oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde değişen şekli ile kalbul edilmiştir. 

Madde 8. — Türk Ceza Kanununun 268 nci 
maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir : 

İHakaret ve taarruz birinci fıkrada gösteri
len heyetlerin sıfat veya hizmetlerinden dolayı 
umuma neşiir 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 ikinni fıkralarda yazılı 
olan cezaların yarısı hükmolunur. Bu fıkrada
ki suçun tekevvünü için 153 ncü maddedeki ale
niyet şarttır. 

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

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Vazgeçiyorum efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz, önerge var 
mı efendim? («Var, var» sesleri). Değişiklik 
önergesi var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

8 ve 268 ncü maddeye eklenen ilk fıkranın son 
satırındaki (üçte bir) yerine (yarısı) şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başar 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGrÜN (Kırklareli) — Yarı nisbeti zaten üç
te bir nisbetine indirilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Ben takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filhâl katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon filhâl katılmaktadır. 

Bu değişen fıkrayı değişlik şekli ile okutuyo
rum. 

«Madde 8, fıkra 1 : Hakaret ve taarruz bi
rinci fıkrada gösterilen heyetlerin sıfat veya 
hizmetinden dolayı umuma neşir veya teşhir 
olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıta
lariyle işlenmiş olursa, fiilin malhiyetine göre 
birinci veya ikinci fıkralarda yazılı olan cezalar 
yarısı nisbetinde artırılarak hükmolunur.» 

BAŞKAN — Kabul etmiş olduğunuz öner
ge muvacehesinde fıkra değiştirilmiştir. Bu de
ğişiklik şekli ile maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Türk Ceza Kanununun 296 
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 296. — Her kim hapis cezasından 
aşağı olmıyan cezayı müstelzim bir cürüm işle
dikten sonra bu cürmün icrasında faillerle ev
velce ittifak etmiş ve cürmü neticelendirmekte 
yardımı dokunmuş olmaksızın, bir kimsenin o 
cürümden istifadesini temine 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 
haber 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-
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ren suçlarda iki seneden dört seneye, ölüm ce
zasını gerektiren suçlarda da üç seneden beş se • 
meye kadar hapis cezasına mahkûm olur. Şu ka
dar ki, bu ceza müddeti asıl cürüm için kanun
da tâyin edilen cezanın üçte birlini geçemez. 
fiair fiillerden dolayı tertibolıınacak 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. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı? 
Buyurun Sayın »Seydübeyoğlu. 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
.— Efendim, bu madde ile Türk Ceza Kanununun 
296 ncı maddesine, bâzı yeni unsur getirmek 
suretiyle suç unsurlarında değişiklik yapılmak
ta ve cezalarda artırma yapılması istenmekte
dir. 

Şimdi, ilâve edilen suç unsuru; «yahut hak
kında yakalama veya tevkif müzekkeresi çıka
rılmış olan bir kimsenin saklı bulunduğu yeri 
bildiği halde yetkili mercilere derhal haber ver
mezse» şeklinde. 

Şimdi, biz bunu bu şekildeki yazılı şekli iti
bariyle bir sakınca doğuracak mahiyette görü
yoruz. Ne diyor? Yani, bu yazılı şekilden; tev
kif veya yakalama müzekkeresinin çıkarıldığını 
bilmek değil de, saklandığı yeri bilmek gibi 
bir mâna çıkıyor. 

Aslölan, o kimse hakkında tevkif veya ya
kalama müzekkeresi çıkarıldığı halde, saklan
dığını bilmiş olmaktır. Yazılış şekli biraz müp
hem. Bunun daha sarillh bir şekilde olması kana
atindeyim; «yahut hakkında yakalama veya 
tevkif müzekkeresi çıkarılmış olduğunu duydu
ğu ve öğrendiği bir kimsenin saklı bulunduğu 
yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal haber 
vermezse» şeklinde düzeltilirse, dalha münasip 
olacağı kanaatindeyim. 

IBurada bir husus daha var. Şimdi, bilhassa 
bugünün şartlarında bir çok silâhlı şakiler, silâh 
tiom ile bir çok suç işledikten sonra bir köye 
gelip silâh tehdidi ile vatandaşın evine girmek
tedir. Bu vatandaş fırsatını bulsa belki bunu 
haber verecek. Ama, bu imkândan mahrumdur, 
korkudan da bunu haber verememektedir. Şim
di, köylerde birbirinin düşmanı olanlar da var
dır. Bu bakımdan, biz bu madde yüzünden ma-

•sum insanların eezalandmîmasmdan korkmak-
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tayız. Başka türlü bir endişemiz yoktur. Arz 
ettüğim şekilde, bu mahzuru giderecek bir hal 
tarzının faydalı olacağı kanısındayım. 

(Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — 9 ncu maddede bir 
husus yanlış okundu. «Her kim bu cezalan is 
tilzam eden bir cürmün eser ve delillerini 
yokeder yahut burayı bir suretle...» şeklinde 
okundu. «Burayı» kelimesi «bunları» olacak 
Bir tabı hatası vardır, «Bunları» şeklinde dü 
zeltiyoruz. 

İBAŞKAN — «Bunları» şeklinde düzeltiyo
ruz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 10, — Türk Ceza Kanununun 304 
ncü maddesi" aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 304. — I. önceden aralarında bCr 
anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade 
mahkûm veya mevkuf (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 nüfus ve müessir kuvvet sarf ederek 
ceza evinin idaresine kısmen veya tamamen mâ
ni olunması hal bu maddenin tatbikinde ayak
lanma sayılır. 

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

Yükarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca 
bir tahribat meydana getirilmişse, tâyin olunan 
ceza, tahribatın derecesine göre üçte biirden 
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 
malhkûm edilmiş olanlar cezalarının beşte dör
dünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olan
lar cezalarının otuz senesini iyi halle geçirme
dikçe meşruten tahliyeden istifade edemezler, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Seydibeyoğlu. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Hükümete ve 
Komisyona bir sualim var efendim. 

(BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Seydübey-
oğlu konuşsun, ondan sonra sorarsınız. 

ÛYEEMMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlarım; 

Maddedeki değişiklik tekliflinde, tasarının 
birinci bendinin dördüncü paragragında; «Yu-
karıM fıkralarda yazılı hallerde ayrıca bir tah
ribat meydana getirilmişse, tâyin olunan ceza, 
tahribatın derecesine göre üçte birden yanya 
kadar artırılarak hükmolunur.» Denilmektedir. 

iŞimdi, daha önce Yüksek Heyetiniz 254 ncü 
maddede bir teklifimizi kabul etti. Bunda da 
gerekçemiz şu idi ; TOK nun bir 516 ncı mad
desi vardır. Ceza evleri de âmme müesseseleri
dir. Bunun ikinci fıkrasının üçüncü bendinde 
bu hal tedvin edilmiştir. 

Ayrıca, bu şekilde bir hüküm getirilmesi za
ittir. Bunu Yüce Heyetiniz o maddede kabul et
miştir. Vaktinizi almamak için uzatmak niyetin
de değilim. Sadece bu birinci bendin dördüncü 
paragrafının tasarı metninden çıkarılmasını tek
lif ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir, önergemi de 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim su

alim şu : Eski 304 ncü madde şu hükmü ihtiva 
ediyor; «sürgün cezasına mahkum olan kimse 
18 nci maddeye göre ikamete mecbur tutulduğu 
yerden kaçarsa 15 günden 3 aya kadar hapso-
lunur.» Şimdi bu hülküm kalkmış. Acaba Komis
yon ve Hükümet, sürgün cezasına çarptınlmış 
'olan kimseyi, bundan böyle sürgün cezasına 
mahkûm olduğu yerden firar ederse af mı etmiş 
oluyorlar, bunu cezasız mı bırakıyorlar? 18 nci 
maddeye bir fıkra eklemek niyetindeler mi? 

2. €eza evlerinde ayaklanmalar oluyor. 
1970 - 1971 senesinde kaç ceza evinde bu ayak
lanma olmuş, ceza evinin müdür veya idareci
leri bu ayaklanmalar yüzünden, hele silâhlı 
ayaklanmalar yüzünden her hangi bir cezaya 
çarptırılmış mı? Ne miktar ve ne gibi cezaya 
çarptırılmışlardır? Bu suallerimin cevabını al
dıktan sonra bu madde hakkında görüşeceğim 
ve bir önergem var. 

{BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon, bu
lunduğunuz yerden de cevap verebilirsiniz, mik
rofon çalışıyor, oturduğunuz yerden de olabilir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Efendim, 304 ncü 
madde sürgün cezası 647 sayılı Kanunla kaldı
rılmış olup, tadili istenilen 304 ncü madde zım
nen ilga edilmiştir. Bu bakımdan sürgün ceza
sından kaçma diye bir şey mevzuubahsolamaz. 

Kaç ceza evinde ayaklanma olduğu keyfiye
tine gelince, 1967 yılından itibaren bugüne ka
dar çıkan önemli ayaklanma adedi otuzdur. Fa
kat bunlara ne gibi ceza tâyin edildi, neticeleri 
ne oldu, şu anda elimizde bir malûmat mevcut 
değil. Vekâletle temas ederek neticeyi şifahen 
kendilerine bildireceğiz. 

BAŞKAN — Hükümetin ilâve edecek her 
hangi bir görüşü var mı efendim ... 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — İlâve edecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Sayın Eroğan, söz sırası sizdedir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sorumu şu 
maksatla sormuştum; maddenin 3 ncü fıkra
sında; «kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya 
silâhla katılan mahkûm veya mevkuflar üç se
neden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılırlar.» hükmü vardır. Soruma verilen ce
vap, şu kadar ceza evinde bu ayaklanma olmuş
tur, şeklinde oldu. Ama, bunda vazifelilerin ne 
şekilde ve ne miktarda ceza gördüğüne dair bir 
bilgiye, şu anda sahip değiller. Bundan çıkar
dığım mâna, büyük mikyasta idareciler bu hâ
diseler karşısında, idare edememeleri yüzünden 
ceza görmüş değillerdir. 

İŞimdi bir adamı ceza evine koyuyorsunuz, 
ceza evinin her türlü kontrolü elinizde, giren 
çıkan nezaretinizde. Buna rağmen, içerde silâh 
bulunduğunu kabul ediyorsunuz. Bu, son dere
ce garip bir şey. Ceza evinin kontrolü, giriş çı
kışı, her hali tetkikinizde, tahkikinizde, her tür
lü disiplin cezasını vermeye yetkilisiniz; ama 
içerde silâh bulunduğunu kabul ediyorsunuz; 
bir gün ayaklanma olur da silâhla karşıma çı-
karsan ben senin cezanı şu kadar artırırım, di
yorsunuz. Bu, son derece garip bir şey. Ben bu 
fıkranın hiç de hukukî olduğuna inanmıyorum, 
bunun cezai bir müeyyide olduğuna inanmıyo
rum; bu, olsa olsa bir disiplin öezası olur. Di-
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siplin cezası da oradaki mahkûmlara değil, ida
recilere verilmelidir. Vazifesinde ihmal ve tera-
hlden başka bir şey değil bu. Müdür, gardiyan, 
başgardiyan, kimse vazifeli personel onların ih
mal ve terahisi yüzünden içeri silâh girmiş, bu 
silahla ayaklanma yapılmış, adama ceza veri
yorsunuz, ama idareci gene yerinde duruyor. 
İdarecinin İhmalini, vazifesini yerine getirme
mesini tescil ettiren mahkûmu tecziye ediyor
sunuz. Bu olur iş değildir. Bu, olsa olsa bir di
siplin cezasıdır. Bu fıkranın çıkarılması için 
bir önerge veriyorum, İtibar görür görmez orası 
Umumi Heyetin bileceği bir şeydir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... 
Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Sayın Eroğan arkadaşımızın, bana çok 
önemli gördüğüm bir konuda açıklama yapma 
fırsatını vermesini minnetle karşılıyorum. 

304 noü maddede; kullanılmış olmasa bile 
ayaklanmaya silâhla katılan mahkûm ve mev
kufların 3 seneden 5 seneye kadar hapis ceza-
siyle cezalandırılmalarını, hapishanede silâh bu
lunması dolayısiyle, çok garip karşıladıklarını 
beyan ettiler. Ben de kendilerine ve dolayısiyle 
Yüce Heyetinize başka garip şeylerden de bah
sedeyim. 

Bir bakanlık ki, bütçesi 150 milyon liradır 
ve bununla 67 ilin ve ilçelerinin bütün ceza ev
lerinin, adliye binalarının idaresi bu paranın 
içinde istenir. Bir devlet ki, Cumhuriyetin 
50 nci yılını kutlamak üzere olduğumuz seneler
de hâlâ kira ile tutulmuş hapseneler vardır; 
zannedersem, o zaman bu maddeyi garipseme
mek lâzım. Bu madde belki garip, ama gerçek
çi bdr madde. Bütün alınan inzibatî tedbirlere 
rağmen, daha doğrusu alınmaya çalışılan inzi
batî, tedbirlere rağmen, kadro noksanı, tahsisat 
noksanı, gardiyan noksanı, hapsane binala
rının, maalesef, son derece iptidai olması dola
yısiyle, hapsanelerde isyan da olur, hapsane-
lerde bulundurulmaması lâzımgelen silâhlar da 
zaman zaman bulundurulur. 

Kaldı ki, burada «kullanılmış olmasa bile 
ayaklanmaya silâhla katılan» dan maksat, sa
dece patlayıcı maddeler, silâhlar, tabancalar de
ğildir, Sayın Eroğan arkadaşım en az benim 
kadar yetkiyle bilir, Türk Ceza Kanununun 
189 ncu maddesi kesici, delici veya bereleyici 

aletleri de silâh saymıştrı ve ekseriya hapsane-
lerdeki ayaklanmalar da kullanılan silâhlar da, 
öyle ilk nazarda zannedildiği gibi, tabanca ve
ya bıçak, tüfek değildir; ama bir küçücük ye
mek bıçağını eğeliyerek, bir demir parçasını bir 
silâh haline getirerek kullanılan silâhlardır. Bi
naenaleyh, maksat budur. 

Bu hususu açıklamak için söz almış bulunu
yorum. Bu fıkranın maddeden çıkarılması de
ğil, bilâkis aynı şekliyle ipka edilmesinde fay
da vardır. 

Bir hususa daha değindi sayın arkadaşım; 
«Acaba ne kadar ayaklanma olmuştur ve bu 
ayaklanmaların geçtiği hapsanelerin yönetici
lerinden kaç tanesi cezalandırılmıştır?» dedi. 

Böyle bir sual ile §u madde dolayısiyle mu-
hatabolacağımızı bilmediğimiz için hazırlıksız, 
sadece ayaklanma miktarını uzman arkadaşımın 
yardımiyle ifade ettim, 30 tanedir, dedim. Ama 
bu, cerayan eden ayaklanmalardan dolayı hiç
bir hapsane yöneticisinin cezalandırılmadığı 
anlamına gelmez. Buradaki hassasiyetini de 
yersiz buluyorum; kendisini bu hususta da ay
rıca gerekli resmî bilgilere dayanarak tenvir 
etmeye her zaman hazırım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz efen
dim. 

TURHAN öZaüNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Kasıt unsurunun münakaşasını yapacağı
mız maddelerden bir tanesi de bu. Evvelâ 
304 ncü madde tatbikatta gereksiz bir madde ol
duğu için onun yerine yepyeni bir madde mon
te ediliyor. Monte edilirken şüphesin eski mer'i 
kanunda bunun aslını aramayınız, yok za
ten. Toplum suçlan meyanmda getirilen bu 
maddede şunlar hüküm altına alınıyor; ce
zaevinde ayaklanma : 

«Önceden aralarında bir anlaşma olsun 
veya olmasın üç veya daha ziyade mahkûm 
veya mevkuf her ne sebeple olursa olsun ceza
evi idaresine karşı ayaklanırsa...» Arkadaşla
rım, titizlikle bu maddeye «önceden araların
da bir anlaşma olsun ya da olmasın1» deyimi 
getirilmiş. Neden buna lüzum görüyor tasarıyı 
getiren Hükümet Ve bunu böylece geçiren Ko
misyon? 
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Arkadaşlarım, toplum suçlarında bir özel
lik vardır denilmek isteniyor; kasıt aranmıya-
bilir. Ben bunun münakaşasını yaptığım za
man, toplum suçlan şüphesiz yeni suçlardır, 
bunun daha tarifi yapılmamıştır. Tarifi yapıl
madığı için üzerinde münakaşa edebiliriz. An
cak ne kadar münakaşa edersek edelim', «İra
dî suçlardandır bu, cürümdür, kabahat değil
dir, bunda kasıt unsuru muhakkak aranmak 
lâzımdır.» dediğim zaman, komisyonun geçen 
oturumdaki sözcüsü bana, Türk Ceza Ka
nununun 45 nci maddesini işaret ederek, ora
daki 2 nci fıkraya temas ettiler ve bu sebeple 
toplum suçları da böylesine kasıt aranmıya-
cak türden suçlardır, cürüm neviindendir, de
mek istediler. 45 nci madde sarahaten «Cü
rümde kasdın bulunmaması cezayı kaldırır.» 
der. Ama 2 nci fıkrası failin bir şeyi yapma
sının veya yapmamasının neticesi olan bir 
fiilden dolayı kanunun o fiile ceza tertibet-
tiği ahval müstesnadır. 

Şimdi arkadaşlarım, burada toplum suçla
rını, Türk Ceza Kanununun 45 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesine. bağla
mak isteyen görüş temelinden yanlıştır. Bu, 
misal verelim ki, toplum suçlarına uymaz. 
Geçen oturumda verdiğim misali zabıtlara geç
sin diye tekrar fediyorum. Nedir?... Faliin bir 
şeyi yapmasının veya yapmamasının neticesi 
olan bir fiilden dolayı kanunen o fiile ceza ter-
tebedildiği hal neler olabilir Arkadaşlarım, 
(Devlet Demiryollarında çalışan bir Devlet 
Demiryolu makasçısı, bir şeyi yapmak ya 
da yapmamak mecburiyetindedir. Nedir bu? 
Makası açacak ve zamanında kapıyacak. Aç
ması zamanında açmamış ve kapaması zama
nında kapamamış ise büyük fecaat olbilir. 
Bunda kasıt var mı, yok mu aranmaz; Türk 
Oeza Kanununun 45 nci maddesinin 1 nci fık
rasının 2 nci cümlesi gereğince bu netice onu 
mahkûm eder. Bu, budur. Yine- misali ço
ğaltalım. Misallerden bir tanesi de elektrikle 
çalışılan bir müessesede elektrik şartelinin ka
panması ve açılması zamanları vardır. Ama 
oradaki vazifeli açması gerekirken kapatmış, 
kapatması gerekirken açmış, açık bırakmış, 
ısınmış, infilâk olmuş, patlamış, büyük can 
kaybına sebebolmuş. Netice?.. Kasıt varmış, 
yokmuş aranmaz, Türk Ceza Kanununun 45 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasının 2 noi cümlesi gere
ğince neticeye bakılarak mahkûm edilir. 

Ama şimdi toplum suçları böyle değil, ne ka
dar zorlarsanız zorlayınız toplum suçlarını bura
ya sıkıştıramazsınız. Siz başka türlü tarif etse
niz, ben başka türlü tarif etsem de günün bi
rinde hakiki tarifiyle, saptanacak tarifiyle 
bunu muhakkak kasdı iradide toplıyacağız, 
başka türlü omaz bu ve ben bugünkü oluşma
mış tarifiyle kişisel olarak şöyle tarif etti
ğim zaman, kendi açımdan şüphesiz, yine kas
dın aşikâr olduğu görülmektedir : Toplum 
suçu, şüphesiz, ikiden fazla kişinin daha ön
ceden aralarında anlaşıp kararlaştırarak, ka
nunun suç saydığı fiilleri beraberce işlemele
rine denir. Başka türlü toplum suçu olmaz. 
Başka türlü toplum suçu, ferdi suçların yan 
yana gelmesiyle olur ki, o zaman ona toplum 
suçu denmez; yani fertlerin kişi olarak yal
nızca kendi yaptıkları suçları değerlendirdiği
miz zaman hepsinin ayrı ayrı işlediği suç
lan bir araya getirseniz buna toplum suçu 
denmez. Bunların birlikte bir istikâmete git
mek kasdı ve o neticeyi istihsal etme ka
sıttan olacak. Bu bakımdan arkadaşlanm, yeni 
madde monte ederken, 304 ncü maddede hu
kukun temel prensiplerine aykın olarak, kasıt 
unsurunu elimizin tersiyle itip, toplum suçla-
nnı cezalandıracağız diye getirdiğimiz bu ta
san, getiriliş esprisi ne kadar haklı olursa ol
sun, hukuk nosyonuna aykın bir şekilde ted
vin edilmemelidir, iddiasındayım. 

Bunu böylece belirttikten sonra, bu madde
de keza son fıkralarda gene, bu kere de kanun 
tekniğine aykın gördüğümüz hususlar var. Me
selâ, sondan bir evvelki fıkra: «Azmettirenler 
veya teşvik edenler ayaklanmaya fiilen katıldık-
lan takdirde, birinci bendin 1 nci veya 3 ncü 
veya 4 ncü fıkralarında yazılı olan cezaların 
yukan haddi hükmolunur.» 

Arkadaşlanm, bu, cezanın umumi prensiple
rine aylandır. Yani, «yukan haddi hükmolu
nur» diye kesin olarak madeyi biz bağlarsak, 
hiçbir surette umumi bir kanun olan Türk Ceza 
Kanununun, özel ceza kanunları da dâhil, hiçbir 
maddesinde görmiyeceğimiz yeni bir anlayış ge
tirmiş oluruz M, şüphesiz bu, umumi hüküm
lere de aykın olur. Yani, cezanın azamisini biz 
bugünden tâyin edeceğiz.. Bu kadar takdirden 
kaçırılan bir madde olarak hâkim huzuruna 
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bir madde getirelim, hiçbir surette hâkime tak
dir hakkı vermiyelim... Azamisini vermeye mec
bursun... Bu, arkadaşlarım, cezanın umumi hü
kümlerine aykırı olduğundan şüphesiz, bunun 
için bir önerge vermiş bulunuyorum. 

Keza sonuncu bendi, ki fıkrası demek de 
mümkün buna, III numaralı bendi; «Hakların
da bu madde hükmü uygulananlardan muvakkat 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olan
lar cezalarının beşte dördünü, müebbet ağır 
hapse mahkum edilmiş olanlar da cezalarının 
otuz senesini iyi halle geçirmedikçe meşruten 
tahliyeden istifade"edemezler.» 

Şimdi arkadaşlarım, bu, aslında çok olumlu 
karşıladığım bir bend. Sonuncu fıkra böyle. 
Ancak bunu, 304 ncü maddeyi boş bulduk da 
oraya monte ettik şeklinde anlamak mümkün 
değil. Bu sonuncu bend, tamamen müstakil bir 
madde olmak hüviyetindedir. Müstakil bir 
madde olmak niteliği taşıyan bu üçüncü bendi; 
304 ncü madde nasıl olsa boşaldı, tahliye edildi;, 
sürgün cezasının artık tatbikatta yeri yoktur, 
aklımıza geleni buraya sıkıştınverelim demek, 
Ceza Kanununun umumi havasına, sistematiği
ne aykırı olduğu gibi, arkadaşlarım, şüphesiz 
kanun yapma tekniğine de aykırı düşer. 

Bu bakımdan bu sonuncu bendin ayrı, müs
takil bir madde olarak tedvini hususunda da 
bir önerge vermiş bulunmaktayım, iltifatınızı 
rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen?... Yok. 

Önergeler var, okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

304 ncü maddenin 1 nci bendinin 4 ncü fık
rasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ede
rim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 10 ncu maddeciyle . değiştirilen 

Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesinin, yeni 
teklif edilen şeklindeki üçüncü fıkranın metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Nuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirilmesi bahis konusu 304 ncü madde

nin son fıkrası müstakil bir madde olabilecek 
nitelikte olduğundan, madde metninden çıkan- | 

larak müstakil bir madde olarak tedvinini öne
riyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 
Sayın Başkanlığa 

Değiştirilmesi istenilen 304 ncü maddenin 
6 ncı fıkrası umumi hükümlere aykırıdır. Me
tinden çıkarılmasını diler, saygılar sunarım. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre tekrar 
okutuyorum : 

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

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. . 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümoi katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan-

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.., önerge reddedilmiş
tir. 
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(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 nci maddede basılan şekliyle bâzı hatalar 
olduğu cihetle komisyondan yeni bir metin gel
miştir, onu okutuyoruz efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

İsmail Hakkı TeMnel 
Madde 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve 3038 

sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kaldırılan 
Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi yerine, 
ikinci kitabın yedinci babının «Nakdiye ve 
Muhabere vasıtaları aleyhinde cürümler» ile il
gili ikindi faslının ilk maddesini teşkil etmek 
üzere ve 384 ncü madde olarak aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir : 

Madde 384. — I. Cebir ve şiddet veya 
tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet 
sarf ederek yahut hile ile kara nakil vasıtasını 
hareket ettirmiyen veya hareket halinde 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 nisbetinde ar
tırılarak hükmolunur. 

II - Cebir ve şiddet veya tedh'it 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 cezasıyla cezalandırılır. 

J Fiil silâhla veya birkaç Mşi tarafından bir-
J likte işlendiği takdirde ceza yarı nisbetinde ar-
î tırılarak hükmolunur. 
I III - Her kim bir uçağı kaçırır veya kardır

maya teşebbüs ederse üç seneden beş seneye 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

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

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 Mm 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 mâni olacak derecede 
bozan veya zarar veren kimse, yapılan tahriba
tın derecesine göre, bir seneden beş seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

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

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Maddede maddi bir 
hata var, evvelemirde bunun düzeltilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Şifrbmen III rakamı 
ile yazılan bendde. «Her kim bir uçağı kaçırır 
veya kaçırmaya teşebbüs ederse üç seneden beş 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.» 
denmiştir ki, «Ağır hapis cezası ile cezalandı
rılır.» olacak. 

BAŞKAN — «Ağır hapis cezasiyle» şeklin
de düzeltilmiştir. 

Madde üzerinde buyurun Sayın Seydibey-
oğlu. 
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0. H. P. G-RUPU ADINA MEHMET SEY-
DÎBEYOĞLU (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlarım, 

Türk Ceza Kanununun bu 384 ncü maddesi, 
23 . 6 . 1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunla ilga 
edilmiş olduğundan, boş bir yer olarak durmak
taydı. Bugün hakikaten yeni bir suç türü, sa
dece memleketimizde değil, dünyada türemiş 
bulunmaktadır. Bu da, nakil vasıtalarının ka
çırılması veyahutta gittiği yerden başka bir yö
ne sevk edilmesi suretiyle işlenen suçlardır. 

Bu suçlar o hale gelmiştir ki, bugün, bil
hassa uçak kaçırma olayları milletlerarası, dev
letlerarası münasebetleri dahi bozacak bir du
ruma gelmiştir. 

Bu hakikaten bir kanun boşluğu idi. Hükü
meti, getirdiği bu maddeden dolayı huzurunuz
da tebrik etmek isterim. Hakikaten bir kanun 
boşluğu doldurulmaktadır. 

Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek yahut hile 
ile; birinci bendde kara nakil vasıtaları, ikin
ci bendde deniz nakil vasıtaları, üçüncü ve dör
düncü bendde de uçak kaçırma olayları veya
hutta başka yöne sevk etme olayları tecrim edil
mektedir. Bir boşluğu doldurmuş olmağından 
dolayı bu maddelerin kabulünde fayda mülâ
haza ediyoruz. 

Sayın Komisyon Sözcüsü belirttiler, orayı 
ben de işaret etmiştim; hakikaten hapis değil, 
ağır hapis olması gerekirdi. Bundan dolayı da 
teşekkür ediyorum. Bu maddenin kabulü Grıı-
pumuzun da görüşüne uygundur. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Saym Tosyalı.... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Saym Aytuğ... Yok. 
Sayın Özgüner... Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Saym Baş

kan, sayın arkadaşlarım, 
Maddeyi, esas itibariyle olumlu karşılamak

la beraber, evvelâ kanun tekniği bakımından 
üzerinde durulacak açık bir hata olduğu kanı
sındayım, Şöyle İd : 

Bu 384 ncü madde ilga edilmiş bir madde 
olduğundan boş görülmüş, buraya bu monte 
edilmek istenmiş. Ancak, 384 ncü madde Ceza 
Kanununda 7 nci bap birinci faslı teşkil ediyor. 
7 nci bap birinci fasıl; yangın, su baskını ve 

gark ve sair büyük tehlikelere mütaallik cü
rümler, matlabmı taşır. 

Şimdi, nasıl olur da biz, yangın, su baskını 
ve gark ve sair büyük tehlikelere mütaallik 
cürümler matlabmı taşıyan bir faslın içine, 384 
ncü maddeyi boş bulduk diye bunu sıkıştırıve-
relim?. 

Bu madde ne getiriyor? Yangın yok bunda. 
Su baskını yok> gark yok. Olmadığına göre; 
otobüs kaçırmayı, deniz nakil vasıtası kaçır
mayı, uçak kaçırmayı bulduk, buraya sıkıştırı-
verelim... 

Arkadaşlarım, Ceza Kanunu 26 defa değiş
miş de, 27 nciyi değiştiriyoruz, ama 26 defa de
ğişirken de hep böyle gözü kapalı değiştirme
dik tabiî. 27 nci değiştirmeyi, maddeleri biraz 
daha hoş gördük diye dolduru dolduruverip 
yaparsak, hakikaten bu isabetli olmaz. Sistema
tiği bozmuşuz başka, ama tamamen kanun tek
niğinin de dışına taşarak, faslın dışına çıkalım 
bir yeni madde getir getirelim... Bu olmaz arka
daşlarım. Bu bir. 

ikincisi, otobüs kaçırmak... Yani kopardığı
mız fırtınaya değiyor mu, üç ay mahkûmiyet? 
Deniz nakil vasıtası kaçırmak altı ay mahkûmi
yet. Uçak kaçırmak 10 seneden başlıyor. Şimdi, 
şimşekleri üzerine çektiğine değmez bu tasarı
nın. Bir otobüs kaçırılacak üç ay... Tecil de edi
lebilir. Deniz vasıtası kaçıracak; altı ay. Tecil 
de edilebilir. Hele uçak kaçırmak gibi çok ağır 
kabul ettiğimiz bir suçu 10 seneden başlatmak... 
Neye mal olur uçak kaçırmak? 

Arkadaşlarım, bu kanun tasarısının bütün 
maddelerinde sebepsiz artırmalar yapıldığını, 
bâzılarında haksız artırmalar yapıldığını - yani 
görüşümüze göre, özür dilerim - işaret ettik, 
ama bu tasarı hakkında koparılan fırtınaya değ
mez, böylesine cılız cezalar getirme. 

Bir vasıta kaçırmak; bugün toplum suçunda 
alelade suçlar değil, işte bunlar ağır. Bunlara 
ağır maddeler getirelim. Otobüs kaçırmayı üç 
aydan başlatıyoruz, tecil hududunun içinde. 
Deniz vasıtası... Ne demek arkadaşlarım, yani 
bunun içine bin yolcusu olan bir gem ide gire
bilir. Bu deniz korsanlığına biz altı ay gibi, bir 
ceza vermekle, Türk Ceza Kanununun 89 ncu 
maddesinin içine sokuşturuyoruz. Tecil de edile
bilir. Bunu herkes ftöze alır, ama bunun adı 
korsanlık. Bu böylesine hafif olmaz. 
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Arkadaşlarım, uçak kaçırmak... Uçak kaçır
mak 10 seneden 15 seneye kadar. Bence uçak 
kaçırmayı idam demek, şüphesiz suç eşittir ceza, 
fiil ile <ceza muadeleti bakımından hiç de fahiş 
bir iddia olamaz. Uçak kaçırmanın cezası şüp
hesiz idam olmalıdır. Ne için vereceğiz bir idam 
cezasını? Türk Ceza Kanunu hangi hallere idam 
vermiş? Türk Ceza Kanunu eğer yapılışında, 
İtalya'dan alındığı zaman da, İtalya'da yapı
lırken de toplum suçlarını değerlendirseydi; 
Türk Ceza Kanunu ' yapılırken, eğer İtalyan 
Ceza Kanunu da tedvin edilirken uçak kaçır
mayı değerlendirebilseydi şüphesiz bunun kar
şılığına idam derdi. Ama idam çok ağır bir 
cezadır da, Yüce Meclisten geçiremeyiz... Yüce 
Meclisten bunu geçirirsiniz Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet. Yüce Meclisten uçak kaçırma
yı idam olarak geçirebilirsiniz. Yüce Meclis bu
na elbette taraftar olur. Bu, böylesine hafif ce
zalarla, hele ki, deniz nakil vasıtasını, koca bir 
yolcu vapurunu korsan kaçıracak, altı aldan 
başlatacaksınız. Arkadaşlarım, bu getiriliş sebe
bine aykırı, getiriliş esprisine aykırı. Şimşek
leri üzerine çektiğine değmez. 

Bu sebeple madde üzerinde verdiğimiz deği
şiklik önergelerine iltifat buyurmanızı rica eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, Buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞEE (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, 
Görüşmekte olduğumuz 384 ncü madde; 

«Âmmenin selmeti aleyhindeki cürümler» bölü
müne alınmıştır ve hattâ komisyon «Nakliye ve 
muhabere vasıtaları aleyhindeki cürümler» fas
lına da sokmuştur. 

Bu madde, biliyorsunuz son zamanlarda bâzı 
üniversite öğrencileri belediye otobüslerini çe
virmek, onları durdurmak, vatandaşın seyahat 
hürriyetini kısıtlamak gibi durumlar ortaya 
çıktığı için getirilmiş bir maddedir. 

İkincisi, yine deniz nakil vasıtalarının istika
metini değiştirmek, durdurmak veya başka isti
kamete götürmek için bâzı maceraperestlerin 
girişmiş olduğu hareketi önlemek için getirilmiş 
maddedir. 

Yine son zamanlarda bir memleketten di
ğer bir memlekete uçaklar kaçırılmaktadır. Bu
gün biliyorsunuz ki, bir uçağın değeri 1 milyon 
liradan aşağı değildir. Bunlar kaçırıldığı zaman 

hem iktisadi bakımdan, hem de fert hürriyeti 
halamından büyük sakıncalar doğurmaktadır. 
Bu bakımdan, kara nakil vasıtalarını hareket 
ettirmiyenler için konulmuş asgari üç aylık 
ceza azdır. Biz altı ay olarak asgari haddini 
teklif ettik. 

Yine bir uçak taJhribedilir veya hiç kullanıl
maz hale gelirse 5 seneden 10 seneye kadar ha
pis cezası konmuştur. Uçak pahalı olduğu için 
bugün bir uçağın yerine diğerini alıp koymak 
çok zordur. Biz yine onun onbeş seneden virmi 
seneye çıkarılması için teklifte bulunduk. 

Bir kısım değerli arkadaşlarımız da madde
yi uygun buldular. Hakikaten Türkiye'deki 
anarşiyi önlemek, huzursuzluğu önlemek, fert
lerin seyahat hürriyetini teminat altına alabil
mek için bu madde yerinde getirilmiştir. Aynen 
çıkması lâzımdır. Yalnız asgari ceza hadlerini 
de yükseltmek lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — JYEadde üzerinde başka söz isti-

yen sayın üye?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum efendim : 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

11 ve 384 maddenin birinci fıkrasındaki, (3 
aydan bir seneye) yerine, (6 aydan bir seneye) 
kadar şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

madde 11 in III teki, üç seneden beş seneye ka
dar yerine beş seneden onbeş seneye kadar; 
son bölümdeki dört seneden altı seneye kadar 
yerine de beş seneden onbeş seneye kadar ve V 
teki beş seneden onbeş seneye kadar yerine on 
seneden otuz seneye kadar dedğiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 nci 

ve 384 ncü maddenin, şifrbmen V teki, (5 sene
den 10 seneye kadar) yerine (15 seneden 20 se
neye kadar) şeklinde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
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Nevşehir | 
Hüsamettin Başer 

Millet (Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 nci | 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekİnel 
Madde 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve 303.3 

sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle kaldırılan 
Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi yerine, 
ikinci kitabın yedinci babının «Nakliye ve mu-
habere vasıtaları aleyhinde cürümler» ile ilgili 
ikinci faslının ilk maddesini tteşkil etmek üzere 
ve 384 ncü madde olarak aşağıdaki şekilde dü
zenlenmiştir : 

BAŞKAN — Bunu biraz evvel okutmuştuk, 
metin kısmını okutmuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
384 ncü maddenin İlk fıkrasının (2 seneden 

5 seneye), ikinci fıkrasının (5 seneden 10 sene
ye) IV ncü bendinin (idam) olarak değişmesini 
öneririm. 

Saygılar. 
İçel 

Turhan özgüner 
BAŞKAN — Geliş sırasına g*öre önergeleri 

tekrar okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

birinci önerg-e'si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 

takdire bırakıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Önetfge ka
bul edilmiştir. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz efen
dim. Gerekçemiz de şu; Ceza Kanununun 131 nci 
maddesinde, askerî vasıtaları tahripten dolayı 
verilen cezaların asgari haddi sekiz senedir. 
Bununla ahenk temin etmek maksadına matuf I 

olmak üzere cezanın asgari haddi bu şekilde 
tâyin ve tesöbit edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (îstan-

Ibul) — Aynı görüşe katılıyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü

metin görüşü aynı istikamettedir. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Önerge reddedilmiştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Buna da aynı esbabı 
mucibeyle katılmıyoruz. Uçak kaçırmalara ait 
zaten milletlerarasında da bâzı görüşmeler mev
cuttur efendim. Bu cezayı ,biz yeterli buluyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (îstan-

(bul) — Aynı görüşteyiz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü

metin görüşü aynı istikamettedir. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-' 
yenler... Önerige reddedilmiştir. 

(İçel Milletvelrili Turhan Özigüner'in öner
gesi tekrar1 okundu.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Önergemde-
ki fıkraları ayrı ayrı reye koymanızı ve o şekil
de değiştirmiş olduğumu kabul etmenizi rica 
ederim. Zaman bulamadım, ayrı ayrı önerge ve
remedim. 

BAŞKAN — Peki efendim, fıkraları ayrı 
ayrı. oya koyalım. 

«384 ncü maddenin ilk fıkrasının iki seneden 
•beş seneye,» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz efen
dim. Zaten altı aylık kisma katılmıştık. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Önergenin bu fıkrasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge
nin bu fıkrası reddedilmiştir. 

«İkinci fıkrasının beş seneden on «eneye,» 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Önergenin ikinci fıkrasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmliyenler... öner
genin ikinci fıkrası reddedilmiştir. 

«Dördüncü bendinin idam olarak değişme
sini.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Biraz önce gerekçe
yi arz etmiştim, katılamıyoruz, 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Önergenin bu fıkrasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tereddüt 
hâsıl oldu efendim, tekrar oylıyacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Fıkranın, 
uçak kaçırma olduğunu belirtmenizi rica ede
rim. 

BAŞKAN — Ben mi tavzih edeyim onu Sa
yın Özgüner? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, uçak 
kaçıranlara idam cezası verilmeyi tecrim edecek 
olursak maddede, içinde bulunan kişileri öldü
renler zaten idam edileceği için, içindeki bulu
nan kişilerin hayatını tehlikeye koyacağız. Biz 
bunların hepsini komisyonda ariz ve âmik ko
nuştuk ve görüştük. Bu gerekçeyle katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon gerekçesini izah etti 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bu gerekçe 
üzerine müzakere açmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde müzakere açı
lır mı Sayın Özgüner? Sizin, nasıl ki önergenizi 
izah etme hakkınız varsa, komisyonun da gerek
çesini belirtme hakkı vardır. Gerekçesini belirt
tiler. 

Önergenin bu fıkrasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Önergenin 
bu fıkrası da reddedilmiştir. Önergenin bütün 
fıkraları reddedildiğine göre, önerge kül halin
de reddedilmiştir. 
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11 nci maddenin, Hüsamettin Başer'in kabul 
edilmiş önergesi muvacehesinde, almış olduğu 
son şeklini okutuyorum : 

Madde 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve 3038 
sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle kaldırılan 
Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi yerine, 
ikinci kitabın yedinci babının «Nakliye ve mu
habere vasıtaları aleyhinde cürümler» ile ilgili 
ikinci faslının ilk maddesini tesMl etmek üze
re ve 384 ncü madde olarak aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir : 

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

Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından bir
likte işlendiği takdirde ceza yarı nisbetiııde ar
tırılarak hükmolunur. 

II - Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek 
veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek ya
hut hile ile deniz nakil vasıtasını hareket ettir
miyen 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 nisbetinde ar
tırılarak hükmolunur. 

III - Her kim bir uçağı kaçırır veya kaçır
maya teşebbüs ederse üç seneden beş seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

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

Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs fiili cebir 
ve şiddet veya tehdit veya hile ile işlenirse fail 
birinci fıkrada yazılı olan halde dört seneden 
altı seneye, ikinci fıkrada yazılı olan halde beş 
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 seneden 
onbeş seneye kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 
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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 mâni olacak derecede 
fbozan veya zarar veren kimse, yapılan tahriba
tın derecesine göre, bîr seneden beş seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Türk Ceza Kanununun 391 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 391. — Bir kimse, telgraf, telefon ve 
telsiz makinalanna veya alât ve edevatına veya 
tellerine zarar verir veya elektrik cereyanları
nın dağılmasına sebebolur veya her ne suretle 
olursa olsun telgraf veya telefon veya telsiz 
muihaJberat ve neşriyatını inkıtaa uğratırsa bîr 
seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
NURİ EEOĞAN (İstanbul) — Bir sorum 

var, eğer tatmin olmazsam önerge vereceğim 
efendim. 

1. Buradaki telefonlara hususi telefonlar 
da dâhil midir? 

2. Bu telsiz ifadesine radyo ve televizyon 
dâhil midir? 

BAŞKAN — Komisyon buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Dâhildir efendim. 
BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu görüşecek 

misiniz efendim? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Televizyon dâhil dedikten sonra ben konuş-
mıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı görüşmüyor, Sa
yın Aytuğ görüşmüyor, Sayın özgüner de gö
rüşmüyor. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kaJbul edilmiştir. 

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

Hırsızlık enerji naklini veya haberleşme te
sislerinin irtibatını sağlıyan tel, kablo veya 
benzeri iletkenler hakkında işlenirse fail üç se
neden beş seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

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 ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan önergemiz var. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 ncü 
madde ve 492 nci maddenin birinci fıkrasında
ki, (3 seneden 5 seneye kadar) seklinin (5 sene
den 10 seneye kadar) şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
'ATAGÜN (Kırklareli) — Katımııyoruz efendim. 
Gerekçe de şudur : 

Diğer fıkralardaki cezaların zaten asgari 
haddi iki senedir. Burada özellik verilmek su
retiyle âdi hakaret suçundan alınmış bir nevi 
mevsıvf hırsızlık suçuna ithal edilmek suretiyle 
cezanın iki seneden değil, üç seneden başlatıl
ması uygun görülmüştür. 

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ŝon zamanlarda biliyorsunuz ki telefon ve 

telgraf tellerine dadanan hırsızlar meydana gel
miştir. Gecenin sessizliğinde tellerden iki direk 
arasını kesiyor, bakırın kilosu yüksek olduğu 
için götürüp bunu çarşıda, pazarda satıyor. Sat
ması ile ne olur diyeceksiniz. Bir kere iki - üç 
(gün muhabere yapılamıyor. Devletin zararını 
düşünün. Ayriyeten bunun yerine Devlet tel 
alıp koyacak, onu da düşünün. Küçük bir hır
sızlığa bugün beş ay, bir sene, iki sene ceza ve
rirken burada üç sene gibi bir ceza azdır. Bu 
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bakımdan «Beş seneden on seneye kadar» diyo
rum. Değilse önliyemeyiz. Telgraf, telefon tel
leri, hattâ bundan sonra göreceksiniz ki yalnız 
bunlara değil elektrik tellerine de, bu yüksek 
gerilimlere de tecavüz edilecektir. Bakırın kilo
su yüksek olduğu için cezası azdır. Bu bakım
dan bu hırsızlığın cezasını artıralım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon gerekçe

sini izah ettiler, katılmıyor. Hükümet, izah edi
len gerekçeye uyuyorlar ve önergeye katılmı
yorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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 teh-
dîdederek o malı teslime yahut o malın kendi 
tarafından zaptına karşı sükût etmeye mecbur 
•kılarsa on seneden yirmi seneye kadar ağır ha
pis cezasına mahkûm olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Ben istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Seydibeyoğlu. 
MEHMET SELDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu
nun 495 nci maddesinde- değişiklik getiren 14 
ncü, 496 nci maddede değişiklik getiren 15 nci, 
497 nci maddede değişiklik getiren 16 nci ve 
498 imci maddede değişiklik getiren 17 nci mad
deler müşterek bir gerekçe ile değiştirilmek is
tenilmektedir. Burada daha ziyade cezalar 
artırılıyor. 

Şimdi burada meselâ 495 nci maddede bi
rinci fıkrada değişiklik var. Birinci fıkrada 
metinde değişiklik yok; beş seneden onbeş se
neye kadar olan ceza on seneden yirmi seneye 
kadar çıkarılmaktadır. Bunun gerekçesi olarak 
da son zamanlarda bu kabü olayların artmasın
dan bahsediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, filvaki son zaman
larda bu kabîl olaylarda bir artma meydana 
gelmiştir, ama yapılan bu hareketler ideolojik 

maksatlarla yapılan hareketlerdir. Şimdi mad
de metninde bunu belirten bir husus olmadığı
na göre, âdi veya ideolojik sebeplerle işlenen 
tsuçları ayırmıyoruz demektir. Binaenaleyh gös
terilen hassasiyet ideolojik sebeplerle olan fiil
ler dolayısdyledir. 

Şimdi bu maddelerde hepsinin cezalarını 
artıralım. Beş seneden on seneye, onbeş sene
den yirmi seneye, yirmi seneden otuz seneye 
çıkaralım. Bu elbette ki, Yüksek Heyetinizin 
takdiridir; ama suç ile ceza arasındaki niısbetdîn 
de bir kanunda bozulmaması gerekir. Bu mad
delerdeki suç ile ceza arasındaki nilsbeti düşü
nürsek; meselâ öldürme fiilinin cezası yirmidört 
senedir. Burada gasp suçunun cezasını bâzı 
maddelerde değiştiriyoruz. Ben bunu takifbeden 
diğer maddelerde ayrıca stoz almak niyetinde 
değilim. Sırf bu müşterek gerekçenin doğru 
olmadığını belirtmek maksadiyle soz aldım. Bu 
ideolojik maksatla işlenen suçlara sizler gilbi 
ben de karşıyım, grupumuz da karşıdır; ama 
burada bir ayrım yapmak mümkün değildir. 
Daha çok bu maksatla işlenmiyem suçlar da bu 
şekilde cezalanmış olacaktır. Adil nislbet bozu
lacaktır. Bundan dolayı söz almış bulunuyorum. 
Takdir elbette ki, Yüksek Heyetinizin olacak
tır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN" — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — istemiyorsunuz. Sayın Aytuğ... 
Yok. Turhan Özgüner... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Türk Ceza Kanununun 496 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu sekilide değiştiril
miştir : 

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 ve
ya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye 
mecbur bırakılırsa on seneden yirmi seneye ka
dar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 16. — Türk Ceza Kanunumun 497 
nci maddesinin ilk fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir : 

Yukardaki maddelerde beyan olunan cürüm
ler, geceleyin veya silâh ile tehdidederek işle
nirse onlbeş seneden yirmi seneye kadar ağır 
hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istâyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 498. — Bir kimse, her ne suretle olur
sa olsun hayat veya ırz veya mal hakkında bü
yük bir zararla korkutularak yahut Hükümet 
tarafından verilmiş gilbi emir göstererek başka
sını para veya eşya veya hukukça hükmü haiz 
bir senet göndermeye veya bir mahalle koyma
ya veya buinların kendi eline geçmesini temıin 
etmeye mecbur kılarsa onlbeş seneden yirmi se
neye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 18. — Türk Ceza Kanununun 499 ncu 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 499. — Her kim, para veya eşya ve
ya hukukça hükmü haiz bir senet almak için 
bir kimseyi hapiseder yahut dağa veya tenha 
bir mahalle kaldırırsa, maksadına nail olmamış 
ise onfeeş seneden yirmi seneye kadar ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. Maksadına nail ol
muş ise cezanın yukarı haddi hükmolulmır. 

Her kim birinci fıkrada gösterilen fiili, si
yasi veya sosyal maksatlarla veya resnıî ma
kamları bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar 
için işlerse, maksadına nail olmamış ise müeb-
foet ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. Maksa
dına nail olmuş ise hakkında idam cezası hük-
mjolunur. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Eroğan. 

Açık oylamaya katılmıyan sayın üye var mı 
efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Tasarının tümü üzerinde yapmış olduğumuz 
konuşmada demiştik ki, hükümlerde sarahat, 
meflhumlarda açıklık şarttır. Bunun aksi hali, ı 
hem karar verme durumunda olan da, hem de 
bu kararla uzaktan veya yakından alâkadar 
olanlarda bir tereddüt yaratır. Bunu bertaraf 
etmek lâzımgelir. 

Şimdi, maddeyi okuyorum : «Her kim, pa
ra veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir se
net almak için bir kimseyi hapseder yahut da
ğa veya tenha bir mahalle kaldırırsa...» 

Böyle bir vaka geldi. İsrail Konsolosu öldü
rülmemiş olsaydı, kaçırılmıştı. Dağa kaldırılma
mış, Şişli'de saklanmış. Orası tenha bir yer de
ğil. Hâkim ne yapacak? Tenha mı değil mi di
ye tereddüt edecek ve beraet ettirecek. 

iŞimdi bendeniz vermekte olduğum bir tak
rirle dağ, tenha mahal veya kalabalık mahal 
gibi tereddütleri bertaraf edecek bir formül ge
tiriyorum. «Başka bir mahalle kaldırırsa» diyo
rum. Yani hüküm şöyle oluyor : «Her kim para 
veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet 
almak için bir kimseyi hapseder veya başka bir 
mahalle kaldırırsa...» Dağ, tenha yer, kalabalık 
yer filân pürüzü ortadan kalkıyor. Bu suretle 
hâkimde ve başka bir kimsede de tereddüt kal
maz. Sarahatle, rahatlıkla hükmünü de verir; 
çünkü tenha bir yer midir, değil midir endişesi 
girdi mi, ceza vermekte maznunun lehine hare
ket etmek umumiyetle esastır, bu suretle bera-
etler artar. 

iSaygılar sunarım. 
İBAŞKAN — Buyurun Sayın Seydifoeyoğlu. 
MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Muhterem arkadaşlarım, şimdi 490 ncu mad
dede değişiklik getiren 18 nci maddeyi iyi tet
kik etmemiz gerekiyor. Hali hazır madde şu : 
«Her kim, para veya eşya veya hukukça hük
mü haiz bir senet almak için bir kimseyi hapse
der veyahut dağa veya tenha bir mahalle kal
dırırsa, maksadına nail olmamış ise on seneden 
onlbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır. Maksadına nail olmuş ise cezanın yu
karı haddi hükmolunur.» diye bir fıkradan iba
ret. 

Burada, birinci fıkrayı : «Her kim, para ve
ya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet al
mak için bir kimseyi hapseder veya dağa veya 
tenha bir mahalle kaldırırsa, maksadına nail 
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olmamış ise onbeş seneden yirmi seneye kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Maksadına 
nail olmuş ise cezasının yukarı haddi hükmolu-
nur.» diyoruz. Buraya kadar bir şey değil. Yal
nız ikinci bir fıkra daha getiriyoruz ki, endişe
miz buradadır. Bu fıkrada diyoruz ki : «Her 
(kim birinci fıkrada gösterilen fiili, siyasi veya 
sosyal maksatlarla veya resmî makamları bir işi 
yapmaya veya yapmamaya icbar için işlerse, 
maksadına nail olmamışsa müebbet ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır. Maksadına nail olmuş
sa İdam cezası hükmolunur.» 

Muhterem arkadaşlar; bizim endişe ettiği
miz cihet şu : 

Şimdi, sosyal maksatla bir adamı kaçırdılar 
ve maksadına da nail oldu, bu adam elinde. Bu 
adam yakalandığı zaman ne yapacağız? Biz bu
nu idam edeceğiz, başka şey yok. Adam eline 
geçmiş artık, ne yapacaktır? Bu ele geçen adam, 
memleket için çok önemli bir adam olabilir, bu 
adamın kaybı büyük bir zayiat olabilir. Ne ya
pacaktır? Nasıl olsa beni öldüreceklerdir diye, 
yakalandığını anlıyacağı an o adamı öldürecek
tir. Bir îsrail Konsolosu kaçırılmış ve öldürül
müştür. Onu neticesini bilmeden, belki başka 
maksatla öldürdü, onun sebebini bilmiyoruz, 
bugün inşallah neticesi aydınlanacak, o yönden 
demiyorum. Şimdi, bilfarz adam memleketin 
bir büyüğünü kaçırmıştır. Bunun memleket 
için büyük bir önemi vardır; ama bu adamı 
idam edeceğiz diye o adamı öldürtmenin mâna
sı yoktur. Yani bizim endişe ettiğimiz cihet bu 
hususlardır. 

Bu itibarla, ben bu fıkrada; «... maksadına 
nail olmamışsa 24 sene hapis, maksadına nail 
olmuş ise müebbet hapüs» olarak bunun değiş
tirilmesini teklif ediyorum. Kaçırılmış; fakat 
öldürülmemiş bir adamı öldürtme neticesi do
ğurmasın diyerek endişe etmekteyiz. Bu husus
ta önergemi takdim ediyorum. 'Saygılar suna
rım. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI i (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
'Siyasi ve sosyal maksatla bir adamın kaçı

rılması çok büyük mâna ifade eder. Bunu kaçı
ran adam, bu işi yapmadan evvel en ağır hapis 
cezasını ve nihayet ölüm cezasını alacağımı biz 
evvelden kanun maddesiyle tâyin etmemiz lâ

zımdır ki, çocuk ateşe elini uzatmadan evvel 
ateşin elini yakacağını bilmiş olsun, elini uzat
masın. Yoksa, adam kaçırıldıktan sonra ileri 
sürülen mülâhazalar, kaçırılmaya engel değil, 
teşvik olur. 

Binaenaleyh, kaçırılmaya en^el olmamız 
için, maddedeki cezalardan ağır hapis cezası 
ile ölüm cezası gayet yerindedir. Maddenin ay
nen kabul edilmesi çok isabetli olur. Saygılar 
Sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

. BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
TURHAN Ö2GÜNER (içel) — Müsaade 

eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım.; kıisaca arz edeceğim 
cihet şu : 

Bu maddede en son cümle : «Maksadına nail 
olmuş ise hakkında idam cezası hükmlolunur» 
kısmını İyice açmak lâzım. Maksat nedir? Mak
sat, yukardaki fıkradaki huisuslar: Para veya 
eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet al
mak için bir kimseyi hapsetmek yahut dağa 
veya tenha bir mahalle kaldırmak. Maksadına 
nail olmamışsa 15 sene... Maksadına nail ol
muş... Maksadı ne? 'Para elde etmek, senet el
de etmek. 

Şimdi, sayın arkadaşım der ki: «Bu kaçıran 
adam öldürüleceğini bilirse onu öldürür. «Oy
saki, buradaki Isuç unsuru, maksadın hâsıl ol
ması halinde suç tekevvün etmiş olduğu için, 
madde eğer böyle geçerse, onu öldürürse de 
kendisi öldürülecek, öldürmese de. Onun için, 
öyle hal olur ki, burada her hangi bir değişik
lik zaten kaçıranın kendi endişelerini bertaraf 
edemez. Yani, Iburada mücrim şahsı kaçırmış, 
fidyeyi almış veya burada hukukça muteber 
addedilen senedi almış. Ondan sonra kendisi, 
§u maddenin ison cümlesi gereğince ölüme mah
kûm edilecektir diye öldürmesine hacet yok. 
Çünkü, maksat hâsıl olmuş olduğu için suç te
kevvün etmiştir. Maksadın ne olduğunu iyi 
saptayalım, maksat bu. Maksat, adamın öldü
rülmesi değil. Bir konsolos hâdisesinde maksat, 
konsol'oSu öldürmek olmıyabilirdi. O, neticede 
tevellüdetmiş bir elîm hâdisedir. 

O halde, kaçırmış olmak, fidyeyi elde et
mek, hukukça muteber addedilen bir senedi el
de etmek, suçun tekevvünü için kâfidir, unsur 
budur. O halde son cümlede bu idam hükmü-
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nü koymıyalım diyen arkadaşımın endişesi: 
«Nasıl olsa ben de öleceğim, onu da öldüre
yim...» Yok. Zaten maksat hâsıl olmuş olduğu
na göre, kaçırdığı anda, hele fidyeyi de almış 
ve maksadına nail oldu ise, tabiî ki, idam edile
cektir. 

Hattâ bu maddenin aynı şekilde kalmasının 
bir faydası var, mahkeme neticesinde belki 
idam cezasına 'mahkûm olmıyalbilirim diye bir 
düşünce ortaya çıkabilir, Çünkü, maksadın hâ
sıl olup olmadığının münakaşası mahkemede 
yapılacaktır. Ama, öldürürse, zaten adam öl
dürmekten dolayı idamı bahis mevzuu olabilir. 
Yani, maddenin son cümlesini maddeden çı
karmak, arkadaşınım endişesini bertaraf etmek 
şöyle dursun yeni endişeler yaratır. Biz bu 
maddeden bunu çıkarırsak, o zaman nasıl olsa 
ıo endişe tevellüdedeceği için hep beraber mad
deye bu fıkranın getiril mesi münakaşasını aç
mış oluruz. 

Arkadaşlarım; Şahsın öldürülmesi yahut öl-
dürülmemesi neticeye tesir etmiyeceği için, bel
ki mahkemede biraz haklı çikacağı d'üşümce'siy-
le öldürmenıeyi, ihtiyar edebilir. 

Maddenin böyle kalması bu bakımdan isa
betlidir. Böyle arzu ediyorum. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığı ci
hetle önergeleri okumuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 18 nci maddesiyle değiştirilen T. 

C. Kanununun 499 ncu maddesinin yeni getiri
len birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Nuri Eroğan 

«Madde 499. — Her kim, para veya eşya 
veya hukukça hükmü haiz bir senet almak için 
bir kimseyi hapseder veya başka bir mahalle 
kaldırılsa maksadına nail olmamış ise 15 sene
den 20 seneye kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır. Maksadına nail olmuş ise cezanın yu
karı haddi hükmolunur.» 

Sayın Başkanlığa 
499 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki ceza

ların «maksadına nail olmamış ise 24 seneden 
30 seneye, olmuş ise müebbet hapse mahkûm 
olur» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 
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Kastamonu 
Mehmet fSeydilbeyoğlu 

BAŞKAN — Şimdi yeniden okutarak oyları
nıza sunacağım efendim. 

(istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın B'aşkan, Sayın 
Eroğan'm endişesini anlıyorum; fakat tatbikat 
da bu endişeleri giderecek mahiyette olup tatbi
katı pek çoktur. Metin klâsik haldedir. Bu ba-
kumdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (is

tanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... (A. P. sıralarından «tekrar 
okutur musunuz» sesleri.) Tereddüdolmuştur, 
bir daha okutuyorum, ve bir daha oyluyoruz. 

((istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

önergeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
ı (Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-

bsyoğlu'nun öneügeısi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Saym Başkan, şu ge
rekçe ile teklife katılmak mecburiyetini his
sediyorum. 

Siyasi veya sosyal maksatlarla birini kaçır
mış olup da bu maksadıma nail olmuş ise, 
bu halde getirdiğimiz metne gftre idam ce
zasına mahkûm olacak. Halbuki, maksadına 
nail olmuş ise, maksadına nail olup olmadığını 
belli etmemek için delilleri yok etmek mak
sadına matuf olmak üzere mağduru da öldür
mek ihtimali vardır. Bu yönden takrire işti
rak ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, Komisyonunun getirmiş 
olduğu metnin dışındaki bir görüştür bu. 

784 — 



M. Meclfei B : 150 18 . 8 . 1971 O : İ 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Evet, evet. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (is

tanbul) — Takdiri Yüce Heyete bırakıyorum. 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor, 
Hükümet takdire bırakıyor. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Gerekçeyi 

açıklasın efendim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Müsaade ederseniz 
açıklıyayım efendim, demin anlatmıştım. 

BAŞKAN — Gerekçeyi bu kadar açıkla
dım diyor. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Gerekçe kâfi 
değil. 

BAŞKAN — Açıkladım diyor efendim, işte 
biraz önce açıkladı. Bir daiha açıklamak arzu 
ederseniz söylesinler biz açıklıyalım. Varsa 
bir tereddüt... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Komisyon 
Başkanı açıklasın diyor. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Müsaade eder misiniz 
efendim, biraz daha açıklıyalım. 

BAŞKAN — Bu konuştuğunuzun dışında 
bir şey ilâve edecek misiniz efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan Türk Ce
za Kanununun 499 ncu maddesinin ilk fıkrası, 
eski metinde olduğu gibi getirilmiş, unsurlar 
muhafaza edilmiş; fakat cezanın asgari hadi 
5 sene iken, 10 seneye çıkarılmış ve artırılmış
tır. 

Yalnız, ikinci fıkrası; son zamanlarda ce
reyan eden hâdiseler göz önüne alınarak, yeni 
bir metin halinde getirilmiştir. Metin şudur : 
«Her kim birinci fıkrada gösterilen fiili, siyasi 
veya sosyal maksatlarla veya resmî makam
ları bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar 
için işlerse, maksadına nail olmamış ise müeb
bet ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Maksa

dına nail olmuş ise hakkında idam cezası hük-
molunur.» 

Bizim endişemiz şu : 
Maksadına nail olma keyfiyeti. Siyasi ve 

soyal maksatlarla birini kaçırmıştır. Bu mak
sada da, para almak veya birini tahliye etmek, 
şunu yapmak, bunu yapmak gibi bir şeyi öne 
sürmek suretiyle bu maksadına da sanık nail 
olmuş olabilir. Sanık buna nail olduktan sonra, 
cezası ne olacaktır? idamdır, idam cezasına 
mahkum olacaktır. Bu takdirde, sanık nasıl ol
sa idam olacağım gerekçesiyle bu defa elinde 
bulunan kişiyi öldürme cihetine giderek de
lili yok edebilir. Yani, asıl maksadına nail olup 
olmadığının delilini ortadan kaldırmaya ma
tuf olmak üzere bir gayretin içine gitmiş olur 
ki, bu takdirde kaçırılan kimseyi kendi eli
mizle öldürtmek gibi bir hale düşeriz endişe
siyle arkadaşımın izahatını dinledim ve bu su
retle katılmak mecburiyetini hissettim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Atagün, bir dakika bâzı 

sualler var. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) — Sayın Başkan, bir usul meselesi var, 
efendim. Müsaade ederseniz onu tavzih etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Şimdi, Komisyon, Hükümet tarafından 
getirilen metni, yani 499 ncu madde ile ilgili 
metni aynen kabul etmiştir. Sayın Atagün, Ko
misyonun bir üyesidir, ama şimdi görüyorum 
ki, bu maddenin aleyhinde konuşuyor. Halbu
ki, tasarı hakkında muhalif kaldığına dair bir 
beyanı yoktur. Binaenaleyh, tahminim, bunu 
her halde şahsı adına söylüyor. 

BAŞKAN — Ben bunu belirttim, efendim. 
Getirdiğiniz metnin aleyhinde bir fikri müda
faa eder durumundasınız, dedim. 

ISayın Müderrisoğlu, sorunuzu buyurun. 

©AHA MÜDEEB3İ30ĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, biraz evvel Sayın Bakanım da dediği 
gibi, Komisyonun SÖZCÜSÜ kabul edilen metni 
müdafaa etmelidir, bir. 

İkincisi; burada suç işlendikten sonra duru
mu nazarı itibara alarak söylüyor. Halbuki ka
nuni müeyyidelerin konulmasının esbabı muci-
besi suçun işlenmemesi içindir, önlenmesi için
dir, bunu düşünmek lâzımdır. Bir insan hasta-
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lanmadan evvel tedbir almak başkadır, hasta ol
duktan sonra lâzımigelen muameleye başlamak 
îbaşka şeydiir. Burada suiçun işlenmemiesi için 
cezai müeyyide konulmuştur. Bunu da nazarı 
itibara almışlar mıdır, almamışlar mıdır? Bu 
ciheti lütfen izah etsinler. 

"BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atagün. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanının 
söylediği beyan doğrudur; ancak, ben konuş
malarımda şu hususu ifade ettim : Komisyonun 
kabul ettiği metin ortadadır, bu konuşmalardan 
sonra yapılan teklif karşısında ben şahsan Ko
misyonu temsil eden bir kimse olarak böyle bir 
fikirde bulundum. Bunu şahsi fikrim olarak ka
bul edin. Takdir sizlere aittir. 

BAHA MÜDEERİSOĞLU (Konya) — Ko 
misyonun üyesi olarak böyle söyliyemezsiniz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Devamla) — Ben gördüğüm bir ak
saklığı da söylemekten geri kalamam. 

Arkadaşımızın sorduğu suale devap arz ede
yim : Arkadaşım, bunun yalnız kaçırma fiili ve 
korkutmayı değil, bir de ceza neticesini de dü
şünmesi gerekir. 

İSaygılar sunarım. 

Bir dakika, Sayın Atagün, da-BAŞKAN 
ha sualler var. 

'Buyurun, Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
elimizdeki maddenin metninde maksadın ne ol
duğu birinci fıkrada gayet açık anlatılıyor. Sa
nıyorum, Sayın Komisyon sözcüsü maksadı tâ
yinde bir maddi hayata düşmüş olmasın. Şöyle 
ki : «Her kim, para veya eşya veya hukukça 
hükmü haiz bir senet almak için..» deniyor, bi
rinci fıkrada. Maksat, bu. Şimdi, sene'di alan, 
parayı alan kimsenin artık delilleri yok etmek 
konusu nasıl bahis mevzuu olabilir? 

Buyurdukları gibi, bir kimseyi bir gizli ye
re götürmek maddenin kastettiği maksat değil
dir. Maddenin maksadı kaçırılan bir kimsenin 
öldürülmesi ğilbi bir durumu hazırlamıyor. ıSa-
ym Komisyon sözcüsünün bu noktada bir hata
ya düştüğü kanaatiyle bîr soru sormak istiyo
rum. 

Ceza, yalnız suç işlemiş kimseyi tevbih etmek 
içindir ve kamuyu tatmin etmek için değil, kor-
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kutmak için getirilir, idam cezasını burada kal
dırırsak korkutma yönü ne olacaktır? Bunun 
hakkında we düşünmektedirler, bu noktaların 
açıklanmasını istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atagün. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET ATAGÜN (Devamla) — Efendim, korkut
mak maksadına matuf olmak üzere söylediği be
yanı zaten biraz önce cevaplandırmıştım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Seydiifbeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, birinci fıkradaki maksat pa
ra veya eşya almak veya hukukça hükmü haiz 
bir senet almaktır, ikinci fıkrada benim kanaa
timce bu maksattan ayrılmıyor ve ayrı bir hü
küm halinde geliniyor. «Her kim birinci fıkra
da gösterilen fiili,..» diyor. Dikkat buyurulursa 
«maksadı» demiyor, «fiili» diyor. O fiil nedir? 
Adamı dağa veya tenha bir mahalle kaldırma 
fiilidir. Bu fiili de ikinci fıkrada sayılan mak
satlarla, yani «.. siyasi ve sosyal maksatlarla 
veya resmî makamları bir işi yapmaya veya 
yapmamaya icbar igln...» diyor ve ayrı bir mak
sat; koyuyor. Bu takdirde maksat değişiyor. 

BAŞKAN — Sorunuz nedir, Sayın Seydi-
beyoğlu. 

[MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Burada muradedilen maksat, yani maksadı
na nail olmuş mu, olmamış mı meselesi değiş
mektedir, kanımca. Bu husus böyle midir, de
ğil mildir, Sayın Komisyon veya Hükümetin bu
nu açıklamasını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Devamla) — Evet, efendim, ifade 
ettikleri şekildedir. 

(BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, bu metin burada yazılı olduğu şekil
de kabul edilmezse bu memleketteki siyasi ve 
sosyal cürümlerin sonu gelmez. 

İSayın Komisyon Sözcüsü bu metne iştirak 
etiği halde şimdi neden bunun aksini söylemek 
suretiyle ölüme mahkûm olanları kurtarırca-
aına burada beyanda bulunuyorlar? Vatandaş-

laramzın yüzde 100 ü bunların idam edilmesini 
istemektedir. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, bu şekilde bir ithamda buluna
maz. Kimseyi savunmak için yapmıyoruz, bun
ları. Bu adam her zaman böyle yapıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, arkada
şımız sorusunu Komisyona sordu, size söyle
miyor. 

Buyurun, sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
'arkadaşımızın sualini ciddiye alamıyorum;, özür 
dilerim. Biz hiç kimseyi burada kurtarmak 
için konuşmuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Saym Baş

kan, şu olabilir mi diye soruyorum : Şu son 
cümlede «Maksadına nail olmuş ise hakkın
da idam cezası hükmolunur.» deniyor. Bura
daki maksadın ne olduğu evvelâ saptanama
dı. Ben de derim ki, maksat, parayı elde 
etmiş olmaktır veya senedi elde etmiş ol
maktır. Maksat burada bitti, idamı gerekir 
mi gerekmez mi, onun münakaşasını ayrı 
yapalım. Ancak, bunu müebbette tutalım veya 
24 senede tutalım, acaba maksat hâsıl olduk
tan sonra nasıl olsa asılacağım diye elinde
ki adamı öldürmemesi için bu son cümleyi 
şöyle yapsak komisyon katılır mı? 

BAŞKAN — Soru lütfediniz, Sayın Özgii-
ner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Soru, efen
dim.. 

BAŞKAN — Teklif yapıyorsunuz, her hal
de önerge vereceksiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bu fikir
ler karşısında belki Komisyon maddeyi geri 
alır, onun için arz ediyorum. 

Maksadın husulü için adam öldürül-
müşjse cezası idamdır, diyelim. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (is
tanbul) — Sayın Başkan, müsade ©derseniz, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (is

tanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; 490 ncu madde iki fıkradan ibaret. Her 
ikisinde de fiil aynıdır. Yani, bir kimseyi 
hapsetmek yahut tenha bir mahalle kaldır
mak yahut dağa kaldırmak. Hor iki fıkrada 
d?, fiil aynıdır, fakat birinci VQ ikinci fık
ralardaki maksat birbirinden ayrıdır veya bu 
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fiilin sebebi ayrıdır. Bunun içindir ki, ceza
lar ayrı tutulmuştur, ikinci fıkrada şöyle de
niyor : «Her kim birinci fıkrada gösterilen 
fiili..» Nedir o fiil? Bir kimseyi tenha bir yere 
kaldırtmak, dağa kaldırmak veya hapsetmek. 
«... fiili, siyasi veya sosyal maksatlarla veya 
tfesmî makamları bir işli yapmaya veya yap
mamaya icbar için işlerse..» Yani demek ki, bi
rinci fıkrada yazılan «para veya eşya veya 
hukukça hükmü haiz bir senet almak için» 
değil, ama resmî makamları bir işi yapmaya 
veya yapmamaya icbar için siyasi ve sosyal 
sebeplerle işler ise, yani tıpkı, hâzin olmakla 
beraber taze bir misal, israil Konsolosunun 
kaçırılması hâdisesi.. Ne yaptılar? Konsolosu 
kaçırdılar ve Hükümete bir ültimatom mahi
yetinde bildiri gönderdiler, «Bizim hapisteki 
devrimci arkadaşlarımızı çıkarırısanız, Kon
solosu serbest bırakacağız,» dediler, işte, Hü
kümeti bir şeyi yapmaya veya yapmamaya 
icbar.. 

ıBunun için istirham ediyorum, bu madde 
üzerinde tereddüde mahal yoktur, gayet sa
rihtir. Maksadına nail olursa bu kimse 
idam edilir, («bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu'nun öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

'Bir önerge daha gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

499 ncu maddenin sion fıkrasının (Maksa
dın husulü için adam ö'ldürülmüşıse verilecek 
ceza idamdır) sekimde değişmesini öneriyo
rum. 

ıSaygılaranla. 
İçel 

'Turlhan özgüner 

iBAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 

ADALET BAKANI İSMAİR ARAR (istan
bul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

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

(Boğaziçi 'üniversitesi adı ile İstanbul'da bir 
üriiıverSite kurulması hakkındaki kanun tasa
rısının açık oylamasına 187 sayın üye katılmış; 

184 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Kanun 
tasarısı gelecek birleşim tekrar açık oya sunu
lacaktır. 

Vaktin gecikmesi sebebi ile 19 Ağustos 1971 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,11 

' ••»—» 
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Boğaziçi Üniversitesi adiyle, İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında Kanun Tasarısına 
verilen oyların sonucu. 

(Çoğunlkılk yoktur.) 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki' Güler 
A1İ îhsam Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih. Aygün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydm Yalçın 
"Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 187 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 2 

ÇeMnserler : ,1 
Oya katılmıyanlar : 256 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgelhan 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Ostman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abüdin İnan 

BOLU 
Nilıat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekdye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demîrer 

edenler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalın 
Hasan Korkmazcan 
Hüd,ai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem, 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasftmı Gmisll 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğu 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsınü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Perruh Bozbcyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivrili 
Naime İkbal Toikgöz 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Burhanıettün Asutay 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniü 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğhı 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
öeva't Ademoğlu 
Vehfbi Engiz 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Baha Müderrisoğlu 
Orihan Okay 
Talhsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Ali Eilbek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
C. Seleuk Gümüşpala 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeıriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

[Beddec 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 

[Çekti 
ESKİŞE] 

M. Şemsettin 

[Açık ü 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 

| Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 

Hamdi Mağden 
SAKARYA 

Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

îenler] 
İSTANBUL 

ibrahim Elmalı 

ıser] 
HİR 
Sönmez 

yelikj 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Bürincioğ 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Ali Rıza Uzuner 
T\ ATİ İ3TI A T*Qll 
X\_t?IlcUL-L XX.L CU1 

URFA 
Necati Aksıoy 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
öahit Kârafeaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

150 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 8 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 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) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân 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, 
(İkinei dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. —• Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
tamdır Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 606 ısayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin de ğiş tiril m esine dair 
feanum teklifleri ve Çalışma ve Plân koımisyon-
^rındam 8 eır üyedan kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon naporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

3. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil

letvekili İ. Hakkı Tekinel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 ııci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE EİR 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 Gül doğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, 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'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. 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 Kanarın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meelisi 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 Meelisi : 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. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'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 Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat tktürkçine'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 tarihi : 
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 Tevfikoğiu Hatice-
clen doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci eli) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci 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 teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
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'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 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. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 
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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. — Cumîıuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
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 Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair ıSayışjtay Başkanlığı tezkeresi ve 
ıSayıştay Komisyonu raporu (8/478) (IS. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait 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) (ıS. 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 Kesinihesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağutma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesâmhesaibı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ye Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağırtaıa tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün, 19165 takvim yılı konsolide (bilanço
suna aitt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (8/508) (IS. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Ortrman İşletmeleriyle Keres-
ite fabrikalarının 1965 yılı bilânıçıosununj sunuldu^ 
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/39Ö) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesimhesaibma ailt 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 1967 
bütçe yılı Kesinlıesalbına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıışitay 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 Müdüriüğünıüca 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin 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) (Dağıtana tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıışjtay Başkanlığı tezkeresi 



.•ile Teker 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 Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 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 bildiriminim sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. —- Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci ek, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
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I ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü 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 (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, 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'm 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 tarihi : 
1 5 . 3 . 1 9 7 1 ) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük .Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 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) 

I 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. — Mardin 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 komisyonlarımdan. seçilem 



4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici 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) 
(ıS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapııimıası hakkımda kanun tasarısı 
ffle îstanfbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılıar kanunu teklifi ve ImıaT ve İskân, IçdışLeri 
ve Plân komisyonüiarımdan 5 er üye seçilerek ku-
ruHan 7 nuımarah Geçici Komisyon rtaporu (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 İstanbul 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 
Ü3I27 sayılı Kanunla eklenen ek 'geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 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 Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık 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 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin^den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması Hakkında Başbakanlık 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 5'2 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 Çeflik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlık 
tezkeresi ve. Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtana tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilit 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1936 dioğuım-
lu Albidin Demirlbağ'ın Ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 3132 cilt 37 ve 



sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffeifcoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selami Kodal'm 
ölüm. cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adaleit Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, 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) 

• • <m< 
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I 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. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kuramları Kanununun 21 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 

| (JS. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

(Millet Meclisi 150 nei Birleşim) 


