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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün, suçlu 
olmadığı halde tevkif edilenlere tazminat veril
mesi hakkındaki kanun teklifi, talebi üzerine 
geriverildi. 

Gider vergileri kanunu lâyihasını müzakere 
etmek üzere Muvakkat Encümen kurulması ka
bul edildi. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve tek
liflerinin suallerden önce müzakere edilmesine 
dair takrir kabul olundu. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri-

Lâyihalar 
1. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eski

şehir, Kırklareli ve Konya vilâyetlerinde 1955-
1956 yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkında kanun lâyihası (1/472) 
(Nafıa, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

2. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (î/473) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

3. — Şeker kanunu lâyihası (1/474) '(iktisat, 
Ziraat, Gümrük ve İnhisarlar, Dahiliye, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Basm Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair kanun lâyihası (1/475) (Dahiliye ve 
Adliye encümenlerine) 

5. — Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun 
adı ile bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası (1/476) (Adliye Encümenine) 

Teklif 
6. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

nin tadiline dair kanun lâyihasının 31, 43, 54 
ve 55 nci maddeleri kabul olundu. 

30 . V . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Keisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Antalya Mebusu 

İhsan Baç Attüâ Konuk 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
Ihsm OüUz 

geçici 65 nci maddesinin (K) bendinin tadili 
hakkında kanun teklifi (2/312) (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

Takrirler 
7. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 

Arzuhal Encümeninin 30. IV. 1956 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 3662 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/205) (Arzuhal Encümenime) 

8. — Sivas Mebusu Etem Erdinç'in, Devlet 
Demiryolları ve Limanları Idarei Umumiyesinin 
teşkilât ve vezaifine dair olan Kanun ile bu ka
nunun ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve 
bu kanuna yeni bâzı hükümler eklenmesi hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair olan 5687 sayılı Kanunun meriyette 
olup olmadığının tâyinine dair takriri (4/206) 
(Münakalât ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbata 
9. — Denizde Can Emniyetinin korunması 

hakkında 1948 yılında Londra'da toplanan Mil
letlerarası Konferansta kabul edilen Nihai Karar 
ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbataları 
(1/261) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili İhsan Bac 
KÂTİPLER : AttÜa Konuk (Antalya); Edibe Sayar (Zonguldak) 

3. — YOKLAMA 

REİS ~ Yoklama yapacağız efendim. 
(izmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

BEİS — Celseyi a^iyorum, efendim. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMtJMtYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu ve 
2 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin geriverümesine dair 
takriri (2/74, 4/3091 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nuna iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 2/74 
sayılı kanun teklifimizi geri alıyoruz. Gereken 
muamelenin ifasına yüksek müsaadelerinizi say
gılarımızla rica ederiz. 

21 . V . 1956 
Kayseri Mebusu Konya Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Himmet Ölçmen 
Kütahya Mebusu 

Ahmet ihsan Gürsoy 

REİS — Geriverilmiştir, efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Gündem hak

kında söz istiyorum, efendim. 
REİS — Riyaset Divanının başka mâruzâtı 

vardır, onu da okuyup size söz vereceğim. 

2. —• İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun, 
şeker kanunu lâyihasının, Konya Mebusu Him
met Ölemen'in şeker kanunu teklifini görüşmek 
üzere kurulmuş bulunan Muvakkat Encümende 
müzakere edilmesi ve hu Encümene Ziraat En
cümeninden de üç azanın iltihakına dair takriri 
(1/447, 4/210) 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan 

(Şeker kanunu lâyihasının) Konya Mebusu 

Himmet Ölçmenin şeker hakkındaki kanun tek
lifini müzakere etmek üzere Umumi Heyetin 
18 . IV . 1956 tarihli inikadında teşkili kabul 
olunan Muvakkat Encümene havalesini ve ayrıca 
bu Encümene Ziraat Encümeninden de üç aza
nın seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

işletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu 

REÎS — Efendim, evvelee yüksek tasvibiniz
le teşekkül etmiş bir Muvakkat Encümen vardır. 
Bu encümene şeker kanunu lâyihasının hava
lesi istenmekte ve aynı zamanda Ziraat Encü
meninden de bu encümene üç âza intihabı teklif 
edilmektedir. 

Bu lâyihanın yüksek tasvibinizle evvelce te
vekkül etmiş Muvakkat Encümene havalesi husu
sunu reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Et m iy enler... Kabul edilmiştir. 

Bu encümene Ziraat Encümeninden de üç 
azanın iltihakı hususunu reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Mehmet Hazer... 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında bundan iki ay evvel hükümetten 
bir lâyiha gelmiş ve bu lâyihanın Umumi He
yette müzakeresine başlanmıştı. Cereyan eden 
müzâkereler sonunda mevzu, verilen bir takrir
le Muvakkat Encümene havale olunmuştur. Ara
dan iki ay geçtiği halde bu lâyiha ve teklifler 
encümenden gelmemiştir, Bunun bir an evvel 
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gündeme alınarak müzakere edilmesini arz ve 
teklif ediyorum, bir de takrir takdim ediyorum. 

REİS — Mehmet Hazer Bey takrire lüzum 
var mı? Encümenden gelince gündeme konula
caktır. 

Gündeme mütaallik bir takrir vardır, oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ön

ce müzakeresini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

N. F. Alpkartal 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh
terem arkadaşlarım, Anayasamızın 22 nci mad
desini bir kere daha hatırlatmak kabilinden hu
zurunuzda okuyorum. 

«Madde 22. — Sual ve istizah ve Meclis tah
kikatı Meclisin cümlei salâhiyetinden olup şek
li tatbiki Nizamnamei Pahilî ile tâyin olunur.» 

Şimdi bir kere daha burada gördüğümüz gi
bi, sual verme, istizah verme, Anayasa ile Bü
yük Millet Meclisinin salâhiyetlerindendir. Bi
naenaleyh, bir takrirle, suallerin cevaplandırıl
masını mütemadiyen geri bırakmak Büyük Mil
let Meclisinin Anayasa ile haiz olduğu salâhi
yeti geriye bırakmak demektir. Gerçi Büyük 
Millet Meclisinin, Nizamnamei Dahilî mucibin
ce gündemine hâkim olması salâhiyeti vardır, 
ama Büyük Millet Meclisi olsun, hükümet ol
sun daima bu salâhiyetlerini Anayasanın bü
kümleri, Anayasanın ruhu, Anayasanın metin
leri içinde kullanmak mevkiindedir. Anayasa
mız mütemadiyen tarizlere uğramakta ve mü
temadiyen tarizlere uğramakta ve mütemadi
yen bâzı hükümlerinin değiştirilmesi lüzumun
dan bahsedilmektedir. Anayasanın çok partili 
hayata intibak etmiyen tarafları mevcut ise de, 
asıl mahzur, Anayasanın ruhuna lâyikı veçhile 
hürmet edilmemesinden ileri gelmektedir. 

Şimdi diğer bir endişe var ki, nedense Büyük 
Millet Meclisini sual takrirlerini geriye bırak
ma yoluna sevk etmektedir. Bu endişe arkadaş
lar, mühim olan kanunların bir an evvel görü
şülmesi, müzakere edilmesidir. Ama bundan da 
mühim olan mesele, mevzuların lâyıkiyle görü
şülmemesi, müzakere edilmemesi, intacedilme-
mesidir. Bu, Büyük Millet Meclisinin kâfi mik
tarda çalışma günlerini, çalışma saatlerini ele 
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almamasından ileri gelmektedir. Şimdi 16 Ma
yıs tarihine kadar B. M. M. nin çalışmalarını 
tetkik ettim, 16 Mayıs tarihine kadar bütçe 
müzakereleri hariç olmak üzere B. M. M. an
cak 54 içtima yapmıştır, arkadaşlar. Bu 54 içti
ma.... 

REİS — Muammer Bey, takrirle ilgili ola
rak konuşunuz. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Efen
dim, takrirle ilgili olarak konuşuyorum, esba
bını arz ediyorum. Bu 54 içtimada her gün için 
vasati toplanma süresi ancak 2 saattir. Dünya
nın hiçbir yerinde, hiçbir parlâmento vasati iki 
saat çalışmaz. Başka memleketlerde parlâmen
tolar gece yarılarına kadar çalışmaktadırlar. 
(Gürültüler, «beraber», sesleri) Evet beraber 
çalışacağız. 

Şimdi arkadaşlar; bütün milletin nazarın
da, hepimiz milletvekili olarak, bu Yüksek Mec
lisin âzası olarak kâfi miktarda çalışmamanın, 
mesai sarfetmemenin günahı, ithamı altında bu
lunuyoruz. (Soldan, gürültüler) Binaenaleyh, 
şimdi biz 

REİS — Müsaade buyurun, suallerden evvel 
kanun lâyihalarının görüşülmesine dair bir 
takrir verildi, siz de usule ait konuşmak için 
söz aldınız, halbuki şimdi Meclisin faaliyeti 
mevzuuna, geçtiniz. Usul hakkındaki sözler kısa 
olur. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Tabiî 
bir maksadın izahı, ne kadar zaman lazımsa,- o 
kadar zamanda yapılır. 

Evvelâ bu takrir kanunların suallerden ön
ce görüşülmesini istemektedir, halbuki sual ve 
istizahlar Anayasa'ya göre Büyük Millet Mec
lisinin cümlei salâhiyetindendir. Bunların tak
rirlerle mütemadiyen tehir edilmesi Büyük Mil
let Meclisinin hak ve salâhiyetlerini gösteren 
Anayasanın metnine ve ruhuna aykırıdır. 

Tehir için gösterilen ikinci sebep, kanunları 
müzakere etmenin zaruretinden ileri geliyor. Bu 
ise Meclisin az çalışmasından doğuyor. Bu iti-
brala biz her gün akşam saat 20 ye kadar ça
lışmamızı teklif ediyoruz, zaten tatil de yakla
şıyor. (Soldan, «öyle bir şey yok» sesleri, gürül
tüler) 

Binaenaleyh teklif zımnında bir takrir tak
dim ediyorum. Suallerin geriye bırakılması hak
kında verilen takrir Anayasanın ruhuna, met-

508 



t : 70 30.5 
nîne muhalif olduğu için bunun da reddedilme
sini teklif ediyoruz. 

REİS — Evvelâ bir takrir verilmişti. Takr i r 
aleyhinde kanuşuldu. Kanun lâyihalarının sual
lerden evvel müzakeresi hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. (Sağdan, «sayılsın» ses
leri) 

Saymaya lüzum yoktur, kabul 'edilmiştir. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bir 

takririmiz vardır. 
REİS — Alakant ve arkadaşlarının takririni 

okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Arz ettiğimiz şifahi sebeplere binaen Meclis 

mesaisinin selâmeti için 'bu içtima yılında ini
katların saat 20 ye kadar devamını Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu olarak arz ve teklif ederiz. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu Reisvekilleri 
Manisa Mebusu Burdur Mebusu 

Muammer Alakant Fethi Çelikbaş 

REÎS — Bu takririn gündeme taallûk eden 
kısmı, müzakerenin bugün saat 20 ye kadar de
vamıdır. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Meclis müstemirren hali içtimadadır. Reye koy
maya lüzum yoktur. 

REÎS •— Saat 20 ye kadar müzakerenin de
vamını istiyen bu takriri kabul edenler... (Bu 
olmaz sesleri, gürültüler) Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. (Gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun, riyaset divanı
nın mâruzâtı anlaşılamıyacak kadar gürültü 
oluyor. Böyle olursa müzakereye devam edeme
yiz 

1. — Millî Korunma Kanununun, tadiline dair 
kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah 
Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'tn, 
Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kamınla 
tadil edilen 31 nei maddesinin 1 nci bendi ile 
57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentleri
nin değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu 
Kemal özçoban'tn, Millî Korunma- Kanununun 
4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
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Mehmet Daim Süalp (Siird) — Usule dair 

söz istiyorum. 
REÎS •— Buyurun. • 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen

dim, Yüksek Riyaset arka arkaya iki usulsüzlük 
yaptı. 

REÎS — Müsaade, buyurun, karar verilmiş 
hususlar hakkında usule dair kanuşamazsınız. 
Eğer karar aleyhinde bir fikriniz varsa sual 
müessesesine müracaat edersiniz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Yal
nız şu var : Karar İçtüzüğe aykırı olduğu tak
dirde bunun yanlış bir emsal teşkil etmemesi 
için tavzih, yahut tashihi icabeder. 

REÎS — Usule dair mi konuşuyorsunuz, Meh
met Bey. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
Evet efendim, usule dair konuşuyorum. 

REÎS — Efendim karar verilmiştir, kararı 
yanlış görüyorsanız sual müessesesi var, oraya 
müracaat edebilirsiniz. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
Muhterem Reis Bey, şimdi Muammer Alakant'-
m takririni reye koydunuz, reddedildi. Demek 
oluyor ki, Meclis, istese dahi bugün saat 20 ye 
kadar çalışamıyacaktır. (Soldan gürültüler, 
«yanlış anlamışsın,» sesleri) Böyle bir karar al
mak yerinde değildir. 

REÎS — Mehmet Daim Bey, takririn reye 
konuş tarzını anlamamışsınız. Takrirde bir za
manla tahdit hususu vardı, onu reye koyduk. 
Vaziyet bundan ibarettir. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
Zamanla tahdit hususu reddedildi ise diyeceğim 
yok. 

REÎS — Takrir esasen o şekilde reye kondu. 

Muvakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30, 83-, 
155). 

REİS — Efendim; Millî Korunma Kanunu
nun 53 ncü maddesinin bütün bentleri kabul 
edilmiş ve yalnız bir bent encümene iade edil
mişti. Encümence yeniden hazırlanan 53 ncü 
maddenin II nci bendini okutuyorum; 

Madde 53. — II - IX ncu maddede yazılı üc
retli iş mükellefiyetine riayet etmiyenler, ala
cakları günlük ücretin üç mislinden on misline 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 109 —, 
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kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Teker
rürü halinde evvelce verilen cezanın beş misli 
hükmolunur. 

REÎS — Efendim; bendi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

53 ncü maddenin diğer bentleri evvelce reyi
nize arz edilmiş ve kabul edilmişti. Şimdi madde
nin heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. 53 ncü madde ka
bul edilmiştir. 

Efendim; 56 ncı madde uzundur. Bu itibarla 
bent bent müzakeresi muvafık olacaktır. 

Maddenin bent bent müzakeresini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
denin bent bent müzakeresi kabul edilmiştir. 

Madde 5'6. — I - 24 ncü maddenin 1 nci ve 
2 nci bentlerine göre Hükümetçe yapılan teftiş 
ve murakabeye muhalefet edenler, ticari kredile
rin, şirket veya kooperatiflerin faaliyetlerinin 
tahdit, takyit veya men'ine mütaallik olarak 
hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet etmi
yenler hükümetin kararma muhalif olarak şir
ket veya kooperatifleri teşkil veya tescil ettiren 
ortaklar ye bu suçlara iştirak edenler hakkında 
5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para ee-
zast hükmolunur. Tekerrürü halinde ağır' para 
cezası üç misline çıkarılır. 

Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalif 
olarak teşekkül eden veya tescil ettirilen şirket
ler ve kooperatifler feshedilir ve tasfiyeye tâbi 
tutulur. 

REÎS — I nci bendi okuduk. I nci bent 
hakkında söz istiyen var mı? 

Buyurun Mehmet Hazer Bey. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 

bentte encümenden öğrenmek istediğim bir hu
sus var: Yalnız «tescil ettirenler» hakkında hü
küm var, tescil edenler hakkında cezai bir hü
küm konmamış. Malûmunuz olduğu veçhile, şir
ketleri tescil eden resmî mercilerdir. Öyle ol
duğu halde yalnız tescili yaptıran hakkında 
hüküm, olması bilmem, nasıl izah edilebilir... Tes
cili resmî makam yapıyor, tescili yaptıran m es 
ul oluyor.. Prensip itibariyle evvelâ bunun 
halledilmesi lâzımdır. 

REÎS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, 56 ncı madde bilhassa istok 
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yapanlar ve mal biriktirenler hakkında cezai 
müeyyideleri ihtiva ettiği için bu istok yapıl
masını veya mal biriktirilmesini himaye eden
lerin de bu madde ile eeza tehdidi altında bu
lundurulması icabeder. O itibarla 56 ncı mad
deye VII nci bent olarak bir ilâve yapılması 
için bir takrir takdim ediyor ve müzakeresinin 
6 ncı bendin sonunda yapılmasına müsaadele
rini rica ediyorum. 

REÎS — Emrullah Bey, .şimdi bilinci bent 
üzerinde konuşuluyor. Takririnizi VI ncı bent
ten sonra verirsiniz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Ben 
esasen 6 ncı bentten sonra müzakereye, alınma
sını rica ediyorum. 

REÎS — Müsaade edin, 6 ncı bentten sonra 
konuşursunuz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Peki 
efendim, yalnız söz hakkım baki kalsın. 

REÎS — I nci bent üzerinde ba^ka söz isti
yen yok. Bendi yüksek reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenlei1... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - 25 nci maddenin 1 nci, II nci ve III ncü 
bentlerinde yazılı istok yapmak memnuiyetine 
riayet etmiyenler hakkında 10 000 liradan aşağı 
olmamak üzere para ve 3 seneden 5 seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Bendi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

III - 25 nci maddenin IV ncü bendinde ya
zılı mal biriktirmek memnuiyetine riayet etmi
yenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya ka
dar para cezası hükmolunur, 

îstok yapılan miktar hükümetçe müsaade 
edilen miktarın bir mislinden fazla ise maznun 
hakkında ayrıca 3 aydan 2 seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen yok. Ben
di reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - II nci ve III ncü bentlerde yazılı hal
lerde yapılmış olan isîoklarm ve biriktirilmiş 
olan malların müsaderesine hükmolunur. 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen yok. Ben
di reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - 28 nci maddede yazılı ilâna rağmen mu
hik sebebolmaksızm malını gümrükten çekmi-
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yenler hakkında 5 000 liradan 50 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte 3 seneden 5 se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Hükümetçe gümrükten çekilerek nıüracaat-
leri üzerine sahiplerine verilen malları hükü
metin gösterdiği yerlere veya ihtiyaç sahiplerine 
satmıyanlar veya tam olarak teslimden imtina 
edenler hakkında 10 000 liradan 50 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte 3 seneden 5 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen yok. 
Bendi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - 29 ncu maddenin 1 nci bendi mucibin
ce ithal veya ihraç maddelerinin hükümetçe 
tesbit edilen fiyatlarına riayet etmiyenler hak
kında bir seneden 3 seneye kadar hapis ceza
siyle birlikte tesbit edilen ithal ve ihraç fiyat-
lariyle satış veya mubayaanın yapıldığı fiyat
lar arasındaki fark tutarının on misli ağır pa
ra cezası hükmedilir. Tekerrürü halinde cezalar 
iki kat olarak verilir. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım; sorduğumuz suallere cevap alamı
yoruz. Encümen I nci bent hakkındaki soruya 
cevap vermeden Riyaset bu bendi reyinize vaz'-
etti ve kabul ettirdi. Riyaset, ya buradaki mü
zakere ve münakaşaların bir kıymet ve ehemmi
yeti olduğunu kabul edip buna hürmet eder, ya 
da... 

REİS — Mehmet Bey, Riyaset, encümeni ce
vap vermeye icbar edemez. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Riyaset 
sordu da cevap alamadıysa, o zaman haklıdır. 
Cevap verecek misiniz diye sordunuz mu encü
mene? Sormadınız. 

Arkadaşlar, bu hepinizin kabul eedceği bir 
usulsüzlük, bir haksızlıktır. 

Şimdi aynı şekilde evvelâ sual sorup cevap 
aldıktan sonra ya tatmin edilmiş olacağım, me
sele anlaşılmış olacak, yahut da encümen nok-

% tai nazarını müdafaa edecekse müdafaa edecek.. 
Münakaşa ederiz, tereddütlerimiz izale edilir. 
Encümenin vazifesi zannederim bundan ibaret
tir. 

Şimdi, VI nci bentte de yine encümenden öğ
renmek istediğim ve fakat cevap beklemediğim 
bir husus vardır t i 

1956 0 : 1 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Cevap 

beklemediğim olmaz. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Bu bentte 

de (29 ncu maddenin birinci bendi mucibince it
hal veya ihraç maddelerinin hükümetçe tesbit 
edilen fiyatlarına riayet etmiyenler hakkında..) 
diyor. îhracedeceği malı ucuz fiyatla satarsa 
yine aynı müeyyide ile tecziye edilecek midir? 
Yani fazlaya satmıyor, ucuz fiyatla satmak is
tiyor. Bunun ticaret hayatında ehemmiyeti var
dır. Bunu müeyyideye bağlıyacaksak, kanunun 
maksadı bu ise, encümen izahat versin. 

REÎS — Efendim, encümen cevap veriyor 
mu ? 

Buyurun Ekrem Anıt... 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muhte
rem arkadaşlar, Mehmet Hazer arkadaşımızın 
temas ettiği mesele esasen mer'i olan Millî Ko
runma Kanununun 29 ncu maddesinin birinci 
fıkrasında sarahaten gösterilmiştir. Müsaade
nizle mevzuubahis fıkrayı aynen okuyacağım: 

«Madde 29. — Fıkra 1 - Hükümet, ithal ve 
ihraç maddeleri için fiyat ve kâr hadleri tâyin 
ve muayyen fiyattan fazlaya ithal veya muay
yen fiyattan noksanına ihraç yapılmasını mene-
nedebilir.» 

Görülüyor ki, yetki Hükümete verilmiştir. 
Artık ihracatı noksan fiyatla, ithalâtı yüksek fi
yatla yapabilirler mi f 

Fıkrayı okurlarsa suallerinin cevabını kendi
leri vermiş olurlar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Encümen söz
cüsü arkadaşımız ifade ettiği için söz aldım. Bu 
kâr haddini tesbite dair olan hükümle alâkalıdır. 
Bendeniz bir hususu öğrenmek için yani Hükü
metin normal bir fiyatı vardır. Onun dununda 
mal ihraeetmek istiyene bunu tatbik edeck miyiz, 
etmiyeeek miyiz? Öğrenmek istiyorum. 

REÎS — Sebati Ataman, buyurun.. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, bugün Hükümete âzami fi
yat tesbiti salâhiyeti verilmiştir. O takdirde 
tesbit edilen âzami fiyattan yukarı satmak suç
tur, aşağı satmak suç değildir. Yahut tamamiy-
le aksi olur, aşağı satmak suçtur, yukarı satmak 
suç değildir. Hükümetin mutlak fiyat tesbit et
mek salâhiyeti yoktur. Hükümete verilen salâ
hiyetler âzami veya asgariyi tesbit etmesidir. Bu 
bakımdan Mehmet Bey arkadaşımızın endişesi 
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asla varit değildir. Âzami fiyat haddi tesbit edi- I 
len malları o fiyattan aşağı, ucuz satmakla bir 
suç teşkil etmediği gibi, ihracatta teemmül edil
diği üzere, asgari fiyat tesbit edilen mallarda 
da ondan yukarı fiyatla mal satmak suç teşkil 
etmez. 

•'MUHLİS ERDENER (Bursa) — Arkadaş
lar, bu maddenin ihtiva ettiği hüküm çok doğ
ru ve yerindedir. Bir def a ihraç fiyatlarında bi
liyorsunuz kaçakçılık malı fiyatından aşağı fa
tura etmekle mümkün olur. Bu suretle asgari 
fiyat olarak konmuş olan fiyatın altında yapılan | 
muameleleri suspect hareketler olarak kabul et
mek icabeder. Bu itibarla Hükümetin elbette 
tedbir alması lâzımdır. Meselâ birinci nevi malı 
ikinci nevi mal fiyatına fatura ettirir ve onun 
farkım dışarıda alır. Buna Hükümet seyirci ka
lamaz. Bu noktadaki kayıt ve Hükümetin kon
trolü doğrudur. Bu mecburidir, cereyan eden 
hâdiseleri gördükten sonra bunu kabul etmemeye 
imkân yoktur. Mal iki türlü kaçırılır; ya ma
lın fiyatını tahrif etmek veyahut da 10 ton yük
leyip beş tonluk konişmento almak suretiyle olur. 
Para dışarıya bu yüzden kaçırılmaktadır. Bina
enaleyh teklif edilen bu madde gayet güzel ve ye
rindedir. Aynen kabulünü rica ediyorum. 

REİS -— Bendi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde hakkında başka söz istiyen yoktur. 
Tamamını reylerinize sunmadan evvel Emrullah 
Nutku arkadaşımız söz istemiştir, ona söz verece
ğim. 

Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar, demin arz etmiştim, karabor
sanın ve ihtikârın en mühim unsurlarını ihtiva 
eden bu maddenin ceza maddeleri kısmında ka
naatimce bir şey noksan kalmıştır. Meselâ güm
rüğe malları geldiği halde vaktinde gümrükten 
mallarını çekmiyen ve mallarını biriktiren veya 
mal sitok eden tüccarlar kontrolsüzlük yüzün
den birçok gayritabiî ve müsavatsız durumlar 
yaratmaktadır. Bunu temin edenler de nüfuz 
ticareti yapanlardır. O itibarla bu maddenin 
sonuna bir bent ilâvesi yerinde olur kanaatin
deyim. O da nüfuz ticareti yapanlara ihtikâr 
yapanlar gibi ceza verilmesidir. Bunun için şim
di okuyacağım takririmi takdim ediyorum. 

Bent 7. —'Nüfuz'ticareti yaptığı sabit olan 
müntahap meclis azaları, reisleri dâhil, siyasi 
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partilerin her kademesinden idare heyetleri ve 
haysiyet divanları mensupları hakkında 57 nci 
maddedeki cezalar tatbik olunur. 

REİS — Encümen adına Ekrem Anıt. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA MAZBA

TA MUHARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — 
Muhterem arkadaşlarım; Emrullah Nutku ar
kadaşıma cevap verebilmek için, yüksek müsa
adelerinizi rica ederek kanunun 28 nci madde
sini okuyacağım. 

«MADDE 28. — 1. Gümrüklere gelmiş olan 
mallar, alâkalılarca gümrükten çekilmesi lüzu
munun Resmî Gazete ile ve varsa ayrıca mahal
lî gazetelerden biriyle ilân tarihinden itibaren 
bir haftadan aşağı olmamak üzere Hükümetçe 
tâyin olunacak müddet içinde çekilmediği tak
dirde alâkalılar nam ve hesabına memlekete so
kulabilir. 

2. Hükümetçe birinci fıkraya göre ithal 
edilecek malların umumi tarifelere göre resim-
lendirilmesinde menşe şahadetnamesi aranmaz. 

3. Bu suretle memlekete sokulan mallar Hü
kümetçe tâyin edilecek esaslara göre satılır. 

4. Yukardaki fıkraya göre satılan mal be
delinden bunlara terettübeden vergi, resim, 
hare, ceza ve masraflar ve faiz çıktıktan sonra 
geri kalan miktar alâkalılar hesabına Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılır. Bu pa
radan malı gönderenin alacağı varsa usulü dai
resinde havale ettirilir. 

5. Hükümetçe memlekete sokulan malların 
ulâkalılarc henüz mallar satılmadan önce müra
caatla tesellüme hazır olduklarını bildirdikleri 
takdirde gümrükten çekmemelerindeki makbul 
mazeretlerini ispat eder, dördüncü fıkrada gös
terilen paraları peşin olarak vermek ve Hükü
metçe gösterilen yerlere veya ihtiyaç sahipleri
ne hemen satmak şartiyle mallar kendilerine 
teslim edilir.» 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın sözcünün Emrullah Nutku ar
kadaşımızın şurada okumuş olduğu takrir dola-
yısiyle vâki konuşmasının takrirle irtibatını 
bendeniz tesis edemedim. 

Emrullah Nutku arkadaşımız nüfuz ticare
tinin bir sahada misalini vermiş olmak için 
gümrüklerden ithal edilen falan ve filân mal
lar diye bir noktaya temas etmiştir. Verilen 

[ takririn altında bendenizin de imzam vardır. Bu 

— Sl« — 



î : 70 30. 5 
sebeple izah sadedinde konuşuyorum. Madem
ki vardır. Millî Korunma Kanununun tadili 
mevzuubahistir ve mademki; Demokrat Parti 
Meclis Grupu Sözcüsünün bundan evvelki bir 
konuşmada söylediği gibi, bunda ticari ahlâk 
tesis olunmak maksadı hâkimdir, ticari ahlâk 
tesis olunurken bir devlet idaresinin en üst ka
demesinden en aşağı kademesine kadar umumi 
hizmetlerde çalışanların, bu ahlâk sadedinde, 
dürüstlüğünü ahlâklılığını temin eden bir müey
yide bulunsun dedik. (Sağdan; baravo. sesleri) 
Bu ihtiyaç aşikârdır. 

Sözcü arkadaş neden bahsetti? Misal olmak 
üzere ithal mallarına ait bir müstakil madde 
okudu. Çok istirham ediyorum, komisyon söz
cüsü takririn metnini anlamamış ise, bir defa 
komisyon adına mı, yoksa şahsı namına mı ko
nuştu, bunu da tavzih ederek, takrir tekrar 
okunsun, fikrini izah etsinler. 

Mahalle bakkaliyle mücadele ederken umu
mi hizmetleri ifa eden yüksek dereceli siyaset 
adamlariyle mücadele etmemek ve bunu teşmil 
etmemek siyasi ahlâkla ne dereceye kadar kabi
li teliftir, anlamıyorum. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Bunun siyasi ahlâkla ne münasebeti var? 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Kürsüye 
çık, orada söyle, Murad Âli Bey... 

(Tekrar okunsun sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki hükmün lâyihanın 56 ncı madde

sine, 7 nci bent olarak ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

VII - Nüfuz ticareti yaptığı sabit olan mün-
tehap meclis âzalariyle (reisler dâhil) siyasi par
tilerin her kademede idare heyetleri ve haysiyet 
divanları mensupları hakkında 57 nci maddede
ki cezalar tatbik olunur. 

30 . V . 1956 
Elâzığ Mebusu Trabzon Mebusu 

Selâhattin Toker Emrullah Nutku 
Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

REÎS — Söz istiyen var mı?.. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Komisyon 

ne diyor?.. 
REÎS — Encümen söz istemiyor. 
MUVAKKAT EN. REÎSÎ ERCÜMENT DA-
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MALI (Sivas) — Bu takririn madde ile alâkası 
oyktur, efendim. 

ÎLHAN SÎPAHÎOĞLU (îzmir) — Çok muh
terem arkadaşlar, bu takriri, bir hukukçu göziyle 
mütalâa edersek, zerrece bir kıymet müşahede 
etmeye imkân kalmaz. Bir suç ki, tarifi yapıl
maz, onun mukabilinde suçlunun cezaya çarptı
rılması derpiş edilir. Nüfuz ticareti bir belâ ise, 
nüfuz ticareti kötü ise fikirlerine yüzde yüz iş
tirak ediyorum. Ama onu sadece Millî Korunma 
Kanununun bir maddesinin sonuna bir fıkra ek
lemek suretiyle nazara almanın umumi ceza sis
temiyle ne dereceye kadar kabilimüdafaa oldu
ğunu anlamak imkânı yoktur. O halde ve maa
lesef söyliyeyim ki, bunun muvaffak olamıyaea-
ğı evvelden malûm bir teşebbüs olması mümkün
dür. Arkadaşımızın geri almasını temenni ede
rim, zira bu hukukan kabili müdafaa bir sistem 
olamaz. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, ilhan Sipahioğlü arkadaşımı
zın hukukan müdafaasını gayrimümkün gördü
ğü teklife imza koyan arkadaşlar, ceza hukukun
da; bir fiilin suç olarak tavsif ve tarifini yaptık
tan sonra tecziye edileceğini elbette bilirler, müs
terih olsunlar. 

Fakat, kanunların müzakeresi usulüne göre 
tekrar komisyona havale edilir. Çünkü Yüksek 
Heyetiniz gibi kalabalık bir heyet huzurunda ge
çen gün Feridun Ergin arkadaşımızın da temas 
ettiği veçhile teknik bir iş olan suçun tarifini 
yapmaya kalkmak çok güçtür ve hattâ gayri-
mümkündür. Elbette Sipahioğlü arkadaşımız 
bunu takdir ederler. Şu halde evvelâ bu mev
zu üzerinde komisyon noktai nazarını beyan 
etsin diyoruz. Halbuki encümen fikrini ifade 
etmedi, henüz öğrenemedik. Bu, komisyona ha
vale edilir ve komisyonda daha dar âza arasın
da bir teknik mesele olarak bu suçun tarifi ya
pılır. Müsterih olsunlar. Yüksek Heyetiniz ko
misyona havale ettiği takdirde elbette bu tarif 
yapılacak, bir netice alınacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; karaborsa, ihtikârla 
mücadele, ticarette ahlâk tesisi... Bunlar Grup 
Reisinizin beyanıdır. Bu mücadelede hakikaten 
mühim bir sahayı boş bırakarak muayyen bir 
sahada mücadele etmenin ne dereceye kadar 
müessir olacağını takdir etmemek mümkün de
ğildir. Bu mevzu üzerinde elbette komisyon 
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hoktai nazarını beyan eder ve Yüksek Heyeti
niz kabul ederse komisyona havale edilir. Bu 
suç, tarifi yapılmıyacak bir suç değildir. Arka
daşlar müsterih olsunlar. 

REİS — Encümen Reisi Ercüment Damalı. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSİ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar; bu kanunun tetkik ve müzakeresi sırasında 
müşahede ettiğimiz bir hali huzurunuzda tek
rarlamakla söze başlıyacağım. 

Bilhassa muhalefet safında oturan muhterem 
arkadaşlarım bu kanunu vesile ittihaz ederek 
sık sık bu kanunun esprisine mugayir ve fakat 
efkârı âmmede birtakım heyecan ve tepkiler 
yaratıp politik kanaatler doğurabilecek olan 
mevzulara temas etmektedirler. (Yanlış anlı
yorsun sesleri, gürültüler). Belki, fakat bende
nizin kanaatim bu suretle tecelli ediyor, bu, be
nim kanaatimdir. Tekliflerindeki kasıtları ha
tmidir, konuşmalarından ben de tahassül eden 
kanaat budur. Eğer böyle bir kasıtları yoksa 
mesele kalmaz. Fakat muhterem arkadaşları
mızın tekliflerinin efkârı âmmede ve bunu din-
liyenlerde uyandıracağı kanaat mühimdir. 

Belki çıkışlarında samimî olabilirler, fakat bu 
kanaat bendenizde uyandı. 

Muhterem arkadaşımın teklifi üzerinde du
ruyorum; nüfuz ticareti. Yani siyasi, politik nü
fuzu olan kimseler birtakım tüccarlarla birle
şecekler, müşterek hareket edecekler, ihtikâr 
yapacaklar, bunlar için müeyyide vaz'edelim. 

Muhterem arkadaşlar; ayrıca bunlar için 
müeyyide vaz'etmiye asla lüzum yoktur, kanun 
sarihtir : Ceza Kanununun ahkâmı umumiye 
mütaallik hükümleri vardır. Bu gibi hallerde 
onlar buna göre tecziye edileceklerdir. Sanki 
mevcudolan kanunlarımız politikacı bir arka
daşın nüfuz ticareti yapması karşısında mes-
kûtmuş, bütün müeyyidelerden ayrıymış gibi, 
bilmiyorum hangi maksatla, ayrıca bir hüküm 
getirmek istiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; deminki sözlerime 
rücu ediyorum. Bunu bildikleri halde, kanun
larımızı çok iyi bildikleri halde tekraren bir 
fıkrai müstakile halinde .buraya getirilmesinin 
bir mânası vardır : Politik neticeler istihsal et
mek... Çok rica ederim, bu kanun çok hayırlı 
olacaktır, efkârı âmme bu kanunu şiddetle bek
lemektedir. Bu kanunun hükümlerinden fayda-
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lanmak mevkiinde olan milyonlarca vatandaş 
vardır. Çok rica ederim, küçük politika oyun-
lariyle huzurunuzu ihlâl etmesinler. (Soldan, al
kışlar). 

REİS — Turan güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; bir iki noktaya temas etmek isti
yorum. ilhan Sipahioğlu arkadaşım dedi ki : 
«Bu suçun tarifi yoktur» Fethi Çelikbaş arka
daşım da komisyona havale edilmesini istedi. 
Çelikbaş arkadaşımın «komisyona havale edil
sin, biraz daha vuzuh kazansın» şeklindeki mü
talâasına iştirak ederim. Ceza Kanununda muh
telif maddeler var, şu şu fiilleri işliyenler şu şu 
cezalara çarptırılır diyor. Bir madde daha ilâ
ve edilmiş «bunların dışında suiistimal olursa 
şu ceza verilir» denmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım; nüfuz ticaretinin envai 
şekilleri olabilir. Zannediyorum, teklifte de nü
fuz suiistimalinden bahsedilmiştir. Nüfuz suiis
timali, bir şahsın siyasi mevkii itibariyle haiz 
olabileceği psikolojik, ruhi imkânları kanuna 
aykırı şekilde kullanması mânasına gelir. Ka
nunlarımızdaki suçlara daha vazıh sınırlar çi
zilmek istenirse, bunun dışında da çok kanunlar 
vardır; bu vuzuhsuzlukları kanunlarımızda bul
mak mümkün değildir. Binaenaleyh teknik ba
kımından bu teklifte şayanı kabul olmryacak 
bir vuzuhsuzluk vardır demek doğru değildir. 
1e abında eğer arzu edilirse daha büyük vuzuha 
varmak da mümkündür. 

Gelelim; bu teklifin küçük bir politika oyu
nu olup olmaması meselesine. Bendeniz asla bu 
kanaati beslememekteyim. Ortada Millî Korun
ma Kanunu diye bir kanun mevzuubahistir. Ni
hayet bu kanunla ticaret ahlâkı tanzim edile
cek, iktisadi hayata muayyen bir düzen temin 
edilecektir, denildi. 

İçinde bulunduğumuz fevkalâde şartlar, -
fiilî durumdan bahsediyorum, - içinde ticari ha
yatta buhranı Önlemek için bir ahlâk getirmek 
bahis mevzuu oluyor da bu bulanık suda balık 
avlıyanlara karşı neye fevkalâde zamanlar için 
tatbik edilecek hükümler kabul edilmesin... Bü
tün mesele bundan ibarettir. Şimdi ben bir mi
sal arz edeyim : Nüfuz suiistimali nasıl olur? 
Falan müesseseye muayyen bir miktar mal lâ
zımdır. Bunun bir düzeni vardır. Bu düzen için
de ihtiyacından 5 misli, 10 misli fazla bir tahsis 
için müracaat etmiştir. Bir vekil aidolduğu müs-
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teşar a «bu müesseseye şu kadar mal ver» demiş
tir. İhtiyaçlarından fazla mal alan müesseselerin 
fazla tahsisi karaborsaya intikal edecektir. Eğer 
karaborsa ile mücadele lüzumuna kani iseniz 
neye suyu başından kesmiyorsunuz? 

Arkadaşların yaptıkları konuşmalarla bir 
mütenakıs vaziyet doğmuş oluyor. Bundan ev
vel konuşan birçok arkadaşlar, meselâ Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu adma konuşan arkadaş
lar bu kanunun sakat taraflarını göstermeye ça
lıştılar o zaman bunların hukukun umumi pren
siplerine, hattâ Anayasamızın tefriki kuvva 
prensibine aykırılığı düşünülmedi de, şimdi ma
demki böyle bir kanun çıkmaktadır, o halde bir 
açık kapı bırakılmaması lâzımdır, şeklindeki 
mütalâalar karşısında mı düşünülüyor. Bir ka
nunun bir prensibi, bir felsefesi vardır. Bu ka
nunun felsefesi içinde bu teklif edilen şeyin ye
ri apaşikâr bir şekilde kendini göstermektedir. 
Beneeek ki bunlar muayyen (bir sistemin içinde 
bağdaşamaz. Ben burada kabul ederim, hakika
ten Millî Korunma Kanununun bugün memleke
timize getirmek istediği sistem bir tarafa bıra
kılacak olursa bu teklifi ayrıca mütalâa etmek 
lâzımgelir. Encümen, kanunun derpiş ettiği sis
temi kabul ettiğine göre bu fıkrayı neden kabul 
etmemektedir? Bendeniz bunu anlıyamıyorum. 
Bu fıkra, bizatihi bu maddenin içinde bulun
ması lâzımgelen bir fıkradır gibi geliyor-bana. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Encümen Reisi Damalı arkadaşımız 
bu teklifin arkasında siyasi bir maksadın mev-
cudolduğunu müşahede ettiğini söyledi. Eğer 
her teklifin altında bir maksat müşahede etmek 
yolunu ihtiyar edecek olursak bendeniz! de 
diyebilirim ki, böyle bir maksadı arayanların 
sözlerinde de bir maksat gizli olabilir. (Sağdan 
bravo sesleri) 

Bu, iyi bir müzakere usulü değildir. Her 
mebus kendi telâkkilerine, kendi düşünceleri
ne uygun bir teklif yapar; dünde serbestir. 
Maksadı şudur, maksadı budur denilemez. Hiç 
kimse diğerinden fazla samimî veya vatan
perver olduğunu iddia edemez. Böyle bir iddia 
bizzat demokrasi ile kabili telif değildir. 

Hal böyle iken bunun maksadı şudur, bu
nun maksadı budur diye konuşmak bizzat ko
nuşmanın mecrasını değiştirmek demektir. 
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Bendeniz bugüne kadar cereyan eden müza

kerelerle kendisine cevap vereceğim. Bunun çık
masına mâni olmak, uzatmak istiyor, diyorlar. 
Millî Korunma Kanununun tadili lâyihasındaki 
gömüşlerimizi bidayette ifade ettik. Onlar mah
fuzdur. 

Dört buçukta konuşjnalarm kesilerek Mecli
sin tatiline karşı itiraz ettik. Kendileri nerede 
idi arkadaşlar? Millî Korunma Kanununun 
müzakeresine devam olunurken 4,30 dan sonra 
Reis Meclisi dağıttı. İtiraz ettik, cevap verme
diler. Yine arkadaşlar, sekize kadar devamlı 
olaraK çalışalım dedik, bir takrir verdik cevap 
vermediler. 

Meclis çalışmalarını sürekli kılmak, için yap
tığımız bu teklifler meydanda iken, bir kanunun 
tadili dolayısiyle kanun lâyihasının sorulardan 
önce müzakeresine geçilmesi sabit iken, siz 

, müzakereleri uzatmak istiyorsunuz diye beyan
larda bulunmaları vakıalara uygun değidir. 
Vakıalar kendisini tekzip etmektedir. Bunun 
esprisini G-rup Başkanı Burhanettin Onat'm be-
yanlariyle tekzip ettik. 

Biz çeşitli yönlerden kanunun boşlukları
nı doldurmak isteyen birçok arkadaşlar noktai 
nazarına uyarak birtakım hükümler ilâve ede
lim diyoruz. Birtakım hükümler getirirken bu
nun burasında şu vardır, şurasında bu vardır 
diye birtakım muhalif fikirler beyan etmek 
hakikaten gayrisamimîdir. «Konuşulan kanun 
lâyihasının umumi esprisi ile kabili telif değil
dir. Gayrisamimîdir.» Demek uygun bir mütalâa 
tezi değildir. Esasen biz, bize samimiyetsizlik at
fedenlerin dahi kendi görüşlerine ve telâkkileri
ne göre gayrisamimidir demiyoruz. Turan Gü
neş arkadaşım meseleyi daha geniş bir zaviye
den izah etti, takrirde bir noksanlığın müşahe
de olunması hotbehot reddini mucibolmamak 
gerektir. Teklif komisyona havale edilir, ora
da tetkik edilir, görüşülür, bir karara varılır 
ve ondan sonra Yüksek Heyetinize gelir. Bura
da da ayrıca müzakeresi mümkün ve mutasav
ver olabilir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REİS — Sebati Ataman, buyurun. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar; mevzuubahs teklifte cezalan
dırılması istenilen suç tarif edilmiyor. Bir keli-

] me ile, mânâsı müphem olan, nüfuz ticareti ve-
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ya nüfuz suiistimali kelimeleri ile ifade edilme
sinin hukuka uygun olmadığını arkadaşımız 
söyledi. İlhan Sipahioğlu'na karşı konuşan Tu
ran Güneş arkadaşım burada mevzuu misallerle 
açtı, tavzih etti. Kanaati âeizaneme göre mese
le aydınlanmış oldu. ihtiyacından 3 - 4 misli faz
la ithalât yapmak istiyen firma müracaatta bu
lunuyor. Vekil de müsteşarına, buna icabeden 
tahsisi yap diyor, ve tahsis yapılıyor. İşte bu 
fiil cezalandırılmak isteniyor, dedi. 

Muhterem arkadaşlar, bu misalin üzerinde 
durursak hakikaten mesele açık... Fakat bu mi
salde tavsif edilen suç, zaten bizim kanunları
mızda ceza müeyyidesi altındadır. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yanlış anla
dınız. 

SBBATÎ ATAMAN (Devamla) — Bu suç 
vardır. Vekil müsteşara emrederse, vekil, vazifesi
ni ve salâhiyetini suiistimal etmiş olur. Onun da 
cezası mevcuttur. 

Şimdi bendeniz bir takrir versem, kendisi 
yedinci bent buyurdular, bendeniz de sekizin
ci bent olarak desem ki, hırsızlığın cezalandı
rılmasını teklif ediyorum. Bu mânâda bir hü
küm koyun desem. Evvelâ hırsızlık nedir? Bu
nun tarif edilmesi lâzımdır. Bu teklifim, esbabı 
mucibe serdedilerek reddedilse ve bu reddi 
ben alsam desem ki„ hırsızlığın cezalandırıl
masını Demokrat Parti kabul etmedi... Bunu 
takdirinize bırakıyorum. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Arkadaşlarım; Muhterem Fethi Çelikbaş konuş
masının haklı olduğunu iddia edebilmek için 
sözü geçen müzakerelere intikal ettirdi. Kendi
lerinden ilham alarak ben de bundan evvelki 
müzakereleri şöyle bir hatırlamaya çalıştım. 
Kanunun heyeti umumiyesi görüşülürken, Hür
riyet Partisi sözcüsü, kanunun encümene ha
valesi talebinde bulundu, bunu hepiniz hatır
larsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakereler bittikten 
sonra, 31 nci maddenin müzakeresinde, Feridun 
Ergin arkadaşımız dünyada harb halinin ve 
memleketimizde fevkalâde ahvalin nihayet bul
muş olması sebebiyle Millî Korunma Kanununun 
tatbik olunmaması fikrini ileri sürdü. 

FERİDUN ERGÎN (Urfa) — Yanlış söylü
yorsun. 
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NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Devamla) — Onu 

düşündüm de zaptı yanıma alarak çıktım Feri
dun Ergin! (Soldan : Bravo Nusret sesleri) 

O zaman ben, harb hali hukukan bitmemiş
tir, binaenaleyh fevkalâde hal devam etmekte
dir, Millî Korunma Kanununun birinci madde
sinin (C) fıkrası gereğince Millî Korunma Ka
nununun tatbik edilmesi icabetmektedir, kanu-
nun3 ncü maddesiyle de zaten bu husus teyid-
edilmiştir, şeklinde cevap vermiştim. Hattâ Fe
ridun Ergin arkadaşımız bunda ısrar da etti. 
şimdi bir başka maddenin müzakeresinde, bidaye-
ten tatbikattan kalkmış olması ieabettiğini iddia 
ettikleri bir kanunun birinci maddesine bir ilâve 
teklifiyle karşımıza gelen arkadaşların bu teklif
leri bilhassa kanunun encümene iade mahiyetin
de olunca, binnetice kanunun gecikmesini mucip 
oluyor... Bu şekilde olunca, Ercüment Damalı ar
kadaşımızın bu takrirde bir maksat aramasında 
kendisine biraz da hak vermek icabeder. Bir ka
nun eğer tatbik mevkiinde değilse, grup adına 
bu konuşma yapıldıktan sonra, bu parti men
suplarının bu kanunun maddelerine ilâve tekli
fiyle gelmemeleri icabederdi. Hakikaten siyasi 
sebeplerle bu kanunun geri bırakılmasını iste
diklerini ve böyle karinelerin delil sayılamayaca
ğını bendeniz kabul ediyorum, beni mazur gör
sünler. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Hamdi Sancar, buyurun. 
HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sipahioğlu arkadaşımız, çok haklı 
olarak, nüfuz ticareti gibi çok âm ve şâmil bir 
mefhumun suç olarak, cezayı müstelzim bir fiil 
olarak bir kanun maddesi içine girebilmesi için 
evvelâ bu suçun unsurlarının ayrı ayrı gösteri
lip tarifi yapıldıktan sonra ceza ile muhatap tu
tulması tezini bu kürsüden ifade buyurdular. 

Sonradan Turan Güneş arkadaşımız, bu tari
fi yapmamakla beraber, efradını cami ağyarını 
mâni bir tarifini vermemekle beraber, buna mi
sal getirmek suretiyle (nüfuz ticareti) nden ne
lerin kasdedildiğini açıklamış bulunuyorlar. Bu 
açıklamadan öğrendik ki, bir siyasi şahsiyetin, 
siyasi parti veya cemiyetlerde vazifeli olan kim
selerin, bu mevkilerinden aldıkları imkân ve 
kuvvetlerle, vazifeli kimseler üzerinde tesirde 
bulunması demek imiş. Çünkü misalini öyle ver
diler. Meselâ bir ithal müsaadesi almak sure
tiyle suç işlemiş olmaları halinin kasdedilmekte 
olduğunu ifade buyurdular. Burada bir sual 
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meselesi, yani hukuk usulü meselesi ortaya çık
mış bulunuyor. Millî Korunma Kanununun 67 
nei maddesindeki bir hükme göre, Memurin 
Muhakemat Kanununun, hattâ 1G09 sayılı Ka
nunun tanımış olduğu teminattan, Millî Korun
ma Kanunu ile vazifeli kimselerin faydalanması 
imkânı ortadan kalkmıştır. Bu lüzum, ayrı bir 
statüye tâbi olan kimselerin bu kanun muvace
hesinde vatandaşlardan farksız olmalarını temin 
hedefine matuftur. Siyasi partilere mensubolan 
şahısların, ocak başkanının, bucak başkanının 
böyle bir statüsü mü vardır da, yani bütün va
tandaşlar gibi ceza takibatına hedef olması ba
kımından onlar için bir hususi hüküm mü var
dır ki, bunu bertaraf etmek istiyorlar? 

Esasen bizim mevcut hukuk nizamımıza göre 
böyle bir şeyi düşünmek dahi abestir. Bir ocak baş
kanının her hangi bir şekilde, misal verdikleri 
gibi, bir ithal müsaadesini alma teşebbüsüne 
girişmiş olması halinde bu teşebbüs, tek başına 
işlenmiş bir suç olamaz, bu nüfuzunu kullan
mak suretiyle suçu, vazifesini kötüye kullanan 
memurla birlikte işlemiş olur. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Memur
la birlikte onun da ceza görmesini istiyoruz. 

HAMDİ SANCAR (Devamla) — Mevcut 
hükümlere göre esasen görür. Şimdi bir de, bir 
vekilin suiistimali mevzuu ortaya çıktı. Bir ve
kilin suiistimali bahsi çoktan beri huzzarı işgal 
etmektedir. 

Bu kürsüde geçen bir hâtırayı istemiyerek 
düşünüyorum. Suiistimal bahsinde mütalâalarını 
tekrar tekrar buradan ifade etmek lüzumunu his
seden Fethi Çelikbaş arkadaşımız, bir zamanlar 
bu türlü bir bahis üzerinde bu kürsüde mâruz 
kaldıkları hali, o dakikaları hatırlamış olsalardı 
bu bahsin "o kadar kolay bir bahis olmadığını tak
dir ederlerdi. Bir vekilin suiistimalini tutup or
taya koymayı, hele son günlerde, muhalefet par
tilerine mensup arkadaşlarımız; Ercüment Da
malı arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bir siyasi 
taktik, bir siyasi faaliyetin sıklet merkezi haline 
getirmiş bulunmaktadırlar. Bidayette de • arz et
tiğim gibi, ceza takibatı bakımından hususi sta
tüsü bulunmıyan kimselerin eğer daha ağır ceza
lara, çarptırılmak istenmesi kabul edilirse, Şim
di Emrullah Nutku Beyin teklifi üzerine hususi 
mahiyetteki hükümleri Millî Korunma Kanunu
nun bünyesi içerisine koymak ve onun içinde mü
talâa etmek hiçbir mâna ifade etmez. Böyle bir 
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şey mevzubahis ise, kendilerince böyle bir şey 
bahis mevzuu ise bunun için yeni bir sistem kur
mak lâzımgelir. Siyasi sahada vazife alan kim
selerin, zuumlarmca suiistimalde bulunmaları 
asıl ise, yani asıl olan suiistimalde bulunmaları 
ise - ki, bu asla vâridolamaz - o vakit yepyeni bir 
sistem getirmek lâzımgelir. Yoksa Millî Korunma 
Kanununun içinde ocak başkanından vekile ka
dar bir suiistimal teranesini tekrar etmek, Ercü
ment Damalı arkaadşımızm tekrar ettiği gibi, 
münhasıran politik, hattâ entrikaya varan bir po
litik iddiadan ileri gidemez arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN BALIKf (Zonguldak) — Ayıp, 
ayıp, böyle konuşmayın, biz memlekette bunlarla 
mücadele etmek istiyoruz, suiistimallerin merkezi 
sıkletini, bunlar teşkil ediyor, (Soldan, kürsüden 
söyle sesleri, gürültüler) 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Onu söy
lemek entrikadır, diyorlar. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Kürsü
den de söyliyeceğim. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Na
mus yalnız sizin inhisarınızda değildir. 

REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; evvelâ Sebati Ataman arkadaşımın 
sözlerini tavzih zımnında, daha doğrusu kendi 
sözlerimi tavzih zımnında bir hususu arz edeyim; 
bir Vekilin müsteşarına vereceği emirde siyasi 
nüfuz olmadığı gibi bu birçok ahvalde basit bir 
idari faaliyettir. Sözlerim zannederim yanlış an
laşılmıştır. Bir vekil bir müsteşara emir veriyor 
dedim. Bilfarz Adliye Vekili Nafıa Müsteşarına 
her hangi bir mevzuda bir emir veriyor.. (Soldan, 
olmaz sesleri) 

Efendim; ben bunu söylemek istedim. Bu ka
bil şeyler olan şeylerdir. Bu kabîl şeyler için Yük
sek Meclisiniz bâzı tahkikat mevzularma el koy
muştur. Meclis tahkikatı açmıştır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Cezası 
var birader. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Müsaade 
edin... Vuzuh meselesi : Bendeniz hakikaten bu
nun politika, entrika neresinde anlamıyorum. Ar
kadaşın dediği gibi vazıh değil idiyse komisyona 
gider, komisyonda müzakere edilirken biz burada 
müzakerelere devam ederdik. Şimdi bunu politi
ka mevzuu yapan hakikaten bu kanun teklifinin 
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khiade ko&uşan mı, yoksa bunun üzerinde lâf 
uzatanlar mı? Efendim bütün vekiller bir suiisti
malin endişesi altındadır diyorlar. Niye olsun. 
Ceza Kanununda katil suçunun cezasını koyarken 
bütün vatandaşların katil suçu şaibesi altında bu
lunduğunu kabul ediyor musunuz? Demokrat 
memleketler de herkes kanun nazarında müsavi
dir. Herkes kanunun önünde eğilmeye mecbur
dur. Nasıl bir memur hakkında kanun maddeleri 
sevk ediyorsak, icabında vekil için de kanun sevk 
etmek mümkündür. Neye arkadaşlarım, vekilleri 
şaibe altında bulunduruyorlar, diye muhalefet 
safında bulunan arkadaşlara tarizlerde bulunu
yorlar. Kaldı ki, bir kabinenin 4 âzası hakkın
da Yüksek Meclisiniz Meclis tahkikatı açmak 
lüzumuna kaani olursa bu devirde, bu memle
kette, bu zamanlarda vekiller hakkında yeni 
hükümler getirmenin de bir zaruret olduğu açık
ça meydana çıkar. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi, hakikaten, arkadaşların getirdikleri 
teklifte böyle bir suiistimalden bahsediliyor, 
biraz evvel nüfuz suiistimalini anlattım. Bir si
yasi partinin bir organı, - bunun muhakkak ve
kille ilgisi olması şart değildir - vilâyete gidi
yor. Bakınız nüfuz suiistimali nasıl olur, bir 
parti başkanı, bulunduğu yerin fabrikalarında-
ki işleri kendi adamları arasında yaplaştırırsa, 
bu hakka sahibolursa buyurun size nüfuz sui
istimali. Bu teklif edilen madde kabul edilmezse 
fabrika müdürü veya icabında vali cezalandırı
labilir. Fakat nüfuz suiistimali, haiz olduğu si
yasi mevkiinin yaratmış olduğu psikolojik tesir 
sebebiyle arzularını yerine getirmek istiye-
bilir. Cezası bu o kadar vuzuhsuz bir mesele de
ğildir. Daha vazıh olunmasına taraftar olunabi
lir. Ama bu teklifin neresi politika, neresi entrika 
arkadaşlar? 

Bu gibi hareketler olmuyor mu? Binaenaleyh 
Yüksek Meclis olarak muayyen bir ahlâksızlık
la mücadele etmek endişesindeyiz. Mücadelede 
ekseriyeti azîme ittifak halindedir. Niye bu mü
cadelenin hudutlarını genişletmiyoruz, işi niçin 
suyun başından tutmaya çalışmıyoruz? Eğer 
teklif, dedikleri gibi, vazıh değilse bentten tef
rik edilir, encümene havale edilir, kanunun mü
zakeresine devam edilir. Bu, müzakerelerin 
seyri bakımından, Millî Korunma Kanununun 
biran evvel çıkması bakımından daha isabetli
dir. 

BEİS — Efendim, bu bent hakkında kifa-
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yeti müzakere takriri verilmişti?. Eaeüraen söz
cüsü de söz istedi. Ayrıca, konuşacak altı arka
daşımız daha var. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ERCÜ
MENT DAMALI (Sivas) — Ben bunun hakkın
da değil, yeni bir tadil için konuşacaktım. 

REÎS — Kifayetin aleyhinde kim konuşa
cak? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) —- Bendeniz 
efendim. 

REÎS — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlarım, her hangi bir mesele üze
rinde kifayeti müzakere takriri vermek için her 
arkadaşın, konuşulan meselede sarahatle reyi
ni kullanmasının mümkün olacağı kanaatinin 
doğması lâzımdır. 

Şurada bir meşe müzakere ediliyor. Aleyhte 
olan arkadaşlar, bu teklifte siyasi maksatlar 
gizli olduğu üzerinde durdular. Serd^dileu fi
kirler üzerinde asla durmadılar. Eğer bir vu
zuhsuzluk varsa, kifayetsizlik varsa bu, ikmal 
edilsin diye encümene havalesini rica ediyoruz. 
Bunun için de «bir maksat var bir maksat var» 
demek; hakikaten böyle diyenlerin böyle bir 
maksatları olduğu şeklinde efkârı umumiyede 
bir kanaat hâsıl etmektedir. 

REİS — Kifayet hakkında konuşmanız icab-
ed er. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bir mes
eleyi izah ettirmek için Reis Bey lütfen biraz 
genişçe konuşmanın zaruretini kabul etsinler. 

REÎS — Kifayetin şu şu sebeplerle aleyhin
de olduğunuzu lütfen söyleyiniz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Konuşu
lan mesele anlaşılamamıştır diyorum, efendim. 
Her arkadaşın ayrı ayrı reyine vaz'edilecek. 
(Anlaşıldı, anlaşıldı sesleri). Anlaşıldı ise mes
ele yok. Benim kanaatime göre henüz bu mad
denin sarahatle lehinde, aleyhinde fikir beyan 
edilmemişken vuzuh vardır, demek bir noktai 
nazardır. Muhterem Heyet bu vuzuha varmış 
ise mesele yoktur. 

REÎS — Efendim, takrir hakkında fi arka
daş ve kifayet aleyhinde de bir arkadaş ko
nuştu. Dahilî Nizamnameye göre kifayeti reye 
koymak mecburiyetindeyiz. Okutuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Yeni teklif üzerinde konuşmalar yapıldı. 

— 518 — 



I : 70 m.b 
Mesele tenevvür etti, müzakerelerin kifayeti hu
susunun reye arzını teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Güzelkılıc 

REJÎS — Takrirde istenilen kifayeti reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi takriri okutuyorruz. 
(Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve 2 ar

kadaşının takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar lüt

fen ellerini kaldırsınlar... Almayanlar... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

Encümen Reisi Ercüment Damalı. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ

MENT. DAMALI (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım; lâyihanın Heyeti Âliyenzie sevkı es
nasında Meslisteki arkadaşlarımızdan bâzıları
nın teklifi ve Meclisin temayülüne uyarak ko
misyon malûmu ihsanınız 31 nei maddeye bir 
10 ncu bent olarak yeni bir hüküm kabul et
mişti. Heyeti Âliyeniz de bu bendi aynen ka
bul buyurmuştunuz. Bunun müeyyidesi mual
lâkta kalmaktadır. Bu itibarla huzurunuzu işgal 
ediyor ve 56 ncı maddeye 7 nci bir bent olarak 
da şu hususun eklenmesini arz ve teklif ediyo
rum. 

«VII - 31 nci maddenin 10 numaralı ben
dinin 1 ve 2 nci fıkralarında yazılı yasağa ria
yet etmiyenlere 5 00 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası ve 6 aydan 3 seneye kadar da 
hapis cezası verilir.» 

Muhterem arkadaşlarım; hatıralarınızı ihya 
bakımından, noksanlığı kalmasın diye izah edi
yorum. Bu 31 nci maddenin 1 ve 2 nei fıkra
larına ilâve edilen husus şudur : 

«Yurda muvakkat müddetle vazifeli veya 
yolcu olarak girenlerin beraberinde getirdik
leri eşya yurt içinde iki sene kullanılmadıkça 
satılamaz. 

İki sene kullanılmış olsa dahi bu kabî] eş
ya ticaretiyle iştigal memnudur.» 

İşte, bunu müeyyidesini huzurunuzda oku
duğum fıkra içinde vardır. Riyasete arz edi
yorum kabulünü rica ederim. 

RElS — Efendim, encümenin tadil fıkrası
nı okuyoruz. 

VII - 31 nci maddenin X numaralı bendi
nin 1 ve 2 nci fıkralarında yazılı yasağa riayet 
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etmiyenlere 5 00 liradan 5 bin liraya kadar 
ağır para cezası ve altı aydan üç seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

REÎS — Encümenin tadil fıkrasını nazarı 
dikkate alanlar... Nazarı dikkate almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümenin teklifi olduğuna göre, fıkranın da 
dâhil olarak 56 ncı maddenin tümünü reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeye geçiyoruz, fakat müşahede 
buyurulduğu veçhile madde uzundur. Bu itibar
la bent, bent müzakeresinin uygun olacağı dü
şünülmektedir. Bent, bent müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, \ 

Madde 57. — 1 - 3 1 nci maddenin I I nei, 
I I I neü, 8 nci ve 9 ncu bentlerinde yazılı suç
larla 32 nci maddede yazılı suçları işliyenler, 
işlemeye teşebbüs edenler, bu fiillere iştirak 
edenler veya bu fiilleri yaptıranlar hakkında 
10 seneden 30 seneye kadar ağır hapis ve 10 000 
liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

REÎS —• Birinci bent hakkında encümen 
adına Ekrem Anıt buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, Mec
lisi Âli geçen celsede, yurda muvakkat müddetle 
vazifeli veya yolcu olarak girenlerin beraberlerin
de getirdikleri eşyanın iki sene kullanılmadan 
ve iki sene kullanılmış olsa dahi bu eşya ticare
tinin memnu olduğunu kabul ettik. O bende mü
tenazır olarak bu maddenin birinci bendinin de 
tadil edilmesi mecburiyeti karşısında şu redak
siyonu syaptık : 

«Madde 57 . — I - 31 nci maddenin I I nci, 
I I I ncü, 8 nci ve 9 ncu bentleriyle 10 ncu bendinin 
3 ncü fıkrasında ve 11 nci bendinde yazılı suç
larla 32 nci maddede yazılı suçları işliyenler, 
işlemeye teşebbüs edenler, bu fiillere iştirak 
edenler veya bu fiilleri yaptıranlar hakkında 
IİO seneden 30 seneye kadar ağır hapis ve 10 000 
liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur.» 

Bunun tasvibini rica 'ederim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, umumi konuşmada da arz ettiğim 
veçhile, Millî Korunma Kanununun bugünkü 
darlığı yüzde yüz gidereceğine emin olmıyan 
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arkadaşlarla hemfikirim. Yine umumi konuş
mada arz ettiğim gibi, şahsi görüşüme göre, 
6 faktör üzerinde tedbir alınmadığı müddetçe 
Millî Korunma Kanununun tatbikatında bir 
fayda elde edilemez. 

RElŞ — Yalnız bent üzerinde konuşmanızı 
Tİca ediyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — İşte bu 
konuşmam, 57 nci maddenin şümulü içine gi
riyor. Şimdi arkadaşlar, mademki hükümetimi
ze salâhiyetler veriyoruz, mademki bu kanun
daki salâhiyetler birer tedbir mahiyetindedir, 
şu halde bu tedbirler alındıktan sonra karabor
sacı denilen, memleketi kemiren mikrobu artık 
yok etmek, ağır müeyyidelere bağlamak sure
tiyle hiç olmazsa azaltmak zamanının geldiğine 
kaaniim. Arkadaşlar, diyorlar ki : Ağır müey
yide neticeyi halletmez. Ben aksini mütalâa 
ediyorum, diyorum ki : Bu memlekette 1950 den 
sonra ceza bakımından ağır hükümleri muhte
vi birçok kanunlar çıkardınız. Bunlardan bir
kaç misal verebiliriz. Meselâ ateşli silâhlar mev
zuunda müeyyideleri artırdınız. Açmız istatis
tikleri, suçlar azalmıştır. Hayvan hırsızlığı bi
zim memleket için bir ıstıraptı. Bunun için ağır 
müeyyideler koydunuz, suçlar azaldı. Memle
ketimizin ekseriyetini teşkil eden köylü vatan
daşlar bundan dolayı Meclisinize minnettardır. 
Yine kaçakçılık ve uyuşturucu maddeler mev
zuunda cezaları teşdidettiniz, ölüm cezası koy
dunuz. Suçlar azaldı. Ama arkadaşlar ben de
miyorum ki, suçlar tamamen silindi, kalmadı. 
Bu hiçbir yerde mümkün değildir. Çünkü o 
habis ruhlu kimseler ölümü göze alarak yine 
de habasetlerini icra ederler. Bu itibarla ağır 
ceza müessirdir, fakat suçu kökünden kaldır
maz kanaatine ben de iştirak ederim. 

Ben teklifim ile, esasa taallûk eden işlerde, 
15 yıldan beri yapılan tecrübelerden de istifa
de edilerek, iyi bir kanun getirileceğine kaani 
bulunduğum içindir ki, ancak müeyyideler kıs
mı üzerinde durmuştum. Ve tekliflerimi 3, 4 
madde üzerinde serdettim. İşte bunlardan birisi 
de bu 57 nci madde idi. Komisyonun müzakere
lerini takibettim. Oradaki bir kısım arkadaşlar, 
benimle hemfikir olmakla beraber, çok cüzi bir 
ekseriyeti idam cezasını kabul etmemişti. 

Ben diyorum ki, bu memlekette idam cezası 
var mıdır, yok mudur? Ceza Kanunumuzda ve 
diğer hususi kanunlarımızda bu ceza esas ola-
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rak kabul edilmiştir. İdam şöyle yapar, böyle 
yapar deniyor. Bunlar dışardan karaborsacı 
larm çoğunun serdettiği propagandaların ak-
sülâmelidir, arkadaşlar. İdamı niçin istiyoruz? 
Bu memlekette anormal zamanlarda, dövizleri
mizin az olduğu zamanlarda yüz binlerce ada
mın ilâçsız ve şekersiz kalıp ölenleri görüpte 
göz yumanların lâyık olduğu ceza idam değil 
midir arkadaşlar?...." (Bravo, sesleri ve alkış
lar.) 

Bu esbabı mucibe ile birçok vatandaşları
mızın ölümüne sebebiyet veren ve göz yuman 
adamları idam etmekte asla ve asla merhamet 
caiz değildir, arkadaşlar. (Soldan, bravo ses
leri ve alkışlar) Bunu düşünerek 40 - 50 arka
daşımızla bir takrir sunuyoruz. Hiç olmazsa ar
kadaşlar 57 nci maddeye eklenmesini istediğimiz, 
gerek ceza bakımından, gerek tatbikat bakımın
dan çok iyi olduğuna kaani olduğumuz teklifi
mizle hiç olmazsa bir kısım cürümlerin üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Hükümetin teklifini kabul ediyoruz. Diyor 
ki; 10 seneden 30 seneye kadar ağır hapis. Fa
kat, arkadaşlar, hukukçu arkadaşlarımız bilir
ler, hukukçu olmıyan arkadaşlarımızın bir zühu
le kapıldıklarını işitiyorum, hukukçu olmıyan 
arkadaşlarıma hitabediyorum. 10 seneden, 30 se
neye kadar demek, hiçbir zaman 30 sene ceza ve
rileceğini anlatmaz ve ceza hiçbir zaman 10 un 
üstüne çıkıp 11 olmaz. Hâkim, daima cezanın as
garisini verir, tekerrür falan tabiî müstesnadır. 
Birinci bende, şimdi arz edeceğim hükmün ko
nulmasını istirham ediyoruz. 31 nci maddede 
zikredilen şu, şu ağır fiilleri, ihtikâr suçlarını 
saydıktan sonra (bu fiiller memleketin iktisadi 
bünyesini sarsacak derecede ağır olduğu takdirde 
suçluya ölüm cezası verilir.) « 

İzah edeyim arkadaşlar, bu hüküm eski kanu
numuzda da vardı. Misal olarak arz ediyorum, 
ithalâtımızı, ihracatımızla denkleştirinceye ka
dar, memleketin mübrem ihtiyaçlarını bertaraf 
edinceye kadar, içinde bulunduğumuz sıkıntılara 
seve seve katlanmak mecburiyetindeyiz. Böyle sı
kıntılı anlarımızdan istifade etmek suretiyle de
mirden 8 milyon lira, falan işten 12 milyon lira, 
bilmem .filân işten 5 milyon dolar gibi büyük 
meblâğları ihtikâr yoliyle kazananlar, kaçakçılık 
yapmak suretiyle ki, döviz kaçırıyorlar, arkadaş
lar; Bir misal vereceğim, bâzı mallar, hammad-
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deler, mamul iplik haline, mamul demir haline 
getirilmek üzere memleket haricine çıkarılmak
tadır, sağlanan farklar döviz olarak üç beş mil
yon lira oralarda kalmaktadır. Temyiz Mahke
mesinin içtihat kararı da bu kanunla doğacak
tır, büyük miktarlara baliğ olan, anormal zaman
larda memleketin iktisadi vaziyetini sarsan mik
tarları kasdediyorum, birkaç gün evvel Beledi
yeler Kongresi oldu, malûmunuz, Maliye Vekili
miz bizlere bir müjde verdi, belediyelerin ufak 
ve mübrem ihtiyaçlarına cevap verecek .nispette 
ithal mallarından beş milyon küsurunu, 66 vilâ
yet, kaza ve nahiyelerinin ihtiyacına tahsis ede
cektir. 

Şu sıkıntılı zamanlarımızda memleketin mil
yonlarını bu suretle gasbedenlere ölüm cezası 
verilmesi için kırktan fazla arkadaşla bir teklif
te bulunuyoruz, kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz muhterem arkadaşım Ke
mal Özçoban'm fikirlerine iştirak edemiyece-
ğim, çünkü kanuna ölüm cezası müeyyidesini 
koymak onun derhal müessiriyet göstereceğine 
delâlet etmez. Bir kere hâkimde, ceza şiddet
lendikçe, cezai müeyyide arttıkça daima maznu
nun lehine hareket etmek temayülü hâsıl olur. 
Çünkü ceza hukukunun bir kaidesi de, maz
nunun lehine hareket etmektir. Kaldı ki, ikinci 
bir fıkra vardır. Fiil hafif olursa ve hafiflik 
kıstası, işlenmiş olan suçun ağır veya hafifli
ğinin takdiri tamamen hâkime verilmiştir. Bil
mem, yapılan iş bir milyon liralık ise ağırdır, 
200 bin liralık ise hafiftir, diye müşahhas bir 
kıstas verilmemiştir. Fiil hafif ise hâkim ceza
yı indirecektir. Binaenaleyh hâkimin adalet te
mayülü gayet tabiî olarak, onu daha hafife doğ
ru sevk eder ve bir fiili hafif takdir eder. Bu, 
hâkimin takdir hakkına taallûk ettiği için Tem
yiz de müdahale edemez ve hükmü tasdik eder. 
10 yıl yerine idam cezası koydunuz mu, fiil 
on yıllık cezayı müstelzim olmasına rağmen hâ
kim redaeti ahlâkiye vardır, fakat bu nihayet 
bir iktisadi tedbirdir, der ve bunu idam ede
yim demez, suç hafiftir der ve cezayı indirir. 

Arkadaşlar, uyuşturucu maddeler hakkında 
idam hükmü koyduk, tatbik edildi mi? Edil
memiştir. Bütün bunlardan kat 'an nazar eski 
kanunda da idam hükmü mevcuttu, ihtikâr, 
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olduğu yerde durdu mu, önlendi mi? Hangi 
muhtekire idam cezası verildi? Verilmemiştir. 
Binaenaleyh tatbik edilmiyen bir hükmü koyup 
da vatandaşı ıstıraba, lüzumsuz endişeye sevk 
etmekte bendenizce hiçbir mâna yoktur. On se
ne ağır hapis az bir ceza değildir. Adam öldür
menin ahlâki redaeti, ben de iştirak ederim, ha
kikaten bir memleketi istismar edenin redaeti 
ahlâkiyesinden daha az olabilir ama nihayet 
hâdise adam öldürmekle mukayese edilemez. 
Adam öldürme hâdiseleri başka, onun pisikolo-
jik, içtimai sebepleri başka, bunun daha başka
dır. Binaenaleyh idam gibi, tatbik edilemiye-
cek bir hükmü buraya koyup maddeyi za'fa 
uğratmak faydadan ziyade zarar verir bende
nize göre. 10 seneyi aynen kabul edelim. Bugü
ne kadar geçirilen tecrübeler göstermiştir k i ; 
kanuna idam hükmünü koymak suçları azalta 
maz. Bu biraz da ahlâk meselesidir. Binaen
aleyh bendeniz, verilen takririn reddini rica edi
yorum. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
REÎS — Muhlis Erâener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım; evvelce de arz ettiğim veçhile 
sadece ceza yoliyle bir iktisadi bozukluğun dü
zeltilmesinin şu maddedeki cezaların nispetsiz
liği ile ne kadar sübut bulduğunu tekrar huzu
runuzda tebarüz ettirmek isterim. 

Arkadaşlar, prensip olarak ceza yoliyle ıs
lahı kabul edilen bu harekette cezalar arasında 
dahi akla gelmiyecek bir nispetsizlik vardır. 
10 ilâ 30 sene... yani 10 ilâ 30 dakika imiş gibi 
birşey... 29-30 sene denir. 10-11 sene denir. Fa
kat 10 ilâ 30 sene denebilir mi? Bu mevzuları ge
tiren arkadaşlar o kadar cömert davranmışlar 
ki. Sanki hayatlarında hiç ceza çekmemişler 
(Gülüşmeler) rakam nedir bilmiyorlarmış, muk
tesit davranmışlardır. 

Arkadaşlar; buna hakikaten inanmıyorsak 
bunu daha esefli ve daha radikal bâzı formül
leri vardır ona bağlıyalım, vasati ömrü beşer 
olan elli seneden başlayalım. Ondan sonra ikinci 
kademe olarak idamı kebul edelim. Üçüncü ka
deme topyekûn idam istiyelim; çoluğunu, çocu
ğunu idam edelim. Bizden sonra gelecek evlât
larımız anlasınlar ve bilsinler ki, hakikaten bu 
yola gitmek büyük bir suçtur ve babalarımız 
akla gelen en ağır cezaları tatbikte tereddüt 
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etmemişlerdir. Ama buna ne lüzum var? Bende
niz bu yaşa gelinciye kadar üç devre gördüm. 
Birinci Cihan Harbinde memlekette bir Meni 
İhtikâr Komisyonu vardı arkadaşlar. Fakat 
buna rağmen bu zavallı millete süpürge tohu
mu yedirdiler. Ben hiçbir zaman ihtikârın hi
maye edilmesini, ihtikâra göz yumulmasını 
müdafaa etmiyorum. Asla. Fakat bir cürüm, bir 
hata, bir kusuru cezalandırılırken adalet mef
humundan ve mantık mefhumundan uzaklaşıl-
mamalıdır. Neden 35 sene değil de 30 sene? Ne
den 15 sene değil de 30 sene? Bunun cevabını 
verecek arkadaşı dinlemek isterim. Encümen
de bu rakamlar kondu ve bunlar gayet tabiî 
imiş gibi karşılamışlardır. 1940 ta çıkan kanun
da 15 senelik cezalar vardı. Bir tek vatandaş 
mahkûm edilmemiştir 15 seneye.. 28 bin cürüm 
mahkemeye intikal ettirilmiştir. Ama failler 
kimler?,.. Fakir fukara.. Zerzevatını, domatesini 
40 kuruş yerine 50 kuruşa sattığı için. Bunların 
yanında yüz bin, iki yüz bin vuranlar bugünün 
cemiyetinde en seçkin tabakayı teşkil ederek 
içimizde yaşamaktadır. (Sağdan alkışlar, bravo 
sesleri). 

Cezaların bu şekilde, hudutsuz şekilde, hav
salaya sığmıyacak şekilde konması, bu cezaları 
tatbik edecek unsurlarla cezalara çarpılacaklar 
arasındaki pazarlıkları gayet kolaylaştıracaktır 
•arkadaşlar. Bunu kabul buyurun ki, bu teh
dit altında kalan bir vatandaş, iftira kabilin
den dahi olsa 24 saat bu şartlar altında dayana
maz, ne isterseniz verir arkadaşlar. Halbuki 
vatandaşın huzuru kanunların kefaleti, temina
tı altında olmalıdır. Yoksa yapılacak pazarlık
larla değil. Eğer biz bu müeyyidelerle, bu ceza 
hükümleri ile bir çoklarını zengin etmek isti
yorsak gayet güzel bir kanundur. Hattâ tatbi
kine beni memur ediniz, her gece size istediği
niz parayı getireyim. Ben açık söylüyorum. 
Çünkü bu kadar şümullü ve hudutsuz takdir 
salâihyeti olmaz. Mahkemeye gitmeden, bir 
memurun iki dudağı arasından çıkacak lâfla 
bu kadar salâhiyet olamaz. Cürüm sabit olmadan 
bu kanunla vatandaşın huzurunun temin oluna
cağına ben asla inanmıyorum. Bu kanun daha 
şimdiden erbabı namusu endişeye sevk etmiştir. 

Arkadaşlar, vâzıı kanun olarak hâdiselerin 
üstüne çıkalım. Akıl, mantık, adalet kaidelerini 
vicdanımızda bulup emin olmadıkça başkasına 
tavsiye etmiyelim. Cürümlerin cezaları; cürüm-
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lerle mütenasibolmalı ve kanunun hayatiyeti, 
tatbik kabiliyeti olmalıdır. Kanunun eski şek
linde hiçbir vatandaş 15 seneye mahkûm edil
memişken, biz bunu bir sebep ittihaz ederek 
30 sene cezaya gidersek; benim kanaatime göre 
bu, görüşümüzün mesnedi olmadığına pek yakın 
bir zamanda şahit olacağız. Kaldı ki, bunlara 
ağır cezaları tatbik etmek üzere tedbir alır
ken gene vatandaşa bir emniyet tedbiri olmak 
üzere dün teklif ettiğim maddeyi, ekseriyetle 
reddettiniz. Şu neyi gösteriyor arkadaşlar, kül 
halinde his altındayız, kül halinde hissimize tâ-
biiz. Mademki âdilâne, her şeyi kanun daire
sinde cereyan etmesini istiyoruz, o halde ve za
rara mâruz kalan vatandaşları bu kanunla bir 
kelime ile hükme bağlamak lâzımdır. Fakat 
daha aşağılarda kanun tekniği ile, insan hak
ları ile kabili telif olmıyan maddeler vardır. 
Bunları sırası gelince söyliyeceğim. Şimdilik 
cezaların ağır olduğunu, bunların tatbik edi-
lemiyecek birtakım ahlâksızlıklara] yol açaca
ğından ve göremiyeceğimiz ağır yolsuzluklar 
doğuracağından bu maddenin kabul edilmeme
sini ve eski cezaların aynen kalmasını rica 
ediyorum. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
larım, bu kanunun tetkik ve müzakeresinde Muh
lis Erdener arkadaşımla çok şükür ilk defa mu
tabakat halindeyiz. 

Muhtekire icabında idam cezası verilmeli mi, 
verilmemeli mi?... 

Arkadaşlarım; Ceza Kanunumuzda, biliyor
sunuz, idam cezasının verildiği suçlar vardır. 
Ve kabul ettiğimiz sistem itibariyle idam, niza
mı âmmeyi kökünden, temelinden sarsabilir. 

İhtikârın ve vasfa ulaşıp ulaşamıyacağı câyi 
münakaşadır. Münakaşası yapılmıştır. Encü
men ihtikârın bu kadar şiddetli bir surette mem
leketin âli menfaatlerini haleldar edebileceği hak
kında kanaat sahibi olmamıştır. Müşterek ihti
kâr bu memleekti sarsar. Biz burada suçluya ce-
ze veriyoruz. Binaenaleyh burada bir tüccaîm 
bu kabil fiil ve hareketleriyle Ceza Kanunumu
zun kabul ettiği şümul ve nispette memleketin 
hakikaten âli menfaatlerine balta vuracak kadar 
şiddetli neticeler doğuracak suç işleyip işlemediği 
meselesidir. Bu meselenin tetkiki icabeder. Muh-
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terem arkadaşlar, Devlet ve vatan kuvvetleri ı 
aleyhine işlenen suçlar hakkında Ceza Kanunu
muzda, çok şiddetli olanlar için, idam hükmü 
vaz'edilmiştir. Adam öldürmenin, bâzı ahval
de idam ile cezalandırılacağını kanunumuz kabul 
etmiştir. Bu bâzı ahvalde taammüde varan çok 
şiddetli bir redaeti ahlâkiye hususlarıdır. Şim
di bir tüccar ne derece ihtikâr yaparsa yapsın 
sermayesi, işinin hacmi bu memleketin iktisadi
yatına münferiden tam bir balta vuracak şiddet
te olamaz arkadaşlar. Bunu kabul etmek lâzım
dır. Nihayet, suça verilecek cezada da bir nispet 
esasına varmak zaruridir. Hattâ kabul etmek lâ
zımdır, ki fevkalâde ahval karşısında çıkan bu 
kanun bu nispeti âdilâneyi zaman zaman halel
dar eder gibi çıkışlar yapmıştır. Esasen şiddetli 
cezalar kabul edilmiştir. Bunların yanında idam 
cezası hakikaten çok ağırdır arkadaşlar. Bunun 
bir de tatbikatta doğuracağı neticeyi nazara ala
lım. 

îdamı kabul ettik Ortada bir hayat bahis 
mevzuudur. Birçok vatandaşlar, her hangi bir 
şekilde tevehhüme kapılmış olsalar bile, bu ağır 
müeyyide karşısında birçok büyük tacirlerin ter
ki ticaret etmek vaziyetinde kalacakları muhte
meldir. Sahai ticareti boş bıraktıkça kanun ken
di gayesini baltalamış olur. Çünkü ticaret, ma
lı müstehlike götüren bir sistemdir. Vatandaşın 
ihtiyacı olarak ve bu devamlı olarak giderilecek
tir. Bu itibarla bu sahayı boş bıraktırıcı değil, 
teşvik edici hükümler koymak lâzımdır. Saha bo
şaldıkça redaeti ahlâkiye ile melûf bulunanlar, 
bu cezalardan korkmıyacak kadar cüretkâr ola
cak kimseler bu sahayı işgal edeceklerdir. O za
man kanunun maksatlarını ve vaz'edilen hüküm
lerini baltalama yoluna gideceklerdir. Bu iti
barla gerek ceza vermekten maksat ve murat, ge
rekse tatbikattan doğacak mahzurların yanında 
idam cezasını vermek katiyen doğru olamıyacağı 
kanaatindeyiz. * 

Muhterem Muhlis Erdener arkadaşımız ko
nuşurken; «Tatbikatta bulunan kanunun çok şid
detli hükümleri bulunmasına rağmen yirmi kü
sur bin hâdisenin İstanbul'da mahkemeye inti
kal etmiş olduğu halde, nihayet mahkûm olan
lar ya sebzeci, ya bakkal veya küçük esnaf gibi 
birkaç kimseden ibaret» olduğunu tebarüz ettir
diler. Birçok vurgunlar yapanların ender olarak 
mahkemeye verildiklerini beyan ettiler. Arka
daşlar, bunu tabiî görmek lâzımgelir. Memle- | 
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ketin sathında büyük hacımda iş gören piyasa er
babı çok mahduttur, miktaren mahduttur. Ve 
fakat perakendeci, müstehlikle doğrudan doğru
ya temas eden kitle ile nispet kabul etmiyecek 
kadar geniştir. Binaenaleyh çok geniş bir saha
ya yayılmış kütle arasında suç adedi de gayet ta
biî fazla olur. Bu bakımdan tatbikatta, küçük 
iş görenler, iş adedi itibariyle huzuru hâkime on
lar daha çojs: çıkacaklardır. Binde bir nispetinde 
de büyük tüccar huzuru adalete gelecektir. 

Bu, cezaların çokluğundan, lâyıkiyle tatbik 
edilmemesinden değil, bir kemmiyet meselesinden 
ibarettir. 

KEÎS — Şemsi Ağaoğlu. 
ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz, Kemal özçoban'm vermiş ol
duğu takririn lehinde konuşacağım. Müzakere 
etmekte olduğumuz kanunun en ruhlu noktası, 
kanaatimce bu 57 nci maddedir. Bihakkin ihti
kârla mücadele etmek ve beklenilen neticeyi elde 
edebilmek için, müzakereye başladığımız günden 
beri birçok hatip arkadaşlarımızın söyledikleri gi
bi, kontrolün çok iyi yapılmasına bağlıdır. Yine 
kanaatimce en iyi kontrolü yapacak olanlar, malı 
bizzat alanlarla, malı satanlardır. Malı satan, bu 
ağır müeyyide krşısmda, aman yanlış bir iş ya
parsam başıma şu felâket gelir diye vicdanında 
bir korku, can korkusu hissedecektir, ve mal alan
lar da faturalarını sağlam alacak ve bu şekilde iş 
yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Kanaatimce 
müeyyide ne kdar ğır olurs işlerimiz o kadar in
tizamlı olacak ve gayeye daha çabuk yetişilecek-
tir. 

En doğru, kararı halk efkârı verir. Türkiye'
nin birçok yerlerinde ve herkes tarafından muh
tekirlere, ah bir kere idam cezası verilse diye işi
tiyoruz. 

Diğer taraftan arkadaşlar; ihtikârı yapan da
ha ziyade maddiyata çok ehemmiyet veren kim
selerdir, bunlar zengin insanlardır, lâalettaym 
insanlar değildir, bunların hayatları da çok kıy
metlidir. Hayatlarının kıymetli olmasından ya
pacakları ihtikâr karşısında ölüm cezasını hisset
meleri ihtikâr yapmalarına çok mâni olacaktır 
kanaatindeyim. 

Taammüden adam öldürene idam cezası kabul 
edilmiştir. îki şişe penisilinle bir hayatın kurta
rılması mümkünse ve bunu bilerek kasten sak
larsa bu eczacıya da verilecek ceza ölümdür, 
idamdır, bu vicdani bir haktır. Ben bu derece 
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basite kadar iniyorum. Bir memleketin iktisadi 
kalkınmasında, bir milletin siyasi kalkınmasında, 
refahının sağlanmasında dünya üzerindeki itibar 
ve prestijinin muhafazasında menfi rol oynıya-
cak bir muhtekirin elbette idam edilmesi pek ye
rinde olur. Bu kanun çıktıktan sonra haksız bir 
idam dahi yapılmış olsa bence esas gayeye var
mış olacağız kanaatindeyim. Bu itibarla Kemal 
özçoban arkadaşımızın teklifinin kabul edilmesi
ni istirham ediyorum. 

RElS — Sefer Göksel. 
SEFER GÖKSEL (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar; memleketimizi uzun zamanlardan be
ri kemirmekte olan karaborsanın ortadan kalkma
sı için hükümetin göstermiş olduğu gayrete mü
teşekkir bulunmakla beraber yüzde beş yüz kaza
nan tüccarların kazançlarına artık nihayet ver
mek zamanı gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, tüccar olarak ithalâtçılık yapan 
bir firma veya imalâtçılık yapan, toptancılık ya
pan bir firma, hiçbir zaman bu memlekette nor
mal fiyatla bir malı müstehlikin eline geçilme
miştir, satmamıştır. Bu yollarla büyük kazanç
lar, büyük servetler elde etmiş olan bu insanların 
bu kazançlarına artık nihayet vermek için tek 
çare idam cezasıdır arkadaşlar. 

Bu kararı bu Meclisten efkârı umumiye bek
lemektedir arkadaşlar. Size çok samimî olarak 
söylüyorum efkârı umumiye diyor ki, tüccar der
nekleri ve ticaret odaları birliği Meclise nüfuz et
mek suretiyle cezaların hafifletilmesi cihetine gi
dilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, artık tüccarların, ti
caretle uğraşan kimselerin Meclise hulul etmeme
leri icabeder. Binaenaleyh artık idam cezasını 
vermekten çekinmemek lâzımdır. Ben de Kemal 
özçobanjm teklifine imza koyduğum için bu tek
lifin yerinde olduğunu bütün arkadaşlarıma arz 
etmek isterim. 

REÎS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım; bu kanunun heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşulduğu zaman fikirlerimi 
açıkça beyan etmiştim ve demiştim ki, büyük 
mikyasta karaborsacılık yapanlar mutlak suret
te can telâşı içinde olmalıdırlar. Çünkü 25 mil
yon vatandaşın her gün canını ıstırap içinde 
geçirmekten zevk alanlara bu lâyıktır. Onun 
içindir ki katiyen çekinmiyelim, korku ve telâ-
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şa düşmiyelim. Bugün idam Ceza Kanunumuz
da vardır. Namuslu tüccar asla korkmıyacaktır. 
Adalete mutlak surette itimadımız olduğunu be
yan ediyorum. Türk Milletinin kanını emerek, 
masum halkın nafakasını kemiren insafsız va
tandaşların ipini çekmekte hiç tereddüt etmeme
lidir. (Bravo sesleri) Ben de bunu teklif ediyo
rum. 

RElS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar ; bu kanunun tümü hakkında mâruzât
ta bulunmuş, mütalâamı arz etmiştim. Kanunun 
prensip ve metodlarım kabul etmediğimi de pe
şinen arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; piyasanın bizden bek
lediği ve istediği, şiddet ve ceza değil, mal ve 
istikrardır. Şiddet ve ceza tatbik edilmiş, mu
vaffak olmadığı anlaşılmış, tecrübe edilmiş usul
lerdir. Sonra muhterem arkadaşlar; bu kanu
nun 57 nci maddesinin birinci bendi, belediye 
yasaklarına riayet edilmemesi halinde on yıllık 
hapis cezasını asgari had olarak kabul etmiştir. 

Arkadaşlar; asgari haddin bu kadar aşırı de
recede tesbit edilmesi suç ile ceza arasında, suç
lu ile ceza arasında nispet ve münasebetin, bu 
derece genişliği, hukuk prensiplerini ihlâl eder 
mahiyettedir. Hâkimi bu hususta ceza vermekte 
tereddüde sevk eder. Geçenlerde arz etmiştim: 
Yüksek Heyetinize bundan evvel orman yangın
ları hakkında bir teklif gelmişti, cezanın şid-
detlendirilmesi isteniyordu. Suç ile ceza ara
sındaki münasebet ve nispet bakımından tümü 
reddedilmişti. Aynı esas ve prensibi buralara da 
tatbik etmek lâzımdır. Muhterem arkadaşlar, 
muhtekire ceza verilmelidir. Muhtekir o korkunç 
simasiyle piyasayı kemiren, piyasada birtakım 
dalavere çeviren insandır. Onu takibetmek lâ
zımdır. Ama sırf belediyenin ücret tarifelerine 
riayet etmiyenlere 10 senelik ağır ceza nasıl ve
rilebilir? Bu maddenin atıf yaptığı 31 nci mad
denin birinci ve ikinci bentlerinde tarifeler, ve 
kâr hadlerine dair hükümler derpiş edilmiştir. 
Bu ağır müeyyideleri bunlar hakkında tatbik 
etmek bilmem ne dereceye kadar yerinde olur.. 
Demin Encümen Reisi Ercüment Bey arkadaşı
mın dediği gibi, bunun tatbikinde en çok zarar 
görecek orta tabakadaki tüccar ve esnaf ola
caktır. Şimdiye kadar olan tatbikat da göster
miştir ki muhtekir, bu işin usulünü, kaidesini 

i iyi biliyor. Bunun çaresini de bulabilir. Ve bul-
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maktadır. Sonra muhterem arkadaşlar, bu ka
nunla yeni bir kanun sistemi tesis edilmekte
dir. Yeni bir memur sınıfı ihdas edilmektedir. 
Tatbikatta bunların zabıtları, verilecek cezalara 
çok defa tek mesnet olacaktır. îşin vahamet ve 
ağırlığı 'bu noktadan da mütalâa edilebilir. Bu 
cezaların ne kadar ağır olduğunu kabul edersi
niz, zannederim. 

Muhterem arkadaşlar, demin bir arkadaşımız, 
bizim konuşmalarımızın, kanunun çıkmamasını 
istihdaf ettiğini söyledi. Bizim böyle bir mak
sadımız yoktur. Kanunun prensiplerine muhali
fim, maksadımızı orada kabul ettiremedik, bari 
şu, şu esaslar hakkında kanaatlerimizi söyliye-
lim, bu »bizim vazifemizdir. Binaenaleyh daha bi
dayette fikirlerimize böyle foir damga vurulma-
masını ve bendin encümene havalesini istirham 
ederim. 

REİS — Müstacel bir takrir vardır, okutu
yoruz, efendim. 

3. — Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'
ün Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair kanun lâyihası ile Neşir yoliyle veya radyo 
ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sa
yılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihasının teşkil edilecek Muvakkat 
Encümende müzakere edilmesine dair takriri 
(1/475, 1/476, 4/211) 

Yüksek Reisliğe 
Neşir yoliyle veya radyo- ile işlenecek bâzı 

cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı 
ile bâzı maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
hasının ve Basın Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair kanun lâyihasının Adliye ve Dahiliye 
encümenlerinden seçilecek onar azadan mürek
kep muvakkat bir encümende müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Riyasei; 
makamına bir sualimiz var. 

REÎS — Buyurunuz.. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Dahilî Ni

zamnamenin hangi hükmüne istinaden bu takrir 
okundu? 

REİS — Dahilî Nizamnameye göre, müstace-
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len ruznameye alınması talebedilen hususlar Mec
lise arz edilir. Meclis ruznameye hâkimdir. Arz 
olunan hususu kabul veya ademikabul ise gene 
sizlere aittir. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — öyle ise 
usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; Türk milletinin yegâne temsil
cisi mevkiinde olan Yüksek Meclisin çalışmaları, 
bendenizin görüşü odur ki, Riyaset Divanının 
Dahilî Nizamnameye riayetkar olmaması yüzün
den umumi efkârı rencide eder bir hal almıştır. 
Müsaade ederseniz, Riyset Divanının evvelâ ken
disi, Dahilî Nizamnameye riayet etmeye manen 
mecburdur. Müzakerelerin seyri esnasında hangi 
hükme dayanarak bu tezkereyi okutuyorsunuz 
diyorum, geldi, okuyoruz, diyorlar. Çok rica 
ederim arkadaşlar; Riyaset Divanı Dahilî Nizam
nameye riayetkar olmak hususunda titizlik gös-
termiyecek olursa, her biriniz ve her birimiz 
Türk tarihi önünde bu durumların mesulü olu
ruz arkadaşlar. Bu sebeple Riyaset, istirham ede
ceğim, bunu kendiliğinden geri alsın. Bundan 
sonra bütün bu kabîl şeyleri nizamnameden hü
kümler serdetmek suretiyle getirsinler ve normal 
durum yeniden avdet etsin. Aksi takdirde arka
daşlar Meclis çalışmaları, memleketin ne bu gü
nüne, ne de yarınına katiyen faydalı çalışmalar 
olmıyacaktır. Bunu belirtmeyi vicdani bir kana
at olarak kendimi vazifeli kılıyorum. Aksi tak
dirde 15 imzalı bir takrirle açık oy talebedeceğiz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Tehdit mi ediyorsun? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamda) — Muhte
rem arkadaşlarım, Murad Âli Bey arkadaşımız şu 
sözünün altında, nizamname karşısında açık oya 
konmasını istiyen teklifimizi, tehdit tâbiri ile ifa
de eden bir kimsenin, tehdit mi ediyorsunuz, 
demesinin mânası nedir? 

Arkadaşlar, Murad Âli Bey tehdit telâkki edi
yorsa tehdittir, arkadaşlar. Bir şey konuşmak is
terseniz kürsüye çıkar müdafaa edersiniz! Bir 
lâyiha hakkında müzakereler bu safhaya gelmiş
ken bir tezkere okunuyor. Yüksek Meclisin me-
saisindeki ciddiyette ne kadar samimî davranır
sak milletin selâmetine olur. Bu kanun çıkar. 
Buna hürmetsizlik eden yok. Usul hakkında bir 
noktai nazar serdederiz. Konuştuğumuz kelime-
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lerin tahtında meknuz şeyleri idrak etmiyecek 
şekilde bir arkadaşımız «tehdit mi ediyorsunuz» 
diyor. Kim kimi tehdit eder?... Bu konuşmalarımı 
tehdit telâkki ediyorlarsa lütfen tehdit kabul 
etsinler. (Sağdan alkışlar). 

REÎS — Dahilî Nizamname, Riyasete ruzna-
menin tanzimi imkânım vermiştir. 

Diğer taraftan Meclis de ruznameye hâkim
dir. Riyaset makamı bunların müstacelen ruz
nameye alınmasını Heyeti Umumiyeye arz et
mektedir. Meclis Kabul ederse alır. Kabul et
mezse almaz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Şimdiki 
sözünüz üzerine konuşacağım. 

Arkadaşlar, Meclis müzakerelerini nizamna
meye göre sevk ve idare etmek makamı olan bir 
reisi nizamname mevzuunda tenvir etmek şaya
nı eseftir. Meclisin gündemine hâkim olması şu 
demektir : yazılı olarak dağıtılan gündem var, 
işte ona hâkimdir. Böyle bir keyfiyet yok, Mec
lis, gündemine hâkimdir saat 6 da. Hayır arka
daşlar, emin olunuz fevkalâde hazindir. 1,5 gün
lük Meclis tarihinde şu itiraz olursa hakikaten 
dikkate alınması lâzımgelen bir husus için Re
is itiraz etti havsalam almadı. Geçen gün bir 
hatasına temas ettik bir celse sonra evet hata 
etmişiz özür dileriz, dediler. Ortada halledilmi-
yecek bir şey yoktur. Diyoruz ki, hâdiseler iler
lemiştir. Meclis, gündemine hâkimdir, bu ne 
demektir arkadaşlar, arz ettim, gündem diye bir 
şey dağıtılıyor, Meclisin gündemine hâkimdir, 
sözü o dağıtılan mektup gündem içindir. Yok
sa hiçbir şey yok, gündeme alınacak. Hayır ar
kadaşlar bu doğru değildir. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Riyaset, tç Tüzüğün, Meclis gün
demine, hâkimdir sözünü Fethi Çelikbaş'm an
ladığı mânada anlamıyor. Gündeme hâkimiyet, 
gündeme istediği maddeyi koyup çıkarmak şek
linde tecelli eder. Riyaset, Dahilî Nizamname
nin tatbikinde bir idari makam mahiyetindedir. 
Fethi Çelikbaş bir noksanlık görüyorlarsa bir 
sual takriri ile gelebilirler. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Açık oya 
konmasını teklif ediyoruz. (Şiddetli gürültü
ler) 

RElS — (Ayağa kalkarak), gürültü kesilsin 
efendim. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Takririn 
aleyhinde konuşacağım. 

RElS — Takririn aleyhinde konuşuldu. (Sol-
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dan: Reye, reye, sesleri) adı geçen kanun lâ
yihalarının müzakeresi için Adliye, Dahiliye en
cümenlerinden alınacak onar azadan mürekkep 
bir Muvakkat Encümen teşkiline dair teklifi 
reyinize arz ediyorum; kabul edenler... Etmi-
yenler... Muvakkat Encümenin teşkili kabul 
edilmiştir. 

Sebati Ataman. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Reis Bey 

demin arz ettim. 15 imza ile takdim ettiğimiz 
takririmizi nizamname gereğince, reye koymanı
zı rica ediyorum efendim. 

RElS «•— Rey muamelesi bitmiştir. Mamafih 
takriri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Konuşulan kanun lâyihası üzerinde teker te

ker her mebusun hattı hareketinin bilinmesinde-
ki âmme menfaati aşikâr olmakla, Dahilî Nizam
namenin 136 ncı maddesi mucibince açık reye 
müracaat olunmasını saygılarımızla talebediyo-
ruz. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu. 
Reis V. Reis V. 
Burdur Manisa 

Fethi Çelikbaş Muammer Alakant 
Kocaeli Burdur 

Turan Güneş Behçet Kayaalp 
Bursa Çanakkale 

Sabahattin Çırakçıoğlu Safaeddin Karanakçı 
Elâzığ Bursa 

Selâhattin Toker Raif Aybar 
Bursa Kocaeli 

ibrahim ökdem Ekrem Alican 
Tokad Urfa 

Hasan Kangal Feridun Ergin 
Manisa Trabzon 

F. Lûtfi Karaosmanoğlu Emrullah Nutku 
Konya 

Ziyad Ebüzziya 

RElS — Adliye Vekilinin teklifi evvelce ka
rarınıza iktiran etmişti. Şimdi 15 imzalı takriri 
okuttum, bununla iktifa ediyorum. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
tarih karşısında büyük bir mesuliyet altında 
bulunuyorsunuz. 

(Şiddetli gürültüler) 
RElS — ikinci defa ayağa kalkıyorum. Rica 

ederim, gürültü devam ederse celseyi tatil mec
buriyetinde kalacağım. 

5 2 6 -
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Sebati Ataman, buyurun. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; 57 nci maddenin birin
ci bendinde; 31 nci maddenin II nci ve I I I ncü, 
8 nci ve 9 ncu bentlerinde yazılı suçlarla 32 nci 
maddelerde yazılı suçları işliyenlere şu cezalar 
tatbik olunur, denmektedir. Halbuki 31 nci mad
denin I I nci bendinde bir suç yazılı değildir. 
Bir yasak yazılmıştır. Malûmuâliniz bir suçun 
önlenebilmesi için yalnız menetmek değil, bir 
de ceza tâyini lâzımdır. Binaenaleyh «I nci bent
te yazılı yasağa riayet etmiyenlere şu ceza ve
rilir» demek lâzımdır. III ncü bendi de yine aynı 
şekilde bir suçu mevzubahsetmemektedir. 8 'ici, 
9 ncu bentler de bir nizam vaz'etmekten ibaret
tir. O nizama riayetsizliğin cezalandırılması 
lâzımdır. Suç deyince, o maddede neyin ceza
landırıldığı belli değil. Tarzı tahrir bakımın
dan encümenin ıslah etmesini rica ediyorum. Bu 
•bir. 

ikincisi, arkadaşlar, b j^ bentte teklif edilen 
ceza asgari 10, âzami 30 senedir. Muhterem bir 
arkadaşımız cezanın idama götürülmesini tek
lif etmiş bulunmaktadır. Ceza tehdidi altına 
konulması istenen fiillerin kısa bir tahlilinde 
bu cezaların hakikaten çok nispetsiz olduğu, her 
türlü nispeti âdileden mahrum bulunduğu mey
dana çıkar. Bakınız arkadaşlar, ikinci bent di
yor ki ; birinci bent mucibince hükümetin lüzum 
gördüğü bâzı hizmetlerin ücretleri... Yani hü
kümet ücretleri takdir ediyor, hükümetin tes-
bit ettiği hizmetlerde bu ücretlerden fazla üc
ret almak memnudur, bu hizmetlerden fazla üc
ret istemek memnudur. Bu ücretlerden fazla 
ücret istemek memnuiyetine riayet etmiyenler, 
asgari 10 sene ağır hapse mahkûm edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; faraza hükümet de
di k i ; siyah ayakkabı boyası 50 kuruştur, bu 
hizmetine karşılık boyacıya 50 kuruş verilecek
tir. Ayakkabı boyacısı bu boyasına karşı 50 
kuruş yerine 75 kuruş istedi mi, 10 sene ağır 
hapse ve 10 bin lira para cezasına mahkûm ola
caktır. Kanunda bu yazılı. 

57 nci maddenin bu bendinde bu suretle tes-
bit edilen ücretlerin veya tarifelerin fevkında 
ücret istemek yasaktır, yasağa riayet etmiyen
ler 10 seneden 30 seneye kadar ağır hapis ve şu 
kadar bin liraya kadar da ve ilâveten hep 
ağır hapis. 75 kuruş istiyen boyacı hâkime gi
decek, hâkim diyecek k i ; evlâdım sen 75 kuruş 
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istemişsin, bu sabit. Hükümet buna 50 kuruş 
takdir etmiş, sen 75 kuruş neden istedin? Bo
yacı, keyfim böyle istedi, diyor. Hâkim, oğlum 
seni 10 sene ağır hapis ve 10 bin lira da para ce
zasına mahkûm ediyorum. Hiçbir hâkim tasav
vur edemezsiniz ki, bu, tesbit edilen fiyattan 
fazlasını istiyene 10 sene hapis cezası versin. 

Daha başka bir hüküm; hükümete ücret tes-
biti salâhiyeti verilince, bunun aşikâr neticesi, 
hükümet piyasada mal pahalılığını icabettiren 
ücretleri tesbit edecektir ve 10 sene gibi ağır 
bir hüküm koyarken çalışan hangi sınıf insan
lara ücret verileceği nazarı itibara alması, hiç 
olmazsa ücretler için ayrı bir hüküm tedvin et
mesi lâzımgelir. Çünkü arkadaşlar, 10 bin lira 
ağır para cezası, ödeme kabiliyetinde olmıyan 
kimseye verilmez. Hizmet karşılığı ücret mu-
tadolarak işçiye verilir. Hizmet karşılığı ücret 
tüccar gibi geniş kapitalist olan kimseye veril
mez, hizmet karşılığı ücret alan fakir sınıftır. 
Binaenaleyh Hükümetçe tâyin edilen hizmet 
karşılığı ücrete riayetsizlik cezalandırılırken 
bunu nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz. 
Aksi takdirde Hükümetin ücret tesbiti hakkın
daki tedbirleri tamamiyle müeyyidesiz kalmaya 
mahkûmdur. Binaenaleyh ücret ve tarifelerin 
tatbikine muhalefet bu maddede yazılı umumi 
ihtikâr müeyyidesinden ayrılması lâzımgelir ka
naatindeyim. Encümenin niçin ayırmadığını so
ruyorum, izah etsinler. 

Üçüncü bentte belediye yasakları belediyece 
fiyatları tesbit olunan maddeler hakkında hü
kümet bu fıkra hükmünü uygulamaya da yetki
li oluyor. Ve üçüncü fıkraya göre alâkalı on 
seneden otuz seneye kadar ağır hapis ve 10 bin 
liradan 30 bin liraya kadar - mı, nedir - para 
cezasına mahkûm oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; ceza ile suç arasında 
asla nispeti âdile gözetilmemiştir. Bunun neti-
cei tabiîyesi şu olacaktır: 

Hâkimin vicdanen kör, kör parmağım gözü
ne, bu kadar ağır cezaya çarptırmayı kendisine 
yediremediği suçlular müeyyidesiz, cezasız ka
lacaklardır. Hükümetin tesbit ettiği ücretin fev
kinde ücret istiyen, alan değil, talebeden kim
seyi on seneye mahkûm edecek hâkim daha 
anasından doğmamıştır. Bu memlekette de böy
le hâkim bulamazsınız. Bu ceza ağırdır. Bu ce
zaları kabul ederseniz bu suçları müeyyidesiz 
bırakmış olursunuz. 
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Müsaade ederseniz idam mevzuu üzerinde de I 

fikirlerimi arz edeyim; idam, o suçlunun artık | 
yaşamasından cemiyetçe yalnız fayda melhuz 
olmamak şöyle dursun mütaakıp zararlara ba
di olacağı hallerde verilebilir bir cezadır huku
ken. Bu ceza, ancak encümen reis arkadaşımızın 
izah ettiği gibi cemiyetin bütünlüğü için gayet 
ağır ve vahîm bir tehlike halinde verir, ihtikâr 
hâdisesi cemiyetin bütünlüğü için ağır ve va
hîm bir tehlikedir, ama biz ihtikâr hâdisesini de
ğil, malı Hükümetin takdir ettiği fiyat veya kâr 
haddinden fazla olarak bir defa satmış olan ada
mı idam edeceğiz. Arkadaşım bana; «Bir sene
den beri veya iki seneden beri memleketin her 
yerinde mütemadiyen ihtikâr yaptığı takdirde» 
şeklinde bir teklif yapabilirse belki kabul ede
bilirim. Ama mahkemeye intikal edecek suçlar 
münferit şahıslar ve suçlar hakkında olacaktır. 
Nihayet 3, 5, 10 hâdise hakkında olacaktır. Bun
ların, içtimai nizamı toptan ihlâl ettiği asla id
dia edilemez. Binaenaleyh, idam cezasının kabu
lünün aleyhinde olan encümenin noktainazarı
na iştirak ettiğimi arz ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Kaatili niçin asıyorsun? [ 

REİS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efen

dim; huzurunuzu tekrar şgal ettiğim için özür 
dilerim. 

Muhterem Sefer Bey arkadaşım konuşmala
rından, sanki ticaret odalarından, tüccarlar
dan bize birtakım mektuplar gelmiş de bucnlarm 
tesiri altında kalmış ve idam aleyhinde bu kür
süden konuşmuş gibi bendenizde bir zehap 
hâsıl oldu. 

Bendeniz burada gayet objektif konuştum. 
Bize ne ticaret odalarından, ne tüccarlardan 
mektup geldi. Bu maddenin bütün safahatını 
encümen reisi arkadaşım gayet güzel ifade bu
yurdular. İktisadi düzenin idam ile, çok ağır 
tazyik ile ve ağır müeyyidelerle nizama girece
ğine, düzeleceğine, salah bulacağına bendeniz 
katiyen kail olmuyorum. Arz ve talep kaidesi
nin hâkim olduğu bir mevzuda idam hükmünü 
koymakla bütün iktisadi dertlerin düzene ko
nulacağı, memleketi gül gülistan yapacağı fik
rinin realite ile asla alâkası olmadığına kaaniim. 
Binaenaleyh bir taraftan vatandaşı, bir ihbar 
müessesesi ile karşı karşıya bırakıyoruz, diğer 
taraftan idam cezası vaz'ediyoruz. Bir cibilliyet- ' 
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siz .çıkıyor, şu veya bu fena niyeti dolayısiyle 
masum bir vatandaşı inhar ediyor. Masum olan 
vatandaş masumiyetinin tebellürüne kadar en
dişe ve azap içinde kalıyor. Bunu tervicedebi-
lir misiniz? Bir topluluğun içinde iki adam ci
billiyetsiz olabilir. Bu iki adamın yüzünden ce
miyetin nizamını ve Ceza Hukukunu altüst 
edilmesine cevaz verilebilir mi? 

Arkadaşlarımın ifade buyurdukları gibi, suç 
ile ceza -arasında âdil müspet olmak lâzımdır. 
Bütün adalet hislerini bir tarafa bırakarak, 
«ben idamı koyunca bütün memlekette ihtikâ
rı önliyeyim» demek, bir vahimedir. Bendeniz 
bu takririn reddini tekrar rica ediyorum... 

REÎS — Cemal Kıpçak... 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, biz, suç işliyen bir çor ^un ce
za sistemi içinde . cezalandırılmasını düşünen 
bir heyetin dayak atma mevzulu üzerinde durma
sı gibi bir iddia serdederken, arkadan o çocuğu* 
öldürmek kararı gibidir karar almak yanlışlığı
nın burada ortaya atılmış olduğunu görüyoruz. 
Bir çocuğu dayakla tecziye etmek nasıl hissî bir 
mefhumsa, burada almakta olduğumuz cezai ka
rarlar da hissi esaslara dayanmaktadır. Şimdi 
komisyon müdafaasını yaparken, idam kararının 
aleyhinde bulundu. Serdettiği esbabı mucibeleri 
dinledim. Şu, ŞUJ sebeplerden idam kararının 
aleyhindeyim, fakat, şu cezayı teklif ediyorum, 
dedi. 

Ben komisyondan soruyorum. İdamın aley
hinde olmasına sebep teşkil eden esbabı mucibe, 
bu memlekette ticaret ile iştigal eden fertlerin 
suç işlemesi halinde kendilerine ceza olarak veri
lecek ahkâm için varit değil midir? Hangi ceza 
ile? Hudut nerededir? Niçin aynı esbabı mucibe 
ile idam etmiyoruz? Niçin aynı esbabı mucibe 
ile bu cezaları veriyoruz? Bunlar, derin muha
keme, derin düşünceye tâbi tutulması icabeden 
meselelerdir. 

Arkadaşlar, eğer hakiki muhtekir, şurada va
tan haini olarak tasvir edilen, hakikaten hasta
nın ilâcını çalan, memleketin iktisadiyatını zede-
liyen, hırpalıyan, - ne derseniz deyin - o adamı, o 
hain insanı; suçunun bütün sarahati ile yakala
yıp ortaya çıkaracak olursak buna, idamdan ileri 
cezalar bile olsa onun da verilmesini gönül his
sen de ister, vicdanen de ister. Ancak mevzu 
mantıkan muhakeme edildiği zaman dururuz, 
durmak mecburiyetindeyiz. Ele bir kanun alı-
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yoruz. Şurada müzakere ediliyor. Bir arkadaş 
iddia etti, suiistimal olabilir, dedi. Memlekette 
suiistimaller vardır arkadaşlar. Memur kanunu 
eline alarak suiistimal etmektedir. Size Trafik 
Kanunundan basit bir misal vereyim. Yolda ras-
ladığım şu, bu şoför anlatıyor. Diyor ki: Bolu'-
dan geçerken arabayı yolda durduran polis, far
ları 30 metreden görünmüyor, 10 lira ceza vere
ceksin, diyor. Ben burada söylüyorum, alâkalı 
vekil vâridolup olmadığını tahkik etsin, anlasın. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, bir kanun tesis eder
ken bu kanunu tatbik edecek olan unsuru bu sui
istimallerin üstünde tutmak icabeder. Bir ka
nun yaptık, birisi bu kanun çıktıktan sonra ada
mı ihbar etti ve adamı idam ettiniz; arkasın
dan bir adam çıktı, gitti rüşvet verdi, büyük 
mikyasta şu, :bu oldu. Bu, memlekette sık sık vâ
ki G_ wığunu duyduğumuz hâdiselerden olduğu 
için oabilir. Adam suiistimal yapar, rüşvet ye-
dirir, kendini kurtarır, öte taraftan bir masum 
ufak bir suç işler, burada verdiğimiz karardan 
dolayı daha az suçlu olmasına rağmen, asılır. 
Verdiğimiz bu karardan dolayı vicdanen muaz-
sebolmaz mıyız? Şu masumdur, bu suçludur. 
Adalet meselesinde tam mânasiyle bir sistem ya
pamadık diye adamı asalım mı? idam kararma 
gitmeden evvel müzakere ettiğimiz mevzuu his-
•den tecerrüdederek tamamiyle ilmî sistem içinde 
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mütalâa lâzımdır. Bir memlekette bu şekilde ka
nun çıkarıldığı zaman birtakım hâdiseleri göz 
önünde tutmak lâzımdır. Netice itibariyle, ikti
sadi kanunların hâkim olması lâzımgelen bir ni
zama şu şekilde, bu şekilde müdahale ediyoruz. 
Arz ve talep kanununa rijit bir kanunla müda
hale ediyoruz. Etraflı düşünmek mecburiyetin
deyiz. Keyfemayeşa cezai hükümler koyarak 
tedbir almış olmak, kafasını kumun içine sokup 
saklandığını zannetmekten ileri gidemez. Gere
kirse idam cezası da verilir. Vicdanımız, bu idam 
cezasının hiçbir masum yaratmadan tatbik edi
leceğine inanırsa bunu tereddütsüz veririz. Bu
rada birçok idam kararlarını hiç titremeden ve 
tereddütsüz verdik. Zannediyorum buna vicda
nı titremeden, derin muhakeme ve derinliğe ken
disini daldırmadan bu karara gidecek arkadaşı
mız yoktur. îdam cezası şöyle dursun, Sebati 
Ataman'm yaptığı izahlara iştirak ederek veri
lecek cezaların netice itibariyle memlekette istih
daf edilen gayenin tamamen aksine birtakım ne
ticeler vermesi ihtimaline de dikkati çekiyorum, 
arkadaşlar. 

BElS — Efendim, konuşulan meselenin mü
him olması itibariyle karar verecek ekseriyet ol
madığından 1 Haziran 1956 Cuma günü saat 15 
te toplanılmak üzere inikadı tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

6. SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUAL VE CEVABI 

1. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, İspar
ta'nın Yalvaç - Sücüllü kasabası belediye seçi
minde vukubulan kavga dolayısiyle takibat yapı
lıp yapılmadığına dair sualine Adliye Vekili Hü
seyin Avni Göktürk'ün tahrirî cevabı (7/166) 

2 . V . 1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Belediye seçimlerinde İsparta'nın Yalvaç -
Sücüllü kasabasında vukua gelen kavgada : Ay
nı kasaba Yenimahalleden Mustafa Kucur'u ba
cağından ustura ile yaralıyan ve seçimi bir saa

te yakın durduran suçlular hakkında bugüne 
kadar mahkemeye dâva açılmadığı iddia edil
mektedir. 

1. Suçlular hakkında dâva açılıp açılmadığı
nın? 

2. Açılmamış ise bugüne kadar gecikme se
bepleriyle birlikte Sayın Adliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

İsparta Mebusu 
irfan Aksu 
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Adliye Vekâleti 28 . V . 1956 
O. îş. U. Müdürlüğü 

Sayı : 15413 

özü : İsparta Mebusu irfan Ak
su'nun tahrirî sual takriri hak
kında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alman 4 . V . 1956 gün ve 7/166/2660/11992 
sayılı yazıları karşılığıdır. 

İsparta Mebusu irfan Aksu tarafından veri
lip vekâletimize tevdi buyurulan 2 . V . 1956 ta
rihli sual takririnde; İsparta'nın Yalvaç kazası 
Sücüllü kasabasında yapılan belediye seçimi sı
rasında vukua gelen kavgada Mustafa Kurucu 
(Gucuru) bacağından ustura ile yaralıyan ve se
çimi bir saate yakın durduran suçlular hakkında 
bugüne kadar mahkemeye dâva açılmadığı id
dia edilmekte olduğu zikredildikten sonra, maz
nunlar hakkında dâva açılıp açılmadığının, açıl
mış ise bugüne kadar gecikme sebeplerinin yazı
lı olarak cevaplandırılması talebolunmuştur. 

Bu hususta Akşehir Cumhuriyet Müddeiumu-
miliğince yapılan tahkikat neticesinde, 13 . XI . 
1955 günü Yalvaç kazasının Sücüllü nahiyesinde 
belediye seçimleri yapılmakta iken sandık başm-

I da Mustafa Gucur ve 12 arkadaşı ile ismail Uy
sal ve 29 arkadaşı aralarında kavga çıktığı ve si
lâh istimal edildiği haber alınması üzerine Yal
vaç Cumhuriyet, Müddeiumumisi tarafından ma
hallinde tahkikata başlanmış ise de, hâdisede taş
la ve ustura ile yaralanmış bulunan 11 kişiden 
ikisinin hastaneye kaldırılmış olması, hastanece 
katî raporlarının derhal verilememesi, vaka ma
hallinden ve köylerinden ayrılmış bulunan maz
nunlardan üç ve şahitlerden iki şahsın ifadeleri
ne müracaat edilmek üzere, adreslerinin tesbiti 

I gibi zaruri sebeplerle hazırlık tahkikatının an
cak 13 . I . 1956 tarihinde ikmal edilerek aynı 
tarihte talepname ile maznunlar hakkında 5545 
sayılı Kanunun 136, 137, 128, 129 ve 142/2 nci 

I maddelerine tevfikan âmme dâvasının açıldığı ve 
ilk tahkikata usul kanunu hükümleri dairesin-
sinde devam edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

I Şu izahata ve hâdisede maznun, müşteki ve şa-
j hit gibi sıfatlarla alâkalı eşhasın adedine göre, bu 

hususta yapılan ve yapılmakta olan tahkik mua-
j melelerinde kanuna uymıyan bir gecikme görü

lememiştir. 
Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine mü-

i saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
i Prof. Dr. H. Avni Göktürk 

T. B. M. *¥. Matbmst 


