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1- — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yugoslav Parlâmento Heyeti Reisi Moshe 
Pijade'nin, memleketimizde kaldıkları müd
detçe kendilerine gösterilen misafirperverlik
ten dolayı Büyük Millet Meclisi Reisliğine gön
derdiği teşekkür telgrafı okundu ve alkışlandı. 

Kore Türk Silâhlı kuvvetlerine mensup 
astsubaylara, 5802 sayılı Kanunun .16 nei mad
desinin (B) fıkrasının tatbik edilmesi hakkın
da İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan ka
rarname suretinin gönderildiğine dair 'Başve
kâlet tezkeresi okundu. 

Gündemdeki soruların kanun liâyiha ve tek
liflerinden sonra görüşülmesi hakkındaki öner-

Sözlü sorular 
.1. — Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'in, Ova- I 

eık Kazasının Havaçor, Merho ve Munzur su
ları ile sulanması ve bu bölgenin elektriklen-
dirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne, 1951 
yılından itibaren Tunceli Vilâyeti dahilindeki J 
nahiye ve köylerden kaçına yol yapıldığına ve j 
bu yıl köy yolları için ne miktar tahsisat ay- I 
rıldığma dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1091) 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
m, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkındaki söz
lü soru önergesi, Millî Eğitim Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1094) 

Lâyiha 
1. — Tarım işçilerimin demek kurma ve 

toplanma haklarına dair 11 numaralı Söyleşme
nin tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/621) 
(Tarım ve Çalışma komisyonlarına); 

Teklifler 
2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

alelûmum seyyar sağlık -memurları, sıtma sa
vaş memurları, sıtm'a sağlık koruyucuları ve köy 
sağlık memurları ile stajyer fcöy sağlık mömurik-
rına hayvan yem bedeli veya motorlu vasıta 
masrafı verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/534) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
komisyonlarına) ; 

3. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erikut'-

geler kabul edildi. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin heyeti 
umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

S. V I . 195-3 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu İstanbul Mebusu 
M. Kurbanoğlu F. Tekil 

(Kâtip 
Rize Mebusu 

A. Morgu 

Yazılı sorular 
1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

I yaeıgi'ller'in, Radyo ve Anadolu Ajansı hak
kındaki yazılı soru önergesi, Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/1092), 

J 2. — Trabzon ıMebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
| lu'nun, 1950 - 1953 yılları içinde yabancı menı-
I leketlere satılan ve teslim edilen hububat mik

tarı ile Toprak Mahsulleri Ofisinin alıcılarla 
yaptığı mukavelelerin hükümlerine, 1951 ve 
1952 kampanyalarından mubayaa edilen hu
bubatın dâhildeki satış miktarına dair yazılı 
soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1093) 

un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 47 nei ımaddesinin ikinci fıkrasının 
değiştirilmesinle ve bu maddeye bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/535) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına); 

4. — Niğde Mebusu Necip Bilge ve iki ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nei madesinin j ben
dine bir hüküm ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/536) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

Rapor 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve îçişlerd, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/534) (Gündeme), 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BEİS — Beisvekili Muzaffer Kurbauoğlu 

KATİPLER : Ahmet Morgil (Rize), Fünızan Tekil (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Tam yoklama yapıldı). 

2. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, 
334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 458, 464, 476, 
480) 

REİS — Çoğunluk vardır, Birleşimi açıyo
rum. 

REtS — Tümü üzerinde müzakereye devam 
ediyoruz. 

Söz Adalet Bakanımndır. 
ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKt Çl-

ÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arkadaşlarım, 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında bâzı Mebus arkadaşlar tara-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLABI 

1. — Elâzığ jMebusu Ömer Faruk Sanaç ve 
Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, Gelir Ver
gisi Kanununun 24 ve 30 ncu maddelerinin ta
dili hakkındaki kanun tekliflerinin Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Maliye Komisyonu 
Reisliği tezkeresi (3/496, 2/528, 532) 

Yüksek Başkanlığa 
Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'in, Gelir 

Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasının tadiline ve Sinob Mebusu Muhit Tü
merkan'm, Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tekliflerinin komisyonumuzca yapılan görüşme
sinde : . 

Gelir Vergisi Kanununun tadili hakkındaki 
kanun tekliflerinin halen Geçici Komisyonda 
konuşulmakta bulunmasına göre bü tekliflerin 
de mezkûr komisyona tevdiine karar verilmiş 
bulunduğundan muktezasının ifası için teklifle
rin birlikte gönderildiğini arzederim. 

Maliye Komisyonu Reisi 
Rize 

İzzet Akça! 

REİS — Tezkereyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir, teklifler Geçici Komisyo
na verilecektir. 

Gündemle ilgili bir takrir vardır. Okuna
caktır : 

Yüksek Reisliğe 

Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular
dan evvel görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Balıkesir Mebusu 
Müçteba Iştın 

REÎS — Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü 
sorulardan evvel görüşülmesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Haklarında ivedilik kararı verilen işlere ge
çiyoruz. ,. 

Köy Kanunu tasarısının komisyona verilen 
bâzı maddeleri henüz gelmediği için onu geçi
yoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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fmdan verilen ve Adalet Komisyonunca hayli
ce üzerinde çalışılan ve nihayet Yüksek Meclise 
arzedilen teklifler üzerinde muhalefet sözcüleri 
ve muhalefete mensup Milletvekili arkadaşlar 
konuştular, tenkid ve itirazlarda bulundular. 
Buna karşı da teklif sahibi arkadaşlar, bilhassa 
komisyon sözcüsü ve başkanı da gerekli cevabı 
verdiler, etraflı izahatta bulundular. Ben burada 
bu mevzua tekrar temas etmek suretiyle huzuru
nuzu işgal edecek değilim, sadece iki nokta hak
kında yüksek huzurunuzda mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Bunlardan birisi Faik Ahmed Barutçu 'nun, 
Hükümetin, beliren, kendisini hissettiren bu ih
tiyaca rağmen mevzua el koymadığı ve harekete 
geçmediği ve bu yolda teşebbüsü mebuslara bı
raktığı yolundaki beyanıdır. 

ikincisi de metin hakkında gayet basit olarak 
görüşümüzü arzetmektir. 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımıza ve heye
ti celileye hemen şunu arzedeyim ki, Hükümet 
olarak Türk Ceza Kanunu üzerinde ehemmiyeti e 
ve hassasiyetle durmaktayız. Ceza Kanununun 
tatbikatında ve Ceza Hukuku nazariyatında de
ğerli bilgiye, tecrübeye ve ihtisasa sahip olan 
hâkim arkadaşlarımızdan ve Ceza Hukuku pro
fesörlerinden teşkil ettiğimiz bir heyet altı aydan 
beri vekâletimizde müstemirren çalışmakta ve 
Ceza Kanunu üzerinde revizyon yapmaktadır. 
Bu çalışmalar 1 - 2 ay daha devam edecektir. 
Revizyon işi bittikten sonra hazırlanacak olan 
metni tabedip başta üniversitelerimiz olmak üze
re memleketin değerli hukukçularına, hâkimle
rimize, barolarımıza ve bilhassa mebus arkadaş
larımıza birer nüshasını takdim edeceğiz. Bütün 
buralardan gelecek olan tenkidleri, irşatları ve 
ikrazları da göz önünde tutarak yeniden bir in
celeme yaptıktan sonra tanzim edilecek tasarıyı 
Yüksek Meclise arzedeceğiz. (Bravo sesleri) 

Binaenaleyh biz bu mevzuda Hükümet olarak 
hassasiyetle işi takip etmiş bulunuyoruz. Arka
daşımızın bu yolda endişe etmemesini, emin ve 
mutmain olmasını bilhassa rica edeceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Adliye 
Vekilinden bir sual soracağım. 

REİS — Müsaade edin, sual sonunda sorulur. 
şimdi sırası değildir. Tüzük hükümlerine göre ev
velâ vekilin izahat vermesi icabeder. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Demir 
tavında dövülür. 
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ADALET VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-

DAĞ (Devamla) — Bâzı arkadaşlarımızın ken
disini hissettiren ihtiyaçlar karşısında Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinde yer alan infaz 
sistemine ve ehliyeti cezaiye prensibine taallûk 
eden ve ayrıca bâzı ceza maddelerinin kifayetsiz 
müeyyideleri ihtiva etmesi dolayısiyle bu müeyyi
delerin şiddetlendirmesini tazammun eden teklif
lerine, halen müstacel bir ihtiyaca cevap teşkil 
etmesi ve hazırlamakta olduğumuz tasarının 
epeyce bir zamana tevakkuf etmesi itibariyle Hü
kümet olarak, esas itibariyle katılıyoruz ve yük
sek tasvip ve takdirinizi diliyoruz. 

ARÎF HİKMET PAMUKOĞLÜ (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar; bundan iki celse 
evvel, Millet Partisi Meclis Grupu adına, yük
sek huzurunuza takdim edilmiş bulunan Ceza 
Kanunu tadilleri teklifleri üzerindeki tenkidi 
arzettim. O tenkide, evvelâ komisyon başkanı 
Sayın Halil özyörük - her nedense bilmiyorum, 
her halde sinni şeyhubat hasabiyle değilse belki 
parti zihniyetiyle - dikkat buyurmamış olacaklar, 
benim ismimi andılar ve «Demokrasi babında 
hak ve hürriyetleri teminat altına almak hu
susunda, Demokrat Parti muhalefette iken yap
tığı vait ve taahhütlerine aykırı olarak, ikti--

i dara geçince ciddî bir teşebbüse geçmemiştir. 
Antidemokratik kanunlarda, hürriyeti takyit 
ve tahdit eden Ceza Kanununa hiçbir tadil ya-

j pılmamıştır» dediğini ifade ettiler. Kendile
rine bu kürsüden teşekkür ederim. Çünkü, Mil
let Partisinin Meclis Grupu adına bu kürsüde 
tam 17 sahife tutan bir tenkid okumuştum. Es
ki bir hukukçu, yıllar boyunca, bu memleketin 
adlî' mekanizması başında, Temyiz Reisliği yap-

j mış ve bu memlekette Adliye Vekâleti sandal-
J yasma oturtulmuş olan Halil özyörük, bula 

bula nihayet 17 sahife içerisinde bir cümle bul
muş. Demekki onda dokuzu kabul etmiştir. Bu 
itibarla ben de kendisine teşekkür ediyorum. Yal
nız bir noktaya işaret edeyim ki, bu yüzde bir 
de hakikata uygun değildir. Kendileri bir hu
kukçu olarak çok iyi bilirler. Çünkü Hukuk Fa
kültesinde üniversitenin açılması ve derslerin 
başlaması dolayısiyle, uzun yıllar kendisinin 
matbuata aksteden mütalâa ve' fikirlerini oku
duk. O zaman, Halil özyörük'ü hak ve hürri-

I yetin müdafii olarak görüyoruz: (Ba memlebet-
i te adalet sahasında huzursuzluk var.) diye bar 
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bar bağıran bir mücahit ve kahraman olarak 
görüyoruz! (Gürültüler). 

BEİS — Rica ederim Arif Hikmet Bey mev
zu üzerinde kalın, meseleyi şâhsüeştirmeyin. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
— Aynı mevzu üzerinde konuşuyorum, tenkid 

üzerinde konuşuyorum. 
REİS — İstirham ederim, meseleyi şahsileş-

tiriyorsunuz. Mevzu üzerinde konuşun. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

— Asla şahıs üzerinde konuşmuyorum. (Soldan 
gürültüler, «daha nasıl şahsi konuşacaksın?» 
sesleri). Aynı mevzu üzerinde hak ve hürriyet
lerin teminat altma alınması üzerinde konuşu
yorum. 

REİS — Konuştuğumuz Ceza Kanunudur. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

— Tabiî, biliyorum. Esastan ayrılmıyorum. 
O itibarla dünkü antidemokratik kanunları 

tenkid eden Halil özyörük nasıl oluyor da bu
gün, onları teşdit eden Ceza Kanunu tadili do-
İayısiyle, müdafaa ediyor? Nasıl oluyor da hür
riyetin Ceza Kanuaanun, belirttiği şekilde te
minat altına alındığını, bu kürsüden ifade edi
yor? Ve : «Bu demokrasiye uygundur.» diyor ve 
Demokrat Partinin hareketinin yerinde olduğu
nu ifade buyuruyor? 

Arkadaşlar, kendilerine yalnız şunu hatır
latmak isterim ki, Demokrat Parti iktidara 
geldiği andan bugüne kadar Sayın Halil özyö
rük, Adliye Bakanı sıfatiyle bu kürsüde hay
van hırsızlığı yapan çingenelerin mevkufen 
muhakeme edilmeleri demokrasiye aykırıdır, diye 
bu hususta teklifte bulundu. Bahsettiği teklif 
işte bu tekliftir. Bunun haricinde ne yapılmif-
tır., soruyorum? 

Matbuat Kanunundan 30 ncu madde çıka
rıldı. Ifakat Hükümet pişman olmuş ve onu 
yeniden diriltmek için sonradan teşebbüse geç
miştir. (Gürültüler). 

REİS — Esastan ayrılmayın Pamukoğlu.. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

— 159 ve Ş73. ncü madde üzerinde konuşuyo
rum, esastan ayrılmıyorum., 

REİS -rt-. Ceza Kanunun tadilleri üzerinde 
kalmanızı rica ediyorum. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
Aynı mesele üzerindeyim. Sonra, aynı hükmü 
şiddetlendirmek üzere 159 ncu madde sevkedi-
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liyor. Şimdi 159 ncu maddeyi yerden yere vuran 
Demokrat Parti içten ve dıştan gördüğü tenkid 
muvacehesinde şimdi Adalet Bakanı sormak 
istediğim soruya cevap verdi tasarıyı geri çek
miyor şimdiki teklife iştirak ettik diyor, üç, 
dört gün evvel bu kürsüden ifade ettiğim ten-
kidlerin, Hükümet ile ne alâkası vardır, diye 
haykırıyorlardı. Şimdi ise alâkasının olup ol
madığını bizzat kendileri ifade ettiler. 

Demek ki Demokrat Partinin zihniyeti;" ay
nen dünkü zirniyetin ta kendisidir. Biz bu ba
kımdan tenkid edeceğiz ve tenkidimiz yerinde
dir, ve elbette tenkid etmekte devam edeceğiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, bilâhara diğer 
noktalar üzerinde duracağız. (Allah Allah ses
leri, gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun efendim, geçen 
birleşimde tebliğ ettiğim şekilde kifayeti mü
zakere takrirlerini oyunuza arzedeceğim... 

OSMAN BÖLÜKB AŞI (Kırşehir)—Takrir 
aleyhinde konuşacağım. (Gürültüler) 

REİS — Osman Bey, bir saniye müsaadenizi 
rica ederim. Takrirler okunsun. 

Başkanlığa 
Türk Ceea Kanununun bâzı maddelerinin ta

dili hakkındaki tadil tekliflerinin tümü üzerin
deki görüşmelerin kifayetini ve maddelere geçil
mesinin reye koulmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Gümüşane 
Pertev Arat Vasfi Mahir Kocatürk 

Sayın Başkanlığa 
Tümü üzerindeki görüşmeler kâfidir. Madde

lere geçilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Bedri Nedim Göknil 

REİS — Osman Bey, takrir aleyhinde bir ki
şiye söz verilir, buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, muhalefete mensup arkadaşla
rın, huzurunuza getirilmiş olan tadil teklifleri 
hakkında mütalâalarını serdettiler. Bu mütalâa
lara karşı Hükümet adına Adalet Vekili ve Ada
let Encümeni adına Başkanı ve Sözcüsü cevap 
•verdiler onların tenkidler hakkında serdettiklerî 
mütalâalara karşı, muhalefet mukabil mütalâa
larını serdetmedikçe mevzuun tebarüz etmiyece-
ğini elbette takdir edersiniz. Ceza Kanununun 
tadili gibi bu kadar ehemmiyetli bir mevzuda ki-
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fayeti müzakere takrir kifayeti müzakere tak-
rirleriyle muhaleete konuşmak imkânı verilmi-
yecek olursa... (Soldan, gürültüler) bu Mec
liste murakabenin olduğu iddia edilemez arka
daşlar. (Soldan, hepiniz konuştunuz sesleri, şid
detli gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
Geçen Birleşimde sırada bulunan milletvekil

lerinin hepsine söz verdikten sonra... 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Hepsine verme

diniz, ben daha evvel söz istemiştim, 
REİS — Riea ederim, müsaade buyurun. 
Halk Partisi Grupu adına Faik Ahmed Ba

rutçu, Köylü Partisi Grupu adına Cezmi Türk ve 
Millet Partisi adına da Arif Hikmet Pamukoğlu 
arkadaşlarımız konuştular ve yine tekrar Arif 
Hikmet Pamukoğlu Millet Partisi örupu adına 
söz istedi, verdim. 

Binaenaleyh burada muhalefette bulunan ar
kadaşlara söz verilmedi gibi bir beyanda bulu
nulduğundan, zapta geçmesi için bu tebliği yap
mış bulunuyorum. 

Şimdi okunan takrirleri reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayeti müzakere 
takrirleri kabul edilmiştir. (Sağdan gürültüler) 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi ıka'bul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 'Türk Ceza Kanununun 12, 13, 
14, 15,16, 17, 18, 21, 46, 47, 48, 61 t 54, 55, 56, 59, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 192, 202, 
203, 204, 207,208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 
220, 222, 225, 227, 228, 230, 240, 251, 254, 258, 
264, 266, 268, 271, 273, 311, 312, 403, 404, 406, 
407, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 429, 430, 431, 
439, 440, 441, 442, 448, 449, 450, 452, 455, 456, 
457, 462, 464, 466,468,480,482,486,491,492,493, 
495, 496, 497, 498, 499, 500, 502 513, 544, 545, 
548, 566, 567, 568, 571, 572 nei maddeleri aşa
ğıdaki yazılı şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 12. — îdam cezası, buna mahkûm 
olan kimsenin asılması suretiyle hayatının iza
lesidir. 

îdam cezası, mahkûmun mensup olduğu din 
ve mezhebin hususi günlerinde icra olunmaz. 
Mahkûmlar birkaç kişi olursa birbdrinin karşı-
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smda asılmazlar. Gebe kadınlar doğurmadık-
ça, akıl hastalığına duçar olanlar iyileşmedik-
çe idam cezası infaz olunmaz. 

îdam cezası thükmolunan kimse hakkında 
mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahkemesince tas
dik ve Türkiye Büyük Millet Meclisince tasvip 
edildikten sonra icra mahallinde, mahkeme he
yetinden bir zat ile Cumhuriyet Müddeiumumi
si, tabip ve zabıt kâtibi ve hapishaneler idaresi 
memurlarından Ibiri hazır oldukları halde mah
kûmun huzurunda hüküm okunması suretiyle 
infaz olunur. 

Mahkûmun mensup olduğu dinin ruhani sı-r 
fotini haiz bir zat ile mahkûmun müdafii dahi 
cezanın infazında hazır bulunabilirler. 

îdam cezasına mahkûm olan, ana veya ba
ba kaatili ise icra mahalline yalınayak, başı 
açık ve siyah bir gömlek giydirilerek ıgötürü-
lür ve hüküm bu suretle infaz olunur. 

Asılan kimsenin cenazesi merasim yapılma
dan gömülmek üzere mirasçılarına verilir. Mi
rasçıları olmadığı veya kabul etmediği takdir
de belediye tarafından gömdürülür. 

îdam cezasının infazı sureti hakkında bir 
zabıt varakası tutulur. Zabıt varakası orada 
memur olarak bulunan zatlar tarafından imza 
edilir. 

REÎS — 12 nci madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

Madde 13. — Ağır hapis cezası müebbet 
veya muvakkattir. 

Müebbet, ölünceye kadar devam eder, mu
vakkat, bir seneden yirmi dört seneye kadar
dır. Bu ceza aşağıda yazılı şekilde üç devrede 
çektirilir: 

A) Mahkûm birinci devrede cezanın onda 
birine müsavi bir müddet geceli gündü»lü yal
nız olarak (bir hücrede bırakılır. Ancak bu 
müddet iki aydan aşağı, bir seneden yukarı ola
maz. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm, 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi mucibince 
inzibati olmak üzere her defasında 'bir ayı 'geç
memek kaydiyle aynı suretle hücreye konula
bilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden 
dolayı iki sene içinde ikiden fazla hücre hapsi 
cezası almış olanlar Cumhuriyet Müddeiumu-

— 36 — 
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misinin tasvibi ile birinci dervre şartlarına tâbi 
tutulurlar. 

B) Mahkûm ikinci devrede çalışma teşki
lâtı mevcut olan ceza evlerinde çalışmaya mec
bur tutulur ve durumuna ve suçunun mahiye
tine göre ayrı gruplar halinde (bulundurulur. 

Bu devre, mahkûm mevkuf kalmış ise bu 
müddetle hücrede kaldığı müddet çıkarıldık
tan sonra geriye kalan müddetin yarısını teşkil 
eder. 

Bu kanunun 126 ilâ 133, 135, ilâ 142, 146 ilâ 
150, 152, 156, 157, 163, 202, 203, 205 ila 210, 212 
dlâ 217, 220, 221 nci ile 4% ilâ 500 ncü madde
leri ve katil ve hırsızlık suçlarının mükerrirleri 
ile alelıtlak müebbet ağır hapis cezalariyle mah
kûm edilmiş olanlar ve bakiye cezaları bir se
neden az bulunanlar, yaş ve 'bedenî kalbiliyet-
leri itibariyle üçüncü devre şartlarına dntibak 
edemiyecekleri tes'bit edilenler üçüncü devreye 
geçemezler. 

C) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu 
devrede bulunan mahkûmlar iş esası üzerine 
kurulmuş olan ceza 'evlerinde çalıştırılırlar. 
Mahkûmun ikinci devreden üçüncü devreye ge
çebil mesd için iyi bir hal göstermesi şarttır. 
îyi halin nasıl tes'bit edileceği Ceza ve Tevkif 
Evleri Nizamnamesinde gösterilir. 

üçüncü devreye geçmek hakkını kazanan 
mahkûmllardan Adalet Vekâleti, yol, dnşaait, ma
den, orman ve deniz alvcıhğı ekipleri teşjkfill ede
bilir. 

Müebbet ağır hapis otuz altı sene üzerinden 
hesap edilerek muvakkat ağır hapsin tabi oldu
ğu şartlar altında geçer. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, 
infaza taallûk eden hükümlerin değiştirilme
sinde tam bir zaruret bulunduğu kanaatiyle, 
infaza mütaallik 13 ve onu takip eden madde
lerin de tadili teklifini yapmış bulunmaktayız. 

Mahkûmlar, 13 ncü madde gereğince, bu
gün cari olan sistemde, meşruten tahliye hük
mü de nazarı itibara alınmak kaydiyle, hük
medilen cezanın yarısı kadar bir müddet ka
zanmaktadırlar. Yani bir hesap ameliyesiyle 
yani 18 seneye mahkûm olan şahısların & sene 
4 ay ve küsur gün gilbi kısa bir zaman zarfın
da cemiyete serbest olarak dönmelerine bugün
kü 13 ncü madde imkân vermektedir. İnfaz
daki bu imkânın, kısmen bertaraf edilmesi' lâ-
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I zımgeldiıği kanaatindeyim. Müddetten kazan

mak hususundaki hükümleri tamamiyle çıkar
mış bulunmaktayız. Ama kanunun meriyete 
girdiği tarihe kadar suç işlemiş olanlar, haliyle 
haleni mer'i bulunan kanunun istifadeli hü
kümlerinden faydalanacaklardır. Bu, bu hal, 
Ceza Kanununa, hukuk prensiplerine tamamiy
le uygun olan bir mütalâadır. Ben bu madde
nin konuşulması vesilesiyle Adalet Bakanının 
bilhassa bâzı hususlarda nazarı dikkatini cel-
betmeyi faydalı bulurum. Adalet Bütçesinde 
iktidarımız devrine kadar hemen hemen ceza 
evleri inşası için kâfi tahsisat konulduğu gö
rülmemiş gibi bir şeydir, iktidarımız devrinde, 
1950 senesinden itibaren Adalet Bütçesinde ce
za evleri inşası için tahsisat konmaktadır ve 
bu tahsisat da, oldukça yüklüdür. Sayın Rük-
neddinı Nasuhioğlu'nun Adalet Bakanlığı sıra
sında davet ettiği bir komisyonda ben de bu
lundum ve bu infaz işlerinin düzenlenmesi 
için de icabeden tedbirlerin alınması hususu o 
komisyonca karar altına alındı. Bilhassa ceza 
evlerinin nasıl ve nerelerde inşa edilmesi lâ-
zımge'ldiği ve inşa sistemi üzerinde komisyon 
da durdu* komisyon toplantısı sonunda düzen
lenen raporda, sistemin esaslarından ve pren
siplerinden bahsedilmiş idi. Rükneddin Nasıı-
hioğlu'nun bakanlıktan ayrılmasını mütaakıp, 
bu raporun tatbik edilip edilmediği hususunu 
merakla takip ettim ve üzerinde durdum. Hattâ 
yapılan ceza evlerinden bâzılarını da _ görmüş 
bulunmaktayım. Yepyeni ve bize mahsus bir 
ceza evi inşa sistemine doğru gitmeyi: şahsan 
mahzurlu görenlerdenim. Bu konuda çok daha 
ileri çalışmalar yapmış olan memleketlerde in
şa edilmiş olan ceza evlerinden, ceza evleri 
plânlarından istifade etmek lâzımgeldiğini sa
yın Adalet Bakanı Şevki Çiçekdağ arkadaşıma 
hatırlatmakta fayda vardır. Yaptıkları ceza 
evlerinden, C tipi ceza evlerinden bir tanesi
ni intihap dairemde gördüm. Bu ceza evi bina
sı, daha ziyade bir depoya benzemektedir. Ha
vadan, güneşten mahrumdur. Rüyet sahası yok 
denecek derecede dardır. Ceza evlerine kapa
tacağımız şahısların, sağlam bünye ve dimağ 
ile cemiyet hayatına iade etmekliğimiz icabe-
der. Ceza infaz sisteminin Ibellibaşlı unsurla
rından birisi de budur. Ceza evi plânları üze
rinde kendilerine hususi olarak da izahat ver-

| dim. İCevcut plânları tekrar elden geçirmeleri 
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lâzımdır. Güneş, bol hava ve güzel manzarayı 
ceza evinin demir parmaklıklı penceresinden 
mahkûma göstermek lâzımdır. Hele mevkuflar 
ve çocuklar üzerinde infaz sırasında alacak
ları tedbirler bunun çok daha dışında kalan 
tedbirlerdir. 3 - 5 bin lira tasarruf edeceğim 
diye yüz binlerce lira sarfetmek suretiyle yap
makta bulundukları binalar, bugün her hangi 
bir infazcı tarafından maksada uygun olarak 
kabul edilemez. 

•Bundan başka, 13 ncü maddenin bugün mer'i' 
bulunan şekline uygun bir inşa tarzı da ihtiyar 
edilmemektedir. Tetkik ettiğim ceza evi plân
larında hücre sistemine çok az yer verildiğini 
müşahede ettim. Hücre miktarı ihtiyaca uygun 
şekilde plânlanmış bulunmamaktadır. Meselâ 
(C) tipi ceza evlerinden bir tanesinde iki tane 
hücre gördüm. İki değil, bu ceza evlerinin üst 
kâtının tamamının hücre olması lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Adalet Bakanlığı 13 ncü madde
yi tamamiyle tatbik etmeye karar verdiği tak
dirde şimdiden haber veririm ki, asgari 3500 
hücre yapması lâzımdır. 

RElS — izzet Bey 13 ncü madde* üzerinde 
konuşun. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Arkadaşlar, 
tamamiyle madde üzerindeyim. Madde, hücre
den bahsetmektedir. On küsur milyon liralık 
ceza evleri yapılmaktadır. Gelecek senelere 
sâri taahhütlere girişilmek suretiyle memleketin 
belki 20 - 30 milyon lirası ceza evleri binalarına 
dökülmektedir. Onun için nazarı dikkati celbet-
mekteyim. Ceza müddetini uzatmakta bulundu
ğumuza göre, 3500 hücrenin bu ceza evlerinde 
yer alması icabeder. Bunun tadbirini Adalet Ba
kanının şimdiden almasında fayda vardır. Geçici 
madde ile verilen salâhiyetin uzamaması, adaletin 
aksamanızı ve zararın önlenmesi için tedbir alın
ması lâzımgeldiğini hatırlatırım. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

YUNUS- MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Söz istiyorum. 

REİS — Geçti. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Mütaakip maddede; 
REİS — Mütaakip maddede söylersiniz. 
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Muvakkat madde 1. — 13 ncü maddenin muta-

zammm bulunduğu münferit hücre cezası, yeter 
sayıda hücre inşaatı tamamlanıncaya kadar Ada
let Vekâletince peyderpey tatbik olunur. 

Haklarında hücre cezası tatbik edilmemiş olan 
ağır hapis cezası mahkûmları, şimdiki ceza evle
rinde cezalarının dörtte üçünü ikmal ettikleri ve 
diğer evsafı da haiz bulundukları takdirde iş 
esası üzerine müesses ceza evlerine nakledilirler; 
bu gibiler 16 ncı maddedeki meşrutan tahliye 
hakkından da istifade edebilirler. 

REİS — Refet Aksoy. 
i MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Bir sual soracağım. 
ı REİS — Bu madde üzerinde konuşma bittik

ten sonra size söz vereceğim. 
I MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Peki. 
I REİS — Söz istiyen var mı? 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; oku-
j nan bu birinci muvakkat madde ve onu takip 

eden ikinci muvakkat madde, âdeta, demin ka-
j bul buyurduğunuz 13 ncü maddenin bir hük

mü mahiyetindedir. Bu, kanun tedvini tekni-
j ğine uymıyan bir usuldür. Şimdiye kadarki mev

zuat arasında esas bir maddeyi takiben mu-
' vakkat maddeler yer almamıştır. Bu itibarla 

bu iki muvakkat maddenin, maddelerin heyeti 
umumiyesi kabul edildikten sonra mevkii müza
kereye konması lâzımdır. Onun için bir takrir 

' takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 
REİS — Rifat Alabay. 
RİFAT ALABAY (Konya) — Bendeniz de 

aynı mevzua temas edecektim. Arkadaşım söy
ledikleri için vazgeçiyorum. 

REİS — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Asri ceza evlerinde, bundan evvel olduğu gi
bi cezalar tenkısa tâbi tutuluyor mu, tutulmuyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Sualinizi iyice duyama-

1 dım. Bir daha lütfeder misiniz? 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Bundan evvelki ahkâmda olduğu gibi, ; bundan 
sonra dahi asri ceza evlerinde çektirilecek olan 
cezaların bir gününü iki güne mahsup edilmesi 
hakkında komisyonun düşüncesi nedir? 

i KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma-
[ nisa) — Efendim, evvelâ Refet Beyefendinin ko-



B : 91 3. 
nuşmasına kısaca arzı cevap edeyim : Muvakkat 
maddelerin, 13 ncü maddeden sonra gelmiş ol
masında, kanun tekniği bakımından, komis
yonca bir mahzur telâkki edilmemiştir. Sebebi 
de, bu muvakkat bir ve ikinci maddeler tama-
miyle 13 ncü maddenin metni ile ilgili olup, 
Türk Ceza Kanununun mer'i metninde, 13 ncü 
madde ile 14 ncü madde arasına, muvakkat mad
de olarak, 3112 sayılı Kanunla tadil edilerek 
ilâve edilmiş bulunmaktadır, (öyle değil sesle
ri) 

İkincisi; yine tasvibinize iktiran edecek 
olan 13 ncü maddeye göre, 3 ve 4 ncü devre
lerde çalışan mahkûmların iş esası üzerindeki 
ceza evlerinde geçecek günlerinden bir günle
rinin iki gün sayılması şekli tamamiyle kaldırıl
mış bulunmaktadır. 

Yine komisyon olarak kanunun tadillerinin 
meriyete girdiği tarihe kadar istifade edenler 
hakkı müktesebi baki kalmak ve bakiye ceza
lar hakkında meriyete girecek kanun hükümle
rinin tatbiki uygun bulunmaktadır. 

REİS — Komisyon olarak, takrirle teklif 
edilen hususa iştirak ediyor musunuz? Yani mu
vakkat bir ve ikinci maddelerin kanunun sonu
na eklenmesine dair teklifi muvafık görüyor 
musunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGÎN (Devamla) — Komisyonumuzca bu iki 
maddenin kanunun baş veya sonunda bulunma
sında hiçbir mahzur mevcut değildir. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

REÎS .— Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile 13 ncü maddeyi 

takip eden 1 ve 2 numaralı muvakkat maddelerin 
kanunun sonuna alınmasını arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Betfet Aksoy 

REÎS — Reyinize arzediyoram: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. Muvakkat 
birinci niadde ile, muvakkat ikinci maddeyi lâyi-
hanm sonunda müzakere edeceğiz. 

Madde 14. — Mevkuflardan çalışmak isti-
yenler ceza ve tevkif evi dâhilinde çalıştın-
Mrilirler. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunu-
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I za arzediyorum. Kalbul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Hapifif cezası yedi günden yir
mi seneye kadardır. Kanunda açıManımıyan yer-

ı terde yukarı haddi beş senedir. 
Bu ceza para cezasından çevrilmiş olsa bile 

ı 13 ncü maddenin birinci devreye ait hükümleri 
j müstesna olanak üzere diğer hükümlerinin tesbit 

ettiği şartlar dâhilinde çektirilir. 
I REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka

bul (edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — 13 ncü maddede yazılı üçüncü 
devrenin ağır hapiste dörtte üçünü ve hapiste 
üçte ikisini iyi hal ile geçirenler meşrutan tah
liyelerini istiyebilirler. 

İkinci devreden bedenî kabiliyetleri itibariy
le üçüncü devreye geçemiyenler ve üçüncü dev-

! reden yine bu sebeple ikinci devreye iade edi
lenler ikinci devredeki mahkûmiyet müddetleri
nin hitamında bakiye cezalarının ağır hapiste 
dörtte üçünü ve hapiste üçte ikisini iyi hal ile 

| geçirdikleri takdirde meşrutan tahliye hüküm -
! lerinden faydalanabilirler. 
i REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka-
I bu'l «edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

I Madde 17. — Meşrutan tahliyeden sonra 
i eğer mahkûm bir cürümden dolayı şahsi hür

riyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya 
mecbur olduğu şartları ifa etmezse meşrutan 
tahliye kararı geri alınır. Bu takdirde meşru-

I tan tahliye halinde geçen zaman mahkûmun 
ceza müddetine mahsup edilmiyerek bakiye ce
zası aynen çektirilir, bir daha meşrutan tahliye 
edilmez. Meşrutan tahliye kararının geri alın
masını icabettiren sebeplerin vukuundan ev
vel mahkûmun ceza müddeti sona ermiş olursa 
mezkûr ceza infaz edilmiş sayılır. Eğer asli ce
zaya emniyeti umumiye idaresinin nezareti al
tında bulunmak cezası da ilâve olunmuş ise 
meşrutan tahliye halinde geçen zaman bu ceza 
müddetine mahsup edilir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Sürgün cezası gerek cürüm iş
lendiği ve gerek cürümden zarar gören şahıs ile 
mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşağı 500 
kilometre uzakta bulunan ve nüfusu 10 binden 
az ve polis teşkilâtı olan ve mahkeme ilâmında 



B : 91 3 .6 
yazılı bulunan kaza merkezlerinde mahkûmun 
ikamete mecbur tutulmasından ibarettir. Bu ce
zanın müddeti bir seneden beş seneye kadardı r. 

Ceza mevkiinin tabiî ahvali mahkûmun hayat! 
için katî bir tehlike teşkil ederse veya emniyet ve 
asayişe yahut mahkûmun sanat ve meslekinin 
icrasına taallûk eden mahzur ve mâniler bulu
nursa cumhuriyet müddeiumumisi veya mahkû
mun talebiyle sürgün cezasının infaz olunduğu 
yerdeki, hükmü veren mahkeme derecesinde bu
lunan mahkeme kararı ile sürgün yeri tebdil 
olunabilir. Bu derece mahkeme olmıyan yerler
de bu kararlar, o kaza dairesinde bulunan aynı 
derecedeki mahkeme tarafından verilir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorurn. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Hafif hapis cezası bir günden 
iki seneye kadardır. Bu ceza para cezasından 
çevrilmiş olsa bile 13 ncü maddenin birinci dev
reye ait hükümleri müstesna olmak üzere diğer 
hükümlerinin tesbit ettiği şartlar dâhilinde çek
tirilir. 

Mahkûmiyetleri bir aydan fazla ve mükerrer 
olmıyan kadın ve küçüklerin cezalarının otur
dukları yerde çektirilmesin e mahkeme karar ve
rebilir. Bu karara mahkûm tarafından riayet 
olunmadığı takdirde ceza tamamen Tre âdiyen in
faz olunur. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, buradaki kelime (mükerrer) mi, yoksa 
(Mükerrir) mi?.. (Mükerrir) olması lâzımdır. 

SÖZCÜ ŞEMÎ ERCÎN (Manisa) — Mü
kerrir. 

REÎS — Komisyon tarafından (Mükerrir^ 
olarak tashih edilmiştir. 

REÎS —- Maddeyi tashih edilmiş sekli ile oyu
nuza arzediyorurn. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Fiili işlediği zaman şuurunun 
veya harekâtının serbestisini tamamen kaldıra
cak surette akıl maluliyetine müptelâ olan kim
seye ceza verilemez. Ancak, bu şahsın muhafaza 
ve tedavi altına alınmasına hükmolutıur. 

Muhafaza ve tedavi altında bulundurmak 
müddetle mukayyet değildir. Şu kadar ki, mu
hafaza ve tedavisine hükmolun|an şalı ıs, muhafaza 
ve tedavinin icra kılındığı müessesenin mesul he-
kimliğince salâhın tıbben tebeyyün ettiğine ve 
maluliyeti sebebiyle yeniden suç işlemesi ihtimali 
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} bulunmadığına dair verilen rapor üzerine hük

mü veren mahkemece serbest bırakılır. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bu (Tedavi altın-da bulundurmak) dan 
sonra bir virgül ister, kâtip beyefendi de okurken 
orada durakladı. 

.REÎS — Komisyon iştirak ediyor mu efendim ? 
SEMİ ERCÎN (Manisa) — iştirak ediyoruz. 
REİS — Komisyon da iştirak ediyor. Madde

yi oyunuza arzediyorurn. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Fiili işlediği zaman şuurunun 
veya." harekâtının serbestisini ehemmiyetli derece
de azaltacak surette akli maluliyete müptelâ olan 
kimseye verilecek ceza aşağıda yazılı şekilde in
dirilir : 

1. ÖJüm cezası yerine 15 seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis; 

2. Müebbet ağır hapis yerine 10 seneden 15 
seneye kadar ağır hapis; 

.'). Amme hizmetlerinden müebbet memnui-
yet yerine muvakkat memnuiyet; 
cezaları hükmolunur. 

Diğer cezalar üçte birden yarıya kadar indi
rilir. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel; buyurun. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim, mâruzâtım bir kelimeye ait olacak
tır. 

Bizini' demin kab.ııl ettiğimiz 1'2 nci maddede 
ölüm cezasının adı, idam cezasıdır. Burada ölüm 
cezası deniyor. Vani (idam cezası) tâbirini muha
faza etmek lâzım, (ölüm cezası) yerine (idam ceza
sı) diyelim. Yukarda (idam) iolduğuna göre bura
da. (ölüm cezası) demek doğru değildir. O şe
kilde tashihini rica ediyorum. 

REÎS — Bu tashihe komisyon iştirak edi
yor mu? 

SÖZCÜ SEMİ ERGİN (Manisa) — İştirak 
ediyor efendim. 

I REÎS — Maddenin o fıkrasını tekrar okutu
yorum efendim: 

« 1 . îdam cezası yerine 1(5 seneden aşağı :oU 
mamak üzere ağır hapis; 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bu 47 nci maddede, fiili işle
diği zaman şuurunun veya harekâtının serbesti-
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sini ehemmiyetli derecede azaltacak surette aklî 
maluliyete müptelâ olan kimseye verilecek ceza 
filân . . . . dendikten, sonra", ölüm cezası yerine 
15 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis . . . . 
deniyor. 

Arkadaşlar, hukukçu değilim ama, hekimliğe 
ve hastalık mevzuuna, akıl hastalığı mevzuuna, 
ruh hastalığı mevzuuna taallûk eden bu suçlarda 
müsaade buyurunuz da hekim arkadaşlarınızda 
bir iki kelime konuşmak salâhiyetini haiz olsun
lar. 

Bir saralı tasavvur buyurunuz arkadaşlar, 
saralının, nöbetinin başladığı anla tabiî hali 
arasında geçen uzun veya kısa bir zaman zarfın
da işliyebileceği birçok cinayetler, birçok efal 
ve harekât olabilir. Böyle bir vaziyette cürüm 
işlemiş bulunan bir saralı bu madde ile idam
dan kurtuluyor. Güzel. Fakat idamdan kur
tuldu diye iyileşince, aklı başına geldikten sıonra 
onu nasıl 15 sene hapiste yatırabiliriz? Çünkü 
:o adam o anda şuuruna, kendisine sahip değil
dir. 

Keza sara olmayıp da cinayetin bâ
zı eşkâlimde, iradesine sahip olmıyan, 
muhakemesine sahip olmıyan bir adamın 
yaptığı bir fiilden, işlediği bir cinayetten dola
yı ama idam etmiyor da cezayı 15 seneye indi
riyor. 15 sene yerine 10 seneye indiriyor. Ya
hut cezasını her hangi şekilde tahfif ediyor. 
Müsaade ederseniz arkadaşlar, bu mevzu üze
rinde esaslı şekilde incelemeler yapılsın. Yal
nız cezacılara değil, ruh hastalığı mütehassısla
rına, pataloglara da bu hususta söz hakkı ve
rilsin. 

Burada bir mesele daha tahaddüs ediyor 
arkadaşlar; bir fiili işlediği esnada şuurunun 
veya harekâtının serbestliğini ehemmiyetli de
recede azaltacak hâdiseler falan filân.. Güzel. 
Yalnız tatbikatta çok acı ve feci şeylere rast-
geliyoruz. Bazan cinayeti hasta olduğu sırada, 
şuuruna sahip değilken işledi diye eline bir ra
por veriliyor. Bir ay, iki ay timarhanede yat
tıktan sonra aramızda o adamlar salma geziyor
lar. Binaenaleyh müsaade buyurursanız, bu me
selenin, şuuruna sahip olmıyan insanların, şuu
runa sahip olmadığı zamanlarda işlediği cü
rümler meselesini komisyona iade edelim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) .— Onlar 
geçti, maddesinde. 

REÎS — Müsaade buyurun devam etsin. 
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I BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Ar

kadaşlar bendeniz 46-47 nci maddeleri yeter 
bulmuyorum. Demin 46 ncı maddede söz ala
caktım, fakat muhterem Başkan çarçabuk reye 
koyduğu için alamadım. Onun için 47 nci mad
dede arzediyorum. Binaenaleyh bu maddelerin 
hükmü maksadın teminine kâfi değildir. 47 nci 
maddeyi komisyona iade edelim, orada bu mad
de hükmü, akıl ve ruh hastalıkları mütehassıs
ları tarafından incelenerek ondan sonra Heyeti 
Celilenize getirilsin, bunun çok muvafık olaca
ğı kanaatinde olduğumu arzederim. 

REİS — 46 ncı madde çarçabuk değil, vak
tinde oya arzedilmiştir. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Çar
çabuk olmuştur. Hiç etrafınıza bakınmıyorsu-
nuz sayın Reis. (Gülüşmeler) 

j REÎS — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, gerek 46 gerekse 47 nci mad
deler bütün dünya ceza mevzuatında, kanunu
muzda yer aldığı şekildedir. Yani 47 nci mad
dede yalnız cezanın miktarı artırılmaktadır. 
Sayı Burhanettin Onat arkadaşımız bir misal 
verdiler, dediler ki, sara nöbeti sırasında cina
yet işlendiği zaman şuurunu tamamen kaybet
miş olan bu adama bu kadar ağır bir cezayı, 
yani idama mahkûm olunacak bir insana 15 se
neyi nasıl veririz dediler. Tatbikatta misalleri
ni görüyoruz. Tam sara nöbeti halinde işlenen 
suçlarda Ceza Kanununun 46 ncı maddesi tat
bik edilir, cezadan muaftır. Kanun ve tatbikat 
bunu sarih olarak kaydetmiştir. 47 nci madde
ye misal olmak üzere müddeiumumilik haya
tımda şahit olduğum bir hâdiseyi nakledeyim. 
Temizliğe itina vasfında Fobi hastalığına müptelâ 
bir kadın, hizmetçinin bardağı temizlemediği 
zehabiyle kafasına bastonu vuruyor, öldürüyor. 
Bu kadın tam mânasiyle deli değildir, yalnız 
temizliğe itina, Fobi hastalığı. Nereye giderse 
mutlaka bu hastalığın arazını gösterir. Bunlar 
her vakit cinayet işliyebilirler. Fakat deli de
ğildirler. 47 nci madde bunlara tatbik edilecek
tir. 

Eski kanunda bu gibi hallerde, idama mah
kûm olacaklara sekiz sene veriliyordu. Sekiz 
sene çok azdı. Komisyon on beş seneye çıkardı. 
Vê  çok yerindedir. (Sual sesleri) 

RElS — Milletvekilinden sual sorulmaz. 
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BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ben 

söz istedim. 
REİS — Sinan Tekelioğlu. (Vazgeçti sesle

ri). 
Talât Vasfi öz. 
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Efendim, 

gerek muhterem hukukçu arkadaşlarımın ve 
gerek kıymetli arkadaşım Dr. Burhanettin Onat'-
ın hakkı var. Her iki fikri telif edebilmek için 
konulan terimlerde bir tadil yapmak mecburi
yeti hakikaten mevcuttur. 

47 nci maddede filhakika Başıbüyük arka
daşımın ifade ettiği gibi, hâdiseler mevcut ol
makla beraber 46 daki aynı terimler kullanıl
mıştır. «Azaltacak surette akli maluliyete müp
telâ olan kimse» deniyor. Bu kelimenin ifade et
tiği mâna gayrı kabili tedavi bir illetle malûl 
olan hastalara taallûk eder. Bu illetle malûl bir 
hastaya ceza terettüp etmemek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarımın söylediklerinden 
anlıyorum ki; kendileri de aynı düşüncededir
ler. Burada «Akli teşevvüşe müptelâ» tâbiri 
kullanılırsa hiçbir iltibasa mahal kalmıyacak-
tır. Demin bir hukukçu arkadaşla istişare et
tim, diğer maddelerde de aynı terimler tekrar 
ediyormuş, hatayı tekrar etmekten Yüksek Mec
lisinizi tenzih ederim. 

REÎS — Burhanettin Onat Buyurun. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, Başıbüyük arkadaşım 47 nci 
maddeyi izah ederken bana daha ikna edici bir 
misal vermiş olsa idi daha çok memnun olacak, 
kendilerine müteşekkir bulunacaktım. Demin 
sarayı misal olarak gösterdiler. Bunun arazı 
gibi, enzarı gibi neticeleri ve tevlit edeceği akı
betler de katidir. Fakat bana verdikleri bu fo
bi misali 47 nci maddedeki hükümleri mazur 
gösterecek mahiyette değildir. Ne imiş; bir ka
dında fobi varmış, mikroptan korkarmış, hiz
metçisi, bardağını yıkamamış diye kaldırmış 
bastonunu kafasına vurmuş. . . Mikroptan kor
kar da o, adam öldürmekten nasıl korkmaz? 
Mikroptan korkmuş da adam öldürmekten kork-
mamış, binaenaleyh cezası 15 seneden üç seneye 
indirilmelidir. Olmadı arkadaşlar. Bâzı fartı 
taharrüşiyetler vardır. Onların da şimdi bura
da tekniğine girişip akademik bir münakaşa aç
manın ne yeri ve ne de mevsimidir. Onun için 
onu mütehassıslara^ bırakarak yalnız şu kadarînı 
söylüyorum ki, basit değil, ancak fartı tahar-
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i rüşiyetler ya 46 veya 47 nci maddeye girer. 

Ama kendilerinin bahsettikleri bu misal bu 
İ t 

maddeye giremez. Böyle bir hal suçluyu ne 
idamdan kurtarır ve ne de cezasını hafifletir. 
Binaenaleyh bu mevzuların ben, yine mütehas
sıslara bırakılmasını ve bir tıp heyeti tarafın
dan bu iki maddenin yeniden incelenmesini tek
lif ve rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Manisa) — Efendim; Türk Ceza Ka
nununun 46 ve 47 nci maddeleri, akli maluli
yet dolayısiyle cezadan muaflığı istihdaf eden 
iki maddedir. Akli maluliyet ya tam olur, ce
zadan tam mânasiyle muaf tutulur. 47 nci mad
deyi müsaadenizle okuyayım: «Fiili işlediği za
man şuurunun veya harekâtının serbestisini 
ehemmiyetli derecede azaltacak surette akli 
maluliyete müptelâ olan kimseye» tâbiri kul
lanılmıştır. 

(Sayın Burhanettin Onat arkadaşımız; hu
kukçulardan ziyade tabip arkadaşların bunu 
birlikte mütalâa edecekleri bir mesele olarak 
kabul ediyorlar, 

Adalet Komisyonunuz bu iki maddeyi ted
vin ederken medeni memleketlerin, en son, akli 
ve yarı akli maluliyetlerle müptelâ olanlar hak
kında tatbik ettikleri hükümler üzerine durdu. 

47 nci madde tadil şekliyle en yeni Ceza 
Kanunu olan ve 1942 de çıkarılan İsviçre Ceza 
Kanunundan alınmış bulunmaktadır. Bu ba
kımdan 47 nci maddenin aynen kabulünü si-
tirham ederim. 

REİS — Komisyondan bir soru vardır. «Akli 
maluliyete müptelâ olan» tâbirinin tasrihini is
tiyorlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGİN (De
vamla) — Kanuni bir ıstılah olarak daima ve 
bütün Ceza kanunlarında «akli maluliyet» ola
rak kullanılmıştır. Bunun aynen ipkasını rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim, bir takrir var, okutuyo
rum : 

, , Yüksek Başkanlığa 
47 nci maddenin, surette, kelimesinden son

raki (akli ...maluliyete müptelâ olan) yerine 
(akli teşevvüşe mâruz bulunan) teriminin kul
lanılmasını arz v& teklif ederim. 

Ankara 
I Dr. Talât Vasfi öz 

« T -
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REİS — Komisyon bu takrire iştirak et

memektedir. Takririn dikkate alınıp alınma
masını oyunuza erzedeceğim. Dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

[Madde 48. — Suçu irtikâp ettiği esnada 
arızi bir se'bepten dolayı 46 ve 47 nei madde
lerde münderiç akli maluliyette bulunan kim
seler hakkında o maddelerdeki ahkâm tatbik 
olunur. 

İhtiyari sarhoşlukla, veya ihtiyari ile kul
lanılan uyuşturucu madde tesiriyle işlenen 
fiiller bu madde hükmünden hariçtir. 

REİS — Söz istiyen var mı ? 
ŞÎFAT ALABAY (Konya) — Efendim, bu

rada (suçu irtikâp ettiği) deniliyor. (İrtikâp) 
teknik bir kelimedir. [Bilhassa memurlar hak
kında kullanılır. Bunun için irtikâp yerine 
(işlediği) denilmesini rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Manisa); — İştirak ediyoruz. (Suçu 
işlediği) olarak düzelecektir. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Bendeniz de ay
nı noktaya temas edecektim, arkadaşımız söy
lediler. Yalnız ayrı bir nokta vardır onu da 
bendeniz arzedeyim : (Bu maddenin ikinci sa
tırında (akli maluliyette bulunan) denilmekte
dir. Bu ibare noksandır. Doğru olabilmesi 
için (akli maluliyet halinde bulunan)' denmek 
icabeder. (Halinde)ı kelimesmin ibareye ilâvesi 
lâzımdır. 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Komisyon olarak aynen 
her iki teklife de iştirak ediyoruz. 

REİS — Komisyon iştirak ediyor. Maddeyi 
tashih edilmiş" şekliyle oyunuza arzediyorum: 
Kaibul edenler ..*, Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 51. — Bir kimse haksız bir tahrikin 
husule getirdiği, gazap veya şedit bir elemin tesi
ri altında bir suç işler ve bu suç ölüm cezasını 
•müstelzim bulunursa müebbet ağır hapis cezası 
ve müelbbet ağır hapis cezasını müstelzim bu
lunursa yirmi dört sene ağır hapis cezasına mah
kûm olur. Sair'hallerde işlenen suçun cezasının 
dörtte biri indirilir. 

Tahrik ağır ve şiddetli olursa ölüm cezası 

yerine yirmi dört sene ve müebbet ağır hapis' ce
zası yerine on beş seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir. 

Sair cezaların yarısından üçte ikisine kadarı 
indirilir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Bu maddede bir 
tertip hatası var, onu düzeltmek maksadiy-
le söz almış bulunuyorum. Maddenin üçüncü 
satırında (müebbet ağır hapis cezası) tâbiri var
dır, bunun (ağır hapis cezasına) şeklinde ol
ması lâzımdır. Tadjhih edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Komisyon, iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGİN (Manisa) — Ediyoruz efendim. 
REİS — Komisyon İştirak ediyor. Maddeyi 

tashih edilmiş şekliyle oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 54. —• Fiili işlediği zaman on bir ya
şını bitirmiş olup da on beş yaşını doldurmuş 
olanlar, farik ve mümeyyiz olmadıkları surette 
haklarında hiçbir ceza tertip olünama.z. Ancak 
işlenilen fiil bir seneden fazla hapis veya daha 
ağır bir cezayı müstelzim cürümlerden ise bun
dan evvelki madde ahkâmı ta'tlbifc olunur. 

Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu 
fark ve temyiz ile hareket etmiş ise suçunun ce
zası aşağıda yazılı şekillerde indirilir : 

1. ölüm cezası yerine on beş seneden ekÂk 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis; 

2. Müebbet ağır hapis yerine on seneden on 
beş seneye kadar ağır hapis; cezası hükmolunur. 

3. Sair cezalar yarıya indirilir. 
Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve emniye

ti umumiye nezreti altına alınmak cezalan tatbik 
olunmaz. 

Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar, para ceza-
sındaıı, çevrilmiş olsa dahi eğer suçlu cezanın 
çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşını 
bitirmemiş ise ceza bir ıslahanede çektirilir. 

Bu mahkûmiyetler tekerrüre esas olamaz. 
REİS — Hidayet Aydmer, buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) —Muhte

rem arkadaşlar; bu 54 ncü madde mevzuu çok 
mühim bir mevzudur, bu mevzu memleketimizde 
çok feci neticeler vermiştir. Bu madde cezaya eh
liyet yaşını tâyin eder, cezaya ehliyet yaşı muhte
lif memleketlere göre değişir. Bizim memleketi
mizde ehliyeti cezaiye on beş yaşını ikmal şar-



B : 91 3.ı 
tiyle tâyin edilmiş olduğundan, çocuklar tarafın
dan ika edilen suçlar salgın halinde almış yürü
müştür. Memleketimizde her sene dört bin küsur 
adam öldürülmektedir, bir sene 365 gün olduğuna 
nazaran günde on iki vatandaş ölmektedir ve bu 
hesaba göre her iki saatte bir vatandaş boğazlan
maktadır. (Vah vah sesleri, çok fena sesleri) 
Şimdi arkadaşlar, 14 yaşını doldurmuş olan bir 
kimseye İtalya'da evlenme hakkı verilmektedir, 
Avusturya'da da 14 yaşındaki bir kimseye evlen
mek hakkı verilmektedir. Medeni Kanun tadilâ
tına göre bizde de bir delikanlı evlenecektir, baba 
olacaktır ama ehliyeti cezaiyesi yoktur. Bu, man
tıksızdır. Bizim memleketimiz sıcak iklimi muh
tevi bir memlekettir, memleketle mukayese edile-
miyecek kadar cinayet vuku bulduğuna göre bu 
yaşın 14 e tenzili lâzımgelir. 

Binaenaleyh (15 i dolduranlar) tâbiri yerine 
(14 ü dolduranlar) şeklinde tadilini teklif ediyo
rum ve bir takrir takdim ediyorum. Bunun ka
bulünü rica ederim. 

Teklif kabul buyrulduğu takdirde mütaakıp 
55 nci maddede aynı tadilin yapılması için tak
ririmi takdim edeceğim. 

REİS — izzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım. 

Cezai cihetten yaş. ehliyetinde, yaş hadlerine do
kunmadan yalnız nispetleri.değiştirmek ve 18 ya
şın sonunu, tam ehliyete kâfi görmek suretiyle 
değişiklik teklif ettik. Yaş dolayısiyle ehliyeti, 
11 yaşını bitirmiş fakat 15 yaşını bitirmemiş 
olanlar, 15 yaşını bitirmiş fakat 18 yaşını bitir
memiş olanlar, bir de 11 yaşma girmemiş; şahıs
lar olarak üç katagoride mütalaa edilmek lâzım
dır, Meselenin esası budur. 

11 yaşını bitirmiyen çocuklara işliyeceği fiil
lerden dolayı ceza verilmez. 11 yaşını bitirmiş, 
yani 12 yaşma basmış fakat 15 yaşını bitirmemiş 
olanlara işledikleri suçlardan dolayı ceza veri
lecek fakat bu cezalar, bugünkü mer 'i kanunu
muzda bulunan nispette fazla tenzilâta tâbi olmı-
yacaktır. Yani ceza miktarından az tenzilât ya
pılacaktır. Bunların adedi üzerinde ben, 1945 -
1946 istatistiklerine göre bir rakam arzedeceğim. 
Bu rakam 1945 te 3293, 1946 da 4480 dir. Yani 
12 yaşma girmiş 16 yaşma basmamış ve suç işle
miş çocukların sayısı budur. 

Bu yaş meselesinde huzurunuza getirdiğimiz 
yenilik 18 yaşını bitirmiş; olduğu halde 21 yaşını 
bitirmemiş olanlara tenzilât miktarı haricinde 
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j şudur. Tanı ceza vermekte ve bunların cezaların

dan yaş dolayısiyle tenzilât yapılmamasını temin 
etmeyi istihdaf eylemekteyiz. 

ı Türk Kanunu Medenisi 18 yaşın bitimini, rüşt 
yaşı olarak kabul etmiştir. Ceza ehliyetinde, 
bundan ayrılmaktayız. İtalyan Ceza Kanununda 
1930 dan evvel 21 yaş esas ittihaz edilmişti. Biz 
bunu aynen tercüme etmişiz. Ve biz de; bu esa
sı kabul etmişiz. İtalyanlar 1930 da bundan dön
müşlerdir. Ve onlar da tam ehliyetle, 18 yaşın so
nunu esas ittihaz etmişlerdir. 18 yaşını bitirip 
de 21 yaşını bitirmiyen suçluların adedi olduk
ça fazladır. Bilhassa kan gütme suretiyle adam 

: öldürenlerin ekserisi bu yaşta ' bulunanlardır. 
Bunların adedi elimdeki istatistiklere göre 1943 
den itibaren 5314, 4571, 5908, 10847 dir 1946 da. 
Görülüyor ki, rakamlarda bir artış vardır. Bu 
yaşta bulunan suçlular zaviyesinden durum tet
kik edilirse, hunu önlemeye matuf ve bilhassa 
Kanunu Medeni ile Ceza Kanunu arasında bir 

' ahenk sağlamış olmak için, bu teklifle gelmiş 
bulunuyoruz. Ve komisyon da bu teklifi kabul 
etmiş bulunmaktadır. Kısmi olan bu tadil ile 15 
yaşın 14 de indirilmesine de, taraftar değiliz. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Takririm 
hakkında komisyon ne düşünüyor?. 

REİS — Gerek Hidayet Aydmer'in takriri ve 
' gerekse İzzet Akçal'm tashihleri hakkında komis

yonun mütalâası nedir?. 
. ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ. 

ERGİN (Manisa) — 54 ncü maddenin ikinci sa-, 
tırmdaki «doldurmamış» kelimesi olarak yazıl -
ması lâzım gelirken, «doldurmuş» olarak yazıl
mıştır, bu şekilde tashihini riea ederim. 

Hidayet Ay diner arkadaşımızın- teklifine ge
lince; bugün .ağır ceza mahkemelerinde, adam öl
dürmekten, buna teşebbüsten mütevellit bütün 
ağır cezalıların yalnız 11 yaşla 15 yaş arasında 
değil, bütün ehliyeti cezaiye dolayısiyle hakların
da bu maddeler hükmü tatbik edilecek kimselerin 
yekûnu 4000 dir. Bu suçlar bir sene zarfında iş
lenmiş suçlar değil, geçen seneden, Temyizden na
kız suretiyle ve henüz duruşmaları bitmemiş olan 
dâvaların yekûnudur. 

14 yaşını ikmal ile, 15 yaşını doldurmamış 
olanların vaziyetleri de birbirinden farklı değil
dir. Ancak Türk Ceza Kanununun mütaakip bir
çok maddelerinde daima 15 yaş esas olarak, ço
cuk yaşı olarak alınmış bulunmaktadır. Hidayet 
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Beyefendinin teklifini kabul edersek, diğer mad
delerle olan münasebet bakımından aksaklık hu
sule gelir. 

Bu bakımdan takririn reddini ve maddenin 
tashihli şekli ile kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

komisyon sözcüsü benim takririmle kendi tek
liflerinin aynı olduğunu söylediler. Aynı ise o 
halde takririmi kabul etsinler, mesele bitsin. 

Komisyon müzakerelerinde bir arkdaşımız 
da aynı mahiyette bir hataya düşmüşlerdir, ve 
Rifat Alabay arkadaşımız tashih etmişlerdir. 
Komisyon 15 yaşını doldurmuş, ben ise 14 ya
şını doldurmuş diyorum. Binaenaleyh arada 
bir yaş fark var demektir; 

Memleketimizde katillerin vaziyeti malûm-
dur. çocuklara katil yaptırıyorlar; kanunun 
diğer maddelerine tenazur burada mevzuubahis 
değildir. Bu maddeler ehliyeti cezaiye madde
leridir, başka ehliyet maddesi yoktur. Yaptı
ğım teklif kabul edilirse 55 nci madde 44 ncü 
maddeye mütenazır olarak tadil edilecektir. O 
tadil takririni de verdim. Başkaca ehliyeti ce
zaiye maddesi yoktur ki bu maddeyi değiştir
mekle kanunun heyeti umumiyesi rahnedar 
olsun. Memleket ihtiyaçları, 14 yaşını doldu
ran şahsın bu kategoriye dâhil olmasını âmir
dir. Kabulünü rica ederim. 

REÎS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, Hidayet Aydmer yaptığı teklifle bu 
yaş haddinden bir sene indirme yapılmasını 
istemektedir. Akıl ve temyiz hassası muhite 
bağlıdır. Hayat şartları itibariyle memleketi
mizde normal olarak on beş yaş kabul edilmiş
tir. Diğer maddelerde de aynı esas vardır. Kü
çük çocuklara suç işletilmesi mevzuubahis olun
ca on beş yaşını değil de 14 yaşım doldurmı-
yanlara da yaptırılabilir. Çocuk işlediği Fiilin 
bir suc olduğunu farketmezse onu cezaya tâbi 
tutamayız. Binaenaleyh komisyonun getirdiği 
gibi maddenin aynen kabulünü rica -ediyorum. 
Reylerin bu şekilde tecellisini istirham ederim. 

REÎS - - Nuri Ocakcıoğlu. 
NURj OCAKCIOĞLU, (Mal a t ya)'..'---. Meri

yetteki 54 ncü maddeye göre, = adam öldüreıre 
asgari üç sene ceza. veriliyordu. Biraz da ce
zayı azaltıcı .sebepler olursa iki seneye kadar 
ınıi-yordıı. Hattâ bu:: hüküm katileştikten sonra 
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.' cezanın, çocuk ıslah evinde infaz edilmesi şart-
! ti, ıslah evi yoksa çocuk serbest bırakılıyordu. 
j Ben-buna meydan vermemek için hükmü teın-
' yiz ederek bililtizam fazla yatırırdım, öyle 
i kimseler vardır ki, çocuğa silâh talimi yaptırır 
l ve adam öldürtür. Onun için bu gibilere faz-
' la ceza vermekten kaçınmamak lâzımdır. în-

dirmenin az olması yerindedir. «14. yaşmı bi-
tirmiyenler» demelidir. 

Hidayet Aydıner arkadaşımızın teklifinin 
kabulü yerinde olur. 

REÎS — Komisyon sözcüsü'buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

I ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, 
I ceza ehliyeti bakımından kabul ettiğimiz pren

sibe göre 18 yaşını tam ehliyete kıstas olarak 
almış bulunuyoruz. Kısmi ehliyet 11 ile 15 yaş 
arasındadır. 15 ile 18 arasında eski hüküm-

: lerden daha ağır ceza müeyyideleri koymuş bu-
i lunuyoruz. Ceza Kanunu, 15 yaşı, bir kıstas 
; ve prensip olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bütün hükümler buna istinat etmektedir. Bu, 
• 14 yaş olarak kabul edilmektedir de ndçin 13 

v yaş olarak kabul edilmemektedir? Bu husus
ta muhtelif fikirler ileriye sürülebilir. Bir mad-

ı de üzerindeki değişiklik Ceza Kanununun bü
tün prensdplerini değiştirecektir. Teklifimizin 

1 aynen kabulünü, takririn reddini rica ederim. 
REÎS — İkinci fıkranın bininci bendinde 

(ölüm cezası) denilmektedir. (îdaım cezası) 
olarak tashih edilmesi lâzım gelmez mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ. 
ERGİN (Devamla) — Evet efendiim, idam ce
zası denmesi lâzımdır. 

PERTEV ARAT (îzmir) — Bu ıslahane tâ
birinden maksat çocuk ıslah evleri middr? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Devamla) — Evet efendim. 

L REİS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar müsaade ederseniz arzedeyim. 
' Bu mesele memleketin hayati işine taallûk eder. 

Benim takririm mucdbince 14 yaşını doldur
muş ve on beşine basmış olanlara veriliyor. Ya
ni 14 yaşını dolduracak, 15 yaşına basmış ola
cak, 'baba olacak durumda bulunacak. 

I REİS — Komisyon sözcüsü. 
i KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGİN (Ma

nisa) — Muhterem arkadaşlar; huzurunuzu iş-
| : gal .ettim,, özür dilerim. Yalnız Savın Hidayet 



Aydmer şu son cümlesinde 14 yaşını doldurmuş 
olup da 15 yaşınja basmış olanlar demektedir. Bu, 
aynı şeydir. Esasen 14 yaşını doldurup da 15 
yaşından bir gün almış olanlar 15 yaşını dol
durmuş sayılırlar. (15 yaşında sayılırlar, bitir
miş sayılmazlar, gürültüler). 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizin iklim du
rumuna göre, 15 yaşın ikmali (Gürültüler, ko
nuşmalar) . 

REİS — Arkadaşlar, hatibi işitemiyoruz, lüt
fen konuşmıyalım. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Bü
tün kanunlarımızda rüşdün başlangıcı sayılmış
tır. Medeni Kanunda da bu, böyledir. Size bu 
maddeyi aynen okuyorum : «15 yaşını ikmal 
eden küçük kendi rızası ve ana ve babasının mu
vafakati ile mahkemei asliyece mezun kılınabilir.» 
Keza, aleyhlerine suç işlenmiş olanların 15 ya
şını bitirmemiş olmaları daha fazla eczayı mucip 
bir hal olarak tesbit edilmiş. Yani 15 yaş, mev
zuatımızın her yerinde fark ve temyiz kudreti
nin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu iti
barla maddenin aynen ipkasını, Hidayet Ay
dmer arkadaşımızın teklifinlin reddini istirham 
ediyorum efendim. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

takririm yanlış anlaşılmış. Lütfen tekrar okun
sun. «Fiili işlediği zaman 14 yaşını doldurmamış 
olanlar, farik ve mümeyyiz olmadıkları takdir
de» diyorum. Takririmin kabulünü rica ederim. 

REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyonkarahisar) — 

Vazgeçtim. 
REİS — Hidayet Aydmer'ini takririni oku

tuyorum. 

Reisliğe 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkındaki teklifte 54 ııcü madde
de mevzuubahis 15 yaşın 14 olarak iesbiti mem
leket ihtiyacı bakımından zaruri olduğundan mez
kûr maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner 

Madde 54, fıkra I. 
Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup 
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da 14 yaşını doldurmamış olanlar farik ve mü
meyyiz olmadıkları takdirde haklarında hiçbir 
ceza tertip olunamaz. Ancak işlenen fiil bir se
neden fazla hapis veya daha ağır bir cezayı müs-
telzim cürümlerden ise bundan evvelki madde 
ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Komisyon iştirak etmemektedir. 
Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... Et-
miy enler... Dikkate alınması reddolunmuştur 
efendim. 

Madde tashih edilmiş bulunduğu için tashi-
han tekrar okutuyorum : 

Madde 54. — Fiili işlediği zaman on bir ya
şını bitirmiş olup da on beş yaşını doldurmamış 
olanlar, farik ve mümeyyiz olmadıkları suret
te haklarında hiçbir ceza tertip olunamaz. An
cak işlenilen fiil bir seneden fazla hapis veya 
daha ağır bir cezayı müstelzim cürümlerden ise 
bundan evvelki madde ahkâmı tatbik olunur. 

Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu 
fark ve temyiz ile hareket etmiş ise suçunun ce
zası aşağıda yazılı şekillerde indirilir : 

1. İdam cezası yerine on beş seneden eksik 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis; 

2. Müebbet ağır hapis yerine on seneden 
on beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolu-
nur. 

3. Sair cezalar yarıya indirilir. 
Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve emni

yeti umumiye nezareti altına alınmak cezaları 
tatbik olunmaz. 

Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar, para ceza
sından çevrilmiş olsa dahi eğer suçlu cezanın 
çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşı
nı bitirmemiş ise ceza bir ıslahanede çektirilir. 

Bu mahkûmiyetler tekerrüre esas olamaz . 
REİS — Maddeyi tashih edilmiş şekliyle 

oyunuza arzediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 55. — Fiili işlediği zaman on beş ya
şını bitirmiş olup da on sekiz yaşını bitirmemiş 
olanlar hakkında aşağıda yazılı şekillerde ceza 
tâyin olunur : 

1. ölüm cezası yerine yirmi seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası; 

2. Müebbet ağır hapis yerine on beş sene
den yirmi seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

3. Diğer cezaların üçte bire kadarı indirilir. 

m-
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4. Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve em

niyeti umumiye nezareti altına alınmak ceza
ları tatbik edilmez. 

Cezanın çektirilmesine başlandığı zaman on 
sekiz yâşmı bitirmemiş olanlar hakkında hürri
yeti bağlayıcı cezalar para cezasından çevrilmiş 
olsa dâhi, onlara mahsus ceza evlerinde veya 
büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısım
larında çektirilir. Bunlar on sekiz yaşını geç
tikleri zaman eğer mahkûm oldukları ceza müd
deti üç senelen ve geri kalan müddeti iki sene
den fazla ise büyük mahkûmların bulundukları 
ceza evlerine naklolunurlar. Ancak bunlardan, 
geçirdikleri müddet içindeki hal ve durumları
na göre münasip görülenler hususi ceza evinde 
VVŞŞ JWİyükJş|p mahsus ceza evlerinin hususi 
^ P | l » p d * ^konulabilir. 

Hükmün infazına başlandığı tarihte von se
kiz yaşını bitirmiş ve mahkûm oldukları ceza 
müddeti üç seneden az bulunmuş olup da geç
mişteki-hallerine nazaran hususi ceza evinde 
veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kı
sımlarında bulundurulmaları daha uygun görü
lenlerin cezalan bu evlerde çektirilir. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel söz mü is
tediniz? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Hayır. Yalnız 1 numaralı fıkradaki «ölüm» 
kelimesi.«idam» şeklinde tashih edilecektir. 

REÎS — Evet efendim. Başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi tashihle oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Hüküm zamanında 65 yaşı
nı doldurmuş olanlar hakkında idam cezası 
yerine 30 sene ağır hapis ve müebbet ağır ha
pis cezası yerine 24 sene ağır hapis cezası hük-
»oltumr. 

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 
REİS — ölüm kelimesi idam ile değiştiril-

miftir. 
Maddeyi bu tashihle kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Madde f9. — Kanuni tahfif sebeplerinden 

ayrı olarak mahkemece her ne zaman fail lehi
ne cezayı hafifletecek takdirî sebepler kabul 
edilirse âdaim cezası yerine müebbet ağır hapis 
ve müebbet ağır hapis yerine 30 sene ağır ha
pis cezası hükmolunur. 
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(Diğer cezalar altıda birden fazla olmamak 

üzere indirilir. 
REİS — ölüm kelimesi idam ile değiştiril-

• j . il i" ' 
iniştir. 

Maddeyi bu tashihle kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İMadde 68. — Bir kimse mütaadditt suçlardan 
dolayı Hüküm veya Ceza Kararnamesiyle mah
kûm edilirse cezalar bu bap hükümlerine göre 
içtima ettirilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.". Kabul edilmiştir. 

Madde 69. — Bir Hüküm veya Ceza Karar
namesinden sonra aynı kimsenin bu mahkû
miyetten önce veya sonra işlediği bir suçtan 
dolayı mahkûm edilmesi halinde cezaların iç
timai hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul1 edilmiştir. 

Madde 70. — Birden ziyade müebbet ağır 
haj>se mahkûmiyet halinde idam cezası yerilir. 

REİS — ölüm kelimesi idam ile değiştiril
miştir. 

'Maddeyi bu tashihle kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

iMadde 71. — Aynı neviden şahsi hürriyeti 
bağlıyan muvakkat cezalara mahkûmiyet ha
linde bu cezaların mecmuu tatbik olunur. 

24 seneden aşağı olmamak üzere en az iki 
ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde mü
ebbet ağır hapis cezası tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Aynı neviden para cezalarına 
mahkûmiyet halinde bu cezaların mecmuu 
tatbik olunur. 

REİS — Söz istiyen .var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir. 4̂ 

Madde 73. — Cezalardı biri müebbet ağır 
hapis ve diğeri şahsî%wiyeti bağlayıcı mu
vakkat bir ceza ise, •i'M$v,#'edilecek cezanın nevi 
ve miktarına göre on günden âz ye üç iseneden 
fazla olmamak üzere geceli1 gündüzlü bir hüc
rede tecrit edilmek suretiyle müebbet ağır ha
pis cezası tatbik olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu; 
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nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Başlka neviden hürriyeti bağ
layıcı muvakkat cezalara mahkûmiyet halinde 
bu cezaların hepsi ayrı ayrı ve tamamen tatbik 
olunur. 

İnfazdan ağır hapis, hapis, hafif hapis ve 
sürgün sırası takip edilir. 

REİS — SÖz istiyen var anı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyen-
ler.... Kabul edilimiştir. 

Madde 75. — Başka neviden para cezala
rına mahkûmiyet halinde bu cezaların hepsi ay
rı ayn tamamen tatbik olunur. 

Para cezaları sair cezailarla birleştiği tak
dirde de hepsi ayrı ayrı ve tamamen tatbik 
olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

Maclde 76. — Fer'î cezalar ve mahkûmiye
tin bütün diğer cezai neticeleri her ceza hak
kında ayn ayrı tâyin ve tatbik olunur. 

REİ& — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 77. — 1) Aynı neviden şahsi 
hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların birleş
tirilmesi halinde tatbik edilecek ceza ağır ha
piste 36, hapiste 2*5, sürgünde 15, hafif hapiste 
10 seneyi geçemez. 

2) Başka neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı 
muvakkat ceza'lann mecmuu otuz seneyi 'geçe
mez. Bu haddi aşan öeza anıktan sırası ile sür
gün, hafif hapis, hapis ve ağır hapisten tenzil 
edilir. 

3) Ağır para cezası ile hafif para cezası 
birleştiği takdirde çevrilecek cezanın nev'i ha
pistir. 

4 Birleştirilen para cezalannm şahsi 
hürriyeti bağlayıcı bir. cezaya çevrilmesi halinde 
bu ceza müddeti beş seneyi geçemez. 

5) içtima neticesinde tatbik olunacak mu
vakkat fer'î cezalar âmme hizmetlerinden mem-
nuiyet cezasında 15, muayyen bir meslek ve sa
natın icrasının tatilinde altı seneyi geçemez. 

6) Yuikarki fıkralarda yazılı yukan hadle
re baliğ olan cezalara kati surette mahkûmiyet-
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j ten sonra işlenen suçlardan dolayı tatbik edile

cek cezalar aynen tatfbik olunur. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN 

(Manisa) — Maddenin 6 numaralı bendinin fon
dan İkinci satırındaki (tatbik edilecek) tâbiri 
(verilecek) şeklinde tashih edilecektir. 

REİS — Maddeyi tashih edilen şekliyle oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler ... Etimiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 87. — Geçen maddelerin tatbikatında : 
1) 'Kabahat fiilinden dolayı sâdır olan hü- , 

kümler bir cürüm vukuunda ve cürme mütaallik 
hükümler kabahat vukuunda; 

2) Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve 
sanatın icrası hususunda tecrübesizlik ve emir
lerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işle
nen cürümler diğer cürümler mukabilinde ve sa
ir cürümler bunlar mukabilinde; 

3) Sırf askerî cürümler hakkında sâdır olan 
hükümler; 

4) Bu kanunun 6 ncı babmm birinci faslm-
daki 316, 317, 318, 319, 320, 324 ve 331 nci mad
deleriyle ikinci faslmdaki 332 ve 333 ncü ve 7 
nci babın 3 ncü faslmdaki 403 ve 404 ncü mad
delerde yazılı hususlardan dolayı verilen hüküm
ler müstesna olmak üzere yabancı memleket mah
kemelerinden verilen hükümler; 

tekerrüre esas olmaz. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 

efendim?. Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmî-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 192. — Bir kimsenin namusunu veya 
şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya itibannı kı
racak veya şöhret veya servetine zarar verebile
cek bir hususu neşir vasıtasiyle ifşa etmek veya 
ifşa mahiyetinde olmaksızın bu yolda isnatlarda 
bulunmak tehdidiyle kendisinden para alanlar 
veya başka türlü menfaat istihsal edenler ve ya
hut para almaya veya menfaat istihsaline teşeb
büs edenler bir seneden üç seneye kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandmlırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim?. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 202. — Kendisine tevdi olunan veya 
vazife dolayısiyle muhafaza, murakabe veya me
suliyeti altında bulunan para veya para 
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hükmündeki evrak ve senetleri veya sair 
malları zimmetine geçiren veya mal edinen 
memura beş seneden on seneye kadar ağır hapis 
cezası verilir ve hâsıl olan zarar kendisine ödet
tirilir. 

Zarar hafif ise ceza bir sene ağır hapisten 
başlar. 

Eğer vâki olan zarar muhakeme edilmezden 
evvel fail tarafından tamamiyle ödenmiş olursa 
ceza yarısına kadar indirilir. Ve eğer hüküm ve
rilmezden evvel tamamiyle ödenirse cezanın üçte 
bir miktarı indirilir. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim?. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 203. — Yukardaki maddede gösterilen 
fiil varidat ve masarifin terkimine veya mura
kabesine mahsus olan kayıtları, defterleri ve he
sapları bililtizam intizamsız olarak tutmak veya 
tağyir veya tahrif etmek veya ortadan kaldır
mak veya bu hesaplara ait sahih olmıyan bilan
ço ve başka evrak, defterler veya vesikalar gös
termek yahut para bulunan gurup, torba veya 
paketlerin içindekileri hakikat hilâfında irae et
mek, hâsılı ait olduğu daireleri aldatacak ve fii
lin zahire çıkmamasını temin edecek her türlü hi
le ve hud'a yapmak suretiyle vâki olmuş ise faili 
on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza
sı ile cezalandırılır. Bu fiilden dolayı hâsıl olan 
zarar kendisine ödettirilmekle beraber ayrıca bir 
misli kadar da ağır para cezası alınır. Zarar, mu
hakeme edilmezden evvel tamamiyle ödenirse ce
za yarısına indirilir. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim?. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 204. — Devlet emvalinin murakabesi 
veya teftişi ile mükellef olup da vazifelerini yap
mayı ihmal ederek zimmetin vukuuna veya art
masına sebep olanlar bir aydan altı aya kadar 
hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılmakla beraber zararın öden
mesinden dahi hep birlikte mesul olurlar. 

EE lS —• Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 205. — Bir kimse Türkiye Devleti he
sabına olarak almaya veya satmaya yahut yap-
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maya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya 
satımında veya pahasında veya miktarından veya 
yapmasında fesat karıştırarak her ne suretle 
olursa olsun irtikâp eylerse on seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Ve zarar kendisine ödettirilir. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 207. — Bir daire âmiri, kadrosundan 
muayyen olan memurları eksik kullanıp maaş 
veya ücretlerini tam alır yahut mevcut memur
ları asıl hizmetlerinden bütün bütün ayırıp ken
di şahsi işlerinde kullanır veya kendi şahsi iş
lerinde kullandığı kimseyi kadroda bulunan bit
işte gösterip maaş aldırırsa üç seneden az olma
mak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır ve 
zarar kendisine ödettirilmekle beraber bir mis
li ağır para cezası da hükmolunur. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul gen le r . . Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 208. — Devlet memurlarından her 
kim, idaresine ve nezaretine memur oldukları iş
lerde Devlet için az veya çok eşya veya malzeme 
alım veya satımında gizli veya aşikâr, 'gerek 
doğrudan doğruya kendisi, gerek başkası va-
sıtasiyle veya ortaklık suretiyle kendi kazancı 
için ticaret eder veya imalât yahut inşaatı götü
rü şekilde deruhde edenlere ortak olursa üç se
neden az olmamak üzere ağır hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

Eğer bu gibi alış verişte konıüsyon alınır 
yahut nakit veya meskukât mübadelesinde ka
zanç sağlanırsa ağır hapis cezası beş seneden az 
olamaz. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 209. — Memurlardan her kim memuri
yet sıfatını veya memuriyetine ait vazifeyi sui
istimal suretiyle kendisine veya başkasına bi-
grayrihakkin para itasına veya sair menfaatler 
temin veya va'dine bir kimseyi icbar ederse beş-
seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandın hr. 

Fail, hâkim veya Cumhuriyet Müddeiumumi
si veya bunların yardımcıları ile sorgu hâkimi 
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ise mğır hapis cezası yedi seneden az olamaz. 

Eğer bigayrihakkin ita veya vadolunan para 
veya menfaatin miktar veya kıymeti az ise ce
zanın üçte biri indirilir. 

FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Salâhiyetle müddeiumumi vazifesi gören başkâ
tiplere de bu maddenin şümulü var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGlN (Manisa) — Müddeiumumi vazifesi gö
rürken böyle bir- suç işlerse dâhildir efendim. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 210. — Memurlardan her kim me
muriyet sıfatını veya memuriyetine ait vazife
yi suiistimal suretiyle kendisine veya başkası
na bigayrihakkin para itasına veya sair men
faatler temin veya va'dine bir kimseyi ikna eder
se üç seneden beş seneye kadar ağır hapis seza
sı ile cezalandırılır. 

Fail. hâkim veya Cumhuriyet Müddeiumu
misi veya bunların yardımcıları ile sorgu hâ
kimi ise ağır hapis cezası beş seneden aşağı 
olamaz. 

Eğer memur kanunen alınmaması lâzımgelen 
bir şeyi diğerinin hatasından bilistifade almış 
bulunursa bir seneden üç seneye kadar hapso-
lunu*'. 

Eğer bigayrihakkin vâit veya ita veya temin 
olunan para veya menfaat miktar veya kıymet
çe az ise cezanın üçte biri indirilir. 

RElS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 212. — Kanun ve nizam hükümle
rine göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak 
veya yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapma
mak için rüşvet alan veya bir vâit veya taah
hüt kabul eden kimse üç seneden on seneye ka
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Şu kadar ki neticede memurun mensup ol
duğu dairenin alâkalı bulunduğu mukavele ve
ya taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, ma
aş, nişan veya sair rütbe veya mansıplar tevcih 
edilmiş yahut kanun ve nizama muhalefet vıı-
kubulmuş ise ağır hapis cezası dört seneden 
aşağı olamaz. 

RKtS — Söz istiyejı var mı? Maddeyi oyu-
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I nuza arzediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
i * 

Madde 213. — Kanun ve nizam hükümle
rine göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapma
mak ve yahut yapmamaya mecbur olduğu şeyi 
yapmak için rüşvet alan veya bir vait veya ta
ahhüt kabul eden kimse dört seneden on sene
ye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Şu kadar ki, mürteşinin bu hareketi netice
sinde memuriyet, maaş, nişan veya sair rütbe 
veya mansıplar tevcih edildiği ve yahut hakkı 
ihlâl eden veya zarar veren bir hal vücuda gel
miş bulunduğu takdirde ağır hapis cezası beş 
seneden aşağı olamaz. 

RElS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 214. —• Hâkimler, Cumhuriyet Müd
deiumumileri ile bunların yardımcıları veya 
sorgu hâkimleri tarafından velev kanuni vazife
lerini ihlâl etmiyecek bir anlaşma zımnında 
muhik ve meşru bir iş için rüşvet alınması beş 
seneden on seneye kadar ağır hapis cezasını is
tilzam eder. Kanun hilafı muamele icrası için 
vâki olacak irtişalarından dolayı cezanın en azı 
altı sene ağır hapistir. 

RElS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 215. — Rüşvet alarak men'i muha
keme, beraet yolunda talepte bulunan veya ka
rar veren Cumhuriyet Müddeiumumileri veya 
yardımcıları veya bu şekilde karar veya hü
küm veren hâkimler veya hâkim yardımcıları 
veya sorgu hâkimleri yedi seneden az olma
mak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

RElS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 220. — Yukarda sayılan, kimselerden 
birine kanun hükmünce yapmaya memur olduğu 
şeyi yapmamak yahut yapmamaya mecbur ol
duğu şeyi yapmak için rüşvet, vait veya teklif 
veya ite eden kimsenin bu hareketi-kânun ve ni
zama vukubulan muhalefetin derecesine ve iste
nilen şeyin kısmen veya tamamen yapılmış olup 

I olmamasına göre bir seneden, üç seneye kadar 
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hapis ve beş yüz liradan 5 bin liraya kadar ağır 
para cezasını istilzam eder. 

REtS — Söz istiyen var mı! Maddeyi oyunu
ma arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 222. — Meşru ve hakka makrun bîr 
maslahatın tesviyesi zımnında rüşvet Ha veya 
başka menfaatler temin eden râşiden vermiş ol
duğu meblâğ veya temin eylemiş olduğu menfa
atlerin beş misli ağır para cezası al mır. 

: REtS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 225. — Vazifesini ihlâl eden veva 
ihlâle tasaddi eyliyen mürteşiye hükmolunacak 
asıl cezadan maada aldığı paranın veya taahhüt 
olunan menfaatlerin miktar veya değerinin beş 
misli kendisinden ağır para cezası olarak alınır. 

Muhik olmıyan bir menfaate hizmet emeliyle 
rüşvet veren kimselerin mahkûm olacakları ceza
lardan başka vermiş oldukları rüşvetin müsadere 
sine de hükmolunur. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Kabul ttmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 227. — Vazifesine dâhil olmıyan bir 
hususun ifasına veya terkine muktedir ve binne-
fis tervici merama kaadîr olmadığı halde oldu
ğundan bahsile menfaat temin eyliyen şahıs bir 
seneden aşağı olmamak üzere hapsobınur ve ken
disinden 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezası dahi alınır. 

Bu .kanunun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209 
210, 212,. 213, 214, 215, 216, 217 ve 227 nci mad
deleriyle mahkûm olanlara aynı zamanda me
muriyetten müebbeden mahrumiyet cezası da ı 
hükmolunur. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu- i 
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi- ,| 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 228. — Devlet memurlarından her 
kim bir şahıs veya memur hakkında memurive- ı 
tine ait vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamın 
tâyin ettiği ahvalden başka suretle keyfi bir 
muamele yapar veya yapılmasını emreder veya 
ettirirse üe aydan bir seneye kadar hapse mah- | 
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. kûm olur. Ve bunda hususi bir maksadı mevcut 
olduğu anlaşılırsa cezası üçte bire kadar artı
rılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert 
muamelelerle bir şahsın kanun hükmüne veya 
Hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep 
olan memur dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

REtS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 230. — Her ne vesile ile olursa olsun 
memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve terahi 
eden veya âmirinin kanuna göre verdiği emir
leri makbul bir sebep olmaksızın yapmıyan me
mur bir aydan altı aya kadar hapis ye yüz li
radan 500 liraya kadar ağır para cezası ile ee 
zalandırılır. 

Bu ihmal ve terahiden veya âmirin kanuni 
emirlerini yapmamış olmaktan Devletçe bir ma
zarrat husule gelmiş ise derecesine göre üç ay
dan üç seneye kadar hapis cezası ile birlikte 
muvakkaten veya müebbeden memuriyetten mah
rumiyet cezası da hükmolunur. 

Her iki surette memurun terahi sinden veya 
verilen emri yapmamasından şahıslarca her hangi 
bîr zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
y eni er... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 240. — Kanunda yazılı hallerden baş
ka, her ne suretle olursa olsun vazifesini suiistimal 
eden memur derecesine göre altı aydan üç sene 
ye kadar hapsolunur. Cezayı tahfif, edecek sebep
lerin vücudu halinde üç aydan bir seneye kadar 
hapis ve her iki halde 200 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve her 
halde memuriyetten müebbeden veyı muvakkaten 
mahrum edilir. 

REtS — Buyurun Ahmet Bey. 
AHMET BAŞraÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; 240 ncı madde hükmü memur
lar için cidden ağır bir müeyyidedir Bazan bir
çok memurlar, kasta makrun olsa dahi, redaeti 
ahlâkiye teşkil etmiyecek şekilde birçok suçlar 
işlemektedirler. Bunlara verilen cezalar şimdi 
altı aydan başlamaktadır. 

[ Hepinizin malûmudur k i ; Memurin Kanu-
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nıındaki bir hükme göre, altı ay ve daha ziya
de hapis cezasına mahkûm olan memurlar ebe-
diyyen memurluktan tard ve tekaüt hakkından 
da mahrum edilirler. Müsaadenizle bu hususta 
bir misal arzedeceğim: 

Yüksek heyetiniz bu cezayı kabul ederse, 
amenna, değilse bunun tahfif ve tadili icabet-
mektedir. (Verilsin, çeksin cezasını sesleri). 
Tatbikattan bir misal vereyim r Kış mevsiminde 
her taraf karla örtülü bulunduğu bir zamanda, 
Ünye'nin Karakaş nahiyesine gitmekte olan 
bir P. T. T. memuru bir müddet yürüdükten 
sonra mecali tükenmiş yolda gördüğü muhtara 
elindeki, bir maznuna ait davetiyeyi ,ona teb
liğ et, diye vermiş ve bu, vazifeyi suiistimal 
suçunu teşkil etmiştir, ve memur mahkûm edil
miştir. (Yapmasın sesleri) yapmasın... Doğru
dur, ben cezasız kalsın demiyorum. Bu gibi 
haller olageldiği için cezanın hafifletilmesini, 
altı aylık cezanın dört aya, üç aylığın da iki 
aya indirilmesini teklif ediyorum, 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bugünkü şartla
ra uygun olarak ceza kanunu üzerinde cezala
rın artırılması konusunda tetkik yaparken bir 
nispet tesbit etmiş bulunmaktayız. Bu nispete 
göre de 240 ncı maddede asgari cezayı altı ay 
olark almış bulunuyoruz. Bu had, sair şartlar
da mevcut ise cezanın tecilide müsaittir. 89 ncu 
maddeye tevfikan hâkim cezayı tecil eder. Ve 
binaenaleyh arkadaşlarımızın endişelerine ma
hal. yoktur. 

REİS — Komisyon? (Reye reye sesleri). 
Komisyonun takrir hakkında mütalâası ne

dir? Rüsuh hâsıl olsun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGİN (Manisa) — Bir dakikanızı işgal ede
ceğim. 

240 ncı madde iki fıkra halindedir. Bininci 
fıkra. Vazifei memuriyetini suiistimal edenler 
haıkkmda altı aydan başlamakta ise de ikinci 
fıkrada: Suiistimal edilen vazifenin ehemmiyet 
ve derecesine göre hâkime takdir hakkı tanın
mıştır. ikinci fıkrada tahfif edici sebeplerin 
vücudu halimle' ceza üç aydan başlatılmaktadır. 
Bu. itibarla maddenin aynen kabulünü rica 
ederim. 

AHMET BAŞIBÜYtÎK (Çorum) — Takriri-
mti geri alıyorum. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
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j Kabul edenler... Etoniyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 251. — Bir memur vazife esnasında 
bir kimse aleyhine 'bir cürüm işlerse kanunda 
yazılı olmıyan hallerde o cürme kanunen te
rettüp eden cezanın üçte birden yarısına kadar 
artırılır. 

REÎS — Söz istiyen? 
KOMİSYON (SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma-

I nisa) — Efendim ikinci satırdaki «cezanın» ke
limesi «ceza» olarak tashih edilecektir. 

REÎS — Maddeyi bu tashihle oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 254. — Resmî meclisler âzasından 
veya Hükümet memurlarından 'biri hakkında 
vazifesine mütaallik bir işi yapmaya yahut yap
mamaya icbar için şiddet veya tehdit gösteren 
kimse, bir seneden üç seneye kadar hapis ceza
sı ile cezalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmiş ise ikd seneden beş 
seneye kadar hapis ve eğer iki kişiden ziyade 
silâhlı kimseler tarafından ittifak edilerek işle
nir veya silâhsız ve ittifaksız olsa bile on ve 
daha ziyade toplanmış kimseler tarafından ya
pılırsa verilecek ceza beş seneden aşağı olamaz. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Madde 258. — Bir memura veya ona yar
dım edenlere memuriyetine 'ait vazifeleri ifa sı
rasında cebir ve şiddet veya tehdit ile mukave
met eden kimse altı aydan iki seneye kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer fiil, silâhla işlenmiş ise hapis cezası 
iki seneden üç seneye kadardır. 

Eğer fiil, kendisini veya akrabasını hapis 
veya tevkiften kurtarmak maksadiyle vâki ol-

I muşsa bdrinci fıkradaki hal için iki aydan altı 
aya, ikinci fıkrada yazılı hal için dört aydan 
bir seneye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salâhiyet hududu
nu tecavüz ederek veya keyfî hareketlerle bu 
muameleye sebebiyet vermiş ise fail hakkında 
geçen maddelerdeki ceza dörtte bire kadar (in
dirileceği gibi icabına göre ceza büshütün de 
kaldırılabilir. 

254, 255, 256 ve 257 nci maddelerle yukarı-
I ki fıkralarda yazılı fiiller, icra •Vekilleri He-
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yetinden bdr vekil aleyhinde işlenirse tâyin edi- | nuza arzediyorum. Kabul ed«nlter... Etmiyeü-
leoek ceza yarı nispette artırılarak hükmolu- 1er... Madde kabul •edilmiştir. 
ırar. Efendim 10 dakika ara veriyorum. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu- | Kapanma saati : 17,10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 17,20 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğhı 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ahmet Morgil (Rise) 

REİS — Efendim, oturjımu açıyorum, mü
zakereye devam ediyoruz. 

Madde 264. — Her kim ait olduğu merci-
den ruhsat almaksızın dinamit veya bomba ve
ya buna benzer yıkıcı ve öldürücü alet veya 
barut ve sair ateşli ecza veya memnu silâh ve
ya bunlara mahsus fişek yapar veya bunları 
yabancı memleketten Türkiye'ye sokar veya 
sokmaya vasıta olur veya memleket içinde bir 
yerden diğer bir yere götürür veya yollar ve
ya götürmeye bilerek tavassut ederse bir sene
den üç seneye kadar hapsolünur. Ve kendisin
den 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bu
lunduranlar veya satanlar veya satılığa çıka
ranlar veya alanlar altı aydan bir seneye ka
dar hapis ve 200 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

ıŞu kadar ki, 26ö nci maddenin 2, 3 numa
ralı bentlerinde yazılı memnu silâhları ruhsat
sız olarak bulunduranlar (100) liradan (500) 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar. 

Hâtıra teşkil eden veya antika olan mem
nu silâhlar için istenilen ruhsatın verilmesi 
mecburidir. Bu ruhsat silâhın sahibinde bıra
kılmasına müsaadeyi tazammun edip üstte ta
şınmasına cevaz vermez. 

REİS — Ahmet (Başıbüyük, buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanunun süratle çıkmasını 
istiyenlerden birisi de benim. Yalnız çok mü

him bir madde üzerinde durmaktayız. Gün
demde yer almış (ateşli silâhlar ve bıçaklar) 
hakkında bir kanun teklifi vardır. Bu kanun 
teklifinde yeni birçok hükümler mevcuttur. 
Konuşmakta olduğumuz 264 ncü maddede der
piş edilen suçların bir kısmını almış, diğer 
kısmını hariçte bırakmış bulunmaktadır. Bugün 
ateşli silâh ve bıçakların yeni.şekle bağlanma
sı, imalinin, ithalinin, memlekette istimalinin 
yeni yeni hükümlere bağlanması, cezalarının 
artırılması lâzımdır. Komisyon 264 ncü mad
deyi yeni bir şekle sokmakla beraber 549 ncu 
maddeyi, yani 'köylerde silâh ve bıçak taşınma
sı halinde verilecek cezaların şiddetlendirilmesi 
yolundaki teklifi ateşli silâhlar hakkındaki ta
sarıya terketmışt&r ki bu teklif de; 'Meclise gelmiş
tir. 264 ncü madde ile Ateşli Silâhlar Kanu
nundaki hükümleri tevhit mi edeceğiz? Yokr 
sa başka bir çare mi bulacağız? Kanaatimce 
264 ncü maddeyi olduğu gibi bırakalım, Ateşli 
Silâhlar Kanunu görüşüldüğü zaman bu mev
zuu enine boyuna konuşalım, bu derde kısa za
manda çare arıyalnn. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN — 

(Manisa) — Ateşli silâhlar hakkındaki kanun 
Meclise gelmiş ve Geçici Adalet Komisyonun
dan çıkarak Yüksek Heyetinize intikâl etmiştir; 
Bu bakımdan 264 neü madde Ateşli Silâhlar Ka
nuniyle yeni bir şekil iktisap edecektir. Bu ka
nunda bomba, barut, dinamit ve saire hakkın
da hükümler mevcuttur. Bu itibarla biz bura> 
da maddenin unsurları üzerinde durmıyarak, 
âcil bir tedbir olarak, yalnız memnu silâhlar 
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I kur memurlardan gayrı memutfindejı bıd âley-

hinde işe bir aydan altı aya kadar hapis ve 150 
; liradan 250 liraya (kadar ağır para cezası Üe 

mahkûm edilir. 
2. Hakaret ve taarruz asker veya jandar

ma zâbitanından veya polis komiserlerinden 
[ veya âmirlerinden yahut umumi meclis veya 
I belediye meclisi azalarından biri aleyhinde ise 

iki aydan ilki seneye Ikadar hapis ve 250 liradan 
500 liraya ıkadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

3. Hakaret ve taarruz Büyük Millet Mec
lisi azaları ile temsil1 sıfatını veya emir ve idare 
salâhiyetini haiz rüesadan. veya hâkim ve Cum
huriyet ımüddeiumumileriyle bunların yardım
cıları veya sorgu hâkimlerinden biri aleyhinde 
vâki olursa üç aydajı otuz aya kadar haptis ve 
500 liradan 750 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Eğer birinci fıkradaki hakaret fiilî maddei 
I mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki olursa; 
I Bir numaralı bentteki halde dört aydan üç 

seneye kadar hapis ve 300 liradan 3 000 liraya 
kadar ağır para cezasına; 

îki numaralı bentteki halde beş aydan üç se-
I neye kadar hapis ve 400 liradan 3 000 liraya ka

dar ağır para cezasına; 
I Üç numaralı bentteki halde altı aydan üç se-
I neye kadar hapis ve 500 liradan 3 000 liraya ka-
I dar ağır para cezasına; 
I Hükmolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yoktur. 
I Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... 
I Etıniyenler ... Kabul edilmiştir. 
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hakkındaki müeyyi4eleri ağırlaştırmış bulunu
yoruz. Diğer hükümler Ateşli Silâhlar Kanunu 
tasarısı ile huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla maddenin aynen kabulünü rica ede
riz. 

Efendim; 264 ncü madde üzerinde komis
yonumuzda uzun boylu durulmuş ve bugünkü 
ihtiyaçlara göre cezalar artırılmış bulunmakta
dır. 

Huzurunuza gelen 264 ncü madde, yalnız 
cezaları artırmak suretiyle üzerinde işlenmiş bu
lunan bir maddedir. Ayrıca, ateşli silâhlar hak
kındaki kanun tasarısı, memlekette ateşli silâh
ların ye diğer silâhların imali, ithali, satılma
sı ve taşıması hususunda geniş hükümleri ih
tiva etmiş bulunmaktadır. Bu hususa ait hü
kümleri havi, yepyeni ve müstakil kanun olacak, 
madde üzerindeki esas değişikliği ateşli silâhlar 
hakkındaki kanuna bırakmış bulunuyoruz efen
dim. 

REÎS — Buyurun, Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Vaz

geçtim. 
REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim, bu ateşli silâhlar münasebetiyle 
memleketin aldığı hal hepinizce malûmdur. Bu
nu önlemek için ve bu hususta âzami fenalık 
yapmakta olanları kanuni şekilde tecziye etmek 
için teşkil edilmiş Geçici Komisyonda bendeniz 
de vardım. O komisyon vazifesini ikmal etti, 
lâyihayi Yüksek Huzurunuza arzetti. Şimdi 
yapmakta olduğumuz güzel ve memleket için 
son derece hayırlı mesainin tetevvücü için, ateşli 
silâhlar tasarısı, bunu takiben gündeme alınıp 
müzakeresi tamamlanırsa, memleketin havası
na ikinci bir nisan yağmuru getirmiş oluruz. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Komisyo
nun bir mütalâası var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi «oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 266. — |İir kimse resmî sıfatı haiz 
olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği vazi
feden dolayı şeref ve şöhretine veya vekar ve 
haysiyetine kavlen veya fiilen, taarruz ve haka
rette bulunursa aşağıda gösterilen suretlerle ce
zalandırılır : 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma 
efradından veya iki veya üçüncü bentlerde mez-

Madde 268. — Bir kimse kavlen veya fiilen 
her ne suretle olursa olsun adlî/ Mari, siyasi ve
ya askerî resmî bir heyet huzurunda veya bir 
hâkimin duruşma yaptığı sırada veya duruşma
ya müıtaallik karar ve hükmün'tefhimini müta-
afcıp şeref ve haysiyetine veya vekanna tecavüz 
ve hakarette bulunursa altı aydan, üç seneye ka
dar hapis cezasına mahkûm edilir. 

Eğer fiil maddei mahsusa tâyin ve isnadiyle 
vâki olursa, verilecek hapis1 cezası seüöz aydan 
aşağı olamaz. 

266 ncı madde ile bu maddede beyan olunan 
fiiller bu iki maddede gösterilen heyet veya 
memurlara hitap edilen veya hitap edildiği anla-
sılan telgraf, telefon, mektup, resim veya her han-
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gi bir yazı vasıtası ile işlendiği takdirde de ay
nı ceaa verilir. 

REİS — Madde hakkında söz isrtdyen, yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 271. — Her kim resmî sıfatı haiz 
olan bir memura vazifesini icra ederken veya 
icra ettiği vazifeden dolayı cismen eza verecek 
veya hastalığını mucip olacak müessir bir fiil 
işlerse 456 ncı maddeye göre verilecek cezalar 
aşağıda gösterilen suretlerle artırılır : 

1. Eğer memur 266 ncı maddenin 1 nci 
bendinde gösterilen kimselerden ise ceza üçte 
birden yarıya kadar, 2 nci bendinde gösterilen 
kimselerden ise bir misli ve 3 ncü bendin
de gösterilen kimselerden ise iki misli artırılır. 

2. JGğer fiil 268 nci maddede yazılı hal 
ve zamanlarda işlenmiş olursa fiilin istilzam 
ettiği cezaya üç misli zammolunur. 

Hiçbir halde yapılacak zam altı aydan aşa
ğı olamaz. Bu maddede yazılı hallerde takibat 
şikâyete bağlı değildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 273. — Kanunun ahkâmı mahsusa ile 
tasrih eylediği ahvalin haricinde her kim Bü
yük Millet Meclisi Âzası ile temsil sıfatını ve 
emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya 
diğer devlet memurlarından biri aleyhine sı- j 
fat ve hizmetlerinden dolayı bir cürüm işlerse I 
o cürüm için kanunen muayyen olan ceza "altı
da birden üçte bire kadar artırılır. 

tera Vekilleri Heyeti azalarından biri aley
hinde 'sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlarda takibat yapılması şikâyete bağlı değil- ı 
dir. 

RElS — Bu madde hakkında söz alan arka
daşların isimlerini okuyorum : 

Kemal Türkoğlu, 
Sırrı Atalay, 
Necip Bilge, . * 
İzzet Akçal. 
kEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş bulunan 
teklifler dolayısiyle heyeti umumiyesi üzerinde 
söz alan arkadaşların ekserisi 273 nen madde 
üzerinde durmuşlardır. Bendeniz heyeti umumi- | 
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I yesi üzerinde konuşmadan, maddesini bekliye-

rek bu madde üzerindeki maruzatımı huzufgif 
riuzda dermeyan edeceğim. ' ' , 

i 273 ncü maddenin birinci fıkrası, bugün 
I yürürlükte bulunan kanunumuzda aynen var

dır. Muhterem teklif sahibi arkadaşlarımızın ye
ni olarak huzurunuza getirdikleri hüküm, son 
fıkranın metninden ibarettir ki; o da İcra Vekille
ri Heyeti azalarından birisinin aleyhinde sıfat 
ve hizmetlerinden dolayı işlenen suçlarda taki
bat yapılmasının şikâyete bağlı olmadığı hükmü
dür. Yani re'sen takibata tâbidir, Cumhuriyet 
savcıları; İcra Vekilleri Heyeti âzasından her 
hangi birisinin sıfat ve hizmetlerinden dolayı te
cavüze mâruz kalmaları halinde re'sen takibat 
yapmakla mükellef bulunmaktadırlar. Bu Ceza 
Kanunumuzda bir yenilik teşkil etmektedir. 

Sarahaten ifade edeyim ki, bu maddeye ben
zer hükümler 1881 sayılı Matbuat Kanunu
nun 30 ncu maddesinde mevcuttu. 

Muhterem arkadaşlar; bu hususta biraz ma
ruzatta bulunabilmek için Matbuat Kanununa 
gitmek mecburiyetinde kalacağım. Ondan son
radır ki, Hükümetin Yüksek Meclise getirmiş 
olduğu 159 ncu maddenin tadili hakkındaki 
tasarı üzerinde durmak lüzumunu hissetmekte
yim-

Demokrat Parti geçen dönemde, muhalefette 
iken en çok itiraz ettiği hükümler; 1881 sayılı 
Matbuat Kanununun 30 ncu ve 50 nci maddek-
ri ile Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 

I nci maddesi idi. 
Eski iktidar, C. H. P. si bunların ikisini de 

1950 seçimlerinden evvel kaldırılmış bulunuyor
du. Yani ayrıca idari tevkife salâhiyet veren 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci 
maddesi, 1948 yılında kaldırılmış bulunuyordu. 

Matbuat Kanununun da, memleketin umumi si
yasetine dokunacak neşriyattan dolayı İcra 
Vekileri Heyetine gazete kapatmak salâhiyetini 
veren 50 nci maddesi, yine 1948 tarihinde 4935 
sayılı Kanunla ilga edilmiş bulunuyordu. 

Hakikaten Demokrat Partinin Vaktiyle haklı 
olarak üzerinde durduğu 30 ncu madde maalesef 
eski iktidar tararından kaldırılmadı ve sırf Ba
kanların şahsi menfaatlerini koruyan hüküm 
devam ettrildi. 

1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti ik-
i tidara gelince ilk iş olarak' birtakım mühim ka-

— 86 — 



B 91 3 .6 . 
taunlar yanında Matbuat Kanununu da baştan I 
aşağı değiştidi, yepyeni bir kanun getirdi... 

REÎS — Kemal Bey, 273 neü madde üzerinde 
konuşmanızı rica ederim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — 159 ncu 
maddenin tarihçesini yapıp 273 ncü maddeye ge
leceğim efendim. Tamamen o hudut dâhilin-
deyim, sadet üzerinde konuşmaktayım. 

1881 sayılı Matbuat Kanunu kaldırılarak ye
rine 5680 sayılı Kanun çıkarıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün maddeleri te
ker teker mukayese ederek okudum. Demokrat 
Partinin Matbuat Kanununda, güzel bir zihniye
tin tecellisi olarak yaptığı yegâne değişiklik, 
1881 sayılı Kanunda mevcut olan 30 ncu madde
yi yeni kanuna almamış olması idi. Bu da, icra Ve
killeri Heyeti Başkan ve azalarına yapılan ha
karette re'sen takibat yapılması hakkındaki hü
küm idi, bunu Demokrat Part i iktidara geldiği 
zaman kaldırmıştı. Fakat maalesef onu takip 
eden iki sene sonra 14 . I I . 1952 tarihinde Hü
kümetin bir tasarısı ile bu kaldırılan 30 ncu mad
denin bu defa Ceza Kanununa aktarılmak is
tenildiğini müşahede etmekteyiz. Ve o hüküm o 
kadar acemce hazırlanmıştı ki, kanaatime göre, 
Adalet Bakanlığından asla geçmemiş ve bâzı 
muhterem zevatın kalemiyle Meclise gelmişti. 
Çünkü Matbuat Kanununun 30 ncu maddesi hiç 
yeri olmadığı halde Türk Geza Kanununun 159 I 
ncu maddesine sokulmak isteniyordu. Türk Ce
za Kanununun 159 ncu maddesi nedir? Bu 
madde; I 

Türklüğü, cumhuriyeti, Büyük Millet Mec
lisini, Hükümetin mânevi şahsiyetini, bakanlık- I 
lan, Devletin askerî veya emniyet ve muhafaza I 
kuvvetlerini, adliyenin mânevi şahsiyetini tah
kir eden kimseler hakkındadır. Bu madde ma- I 
lûmunuzdur ki, tamamen hükmi şahsiyetleri ve I 
birtakım yüksek manevi mefhumları ihtiva et
miş bulunduğu halde Hükümet getirdiği tasarı I 
ile birer hakiki şahsiyet olan bakanlara yapılan | 
hakareti bu maddeye koymuş bulunmaktadır. 
Evvelâ madde kötü seçilmiş bulunmaktadır. 
Saniyen bu hükümle, Matbuat Kanunundan kal- | 
dırılan bir hükmü burada tekrar etmek veva I 
ihya etmek gibi kötü bir zihniyete sapılmış bu
lunulmakta idi. 

Salisen; Matbuat Kanununda vaktiyle ceza I 
altı aydan iki seneye kadar hapis iken bakan- I 
lar 159 ncu madde hükmüne alınmak suretiyle | 
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cezayı bir seneden altı seneye kadar yükseltmek 
yoluna gidiliyordu. Ve nihayet aynı hükümle 
savcıları re'sen takibata mecbur etmek gibi bir 
gaye güdülmüştür. 

Kanunun Adalet Komisyonunda müzakeresi 
sırasında bendeniz de bulundum. Ve madde hük
münün bu 159 ncu maddeye giremiyeceğihi ar-
zettim. Hakikaten bunu getiren Hükümet ve 
şimdi Yüksek Mecliste bulunduğu için ismini 
zikredeceğim, Samet Ağaoğlu arkadaşımız Hü
kümet namına maddenin müdafaasını yaparken 
dedi ki ; biz yüksek komisyona ve Meclise bir 
fikir getirdik eğer maddeyi seçemedi isek, yük
sek komisyon maddesini bulsun ve bu maddeye 
bu hükmü geçirsin gibi hakikaten Türk adliye
sinde misline tesadüf edilmemiş garip bir talepte 
bulundu. Halbuki malûmu âliniz İçtüzüğe göre 
komisyonlar kendilerine getirilen maddelerin 
üzerinde tasarruf ederler. Fakat yanlış bir mad
de teklif edilmişse onu başka bir maddeye ge
çirmek hak ve salâhiyetine mâlik değildirler. 
Komisyon okadar zayıf bir müdafaa karşısında 
kaldık ki, muhterem başkanı Halil özyörük ni
hayet Adalet Bakanına; beyefendi, hazırlanma
mış olduğunuzu görüyorum, size müddet vermek 
üzere bu tasarının müzakeresini tehir ediyorum, 
demek zaruretinde kaldı Ve onun üzerine ta
sarı bir daha müzakere edilmedi, Hükümet 
bunu geri almak mecburiyetinde kaldı. 

Bu mukaddemeden sonra şimdi huzurunuza 
getirilen teklife geçiyorum : 

Çok muhterem ve hakikaten kıymetli dört 
hukukçu arkadaşımız Hükümetin böyle bir ne
tice ile karşılaştığını görünce Hükümete, tahmin 
ediyorum ki bir yardım olmak maksadiyle bu 
vazifeyi kendi üzerlerine aldılar ve Türk Ceza 
Kanunundaki maddesini bularak hükmü kendi
leri teklif etmek yoluna gittiler. 

Şunu şayanı şükran olarak kaydetmek lâ
zımdır ki Hükümetin yapmış olduğu birçok, 
hataları tâdil etmek suretiyle bu teklifi yap
mış bulunmaktadırlar. Arzettiğim gibi, evvelâ 
Hükümet bakanları Türklük, B. M. M. nin mâ
nevi şhsiyetini, adliye kuvvetinin mânevi şah
siyetini, bu gibi yüksek mefhumları aynı mad
de içine almak isterken muhterem arkadaşları
mız bu yola gitmemişlerdir. 

Hükümet bir seneden altı seneye kadar ha
pis cezası teklifinde bulunduğu halde muhte-
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rem arkadaşlarımız ceza kısmına dokunmamış-
lardıı. 

Yalnız arkadaşlarımız Hükümetin güttüğü 
gayelerden bir tanesini kabul ederek yani re'sen 
takibat hükmünü yüksek huzurunuza getirmiş 
bulunmaktadırlar ki bendeniz de şimdi yalnız 
onun üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Ceza Kanunun-
da hakaretlere taallûk eden muhtelif maddeler 
mevcuttur. Her hangi bir vatandaşın, bir insan 
sıfatiyle hakarete mâruz kalması halinde, Türk 
Ceza Kanununda 480 ve 482 nci maddeler mev
cuttur. Buna mukabil gördükleri âmme vazife
lerinden dolayı her hangi bir tecavüz ve ha
karete mâruz kalanlar için Türk Ceza Kanu
nunun 266, 267 ve 268 nci maddeleri mevcut 
bulunmaktadır. Ve bunlar tamamen umumidir. 
Her hangi bir zaman zarfında bakanlık sandal-
yasmı işgal eden bir zatın, lâalettayin bir va
tandaş gibi taarruza uğramaları halinde Türk 
Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddelerinin 
gördüğü mesul vazifeden dolayı tecavüze mâ
ruz kalması halinde ise yine Türk Ceza Kanu
nunun 266, 268 nci maddelerinin himayesinden 
istifade etmesi mümkün iken arkadaşlarımız; 
teklifleriyle bu hükümlere istisna teşkil edecek 
bir metni Yüksek Meclisinize sevk etmiş bu
lunmaktadır. 273 ncü maddede «Her kim 
Büyük Millet Meclisi âzası ile temsil sı
fatını, emir ve idare salâhiyetini haiz rüe-
sadan veya diğer Devlet memurlarından biri 
aleyhinde sıfat ve memuriyetlerinden dolayı 
bir cürüm işlerse» cezası artırılır diyor. Bu 
fıkra bugün dahi mevcuttur. Bu hükmün içinde 
emir ve komuta salâhiyetimi haiz olmaları iti
bariyle Muhterem İcra Vekilleri Heyeti aza
ları da dâhil bulunmaktadır. Bunlara yapılan 
hakaret ve tecavüzler bugünkü mevzuatımıza 
göre şahsi şikâyete bağlıdır. Yani hem Vekil
ler Heyeti azaları ve hem de Büyük Millet Mec
lisi azaları, hem de Devlet memurlarının yük
sek emir ve idare salâhiyetim haiz kimseler için 
şahsi şikâyette bulunmak yolu açık bulunmak
ta ve bundan Bakanlar da istifade edebilmekte
dir; Şimdi hukukun müsavat prensiplerine ay
kırı, müsavi zümrelerin aynı hükümlere tâbi 
olmaları esasına bir istisna teşkil eden yepyeni 
bir teklif karşısında bulunmaktayız. Hukukun 
umumiyet ve müsavat prensibine bu teklif ay
kırıdır. Her insanın şeref ve haysiyeti muhte-
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I remdir. Her Devlet memurunun vazife esnasın

da hakarete mâruz bulunmama», hakarete ma
ruz kaldığı takdirde o hakareti yapanın en ağır 
cezalarla cezalandırılması lâzımdır. Buna hiç 
kimsenin bir itirazı olamaz. Her hangi bir ba
kana yapılmış olan bir hakareti, bu kürsüden 
zannediyorum ki, hiçbir milletvekili arkadaşı
mız müdafaa edemez. Hiç kimse bakanlara ya
pılmış tecavüz ve hakaretleri hoş görmez ve 
görmemiştir. Fakat tek tük vukubulan birtakım 
hâdiseler dolayısiyle bütün bu Umumi Heyet, 
Yüksek Meclis azaları ve bunların yanında şe
ref ve haysiyetlerinin korunması icabeden me
murları bir tarafa bırakarak onların içinden 
yalnız bakanları alıp onları hususi ve istisnai 
bir lûtfe uğratmaya hiçbir lüzum mevcut değil
dir ve böyle bir hal ceza hukuku bakımından 
da tecviz olunamaz. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, bu teklifi kabul 
eden Adalet Komisyonu bakanlara yapılan bu 
gibi hakaret ve tecavüzlerin esasen çok az oldu
ğunu sarahaten zikretmiştir. Böyle hakikaten 

1 birtakım aşırı kimselerin, gayriahlâki hakaret
te bulunan bir kaç kişinin hareketlerini esas 
tutarak ceza hukuku prensibimizi ihlâl etmeye 
hiç de lüzum yoktur. O zamanki Adalet Baka
nı arkadaşımız Adalet Komisyonunda bakanla
ra ne gibi hakaretlerde bulunulduğu ve bunun 
adedinin ne kadar olduğu sualinin tatmin edi
ci şekilde cevaplandıramamış; bir iki gazetede 
neşredilmiş birkaç yazıyı zikretmekle iktifa et
mişti. Bu gibi üç dört vakanın, misalin, bu ka
nunun ruhunu bozmaya sebep olamıyaeağma 
kaaniim. Bugün de Adalet Bakanına soruyo
rum; bu maddenin kabulünü ieabettirecek kaç 
vaka Adalet Bakanlığı dosyalarında mevcut
tur. Kaç adam bu gibi hakarete uğramış, mah
kemeye sevkedilmiş ve kaç insan bu sebeple 
mahkûm edilmiştir? 

Muhterem arkadaşlar; tenkid ile hakaretin 
hudutlarını katı olarak ayırmak güçtür. Eğer 
bu salâhiyet, yani savcılara, bakanlara yapılan 
hakaretleri re'sen takip etme vazifesi verilirse 

i mahkemelerin, savcıların işleri çok artaeaktır. 
Yapılmış olan tenkidlerin hakaret hudutları ile 
münasebeti nasıl birbirinden ayrılacaktır? Bu
güne kadar, 1950 den 1953 tarihine kadar mat
buatımıza yapılmış olan hakaretler, kanaatim
ce re'sen takip suretiyle bakanlara istisnai mu-

I amele yaptıracak ve matbuat hürriyetini tahdit 
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altında tutacak kadar kuvvetli bir esbabı mu-
cibeyi teşkil etmemektedir. Bu itibarla bendeniz 
muhterem arkadaşlarımın 273 ncü maddeye ilâ
ve etmek istedikleri fıkranın reddini rica edi
yorum ve teklifimin de kabulünü Heyeti Celile-
nizden istirham ediyorum. * 

RBlS — Sırrı Atalay. 
'SIRRI ATALAfY (Kars) — Aziz arkadaş

lar, kanun teklifinin tümü üzerinde konuşu
lurken yine 273 ncü maddeden 'bahsetmiştim. 
Tekrar huzurunuza 273 ncü maddeden bahset
mek iıçiıı gelmiş bulunuyorum. 273 ncü madde, 
Matbuat Kanununun 30 ncu maddesinin hortla
yan ruhu olmasaydı huzurunuza çıkmıyacak-
tım. 273 ncü madde hakkında Kemal Bey ar
kadaşımız da bu hususta noktai nazarını an
lattı. Ben de kısaca bir noktaya temas edece
ğim : 273 ncü madde daha evvel Hükümet ta
rafından 159 ncu maddeye ek olarak gelmişti. 
Komisyonda sayın Samet Ağaoğlu bunu müda
faa etmiş, fakat komisyon bu müdafaayı kabul 
etmemiş ve geri gitmişti. Şimdi müdafaa edilen 
bu 30 ncu madde, 159 ncu maddeye girememiş 
ve kılık değiştirerek 273 ncü maddeye girip 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

273 ncü maddenin son fıkrası, bakanların 
her hanig bir şekilde gıyaplarında yapılan bir 
hücum dolayısiyle Cumhuriyet savcılarının 
re 'sen dâva açmasını ve bunun için şikâyeti 
beklemesine lüzum olmadığını anlatmaktadır. 

Ceza Usulü Kanununun 346 ncı maddesi, 
Cumhuriyet Savcısına, âmmenin müdafaası için, 
şahsi şikâyete bağlı olan bir suçtan dolayı ka
mu dâvası açabilir veya dâvayı takip edebilir, 
diyor. Binaenaleyh kanunumuz, Cumhuriyet 
savcılarına,, bakanların şahıslariyle ilgili hare
ketler dolayısiyle dâva açğmak ve takip etmek 
suretiyle bir hakkı takdir tanımıştır. 273 ncü 
madde işte bu takdir hakkını bir mecburiyete 
intikal ettiriyor ve Cumhuriyet savcılarını, ba
kanların şahsi müdafüeri ve muhafızları duru
muna sokmak istiyor. Resmî sıfatından dolayı, 
Cumhuriyet savcıları, işlenen bu gibi suçları 
takip için her gün sabahtan ahşama kadar bü
tün gazeteleri tetkik etmek mecburiyetinde ka
lacak, acaba falan veya filân bakana tenkid 
var mı, bir hücum var mı, hakaret var mı diye 
tetkik etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Aziz arkadaşlar, hakaret suçları Ceza K'a-
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nunumuzda tarif ve tâyin edilmemiştir. Haka
ret, bir cemiyette şahsın şeref ve haysiyetine 
nakîsa iras etmektir. Ama bunun hududu, baş
langıcı ve bitimi tarif ve tâyin edilmediğine 
göre, her hangi bir tenkidin veya hücumun 
veya bir kritiğin hakaret teşkil edip etmediği
ni Cumhuriyet Savcısı vicdanı ile karşı karşı
ya kalıp takdir edebilecek mi"? Dâva açmak 
zorunda kalacak mı? Yoıksa tâyini, nakli, ter
fii, mukadderatı iki dudağının arasında bulu
nan savcıyı Adalet Bakanı daimî tehdidi altın
da bırakacak mı ? Her hangi bir mevkutede 
çıkan haklı ve haksız bir tenkidi hakaret te
lâkki ederek dâva açacak mı, açmıyacak mı? 
Bu hususta vicdan ve takdiri ile başbaşa bıra
kılacak mı acaba? tşte biz bu suretle Cumhu
riyet savıclarmı politika hayatının ta içine 
sokmak gibi büyük bir tarihî dönüm nokta
sında bulunuyoruz. Tarihî bir karar verecek
siniz. 

Aziz arkadaşlarım; hukukçu olan arkadaşları
mız bilirler ki, bir tek dilekçe üzerine âmme dâ
vası açmak mümkündür ve olmuştur. Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunumuz, hazırlık tahkikatını, 
ilk tahkikatı müesseseleri hakkında kuvvetli de
liller bulunmıyan kimseyi aleni mahkemeye sev-
ketmek gibi bir şeyi ceza mevzuatı ve hukuk esas
ları başında gelen hükümler mevzuatımızda yok
tur. Cumhuriyet Savcısına dâva açmak mecburi
yetini verirsek, her hangi bir parti teşkilâtının ge
tirdiği bir dilekçe üzerine dâva açmak mecburi
yetinde kalacaktır, öyle dâvalar açmak müm
kündür ki, bir tezvir ve iftira seli hücumuna fi
kir hürriyeti her an göğüs germek mecburiyetin
de kalacak. Bu iftira ve tezvir selinin, fikir ve 
basın hürriyetini yıkıp götürme tehlikesi varittir. 
Bunun için tehlike büyüktür. 

Dünya mevzuatı bu bakımdan nasıldır? 
Aziz arkadaşlar, Anglo - Saksonlarda bütün 

vatandaşlar ayni durumdadır. Vatandaşla idare
ciler arasında hiçbir imtiyaz ve tefrik yapılma
mıştır. Yani bir Bakanla bir vatandaş arasında 
gerek cezada, gerekse idarede hiçbir fark, hiçbir 
imtiyaz yoktur. Yalnız Fransa Matbuat Kanunu
nun 30 ncu maddesinde Cumhuriyet savcıları, 
bakanların vazifelerinden mütevellit, haklarında 
işlenen suçlardan dolayı re'sen takibat yapabi
lirler. Böyle bir hüküm mevcuttur. Fakat Fran
sa'da Cumhuriyet savcılarının teminatı vardır, 
Fransa 'da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 

— 58.— 
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hazırlık ve ilk tahkikat müesseseleri, haklarında ı 
kuvvetli delil bukmmıyan vatandaşların aleni 
mahkemeye sevkedilmemelerini âmirdir, tatbikî 
bir usuldür. 

Diğer taraftan Fransa'da vatandaşa itham ve 
ispat hakkı verilmektedir. Bizde bugünkü durum, 
Fransa ile Anglo - Sakson mevzuatı arasında bir 
mevki isgJ etmektedir. Cumhuriyet savcıları dâva 
açmaya mecbur değildir, fakat dâva açabilir, 
şahsi şikâyet suçlarından dolayı dâva açabilir. 

Binaenaleyh İngiltere sisteminden ileri bir 
durumdadır. Fakat, demin de arzettiğim gibi, bu
günkü mevzuatımıza göre bizde ibat hakkı tanın
mamaktadır. 

Şimdi Sayın Adalet Komisyonu Başkanı Ha
lil özyörük'ten rica edeceğim, kendileri iki bü 
yük dâvanın başında bulunmuşlardır, birisi Su-
ad Hayri Ürgüblü'nün Divanı Aliye sevkıdır, > 
zaman verilen kararda imzası vardır. Suad Hay
ri Ürgüblü bakan olarak memur sayılmıştır ve 
ona intisabından dolayı birisini mahkûm etmiş
lerdir. 

İkinci hâdise, Kenan Öner - Hasan Âli da
vasıdır. Fakat onda bakan memur sayılmamıştır, 
tevhidi içtihat kararı vardır. (Sayıldı sesleri) 
Şimdi bu durum karşısında, yani bugünkü mev
zuatımızda bakan memur sayılmadığma göre, 
itham ve ispat hakkı yoktur. 481 nci maddeden, 
yani kendisine bahşedilen teminattan istifade 
edemiyecektir. Sarih" olarak şunu arzedeyim ki; 
eğer ispat hakkı, tevhidi içtihat kararı verilmiş 
veya verilmemiş, bu meşkuk ise, komisyon baş
kanı gelir tasrih eder. Zapta geçer ve bizim en
dişemiz de bu suretle zail olur. Biz diyoruz ki; 
bakan eğer memur sayılmazsa fikir hürriyeti 481 
nci maddeden istifade edemiyecektir. Bu takdir
de de vatandaş iddiasını ispat hakkından mah
rum olacaktır. Bu, şu demektir; eğer her hangi 
bir bakanın suç işlediği iddia edilirse ve bunun 
ispat hakkı kendisine verilmezse, birçok hakikat
ler örtbas edilebilir. Bu cihetin tasrih edilmesi 
lâzımdır. Hakikati saklamak, demokratik rejimle
rin «usulü olamaz. 

Diğer taraftan bugünkü mevzuata göre, ba-
kaflöı rızası olmadan da dâva açılabilecektir. 
Belki yapılan hakaret şahsi bir vaziyete inhisar 
edebilir. Ve bakan böyle bir dâvanın açılmama
sını istiyebilir. Bugünkü mevzuat ne olursa olsun, 
Cumhuriyet savcıları dâva açabilecektir. Yani 
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ı kıraldan ziyade kıral taraftarı olabilecektir. Böyle

likle bakanların hususi hayatlarına tasarruf hak-
I kını Cumhuriyet savcılarına vermiş olacağız. 
i Bu çok garip ve hukukun tecviz etmiyeceği bir 

tasarruftur. Bu, asla doğru değildir. Bunun hıı-
i kuki bir zihniyetle müdafaası gayrikabildir. 

Diğer taraftan, feragat hakkını da tanıma
maktadır. Yani gerek dâva açılmasında, gerek ce
zanın tatbiki sırasında bakan, idare eden dâva
sından vaz geçse bile bugünkü en son mevzuata 
göre dâvadan feragat hakkı kabul edilmemekte-

I dir. Yani vatandaşın fikir hürriyeti, basın hür-
I riyeti dört tarafından bağlı bir şekilde, mutlak 
j bir surette, âmme dâvasının takibi karşısında bı

rakılmış bulunacaktır. 
Aziz arkadaşlarını; korku olan yerde hürri- • 

yet olmaz. Bir yazar, bir şahıs, eğer, Hükümeti 
veya idare edeni tenkid edersem, daimî bir ta
kibat altında bulunacağım, hak ve nimetlerden 
mahrum olacağım diye düşünürse, bu yazar, na
sıl bir hürriyetle yazı yazabiliri Fakat medhü 
sena ederse, istediği gibi onu desteklerse, her tür
lü nimetlerden, resmî ilânlardan faydalanacağını 
mülâhaza ederse, takibata smâruz kalmıyacağmı 
diye düşünülürse, ahlâki salâbetin ne dereceye 
kadar düşebileceğimi yüksek takdirlerinize bı
rakırım. 

Sayın Adnan Menderes bir konuşmasında, 
gazetecilerle hesaplaşacağım demiştir. Aradan 
uzun zaman geçmiş olmasına rağmen 'bu hesap
laşma çok şülkür yapılmamıştır, ama, bu ha
lin, bu güzel havanın ne zamana kadar devam 
edeceğini de kestirmek mümkün değildir. Bü
tün iyi niyetlerimizle seçimler sırasında v^ya 
daha evvel yapılacak münakaşalar sırasında 
inşaallaıh Sayın Menderes bu tehdidini tatbik 
etmez, Fakat bu silâh çekilmiştir. 

Matbuat Kanununun 30 ncu maddesinin 273 
neti maddeye bürünen hali ile daima endişe 
içinde bulunduğumuzu itiraf etmek vicdanım 
için bir borçtur. Bu teklif karşısında titreme
mek imkânsızdır. 

Aziz arkadaşlarım, 273 neti maddeyi fikir 
hürriyetimiz, emellerimiz, fazilet ve ahlâkımız 
için bir mezar, bir mafcber yapmıyalıim. Bu tek
lifi reddedelim. 

Tekrar ediyorum, aziz arkadaşlar, bu teklifi 
kabul etmeyin. (Sağdan, alkışlar). 

REİS — Osman Böyuikbaşı, grup adına. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh- | 

terem arkadaşlar; 273 ncü madde üzerinde gru-
pumuz adına maruzatta bulunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Eğer Adalet Encümeninin Sayın Başkaniyle 
Sözcüsünün ve Adalet Bakanının buradaki mü
talâalarını dinlememiş olsaydıım, arkadaşımın 
ıburada serdetıtiği mütalâaları kâfi görerek, bu I 
madde üzerinde söz almazdım. Fakat onları 
'dinledikten, sonra bu madde üzerinde durma
nın lüzumunu kabul ettim. 

Muhterem arkadaşlar, balkanların hakaretle- j 
re mâruz kalmasını hepiniz gibi ben de tecviz i 
eden bir adam değilim. Yalnız hakikatlara bağ- | 
lı olan insanlar hâdiseleri tetkik ederken madal
yanın iki tarafını da göz önünde bulundur
maktan içtinap edemezler. 

Memleket için tehlikeler bahis mevzuu oldu
ğu zaman bunu yalnız Bakanların şahsına yapı
lan hakaretlerde aramak, bizzat politika adam
larının mütenakız ve gayrisaimimî beyanlarında 
aynı tehlikeyi görmemek hatalı bir hareket olur. 
Adalet Bakanının sözlerini dinlediğim zaman 
hayretler içinde kaldım. 

Dün burada konuşan Faik Ahmed Barutçu ar
kadaşımız çok güzel 'olarak ifade ettiler ki; demok
rat liderler, demokrat şefler kendileri için istisnai 
bir muamele talep edecek yerde kendileri istisnaî 
müsamaha gösterirler. Bu sözlere uygun olarak 
Başbakanın bir beyanını huzurunuzda okuyaca
ğım. Sayın Adnan Menderes'in Başkanlık etti
ği bir hükümetin, daha mürekkebi kuramamış 
olan bu sözlere rağmen, 273 ncü madde gibi 
diğer maddeleri de benimsediğini bu kürsüden 
dinlemek, hakikaten samimiyet nam ve hesabı
na çok hazin bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başbakanımız 
Kırşehir'de irat buyurdukları nutkunda ay
nen şu sözleri söylemektedirler : 

«Vatandaşların hak ve hürriyetlerinin mah
fuz bulundurulması meselesine o dereceye kadar 
riayet etmekteyiz ve vatandaşlar arasında sevgi
nin hüküm sürmesini o derece istemekteyiz ki, 
Hükümete, partimize, şahıslarımıza haykıra hay-
kıra hakarete devam edenleri bile demokratik zih- { 
niyet ve anlayışın kainlerimize bahşettiği geniş 
bir müsamaha ile geçiştirmekteyiz.» 

Bu sözleri söylemek suretiyle hürriyete, de
mokrasiye ve vatandaşlar arasında sevginin de- i 
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vanana büyük bir ehemmiyet verdiğini ifade 
etmek istiyen Sayın Adnan Menderes'in Baş
bakan bulunduğu bir Hükümet, nasıl oluyor da 
273 ncü maddeye bakanlar için imtiyaz ifade 
eden bir hükmün konmasını bu kürsüde benim
sediğini bu kürsüde ifade edebiliyor? Bendeniz 
bu cihetin izah dilmesini madde kadar ehemmi
yetli görmekteyim. 

Yüksek Heyetiniz takdir eder ki, kanunlar 
duyulan bir ihtiyaca karşı yapılır. Aceba ka
nunlarımızda mevcut olan hükümler tatbik 
edildi de bakanlara karşı yapılan hakaret suç
larının önüne geçilemedi mi? Böyle bir vaziyet 
var mı? Kaç dâva açılmıştır? Bu cihetin bu 
kürsüde izah edilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, hepiniz takdir edersiniz ki, ten-
kid ile tahkirin hududunu çok kere tâyin et
mek güç bir iştir. Bunun böyle olduğunu, Sa
yın Adnan Menderes'in de dâhil bulunduğu bir 
parti genel kurulu da takdir ederek, vaktiy
le Ege vilâyetlerinde dolaşarak o günkü mu
halefeti tenkid eden sabık devlet reisine hita
ben Celâl Bayar 'm Ödemiş'te söylediği bir nu
tukta aynen şu mütalâaları serdetmişl erdir : 

«Devlet Reisi olan vatandaşı Ceza Kanunu 
ağır müeyyidelerle himaye etmektedir. Bu ba
kımdan parti başkanları olarak vaziyetlerimiz
de eşitlik yoktur. Parti mücadelelerine karıştı
ğına göre tenkidlerin mihrakında bulunması 
icabettiği halde kendisi Devlet Reisliği sıfatının 
zırhları arkasında saklıdır.» 

Sabık Devlet Reisi bir partinin başkanı sı-
f atiyi e muhalefete hücum ettiği zaman, Sayın 
Celâl Bay ar diyor ki : «Senin tenkidlerine ce
vap vermek icabettiği zaman seni karşımızda 
bir zırha bürünmüş olarak görüyoruz.» 

Hiç şüpheszi Türk Ceza Kanunu hakareti 
tecziye etmiştir ama tenkidi tecziye etmemiştir. 
Bununla demek istiyorlar ki; «Hakaretle ten
kidin hududunu tefrik etmek çok zaman güç
tür. Böyle himaye zırhları mevcut olduğu 
taklirde biz huzuru kalble tenkidlerine cevap 
veremeyiz.» diyorlar. Bugün politikanın mihra
kında bulunmak bakımından bakanlar Devlet 
Reisinden çok farklı bir durumdadırlar. Kong
relere gidiyorlar, muhtelif yerlerde hattâ mi
tinglerde nutuklar söylüyorlar, muhaliflerini 
tenkid ediyorlar. Onların tekidine cevap vermek 
ihtiyacını hissettiğimiz zaman karşımızda savcı
ları, onların fahri birer avukatı olarak gör-
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mek mevkiine düşeceğiz. Dün bu sözleri söyli-
yen insanların bugün samimiyet namına bu 
Meclise kendilerini himaye için bir seneden al
tı seneye kadar hapis cezasını derpiş eden ka
nun tasarılarıyle gelmemesi icabederdi. Bugün 
memleketi idare eden Hükümetin zihniyetini 
belirtmek için bu hâdiseyi zikrediyorum. Encü
men reddetmiş olabilir, ama Hükümet bu kafa
da bu zihniyette bir Hükümettir. 

Bu memlekette himayesi ioabeden yalnız ba
kanlar değildir. Bütçe Encümeninde Adalet Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresi esnasında Sayın 
Adalet Bakanına delilleriyle arzettim. Muhale
fetin tahkir ve tezyiflerinden şikâyet ettiği 
zaman tahkir ve tezyifin bir taraflı olmadığını 
delilleriyle kendisine arzettim. 

İktidarda bulunan insanlar muhaliflerini 
tezyif ve tahkir etmek, yolunda devam ettikleri 
müddetçe bunun birtakım aksülâmellerinin ol
masını da tabiî telâkki etmek lâzımdır. Filân 
yerde bir partiye mensup bir zat Başbakana 
şunu söylemiş diye misal vermek suretiyle 
tenkidkâr sözleriyle karşımıza çıktığı zaman 
biz de kendilerine vesikalara dayanarak Baş
bakanın hakaret ve tezyif dolu sözlerinden mi
saller verdik. Başbakanın sözleri tekrar edildi
ği zaman görüldü ki, tahkir sadedinde, tez
yif sadedinde kimse Menderes'in kâbına ula
şamamıştır. (Şahsiyata, girişme sesleri). 

Menderes'in şahsı bahis mevzuu değil. Hi
maye bahis mevzuu olduğu zaman adaletin ica
bı, iki tarafı da aynı ölçülerle muameleye tâbi 
tutmaktır. Bunu belirtmek için söylüyorum. 
Bugün bir siyasi partinin lideri, onun namı
na konuşan insanlar Başbakandan daha eok ha
karete ve tezyife mâruz kalmaktadırlar. Bunu 
Yüksek Meclis bilmeden bir karara varırsa el
bette bu kararın isabetli olduğu iddia edile
mez. (Soldan gürültüler). Siz de benim gibi 
Başbakanın Kırşehir nutkunu bizzat kulakları
nızla dinlemiş olsaydınız hakaretten «şikâyet 
eden Başbakanın en çok hakaret edenlerden bi
ri olduğunu' anlardınız. (Gürültüler). 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Siz de 
parti liderleri için bir teklif yapın, onu da ko
nuşalım. 

OSMAN BÖLÜKEAJŞI (Devamla), — Muh
terem arkadaşlar, çuvaldızı başkasına batırma
dan evvel bir iğneyi insan kendi nefsine batır
mayıdır. Ben bu hakikati tebarüz ettirmek için 
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1 bir misal söyledim, arkadaşlarımın hassasiyet 

gösterip sinirlenmelerine lüzum yok. 
Ceza Kanununun 273 mcü maddesini tadil 

etmemizi teklif ediyorlar. Orada savcılar ba
kanların avukatı vaziyetine gelecekler. Hepi
niz takdir edersiniz ki adaletin tam bir istik
lâle sahip olmadığı bir yerde hiçbir şeyin ha
kiki teminatı yoktur. Muhalefette bulunduğu
nuz yıllarda söylediği sözlerde, iktidara gel
dikten sonra da Hükümetinizin burada okudu
ğu programlarda, adaleti tam ve kâmil bir is
tiklâle kavuşturmak taahhüdü mevcuttu. Bu
gün savcılar bizzat bugünkü Adalet Bakanının 
bu Meclis kürsüsünde tebarüz ettirdiği üzere, 
vaktiyle Adalet bakanlarının elinde birer icra 
vasıtası olarak kullanılmış birtakım asılsız me
seleler için dâvalar açtırılmıştır. Bugün de ic
ra kuvvetine mensup olanları onların haysiyet
lerini, şereflerini korumak vazifesini savcıla-

| ra veriyorsunuz. Ama buna mukabil savcılar 
her türlü teminattan bu memlekette mahrum
dur. 

Hâkimlerin bile teminatının noksan olduğu 
bu memlekette savcılar hiçbir teminata sahip 
değilken, kendilerine böyle bir salâhiyet tanı
dığınız gün, Hükümeti teşkil eden insanlar 
lehine savcıların birtakım müfrit hareketlere 
girişmesi, onları memnun etmesi, hattâ tâbiri 
maruz görünüz, def i belâ kabilinden dâvalar 
açması pekâlâ mümkündür. (Allah Allah ses
leri). (Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar; savcıların şahısları
nı kötü gördüğüm için bu sözleri söyliyen bir 
insan değilim. Vaktiyle bu memlekette aynı 
savcılar iş babında idi, bugün tatbik edilen 
Hâkimler Kanunu da mevcuttu, fakat siyasi 
maksatlarla o kanunun nasıl tatbik edildiğini 
benden evvel saym Başbakan bu kürsüde cok 
veciz bir şekilde ifade etmişti. 

Kâmil Boran'a buradan hitap ederken, siz se
çimlerden evvel seçim kazanmak maksadiyle 1300 
tane hâkimi dama taşı gibi oynattınız, diye bu 
kürsüde bağırdığını unutamazsınız. Kanunlar 
aynı kanunlar... O halde bu memlekette, bu mil
lete teminat, alınarak yeni iktidarın mensupları
nın bu kürsüye gelip de «Bizler melekiz, ötekiler 
zebani idi» demeleri asla kabul edilemez. (Sol
dan ne münasebet sesleri). Dünkü Adalet Ba
kanı nasıl o kanunu siyasi maksatlar için kul
lanmışsa, bugünkü Adalet Bakanının kullan-
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masına da mantıkan ve hukukan hiçbir mâni 
yoktur. (Soldan rejim meselesi sesleri) 

Sonra, hepiniz takdir edersiniz ki, bâzı şeyle
rin şüyuu vukuundan beterdir. Otomatik ola
rak savcılar harekete geçecektir, belki bu hare
ketleri sanık olan vatandaştan ziyade mağdur 
mevkiinde gözüken Bakanı rencide edebilir, öy
le hâdiseler de olabilir. Bakanın rızası hilâfına 
dâva açmak sistemini ihdas edemeyiz. Mevcut 
Ceza Kanunumuz Bakanların şahsına yapılan 
hakaretlerden, yahut memurların şahsına yapı
lan hakaretlerden dolayı, gıyaptaki hakaretler
den dolayı savcıların harekete geçmesi esasını 
kabul etmemiş, onların şahsi dâva açmaları 
esasmı kabul etmiştir. 

Adalet Encümeninde müzakereleri dinlediğim 
zaman sabık Adalet Bakanı Bakanlar aleyhinde 
o kadar çok suç işlenmektedir ki, bilhassa ha
karet mevzuunda, bunları takipten âciz kalı
yoruz, demişlerdi. Sırf takip sadedinde böyle 
bir tasarıyı getirdklerini müdafaa etmişlerdi. Şu 
fyale göre ne oluyor1? Biz sadece bir takip der
dine deva bulmak için bir tadil yapmıyoruz, 
doğrudan doğruya savcıların Bakanlar için dâva 
açması esasını kabul ederek bakanlara bir imti
yaz tanıyoruz; Bakanların muvafakati şartını da 
kabul etmiyoruz. Bakanların şahıslarını düşü
nürken âmmenin büyük menfaatini de maalesef 
bu tadil teklifini getiren arkadaşlarımız kati
yen nazara almamışlardır. Bugün bütün demok
rat memleketlerde, medeni memleketlerde haki
kati maddenin ispatı esası geniş ölçüde 
kabul edilmiştir. Bunu kabul ederlerken bil
hassa fikir ve matbuat hürriyetini nazarı itibara 
almışlardır. Hepiniz takdir edersiniz ki, fena
lıkları bertaraf etmenin en müessir yolu, fena
lıkları teşhir etmektir. Bir bakanın kötülüğü
nü ispat edecek mevkide bulunan bir vatan
daş, o isnadını mahkemede ispat edemezse, kö
tülüklerle mücadele çok zayıf kalır. 

Birinci Hükümet programı hakkında parti
mizin görüşünü bu kürsüde arzettiğim zamanda 
tebarüz ettirdiğim üzere, me^eke t t e mevcut bir 
tevhidi içtihat kararma göjjfc. ne Bakanlar hak
kındaki isnadı, ne de memuMİp^akkındaki isna
dı geniş ölçüde mahkemelllde ispat etmeye 
imkân yoktur. 

Bir profesörümüzün bu hakaret mevzuun
da hakikati maddenin ispatı mevzuunda yap
mış olduğu bir etüdden bâzı parçalar okumak 
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j zaruretini hissediyorum. Bugün dâhil bulun

duğumuz, idealine bağlı 'bulunduğumuzu her 
I vesile ile ilân ettiğimiz Birleşik Milletler dahi, 

hakikati maddenin ispatı keyfiyetine büyük 
I bir ehemmiyet atfetmiş, hakaret mevzuunda 
I bir konferans toplanmasını teklif etmiştir. Mü-
I saade buyurursanız birkaç satırını okuyayım: 
I «Hakaret cürümlerinde hakikat maddenin 
I ispatı meselesinin ımatbuat hürriyetiyle olan 
I sıkı alâkası dolayısiyle bu mesele ile Birleşmiş 
I Milletler de alâkadar olmuştur. 1948 yılının 
I Nisan ayında Geneve'de istihbarat hürriyeti 
I mevzuunda toplanan konferans 26 numaralı ka

rarının ikinci kısmında hakaret cürmüne taal-
I lûk etmek üzere şu tavsiyede bulunmuştur: 
I 1. Sosyal ve ekonomik konsey, bir hükuk-
I çular komitesini, yahut beynelmilel bir teşek-
I külü (ceza hukuku 'beynelmilel enstitüsü gibi), 
I aşağıdaki cihetleri müzakere etmek üzere top-
I lanmaya davet eder; 
I a) Muhtelif memleketlerim hakarete müta-
I allik mevzuatını incelemek ve bunların kusur

larını ve anormal noktalarını tebarüz ettirmek, 
I b) Demokratik bir memlekette matlbuatm 
I oynadığı rolü nazarı dikkate almak suretiyle 

hakaret mevzuunda bir kaideler ve prensipler 
heyeti umumiyesini tesbit etmek, 

2. Sosyal ve ekonomik konsey hakaret 
hakkındaki millî kanunlarının vücuda getiril
mesinde nazara alınmaları 'hususunda muhtelif 
hükümetlerin bu kaidelerin heyeti umumiyesi-
ne dikkatlerini çeker.» 

Görülüyor ki, tetkik ettiğimiz konumuz 
I olan mevzuun bizatihi hakaret cürmünün te

şekkülü bakımından olduğu kadar, matbuat ' 
l hürriyeti ile de derin alâkası vardır. Bu iti

barla mukayeseli bir tetkik yaparak hakikati 
maddenin ispatı imkânı bakımından bâzı mem
leketler mevzuatını incelemek ve bu tetkikten 

I neticeler çıkararak 481 nci maddemizi kıymet
lendirmek istiyoruz. Bu muhterem profesörü
müzün yaptığı tetkikat şunu (göstermiştir ki, 

I bütün memleektlerde hakikati maddenin ispa-
, t i yolunda büyük adımlar atılmaktadır. İsviç

re'de Federal Ceza Kanununun 174 ncü mad
desi hakikati maddenin ispatı esasını. kabul et
tiği halde, buna dahi itiraz edilmiştir, den-

I mistir ki, «Bâzı ahvalde sosyal fonksiyonu ye
rine getirmek için matbuat birçok hâdiseleri 

I umumi efkâra arzetmek ihtiyacını duyabilir. 
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Elinde olan bütün imkânları kullandığı halde, 
samimiyetle hareket ettiği 'halde, neşrettiği şe
yin hakikatına inanmasını icabettirecek kari
neleri mevcut olduğu halde onu icabında mah
kemede ispat edemiyecek •bir duruma düşebilir. 
Bu halde dahi matbuat vazifesini yapmamalı 
mıdır?» denilmdş ve bu mevzuda teşebbüslere 
geçilerek kanun teklifleri hazırlanmıştır. 

Medeni dünya bu istikamette giderken bu 
memlekette demokratik bir nizam kuracağımızı 
Garp demokrasisini örnek alacağımızı mütema
diyen söylerken bakanların şahsını düşünüyo
ruz, onun karşısında umumi menfaati katiyen 
düşünmüyoruz. Teklif sahipleri eğer bunları da 
düşünerek buraya gelmiş olsalardı o zaman tek
lifleri hakkında daha müsamahakâr sözler söy
lemek mümkün olurdu. 

Biliyorsunuz ki, Ceza Kanunumuzda bulu
nan 481 nci madde İtalyan Ceza Kanununda da 
mevcuttu. Fakat Faşist idaresi İtalya'ya hâkim 
olduktan sonra, hakikata dayanmıyan her idare 
gibi, hakikatin tezahürüne mâni olmak için bu 
maddeyi kanundan çıkarmış, hakikatin ispatı 

'imkânını ortadan kaldırmıştı. İtalya demokra
tik bir bünyeye sahip olduktan sonra ilk iş ola
rak Faşistlerin koymuş olduğu bu hükümleri 
Ceza Kanunundan çıkarmak suretiyle bir mem
lekette demokratik idarenin lâfla kurulamıya-
cağını, kanun ve müesseselerle kurulamıyacağı 
hakikatına bir misal vermişlerdir. 

Şimdi gelelim bize; bizde biliyorsunuz, biraz 
evvel de temas ettim, bir tevhidi içtihat kara
rı var, kanunun sarih metni ile tezat halinde 
bulunan bir tevhidi içtihat kararı vardır. Hu
kukçu arkadaşlarımız çok iyi takdir eder ki, 
içtihat ve tefsir, kanun metninin sarahatten 
mahrum olduğu ahvalde bahis mevzuu olabilir. 
481 nci madde ispat hakkını umumiyet itibariy
le reddederken birtakım İstisnalar tanımıştır. 
Bu istisnalar arasında bakanlar hakkındaki id
dialar mahkemede ispat edilemez, hususi mer
cilere tâbi olanlar hakkındaki isnatlar mah
kemede ispat edilemez, diye hiçbir kayıt mev
cut olmadığı halde birtakım yersiz mütalâalarla 
tevhidi içtihat kararı ile bu kapı kapanmıştır. 

Hepiniz çok iyi hatırlarsınız, Kenan öner 
ve Hasan Âli Yücel dâvasında merhum Kenan 
öner Hasan Âli Yücel hakkında ortaya attığı 
ithamı mahkemede ispat etmiştir. Beraet etme
si icabeden bir vatandaşın karşısına bir müd-
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I det sonra bu tevhidi içtihat kararı çıktı: «Hayır 

dendi, sen iddianda haklısın ama senin bu haklı 
olduğun asla nazarı itibara alınmaz, çünkü Ba
kanların mahkemesi Divanı Âlide olur, onlar hu
susi bir mahkeme usulüne ve hususi bir mercie 
tabidirler. Onları böyle bir usule ve böyle bir 
mercie tâbi kılan vâzıi kanun, âmme intizamı 
mülâhazası ile bu hükmü koymuştur. Sen iddianı 
mahkemede ispat edecek olursan ve bu kabul edi
lecek olursa âmme intizamı ihlâl edilmiş olur 
dendi.» Hakikatta âmme intizamı, bakan olanla
rın, memur olanların tâbi olduğu usuller haricin-

' de umumi mahkemelerde muhakeme edilmesi ha
linde ihmal edilmişlerdir, yoksa bir vatandaşın 
masum olduğunu ispat edebilmesi için elindeki 
delillerin istimaına âmme intizamı mefhumu 
asla mâni değildir. Bu, tabiîdir ve mantıkidir. 
Bu tabiî ve mantıki olan cihetin başka memleke
tin mevzuatında misalleri de vardır. Bilirsiniz, 
Fransız Matbuat Kanununun, zannederim 33 ncü 
maddesinde, hakikati maddenin ispatı imkânı 
derpiş; edilmiştir. Fransa'da da bakanlar hususi 
bir mahkeme usulüne ve hususi bir mercie tabi
dirler. Bakanlar hususi bir muhakeme usulüne 
ve hususi bir mercie tabidirler. Buna rağmen 
Bakanlar hakkındaki isnatların mahkemelerde 
ispat edileceğine dair kanun hükmü vardır. Böy
le müdafaası güç olan bir tevhidi içtihat kararı 
ile masum olan bir ihtiyar eğer ecel yetişmemiş 
olsaydı, hapishaneye gönderilecekti. Niçin? Haki
kati söylemiş. Hakikatin söylenmesine mâni olmak 
için fiilî veya kanuni engeller çıkaran bir idare
nin adına hiçbir zaman demokrasi, hiçbir zaman 
hukuk devleti denemez. 

Ben huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. 
Adalet Bakanına tevcih ettiğim sual ile tevhidi 
içtihat kararı hakkında en isabetli sözü söyliyecek 
olan Sayın Halil özyörük'ün - o zamanki Tevhidi 
İçtihat Genel Kurulunun Başkanı idi - izahatına 
intizar ederek şimdilik huzurunuzdan çekiliyo
rum. 

REİS — Necip Bilge. 
NECİB BİLGE (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlar, Ceza Kanununun tadilâtına ait olan 
mühim maddelerden birisinin 273 ncü madde 
olduğunda kimsenin şüphesi yoktur. Bu madde 
hakkında birkaç noktanın belirtilmesinde fayda 
mülâhaza ettiğim için söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ düşünülecek olan nokta şurasıdır: 
Bu maddedeki hükmün kpnulması ile takip eöU-
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len gayeye göre işbu hükmün yeri burası mıdır, I 
yoksa, başka bir yer midir ? Bu noktanın halli 
için tâdil hükmünün yani 273 neü maddeye ilâ
ve edilmesi istenen hükmün neye muzaf oldu
ğunun iyice kestirilmesi lâzımdır. 

Acaba sadece hakaret suçlarını mı istihdaf 
etmektedir. Yoksa diğer suçları da içersine al
makta mıdır? Diğer suçları da içerisine alıyor- j 
sa esasa ait olan itirazlar baki kalmak şartiyle 
hükmün yerinin burası olmasında ittifak edi
lebilir. Fakat tâdil teklifi sadece bakanlara 
yapılacak hakaret suçlarını tazammun ediyor
sa o takdirde yeri burası değil, 488 nci maddede 
olması icabeder. Teklifin metnine bakacak olur
sak bu hükmün sadece hakaret suçlarını değil I 
bilûmum suçları istihdaf ettiği kabul edilebilir. 
Filhakika 273 ncü mddenin SÖft fıkrası gayet 
mutlak biî* ifadeyi haiz bulunmaktadır. Bu fık-
ra. diyor k i : (tcra Vekilleri Heyeti azaların
dan biri aleyhinde sıfat veya hizmetlerinden 
dolayı islenen suçlarda takibat yapılması şikâ
yete bağlı değildir.) Bu hüfcü^ı mutlak olarak 
suçtan barsetmekte olduğuna göre hükmün sa
dece hakaretle değil diğer suçlarla da ilgili ol
duğu kabul edilebilir. Eğer böyle kabul edecek 
olursak o zaman maddenin metni ile esbabı 
mucibe arasında tezat bulunduğunu kabul ct-
etmek icabeder. Çünkü gerek Adalet Komisyo
nunun gerekse bu maddeyi, bu hükmü teklif 
eden arkadaşların esbabı mucibe raporları ve 
hattâ Hükümet tarafından teklif edilmiş olup da 
sonradan geri alınmış olan 159 ncu madde hak
kındaki gerekçe bu suçların, yani bu madde
nin hakareti istihdaf ettiğini göstermektedir. 
Bunu teyid etmek için Adalet Komisyonunun 
raporunun bu hususa ait olan hükmünü müsa
ade ederseniz okuyayım. 

Adalet Komisyonu raporunda deniyor ki ; 
«teklif edilen değişme şekline göre maddeye 
konulması istenen husus neşren ye giyabi ha
karetlerde Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 
re'sen işe müdahale ederek âmme dâvasını aç
mak salâhiyetini haiz olmasından ibarettir.» 

Görülüyor ki, şu cümlede sadece hakaret- j 
ten bahsedilmektedir, diğer suçlardan bahsedil- | 
memiştir. Bu cümle belki tesadüf eseri de- | 
nilebilir. Fakat aşağıdaki cümlelerde de hük- j 
mün hakarete muzaf olduğu hakkında ifadeler j 
mevcuttur. Yine raporun diğer bir yerinde; «Ve- I 
killer Heyeti azalarından biri aleyhinde işle- I 
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nen hakaret suçlarında Cumhuriyet Müddeiumu-
miliğince re'sen harekete geçilmesi1 gayesi is
tihdaf edilmiş bulunmaktadır.» denmektedir. 
üçüncü olarak raporun biraz daha aşağısında 
aynen şu cümle sarfedîlmektedir : 

«•Demokratik sistemde en geniş manası ile yer 
verilmiş bulunan hürriyet ve tenkid mefhumla
rının yanlış mânalandırılması suretiyle' tenkid 
çerçevesi dışına çıkılarak başkalarının kanunen 
iktisap ettikleri hürriyet, hudutlarını aşan bu ha
kareti mutazammm yazı ve resimlerden dolayı 
bilhassa bugünlerde pek çok vilâyet ve kazalarda 
(•ikan yazılardan ötürü vekillerin 'jeref ve izzeti 
rvefsini müdafaa sadedinde şahsi dâva ikame ede
rek dâvalarını takibe maddeten imkân görüle
memekte ve ilâ....» 

Hükümet tarafından sevkedilmiş ve sonradan 
ı>eri alınmış bulunan 159 ncu madde gerekçesinde 
de aynı şekilde hükmün sadece hakareti istihdaf 
•ettiği mânada şâmil bir ifade kullanılmış bulunul
maktadır. Halbuki kanun metnin.de ifade edil
diğine göre hüküm sadece hakaret suçlarına de
ğil diğer suçlara da şâmil olacak şekilde mutlak 
bir mahiyette yazılmış bulunmaktadır. 

Bu husufsun yani sadece hakarete muzaf, mı ol
duğu veyahut diğer suçları da istihdaf ediyor mu 
şeklinde doğabilecek tereddütleri izale edebilmek 
için Adalet Komisyonunun bunu açıkça izah et-r 
ınesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bu madde münasebetiyle üzerinde durulması 
icabeden noktalardan birisi de şudur: Gerek tek
lifte bulunan arkadaşlar, gerekse Adalet Komis
yonu, İcra Vekilleri Heyeti azalarından birisine 
vazifesi dolayısiyle işlenecek olan suçlardan do
layı yapılacak takibatı şikâyete bağlı saymamak
ta, bunun re'sen yapılması lâzımgeldiğini kabul 
etmektedir. Bu husus, kanaatimce kâfi derecede 
inandırıcı delillere dayanmamaktadır. Hattâ bu 
hususta diğer bir noktayı ortaya atmak lâzımgel-
diği kanaatindeyim. O da takibatın, şikâyet yahut 
her hangi bir merciin iznine mi bağlı olması ge 
rektiğinin münakaşası lâzımgelir. Halbuki ne 
Adalet Komisyonu ne de teklifi yapan arkadaş
larımız bu hususta, bu nokta üzerinde her hangi 
bir münakaşa yapmış değillerdir. Bu hususu ade
ta olmuş, bitmiş bir mesele kabul ederek, yani 
ispat, edilmesi lâzım gel en ve münakaşa edilmesi 
icabeden bir noktayı tamamen halledilmiş far/e
derek doğrudan doğruya şikâyet üzerine bir şeyin 
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yapılmaması yani takibatın şikâyete bağlı olma
ması lüzumu üzerinde durmuşlardır. 

Kanaatimizce, bilhassa gerekçeye göre, suç 
az çok politik akisleri olan hakaret suçlarını içine 
aldığına göre bu suçların takip edilip edilmemesi
nin siyasi bakımdan düşünülmesi ieabederdi. 
Çünkü, biraz evvel bir arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi; bâzan bîr hâdisenin şüyuu vukuundan be
terdir. Binaenaleyh her hangi bir hakaret fiili
nin cumhuriyet savcısı tarafından re'sen takibi 
neticesinde, fail olan adam ceza görse bile bâzı 
hâdiselerin muhakeme dolayısiyle ortaya çık
ması, belki o vekil hakkında bâzı sui zamlara se
bebiyet verebilir. Bumun için bir davanın taki
binde âmme menfaati var mıdır, yok mudur, 
umumi bakımdan ve siyasi bakımdan bunu tet
kik etmek için bu gibi suçları takibin şikâyete 
değil izne bağlı olması lâzrmgeldiğini düşünmek 
icap eder. Bunun takdirini her hangi bir kaza
da bulunan müddeiumuminin, şahsi ölçüsüne 
bırakmak doğru olmaz. Çünkü bir çok hallerde 
görüyoruz ki müddeiumumiler fakültelerden 
yeni mezun olmuş, stajlarını yeni bitirmiş kim
selerdir. Binaenaleyh böyle tecrübesiz bir vazi
yette bulunan müddeiumuminin eline re'sen 
takibe geçmek hususunda salâhiyet vermek veya 

âdeta onu bu hususa mecbur etmek doğru olma
ca gerektir. Diğer taraftan, bu, müddeiumumi
leri şöyle bir zan altında da bulundurabilir; 
•müddeiumumi bir suçu re'sen takip etmiyecekti. 
Fakat kendisi üzerinde siyasi bakımdan yapı
lan tazyik neticesindedir ki böyle bir dâva aç
mak yoluna gitmiştir gibi bir düşünce altında 
bırakabilir. Buna sebebiyet vermemek içindir ki 
bu hususu hükümetin kendisi üzerine almalı
dır. Böyle izin verme misali birçok maddelerde 
mevcuttur. Malûmdur ki Ceza Kanununun 158 
nei maddesi Cumhurbaşkanına yapılan hakaret 
suçundan bahsetmekte ve 160 ncı madde ise 
takibatı Adalet Bakanının iznine tâbi tutmak
tadır. Müsaadenizle bu maddenin ilgili fıkrasını 
okuyayım : 

Madde 160 — 158 nci maddede yazılı hal ile 
159 nçu maddenin, birinci ve ikinci fıkralarında* 
yazılı edenler hakkında takibat 
yapılması Adliye Vekilinin iznine bağlıdır. 

îşte bu hükmü kendimize misal olarak ala
biliriz. Bakanların kendilerinin vazifeleri veya 
sıfatları dolayısiyle hakarete mâruz kalmaları 
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I veya aleylerinde her hangi bir suç işlenmesi 

halinde takibat icrasını Adalet Bakanının izni
ne tâbi tutabiliriz. Bu takdirde 160 ncı ve 273 
ncü maddeler arasında da bir ahenk sağlanmış 
olur. Aksi takdirde Cumhur Başkanı aleyhin
deki suçun takibinin izne bağlı olması, ve vekil
ler aleyhindeki suçların re'sen takibi gibi bir 
garabete düşeriz. Binaenaleyh vekiller aleyhin
deki sjuçları da Adalet Bakanının, izni ile taki-
betonek doğru olur. sanırım. (Mağdurun sesle
ri) Mağdurunki şikâyet olur. Fakat malûmyâ 
şikâyet başka, izin başkadır. Şikâyete tâbi ise 
mağdurun şikâyeti,mevzuu bahistir. Fakat izin 

, alacak olursa o zaman bu iznin ya Bakanlar 
Kurulunca veya adaleti temsil etmesi itibariyle 
Adalet Bakanı tarafından verilmesi mümkün
dür. Ben Adalet ©akanı tarafından verilmesi 
hususunda bir teklifte bulundum. Bunun "kabu
lünü rica edeceğim. 

Bu madde münasebetiyle üzerinde düşünül
mesi lâzrmgelen bir »husus da şudur : 

Şikâyet veya izin vermeye bağlı takibat sis
temi kabul edilmiyecek yani müddeiumuminin 
re'sen, taıkibiıta geçmesi kabul edilecek olursa 
o zaman bunun cüzü mütemmimi mahiyetinde 
olmak üzere faile ispat hakkının verilmesi lâ-
zımgelir. Nitekim başka memleketlerde bunun 
misali vardır. Fransız Matbuat Kanunu, ba
kanlar hakkındaki hakaret suçlarının re'sen 
takibe tâbi olduğunu kabul etmiştir. Fakat yi
ne o kanunun bir maddesi de faile ispat hak
kını da kabul etmiştir. 

Bâzı memleketler bu hususta daha. ileri git
mişlerdir. Hususi şahıslar hakkındaki hakaret 
fiillerinde dahi, âmme menfaati mevcut ise, is
pat hakkını kabul etmişlerdir. İsviçre bunun 

I bir misalidir. Bu memleket hususi şahıslar hak
kındaki hakaret fiillerinde, bunun ispatında 
bir âmme menfaati mevcut ise ispat hakkını ta
nımıştır. 

O halde bâzı memleketler hususi şahıslar ba-
I kınımdan bile böyle bir ispat hakkı kabul 

ettiklerine göre, bizim bakanlar hakkındaki 
hakaret ve tecavüz fiillerini re'sen takibe tâbi 

I tutmamız halinde faile ispat hakkını kabul et-
j memiz de, bu hükmün bir netice! zaruriyesidir. 

Aksi takdirde demokratik hareket etmiş olma-
| vız. Yani netice olarak şunu arzetmek isterim : 
i Bu' suçların takibatında bir izin mevzuubahis 
i olmak icabeder. Yani takibatın bir izne bağlı 
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olduigu.hu kabul etmek ve yahut da re'sen ta- I REİS — Efendim, vakit gecikmiştir. 5.V.I. 
kibatı kabul ettiğimiz takdirde failin ispat hak- 1953 Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
kını kabul etmek icabeder. Birleşimi kapatıyorum. 

Tabiî, takdir Yüksek Heyetinizindir. | Kapanma saati : 18,40 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Bur
dur Vilâyetinde gül yağı çıkarılan imbiklerden 
Harçlar Kanunu gereğince alınan verginin bü
tün gül yağı çıkaranlardan alınıp alınmıyoca
ğına dair sorusuna Gümrük ve Tekel Vekili 
Emin Kalafathn yazılı cevabı (6/1044) 

27. IV . 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Tekel 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Burdur Mebusu 
M. özbey 

1. Gül yağı çıkarılan imbiklerden Harçlar 
Kanunu gereğince alınan imbik başına 20 lira
lık harç bâzı vilâyetlerden alınmayıp yalnız 
Burdur Vilâyetinden alındığı öğrenilmiştir. 

İki taraflı muamele gül yağı çıkaran va
tandaşlar arasında bir dedikodu mevzuu ol
makta ve huzursuzluk yaratmaktadır. 

Adalet ve müsavatın tam tecellisi için bu 
verginin bütün gül yağı çıkaranlardan alınıp 
alınmıyacağının ve hangisinin doğru ise yaziyle 
bildirilmesini rica ederim. 

T. O. 
Güm. ve Tekel Vekâleti 2 . V . 1953 
İnceleme ve Denetleme 

Kurulu Reisliği 
Sayı : 3219 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Kanunlar Müdürlüğü : 
28 . I V . 1953 tarihli 11448/5207/1044/6 sayı

lı yazıları karşılığıdır : 
Gül yağı çıkarılan imbiklerden Harçlar Ka

nunu gereğince alman 20 liralık harcın bâzı 

vilâyetlerden alınmayıp yalnız Burdur Vilâ
yetinden alındığı öğrenildiğinden, bu verginin 
bütün gül yağı çıkaranlardan alınıp alınmaya
cağına dair Burdur Mebusu Mehmet Özbey ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin yüksek 
yazılariyle alman sureti tetkik edildi : 

Bu husustaki cevabımız aşağıda arzedilmiş-
tir. 

5887 sayılı Harçlar Kanunu gereğince, gül 
yağı imalâtında kullanılan taktir vasıtalarından 
20 lira harç alınması icabetmektedir. 

Bu hükme göre, gül yağı imbiklerinden harç 
tahsili cihetine gidilmesi üzerine, İsparta Valili
ği tarafından vekâletimize yapılan müracaatta, 
ispirto ve ispirtolu içkilerle hiçbir alâkası olmı-
yan ve münhasıran gül yağı imalinde kullanılan 
taktir vasıtalarından harç alınmaması istenil
miştir. 

Bunun üzerine, keyfiyet Maliye Vekâletine 
arzedilmiştir. 

Maliye Vekâleti, 5887 sayılı 'Kanun hükümle 
rine göre gül yağı taktir aletlerinden 20 lira har
cın alınması icabettiğini cevaben bildirmiştir. 

Bilâhara İsparta mebuslarının bu husustaki 
müracaatları dolay isiyle Maliye Vekili ile yapı
lan şifahi görüşmede, gül yağı taktir aletlerinden 
5887 sayılı Kanuna göre alınması icabeden har
em, gülyağı imalâtını mütaakıp ileride tahsili 
cihetine gidilmesi uygun görülmüş ve mezkur 
vekâletle bu husustaki muhabere neticeleninee-
ye kadar, şimdilik gül yağı taktir vasıtaları
na ait harçlar hakkında bir işlem yapılmaması 
Tekel Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Bu işarımız üzerine, Tekel Genel Müdürlü
ğünce (İmbik harçlarının imalâtı mütaakıp tah
sili hususu tetkik edilmekte olduğundan, yeni bir 
emre kadar şimdilik harç alınmaması) gül yağı 
imâl edilen mülhakat idarelerine ve bu arada 
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Burdurdun bağlı bulunduğu Antalya Tekel Baş
müdürlüğüne de 13 . V . 1952 tarihli 40847 sayılı 
yazı ile tebliğ edilmiştir. 

Bu tebligata rağmen, Burdur Müdürü Tev
fik Güçlüğü tarafından imbik yapan ve yaptı
ranların bâzılarından emir hilâfına harç alın
dığı, anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine, gerek bu hareketinden ve 
gerekse sahte senetle bankalardan borç aldı
ğından ve icra müzekkerelerini infaz ettirmedi
ğinden şikâyet edilen adı geçen müdür hakkın
da müfettişlikçe tahkikata başlanmış ise de, 
bu sırada hastalık mezuniyetiyle işinden ayrı
lıp İstanbul'a giden ve bilâhara Ankara'ya gi
derek hastanede tedavisine lüzum görülen mü
dür Tevfik Güçlüğü 8.1.1953 tarihinde hasta-
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I neye müracaattan sonra gaybubet etmiş, adres

lerine Ankara ve Antalya başmüdürlüklerince 
yapılan tebligata rağmen meydana çıkmamış 
olduğundan müstafi sayılmıştır. 

Adı geçen hakkındaki tahkikat, kendisi bu
lunarak müdafaası alındıktan sonra tekemmül 
ettirilmek üzere halen elde bulunmaktadır. 

Yukarda etrafiyle izah edildiği üzere, im-
I 'Diklerden alınması icabeden 20 lira harçların, -

Burdur Müdürü Tevfik Güçlüğü'in emir hilâ
fına ve zimmetine geçirmek suretiyle yaptığı 
mahdut tahsilattan başka - şimdilik hiçbir yer
de tahsili cihetine gidilmemektedir. 

Saygılarımla arzederim. 
Gümrük ve Tekel Vekili 

Emin Kalafat 

....... >m<^^- ...... 
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