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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri-
ıiı» yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı görü
şüldü ve tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

30 Haziran 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,40 ta son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilî Denizli 

Mehmet Vnaldı Hüseyin Atmaca 
Katip 

Kayseri 
Sami Turan 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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huriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı : 1454) (Da
ğılma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının kal

dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) (Da
ğılma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu. 

KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 85 nci I cuttur, müzakerelere başlıyoruz. 
Birleşimi açıyorum. Müzakere nisabımız mev- | 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

:J. — Finansman kanun tasarısını görüşmek 
üzere, (asarının havale edildiği komisyonlardan 
ücır aynin iştiraki ite bir derici Komisyon ku-
n'hııasına dair Bühr re Plân Komisi/onu Bas-
l:anı Yiğit Kökcr'in önergesi 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları
nı takdim, ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 

Senatosuna intikal etmiş olan Finansman kanu
nu tasarısının havale edilmiş bulunduğu Ana
yasa ve Adalet, İçişleri, Malî ve İktisadi İşler, 
Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer üyenin 
iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok, Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,., Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir. Gereği icra 
edilecektir, 

?. — (umhnrbaşL'anınca serilen üyelerden Ka
sım dülek ve Feridun Cemal Er İdilin grupa dâ

hil olduklarına eledr Kontenjan drupu Başkanı 
Cemal Madanoğlu'nun yazısı 

BAŞKAN — Grup Başkanlığı yazısını oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senatör Kasım Gülek ile, Senatör Feridun 

Cemal Erkin'in Grupumuza dâhil olduklarını 
bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Grup Başkanı 

Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

o. — Mardin Üyesi Ab dul her im Saraçoğlu'
nun, düven Partisinden istifası sebebiyle, Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme ve Sos
yal İsler komisyonlarından çekildiğini bildiren 
önergesi 

BAŞKAN — İstifa önergesini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Güven Partisinden istifa ettiğim için üyesi 

bulunduğum Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme ve Sosyal İşler komisyonları üyelikle-
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rinden de ayrılıyorum. Gerekli işlemin yapılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Abdülkerim Saraçoğlu 
Mardin Senatörü 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunul
muştur, efendim. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı göre
vinin yenisi seçilinceye kadar devam edeceği ve 
Genel Kurulda sözcülüğün Çanakkale Üyesi Na
kit Altan tarafından yapılacağına dair Danışma 
Kurulu kararı okundu. Üzerinde yapılan görüş
melerden sonra Danışma Kurulu kararı 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bugün 
toplanan Danışma Kurulunun ısdar etmiş oldu
ğu bir karar var, İçtüzüğümüzün 13 ncü mad
desinin son fıkrası gereğince Yüce Heyetinize 
arz olunur, 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

30 Haziran 1970 tarihli toplantısında alman 
6 numaralı karar ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz olunur. 
i. Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Eki : 

1 Karar 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 

Karar No. : .6 
Karar Tarihi : 30 Haziran 1970 
Toplantı No. : 6 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı gö

revinin, yenisi seçilinceye kadar devam edeceği, 
2. — Genel Kurulda sözcülüğün Sayın Nahit 

Altan tarafından yapılması, 
Kararlaştırıldı. 

Başkan Başkanvekili 
i. Şevki Atasağun Lûtfi Tokoğlu 

(Çekinserim) 
Başkanvekili Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı Sim Atalay 
(Çekinserim) (Bulunmadı) 

Kâtip Kâtip 
Ömer Ucuzal Hüseyin Atmaca 

Kâtip Kâtip 
Doğan Barutçuoğlu Sami Turan 

Kâtip 
Zerin Tüzün 
İdare Âmiri 
Akif Tekin 
idare Âmiri 

Muzaffer Yurdakuler 
(Bulunmadı) 

Kâtip 
Âdil ünlü 

İdare Âmiri 
Nahit Altan 

A. P. Grup Başkanı 
Şeref Kayalar 

(Çekinserim) 
C. H. P. Grup Başkanı G. P. Grup Başkanı 

Fikret Gündoğan Mehmet Pırıltı 
(1. Maddeye Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuz) 
M. B. G. Başkanvekili 

Mucip Ataklı 
(1. maddeye muhalifim) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın İbra

him Şevki Atasağun başkanlık görevine fülen 
devam etmekte, başkan sıfatiyle evrak imzala
makta, başkanlık makamının bütün imkânla
rından faydalanmaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 84 ncü maddesi
ne aykırı olarak Sayın Atasağun başkan seçi
minin bütün turlarında oy kullanmıştır. 

Başkan seçiminde başkanların oy kullana-
mıyacağı 2 . 11 . 1965 günü yapılan seçimler 
esnasında Sayın Mehmet Ünaldı tarafından id
dia edilmiş, bu görüş oturumu yöneten başkan
vekili tarafından da benimsendiğinden o za
manki başkan seçimde oy kullanmaya devam 
etmemiştir. Bu hususlar Cumhuriyet Senatosu 
Tutanak Dergisinin 31 nci cildinin 9 ncu say
fasında tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçiminin meş
ruluğu üzerine gölge düşürülmemesi ve Anaya
sanın 84 ncü maddesine saygı gösterilmesi için 
Başkanın oy kullanmasının önlenmesini ve öner
gemi izah için söz verilmesini saygı ile rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçilinceye 

kadar, Başkanvekillerinden birisine; başkanın 
görevlerini ifaya yetki verilmesi hususunun oya 
arzını teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, mezkûr 
karar hakkında söz istiyen sayın üye? Buyurun 
Sayın Bahadırlı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kara
ra muhalefet ettik, bu sebeple muhalefetimizi 
arz etmek istiyorum. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; okunan Danış
ma Kurulu kararına göre, yeni başkan seçilin
ceye kadar Başkanın görevinde devam edeceği 
karar altına alınmıştır. 

Malûmları olduğu üzere Anayasamıza göre 
Başkan seçimi iki yıl içindir. Bundan evvelki 
Başkan seçimi 1968 yılında yapıldığına göre, 
Haziranın 18 inde müddet dolmuş ve bu suret
le Başkanın artık göreve devam etmesi bahis 
mevzuu olmıyacağı kanaatindeyim. 

Bu itibarla yeni Başkanın behemahal seçil
mesi ve yeni Başkanın göreve başlaması lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Anayasamızın kabul et
tiği ve tesbit ettiği iki yıl müddet dolmuştur. 
Bu itibarla seçimin aralıksız yapılmak suretiy
le grupların ve grup dışı arkadaşların, bir aday 
üzerinde ittifak edip, Başkanın behemahal se
çilmesini ve seçimlerin aralıksız yapılması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı teşekkür ede
rim. Sayın Gündoğan buyurunuz, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; huzurunuza, 
biraz evvel Başkanlık Divanı tarafından ıttılâ-
nıza arz edilen, Danışma Kurulu kararında 
mevcut muhalefetimi dile getirmek için gel
dim. 

Müzakerelerde de belirttiğim gibi bizim an
layışımız odur ki, Anayasanın 84 ncü maddesi, 
Meclislerin Başkanlarını iki yıl için seçilme hu
dudu ile tahdidetmiştir. iki yılın her ne suret
le olursa olsun, eski tâbirle hululünden son
raki zamanlarda, iki yıl Başkanlık etmiş Başka
nın, Başkanlığını sürdürmesi hukukan caiz de
ğildir. Esasen Başkanlık Divanlarında başkan-
vekillerinin bulunması, Başkanların iki yıl son
ra yeniden seçime tâbi oldukları takdirde, yer
lerine başkanvekillerinin vazife ifasını sağla
mak maksadına matuftur. Her ne yönden ba
karsanız bakınız Anayasanın 84 ncü maddesin
de Başkanlık için tâyin edilen iki yıllık müd-
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detin hiçbir mazeret veya hukukî yorum ve 
her hangi sakîm bir tatbikat örf ve âdet ad ve 
itibar olunarak iki yılı aşkın müddetle başkan
lara başkanlık yaptırmanın olanacağı yoktur, 
bu itibarla Danışma Kurulu kararı ekseriyetle 
alınmıştır. Anayasaya aykırıdır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Bizim kanaatimizce başkan
lık devam etmez. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gün
doğan. Sayın Tuna buyurunuz, efendim. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar. 

Her sene Başkanlık görevinin sona ermesi 
zamanında bu kabîl münakaşaları yapmakta
yız. 

Başkanlık görevinin sona ermesi zamanında 
bu kabîl münakaşaları yapmaktayız. Bendeniz 
bunun takibettiği seyri ifade etmek istiyorum. 
iki, üç yıl evveline kadar Cumhuriyet Senato
muzun bir anlayış şekli vardı. Bu anlayış şek
line göre, kanunların Cumhuriyet Senatosun
da bekleme müddeti Başkanın ve Başkanlık 
Divanın seçilmesine kadar idi; bir. 

ikincisi, yine Cumhuriyet Senatosunda ka
nunların bekleme müddeti, komisyonlar ve ko
misyon başkanlık divanı teşekkül edinceye ka
dar müddet işlemezdi. Müşterek Başkanlık Di
vanının aldığı karar bu idi, bu tatbikat yapılı
yordu. 

Bir mevzu, bir belediye reisi hakkındaki 
Af Kanununun, Anayasaya uygun olup olma
dığı Anayasa Mahkemesine intikal etti. Burada 
Millet Meclisi ile aramızda bir ihtilâf vardı. 
Millet Meclisi kanunları bekleme müddetinin 
Cumhuriyet Senatosunda geçtiğini, binaena
leyh, Millet Meclisi ret kararının kanun hali
ne geldiğini iddia ediyordu. Bizim Başkanlık 
Divanımız da, komisyonun Başkanlık divanının 
teşekkül etmemesi dolayısiyle bu müddetin geç
mediği kanaatindeydi. Bunu Anayasa Mahke
mesi tetkik etti. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkeme
sinin artık şu münakaşa ve müzakere ettiğimiz 
mevzuda, tereddüte mahal bırakmıyacak şekil
de keyfiyeti hallettiği kanaatindeyim. 

Anayasa Mahkemesi dedi ki: Kanunların 
bekleme müddetine mâni olan tek müddet var
dır, Anayasada; bu tek müddet de tatil. Tati-
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lin dışındaki bütün tasarruflarda Cumhuriyet 
Senatosundaki bekleme müddeti durmaz, işler. 
Şimdi, muhterem arkadaşlar; bu kararla bu 
hâdisenin ne alâkası vardır gibi dü
şünülebilir. Bu karar bu hâdisenin ta 
kendisidir. Anayasa vâzıı kendi gerek
çesinin her yerinde beyan ettiği gibi, Cum
huriyet Senatosunu devamlı bir müessese ola
rak kabul etmektedir. Yine bu anlayışla eğer, 
hakikaten Başkanlık Divanı yok, vazife yapmı
yorsa müddetin işlemesi kadar tabiî hâl olmaz. 
Müddet işlemiyorsa orada bir aksaklık var de
mektir, bir inkıta var demektir. Fakat müddet 
işliyorsa o organın vazife başında olduğunu ka
bul ediyor, demektir. Şimdi bu, Anayasa Mah
kemesi karariyle gerek Başkanlık Divanının te
şekkülü için geçen zamanı, gerek komisyonların 
teşekkülü için geçecek zamanı, bir durma müd
deti olarak kabul etmediğine göre, bu ameliye
lerin yapıldığı devrede bu organların vazife ba
şında olduğunu kabul ediyoruz demektir. Şim
di Cumhuriyet Senatosu Başkanının seçimi bu 
ayda yapılmaktadır. Fakat hepsinin Kasım 
ayında yapılması mümkündür. Eğer o zaman 
bizim başkanımız voksa, bizim başkanvekilleri-
miz yoksa, bizim. Başkanlık Divanı üyelerimiz 
yoksa, yeni teşkilâtı kuruncaya kadar bir müd
detin geçmesi mukadderdir. Tatile girmeden ev
velki devrelerden 10 gün kalan, 15 gün kalan 
bir kanun teklifinin de Senatomuzda bulunma
sı mümkün. Eğer, bu müddet içerisinde bıçak 
gibi kesildi, ne başkan kaldı, ne başkanvekili, 
ne de kimse kaldı, şeklindeki bir fikrin müda
fii olursak o takdirde o zaman müddetlerin 
işlememesi lâzımgelir ki, Anayasa Mahkemesi 
müddetlerin işlediğini kabul etmektedir. Bu
nun mefhumu muhalifinde ne demekliğimiz lâ
zım? O halde bizim, senenin sonu gvelmesine, 
iki yıllık müddetin bitmesine rağmen hizmetle
ri görebilecek organlarımız vardır. O organın 
yerine yeni bir organ seçilir gelir, diğer orga
nın vazifesi sona erer. Bu itibarla Anayasa 
Mahkemesinin şu açık kararı muvacehesinde 
Başkanlık Divanının Danışma Kurulunun ekse
riyet kararı, Anayasamıza uygun olduğu ka
naatindeyim. Bu şekilde tasVibolunmasını rica 
etmekteyim. Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın özgüneş, buyrunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; tabiî ki Meclisin bütün faaliyetleri 
Anayasa ile tanzim edilemez. Bunların bir kıs
mını İçtüzük, içtüzüğün açık bıraktığı yerleri 
de teamüller doldurmalıdır. Başkan için Ana
yasanın koyduğu hüküm, iki yıldır. Şu halde 
iki yıl bittiği gün Başkanın Başkanlığı düşer. 
Bu hususta tereddüt olduğunu kabul edelim. 
İçtüzüğe baktığımız zaman, bir hüküm yok; şu 
halde mutlaka bir teamül kurmak zorundayız. 
Şu veya bu kimsenin şu veya bu menfaati için 
teamül kurmak yanlış bir yol. Teamülleri ku
rarken istikbali düşünmek ve iyi teamüller 
kurmak zorundayız. Bizden sonra gelenler in
celediği zaman bize hak verecek, bizi iyilikle 
anacak teamülleri kurmak zorundayız. Ka
naatim odur ki, yapılacak en doğru hareket, 
ayın 17 sinde Senatonun Sayın Başkanının bir 
Başkan vekilini ita âmiri tâyin edip çekilmesi 
idi. Şimdi düşünülüyor, iyi ama, Başkanın 
18 inde çekildiğini kabul edersek ita amirliği 
ne olacak? Bunu çok evvel düşünecektik. Biz 
bunu aym 17 sinde düşünmedik diye illâ hem 
Başkanlığımız devam etsin, hem oy hakkımız 
devam etsin diye bu hale getirdiysek yanlış 
olur. Hele bu hatada İsrar edip bunu teamül 
haline getirmek, hatayı bir defa daha hatalı 
yola götürmek demektir. Yani, kanaatim odur 
ki, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Saym Ata-
sağun'un Başkanlığı aym 18 inde sona ermiş
tir. Ondan sonra imzaladığı her evrak, yaptığı 
her tasarruf kanun dışıdır. 

Şimdi gelelim ikinci konuya; vermiş olduğu 
oylar ne olacak, bundan sonra oya katılacak... 

BAŞKAN — Saym Özgüneş, bu hususta ma
ruzatta bulunacağım efendim; seçimler esnasın
da. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Müsaa
de buyurun, Saym Başkan. Benim de mâruzât
ta bulunacağım notlar var. Sis ondan sonra ar
zu ettiğiniz şekilde mâruzâtta bulunun. Ama 
benim Genel Kurula söyliyeceklerim var. Şim
di, Danışma Kurulu bu hususta hiçbir karar al
mamış. Burada bir başkanvekili önergemi oya 
dahi koymadan demişti ki; «Efendim, ben böy
le anlıyorum, böyle tatbik edilecek.» arkadaşla
rım, bir noktayı açıklamak zorundayım. Şurada 
bir Millet Meclisi var. Oranın başkanları ve baş-
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kanvekilleri yaş bakımından çok daha küçük 
bizimkilerden ama, şu hususu ben büyük bir if
tiharla belirteyim ki, Millet Meclisinde söz hak
kı, Millet Meclisinde İçtüzüğün tatbiki son de
rece tatminkâr bir şekilde yürüdüğü halde, biz
de haşkanvekilleri çok zaman kendi kararlarını, 
kendi kanaatlerini âdeta Anayasa gibi tatbik 
etmektedirler. Bu, hatalıdır. Bir baskanvekili 
sureti katîyede, «Efendim benim kanaatim bu
dur» deyip yürütmemelidir; kaldı ki beş yıl 
evvel aynı baskanvekili aksine kanaati bu kür
süden savunduğu halde. Bundan sonra sayın 
baskanvekili bunu oya sunmaya kalkışmış, ma
lûm hâdiseler zuhur etmiştir. Öyleyse Danışma 
Kurulu ve Başkanlık Sayın Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı Atasağun'un şimdiye kadar kul
landığı reylerin haklı olup olmadığını, bundan 
sonra oy kullanıp kullanmıyacağmı da buradan 
belirtmelidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgü-
nes, Sayın Ağanoğlu buyurunuz efendim. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; Anayasanın, baş
kan iki yıl için seçilir, kaydını esprisiyle ve tek
mil mânasiyle aynen kabul etmeye mecburuz. 
Meclisler devamlıdır. Hiç inkıta bulmaz. Divan 
da devamlıdır. Divan üyelerinin seçimleri ayrı 
ayrı ölçülere bağlanmıştır. Baş'kanvekilleri her 
yıl seçilir, Başkan iki yılda bir seçilir. Başkan
lık Divanı devamlı olduğuna göre, iki yıl süresi 
dolmuş olan başkanın süre dolduğu günden 
itibaren başkanlığı kalmaz. Ne olacaktır? Sü
resi dolmadan evvel bir vekil tâyin edebilirdi. 
Etmediği takdirde, başka ülkelerde tatbikatı 
vardır, Divanda kıdemli baskanvekili otomatik-
man başkan vazifesi görür. Eğer, kıdemleri eşit 
ise yaşlı olan, bizde üç baskanvekili vardır, ara
larında en yaşlı olan, başkanlığa vekâlet eder. 
İşler devam eder. Bundan sonra yeni başkan 
seçilir. Bugün divanın Yüce Heyete arz ettiği 
karar, başkanvekilliği seçimini geciktirir. Şim
di, günlerce biz başkanı seçmekte devam edece
ğiz; nasıl olsa başkanlık devam ediyor, diye. 
Buna da hakkımız yok. Bir başkanın süresi do
lunca en kısa zamanda yenisinin seçilmesi gere
kir. O bakımdan bendeniz de divanın bu kara
rma iştirak edemiyorum. Arz ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ağan
oğlu. Sayın Gündoğan buyurunuz efendine 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu Danışma Ku
rulunun kararında, oy kullanma konusunu bir 
karara bağlamak gereğine işaret etmiş bulun
mamıza rağmen, Anayasanın bir maddesinin na
sıl uygulanacağı anlamına gelecek bir karar ola
cağı düşüncesiyle, bu Başkanın oy kullanma ko
nusunu karara bağlamaktan uzak durdu, Sayın 
Danışma Kurulu. Ama, Sayın Özgüneş'in de 
belirttiği gibi, iki başkanvekilinin bu konuda 
anlayışları değişik ve her ikisinin başkanlık et
tiği celselerde tatbikat değişik oluyor. Gönül 
arzu ederdi ki, hattâ ihtiyaç onu emreder ki, 
her iki başkanvekilinin oy kullanma hususunda 
görüşlerinin ayrılığını Yüksek Kurulunuz hal
letsinler ve yalnız bu meseleye münhasır olmak 
üzere ve bir defaya mahsus olmak üzere karar 
alsınlar. Grupumun temsilcisi olarak, bulun
duğum kurulda bu hususun dahi müzakere edil
mesini istediğim, fakat biraz evvel arz ettiğim 
sebeplerle, müzakere edilmediği malûm olsun 
ki, her iki başkanvekilinin oy kullanma husu
sunda ayrı kanaatte bulunmalarını Senatonun 
idaresi için zaaf addediyoruz. Lütfen bu konu
yu, Danışma Kurulu kararında olmasa dahi, 
yalnız bu oy kullanma konusuna inhisar etmek 
üzere halletmenizi istirham ederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gündo
ğan. Söz istiyen sayın üye?.. Sayın Altan, Da
nışma Kurulu adına buyurunuz, efendim. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; müzakeresini yap
tığımız husus hepinizce malûm. Senato Baş
kanımız iki sene evvel 18 Haziranda seçilmiş idi. 
Bu tarihte Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince 
yeni bir başkan seçilmesi icabediyor. Zira 
Anayasada belirtilmiş bulunan «iki sene müd
det için seçilir» ibaresinden, bu sarahaten anla
şılmaktadır. Ancak bu seçim hususunda, rijit, 
bu müddet tarihler itibariyle ele alınmalı mıdır 
alınmamak mıdır hususu, aramızda ihtilâf ko
nusu olmuştur. 

Şimdi Anayasamızda bu hususta sarih bir 
hüküm yoktur, içtüzüğümüzde bir madde buna 
ışık tutacak mahiyettedir. Esasen Anayasada 
seçimle alâkalı birçok hususlar müddetle tahdi-
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dedilmiştir. Bunların tahdidedilmeleri o mü- I 
essesenin durumuna bağlıdır. Meselâ Millet 
Meclisi dönem olarak tavsif edilmiş, 4 sene için 
seçilir; senatörlük şahıslarla kaim olup 6 sene 
ile bağlıdır. Şahıslarla kaimdir, Senatoda da-
imilik vardır. Reisicumhurluk müessesesi ise 
7 sene için, katı hüküm koymuştur. Ama Reisi
cumhur için seçimlerde bu 7 sene dolduğu anda 
ne gibi bir prosedürün tatbik edileceğine dair 
100 ve 101 nci maddeler sarahaten açıklanmış
tır. 

Burada 100 ncü madde, evvelemirde Reisi
cumhura vekâlet müessesesi koymuş. Yani bu 
maddede sayılan, tadat edilen ahvalin zuhuru 
halinde kimler tarafından Reisicumhura vekâlet 
edileceği sarahaten bildirilmiştir. Buna kıyas 
yapıp bizim Senato Başkanının gaybubeti halin
de kimlerin vekâlet edeceği sarahaten bildiril
memiştir. Ancak içtüzüğünmüzün 9 ncu mad
desinde, mazereti olması halinde veyahut bulun
maması halinde başkanveMUeriııin onun hukukî I 
yetkilerini kullanabileceği, ancak bunu da yine 
başkanın vazife vereceği veyahutta kabul ede
ceği bir prensibin ışığı altında Divan tarafından 
kendilerine tevdi edileceği anlaşılmaktadır ve 
böyle tatbikat görmüştür. 

Yani başkan olmadan başkan vekâleti bahis 
mevzuu olamaz. Şimdi yine Reisicumhur bakı
mından 101 nci maddeye geçiyorum. Cumhur
başkanının görev süresinin dolmasına 15 gün ka
lınca veyahut Cumhurbaşkanlığı boşalınca 
T. B. M. Meclisi yeni Cumhurbaşkanını seçer. 
Dernek ki orada müddetin dolmasından 15 gün 
evvel böyle bir vazife ile T. B. M. M. sini vazi
felendirmiş ve müddetin bitiminde nihayete ere
ceğini sarahaten bildirmiştir. Şimdi orada 
şöyle bir durum olabilir: 15 gün kala 2 nci 
Reisisicumhur seçilir, fakat 1 ncinin müddeti 
dolmamıştır. Binaenaleyh 2 nci Reisicumhurun 
vazifeye başlıyabilmesi için 1 nci Reisicumhurun 
15 gününü orada tamamlayıp ondan sonra işba
şından ayrılması lâzımdır. Ama Senato Başka
nımız için böyle iki senelik bir müddet konul
makla beraber sarih bir hüküm, yani ne şe
kilde vekâlet müessesesi devam edecektir diye 
Anayasada bir hüküm yok. Bu tatbikata bıra
kılmıştır. 

Şimdi hafızalarınızı 1969 seçimine, yani 
1969 seçiminden sonra Meclislerin toplanmasına 
takaddüm eden zamana çevirecek olursam, döne- I 
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me bağlı olan dönemle birlikte milletvekilliği ni
hayete eren arkadaşlarımızın seçimleri yapıldık
tan sonra, Millet Meclisinin geçmiş dönemdeki 
Başkanı olan arkadaşımız, yine bu sıfatla grup
ları çağırmış, toplantı yapmış ve Divana seçile-
lecek üyeler dâhi bunların nisbetlerini tâyin et
miş ve fiilen bu vazifeyi deruhde ederek Meç
isin toplanmasına kadar gereken bütün tedbir
leri almış, Meclis toplanmış ve onların içtüzüğü 
gereğince bizde de buna mümasil bir madde var
dır. «en yaşlı üye Başkanlık etmiştir.» 

Biz de 1965 senesinde yine Başkan seçimi ol
duğu zaman Sayın Enver Aka adaylığını koy
muş ve o tarihte hatırımda kaldığına göre 1 aya 
yakın seçim devresini turlarla geçirimsizdir ve 
0 vakit de yine aynı şekilde bugünkü Danışma 
Kurulunun kararına uygun olarak Başkan bulu
nan arkadaşımız fiilen Başkanlığını ve hukuken 
Başkanlığını yürütmüştür. 

Şimdi bizim İçtüzüğümüzün 1 nci maddesi, 
malûmunuz olduğu veçhile, şöyle bir hüküm 
kor : «Cumhuriyet Senatosu, her yıl Kasım ayı
nın ilk günü davetsiz toplanır. Bu birleşime 
Cumhuriyet Senatosu Başkam, onun bulunma
ması halinde Başkanvekülerinden biri...» Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, başkanvekilleri bir sene 
için seçiliyor, bu bir sene Kasım ayının başında 
fiilen bitiyor. Böyle olmasına rağmen, Baskan
vekillerinin evvelemirde bu bir senesinin uzat
masını şu Tüzüğümüzün şu maddesi kabul edi
yor. Aynı şeyi yine şöyle tatbik edebiliriz. Farz 
edelim ki, Başkan i Kasım 1968 de seçilmiştir. 
1 Kasım 1970 te yine, Başkanlık burada itiraz
da bulunan arkadaşlarımızın beyanı üzerine ta
rih olarak nihayete ermiş bulunsa, Tüzüğümü
zün bu maddesi gereğince Başkanın mevcudol-
masına rağmen Başkanlık yapmaması lâzımdır. 
Halbuki Tüzüğümüzün 1 nci maddesi ne diyor; 
«Cumhuriyet Senatosu Başkam toplantıya Baş
kanlık eder.» Hani devam etmiyor, diyorduk, 
rijit kesiyoruz. Diyoruz ki, 2 senede bir seçilir; 
1 Kasımda seçtik 1 Kasımda nihayete erdi. Baş
kanlık bunu devam ettirecek, Senato toplanıyor. 
Başkan olmadığı müddetçe de vekâleti mevzuu-
bahis değil. Başkanvekilleri de aynı şekilde bir 
sene ile, tarihle kısıtlandığına göre onların da 
salâhiyetinin, bu fikirler açısından, vazifesinin 
nihayete ermesi lâzım. O vakit bu Senato Baş
kanının ve Baskanvekillerinin seçimleri hiçbir 
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zaman mümkün olmaz, daha doğrusu diğer ida
ri işlerin ds yürümesi hiçbir zaman mümkün Ol
ma^. 

Esasen ayın 13 inde vazifesinin nihayete er
diğini kabul edelim ve Sayın Senato Başkanımız 
bâzı arkadaşlarımıza danışarak Başkanlığının 
devam ettiği hükmüne varıldığına göre, ayın 
13 inde de, yine Sayın Mehmet özgimeş'in de
diği gibi, ayın 17 sinde böyle bir vekâlet edecek 
arkadaşı da tâyin etmediğine göre bu müddet 
geçirilmiştir. Bundan sonra bu Başkanvekilini 
tâyin edecek kimdir? Başkanvekilini bizzat Baş
kan tâyin edecek, Tüzüğümüz sarahaten bunu 
göstermiyor. Tüzüğümüzün 9 ncu maddesinde, 
«Başkanvekillerinin görevleri» başlığı altında, 
«Başkanın mazeretli olduğu veyahut bulunmadı
ğı hallerde onun hukukî yetkilerini kullanmak» 
diyor. Şimdi Başkan mevcudolacak, ancak ma
zeretli veya bulunmıyacak. Şimdi Başkan olma
dığı zaman, Başkanın hukukî yetkisini kullanma 
bahis mevzuu olmaz. Başkanı seçeceğiz ki, onla
ra bundan sonra bir vazife devri bulunacak. Ama 
birleşimlerde görüşmeleri idare etmek, bizatihi 
9 ncu maddenin metninde sarahaten vukubuldu-
ğu için, Başkan kendisi istemediği müddetçe, 
daima burada Başkanvekilleri şu 9 ncu madde
nin 2 nci fıkrası gereğince bü'leşimleri idare 
eder. Bunun için ayrıca sarih salâhiyet verme
sine lüzum yoktur. Burada bu, bütün senatörler-
ce Tüzük gereğince bilinen bir husustur. 

Şimdi arkadaşlar, bu duruma göre ve geç
miş tatbikata göre, Anayasada da hüküm bu
lunmadığından işin bizatihi mahiyeti ve teamül, 
şimdiye kadar teamül böyle geldiğinden, bi
zim Danışma Kurulumuzda ekseriyetle alman 
karar bu mahiyette tecelli etmiştir. 

İşin diğer 2 nci kısmında ise, Danışma Ku
rulumuzun sözcü olarak bana tevdi etmiş ol
duğu bir cihet bulunmadığından, oy kullanıp 
kullanmama mevzuunda sahibi salâhiyet olma
dığımdan bu cihetle bir mâruzâtta bulunmıya-
cağıım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Altan. 
Sayın Artukmaç buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Danışma Ku
rulunun kararı son derece mahzurlu bir karar
dır. Başkanın vazifesi, aym 18 nde son bulmuş
tur. Artık o tarihten sonra Başkanın hiçbir 
surette hukukî tasarruflarda bulunmaması ge

rekir. Şayet hukukî tasarruflarda bulunursa bun
lar keenlemyekûn. Malî yönden bulundukları 
tasarrufları da denetçinin kabul etmemesi lâ
zımdır. Bu bir gerçektr. Şu duruma göre ne 
olacaktır? Başkan yerine başkanvekillerindsn 
birisini tevkil etmemiş bulunduğuna göre, zaten 
üzerinde durduğumuz, tereddüdettiğimiz nokta 
budur, Genel Kurulun duruma hâkim olması lâ
zım kanaatime göre, başkanvekillerinden birisi
ni başkan seçilinceye kadar başkanlık görevini 
ifaya vazifelendirmesi gerektiği mütalaasıncıa-
yım. Bu hususu arz ediyorum ve başkanın hiç
bir suretle hiçbir tasarrufta bulunmaması gerek
tiğini de tekrarlıyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç teşekkür ede
rim. Sayın Vural, buyurunuz efendim. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bir Anayasa tatbi
katı meselesiyle karşıkarşıya bulunmaktayız. 
Bu sebeple müsaade ederseniz kendi görüşümü 
çok kısa şekilde arz etmek istiyorum. 

Anayasamızın kabul ettiği sistem Avrupa'
nın Kara Hukuku sistemidir. Yani Başkanlık 
Divanı sistemi kabul edilmiştir. Başkan tek ba
şına İngiliz hukukunda, Anglo - Sakson huku
kunda olduğu gibi, gündemi de yapamaz, du
ruma hâkim değildir. Bizde Başkanlık Divanı 
kabul edilmiştir. Başkanlık Divanı kül olarak bir 
bütün arz eder. Bu sebeple tatbikatta bütün 
meseleyi sadece başkanın sıfatına bağlamak 
doğru olmaz. Başkan 84 ncü maddeye göre, Baş
kanlık Divanı başlığını taşıyan, bir seçim sis
temi içerisinde kesin olarak iki yıl için seçilmek
tedir. Burada «üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile birinci turdan sonra iki yıl için seçilir» diye 
sarih hüküm vardır. Anayasanın diğer maddele
rinde bâzı istisnaları derhal 2 nci bir fıkra ile 
ilâve etmiş vaziyettedir. Meselâ Cumhurbaşkanı
nın durumu, seçim şekli. Onun ötesinde, Millet 
Meclisinin seçimi halinde, 69 ncu maddenin son 
fıkrasında, «yenilenmesine karar verilen Mecli
sin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar 
sürer.» 

Yine ayrı bir maddede «Bakanlar Kurulunun 
istifası halinde yeni Hükümet kuruluncaya ka
dar eski Hükümet görevine devam eder» diye 
kayıtlar koymuştur. Senato Başkanı için ise 
böyle bir hüküm vaz'edilmemiştir. Ama Başkan
lık Divanmdaki seçim sistemi otomatikman ken-
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di içinde bu işi halletmiştir. Başkan iki sene 
için seçilir, ama 'başkanvekilieri bir yıl için se
çilir. Binaenaleyh onların görevlerinde aradaki 
irikıtaı devam ettirecek bir süreklilik hali var
dır. Eğer bir boşluk görülüyorsa, başkanvekil-
lerinden birisinin görevi devam ettirmesi ve 
(başkanın da sıfatı bittiği için kendi lehine oya 
iştirak etmesi doğru olur. 

Başkan oylamaya iştirak edebilir, çünkü 18 
Haziranda iki yılını doldurmuştur. Ama bir ta
raftan başkanlık sıfatının Divan karariyle de
vamına karar verilmesi, Anayasayı teamüllerle 
idare etmek gibi kötü bir durum yaratır. Benim 
kanaatimce teamüller daha çok Medeni Kanu
nun 1 nci maddesinde de zikredildği gibi, kanu
nun olmadığı halde, ancak hâkim kendisi kanun 
koyucu olsa idi nasıl hareket ederdi şeklinde 
bir teamül dâhilinde, o şekilde devam ettirir 
gibi, kayıtlar vardır. Bir prensip vaz 'etmiştir 
ama bu boşlukları, bir mahkemedeki tatbikat 
gibi, Anayasanın 'tatbikatını da teamüllerle ida
re etme şekline igötürmek doğru olmaz, Anaya
sa sitemini bozar. Burada teamül tatbik edile
mez, benim kanaatimce. Anayasanın kesin hü
kümleri vardır, istimnalarını vaz'etmiştir. De
min saydığım; Millet (Meclisi seçiminin yemlen
mesi, Cumhurbaşkanının seçiminin yenilenmesi, 
yeni Hükümetin kurulması gibi hallerde diye 
kesin olarak tesbit ettiğine göre, 2 yıldan fazla 
sureti katiyede 'başkanlık süresi devam edemez, 
benim kanaatimce. 'Bu hususu arz ederim, tea
mül tatbiki de mümkün olmaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın "Vural. 
Söz istiyen sayın üye?. Yok. Müzakereler bit
miştir, efendim. Şimdi! tekrar Danışma Kurulu 
kararını okutuyor ve oylarınıza arz ediyorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan takrir var. 

BAŞKAN — (Sayın Artukmaç, vermiş oldu
ğunuz takrire kıyasen Danışma (Kurulunun al
mış olduğu karar ^(İçtüzüğün 107 nci maddesi 
gereğince) daha aykırı olması* ıhasabiyle, tonu 
oya arz edeceğim; o kabul edilmediği takdirde, 
Danışma Kurulunun kararı kabul edilmediği tak
dirde, takririniz üzerinde muamele isra 'edile
cektir, efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Danışma Kurulunun kararı mevzuun 
esasına taallûk etmektedir ve müzakere onun 
üzerinde cereyan eylemiştir, 'üzerinde müzakere 
cereyan eylemiş şey oya konulamaz ona taallûk 
eden takrir varsa, ki vardır onun 'önce oya arzı 
gerekil'. Takririmin okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — (Muhterem 'senatörler, takriri 
okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu 'Başkanı seçilinceye 

kadar, (başkanvekillerinden birisine; (Başkanın 
görevlerini ifaya yetki verilmesi hususunun oya 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — (Bu takririniz maatteessüf usu
le uygun değildir. Bir değiştirge önergesi değil
dir ki, anamesele halledilmeden evvel bunu oya 
koyayım. 

Efendim Danışma Kurulu kararını tekrar 
okutuyorum: Daha sonra oylarınıza arz edece
ğim. 

(Danışma Kurulu kararı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kararı oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Muhterem 
senatörler karar 39 a karşı, 48 oyla kabul edil
miştir, efendim. 

4. — SECİMLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başl-anı seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
mimiz Sayın ıCumhuriyet Senatosu Başkanının 
seçimi ile 'başlamaktadır; ancak gündemimizde 
bulunan kanun tasarılarının öncelikle görüşül
mesi hakkında önergeler vardır. Başkanlık za
manı kıymetlendirmekle kendini mükellef ad
detmektedir. 'Başkanın seçilmesi yüce Cumhuri

yet Senatosunun (huzuruna tesir «dici mahiyette
dir. Bu sebepten re'sen, bir saatlik müddetle 
seçimlere geçilmesi, ondan sonra öncelik takrir
lerinin oylanması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli.) — Benim 
takririm vardı, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Atmaca, takririniz önce 
hukukilik kazanmamış 'bulunmaktadır. IKaldı ki, 
o takririn hukukî olanı 'önümdedir. (Bir saat se
çimleri yaptıktan sonra, kanunların müzakeresir-
ne geçeceğiz. Zannederin ki, izah edemedim. 

HÜSEYİN ATMACA '(Denizli) — Bayın Baş
kan, zamanı değerlendirileni diyorsunuz; tasnif 
esasında ibir saat geçiyor, flbâr saatte hir kanun 
çıkar, halbuki. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, iddialar mü-
ceıredolmamaktadır. Arz edeyim. Her seçim tu
ru 15 dakika ile 20 dakika arasında cereyan 
eder. Bir saatlik vakit tefrik ettik; 15 dakika 
olacak olursa 4 tur yapacağız, 20 dakikada bi
tecek olursa 3 tur yapacağız, ondan sonra önce
lik takrirlerindi müzakeresine geçeceğiz, efen
dim. 

Muhterem senatörler, 25 Haziran 1970 Per
şembe günü 83 ncü birleşimde, seçimle alâkalı 
olmak üzere Sayın özgüneş İçtüzüğün 58 nci 
maddesini kapsıyan bir önerge vermiş bulun
maktadırlar. Bu önerge ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanının fiilen Başkanlık yaptığı müd
detçe oy kullanamıyacağı hususu iddia edil
mektedir. Bu husus ciddiyetle Başkanlık Diva
nında ele alınmış, Danışma Kurulunda tezekkür 
edilmiştir. Bu görüşmelerden Riyasetin almış 
olduğu ilhamla, Riyaset kanaatini arz edecek
tir. 

Muhterem senatörler. 1961 Anayasasının 
84 ncü maddesi müzakere edilirken tarafsızlık 
müessesesi, tarafsızlık iddiası titizlikle parlö-
manterler tarafından ileriye sürülmüştür. Hattâ 
o tarafsızlık meselesi o kadar ileriye gitmiştir 
ki, bâzı sayın üyeler Cumhuriyet Senatosuna 
başkan seçilen kişinin, seçildiği andan itibaren 
siyasi partisiyle alâkasının kesilmesini talebet-
mişlerdir. Ancak, Anayasa ve Adalet Komisyo
nu sözcüsünün 84 ncü maddenin 2 nci fıkrasın
da, başkan ve başkanvekillerinin siyasi partile
rin parlâmento içinde ve dışındaki faaliyetle
rine iştirak edemiyeceği ve bilhassa başkanın 
oy kullanamaz olduğu ifadesi karşısında baş
kanlığın tarafsızlığı sabit olmuştur, denmekte
dir, Böylece Anayasanın 84 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasında, başkan oy kullanamaz hükmü 
tecezzi etmez şekilde, sarih bir hüküm olarak 
vaz'edilmiştir. Çünkü, bu meselede oy kullan
mak, bir tarafı tutmak demektir. Anayasanın 

84 ncü maddesinin 2 nci fıkrası da «başkan oy 
kullanamaz» tâbiri ile sayın başkanı taraf tut
maktan tamamen men etmiş durumdadır. 

Bundan gayrı, 1961 yılından bu yana, yap
mış olduğum şahsi tetkikat neticesinde gördüm 
ki, hiçbir sayın başkan, hiçbir mevzuda oy kul
lanmamış bulunmaktadır. Yalnız, 1965 senesin
de yapılan başkan seçiminde Sayın Ata, 6 tur 
oy kullanmış; oy kullandığı zaman da netice
ye müessir hal zuhur etmemiş ve 7 nci turdan 
sonra da oy kullanmaktan kendisi de alıkonul
muştur. Bu tatbikat karşısında da Anayasanın 
84 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının son hükmü 
gereğince Sayın Başkan şu tarihten itibaren oy 
kullanamayacaktır. Arz ederim. (Mehmet özgü
neş tarafından, alkış) 

Muhterem senatörler, seçimin 14 ncü turu
na başlıyoruz, önce tasnif heyetini tesbit edece
ğim efendim. 

Sayın öztürkçine? Buradasınız. 
Sayın Ergeneli? Buradasınız. 
Sayın Üner? Yok. 
Sayın Tüzün? Buradalar. 3 muhterem üye 

tasnif heyetini teşkil etmektedirler, efendim. 
14 ncü tur seçimlerine geçiyoruz. Vazifeli

ler zarf ve kâğıtları dağıtınız. Zarf ve kâğıtlar 
dağıtılmış bulunmaktadır. 14 ncü tura başlıyo
ruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 

Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. Muhterem 
tasnif heyetinin yerlerini almalarım rica ede
rim. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkan seçiminin 14 ncü turunun neticelerini 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (128) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Rifat öztürkçine GYL Nafiz Ergeneli 
tîye 

Zerin Tüzün 
1. — i. Şevki Atasağun (58) 
2. — Selâhattin Cizrelioğlu (39) 
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3. — Celâl Ertuğ (25) 
4. — Macit Zeren ( 3) 
5. — S. Hayri Ürgüplü ( 1) 
6. — Boş ( 2) 

128 

BAŞKAN — Şu hali ile Anayasanın 84 ncü 
maddesinde aranılan nisap elde edilememiştir. 
15 nci tur seçimlerine başlıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, seçime geçmeden evvel bir maruzatım 
var. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, «başlıyorum» 
diye kararımı bildirmiş bulunuyorum. Müsaade 
eder misiniz, bundan sonraki arada sözünüzü 
Heyeti Umumiyeye sunmuş olasınız.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Vazifeliler kâğıt ve zarfları da
ğıtınız. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, oyunu 
kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Muhterem senatörler, 15 nci turun neticele
rini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (111) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Rifat öztürkçine M. Nafiz Ergeneli 
Üye 

Zerin Tüzün 
1. — i. Şevki Atasağun 
2. — Selâhattin Cizrelioğlu 
3. — Celâl Ertuğ 
4. — Macit Zeren 
5. — Osman Salihoğlu 
6. — Boş 

Toplam 

(50) 
(37) 
(18) 
( 2) 
( D 
( 3) 

111 

BAŞKAN — Böylece Anayasanın gerektir
diği çoğunluk sağlanamamıştır. Şu turların bi
ze tutmuş olduğu ışık ise, bugün bu mevcutla 

ve bu derece ile Anayasanın 84 ncü maddesinin 
aramış olduğu nisabı saym adayların bir tane
sinin kazanma ihtimalini ortadan kaldırmakta
dır. Gayemiz zamanı kıymetlendirmektir. Bu se
bepten elde mevcudolan önergeleri okutaca
ğım ve kanunların müzakeresine geçeceğim, 
efendim. 

Bir önerge var okutuyorum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Se

çimler hakkında, gündem hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem Gündoğan, 
malûmuâliniz içtüzüğün hükümlerine göre söz 
verebilirim. Bu husustaki konuşmalarınız ancak 
gündem dışı olabilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın 
Gündoğan? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Çalışma 
usulümüz hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 15 günü 
mütecaviz bir zamandan beri Türkiye Parlâ
mentosunun Senato kanadı kanımca, hattâ gru-
pumun kanısınca, Anayasaya aykırı bir davra
nışı bir oldu bitti gibi kabul etme durumu ile 
karşıkarşıya kalmış bulunuyor. Samimi ola
rak şu ciheti arz etmek isterim ki, Anayasanın 
bir maddesinin ne suretle tatbik edileceğine da
ir Danışma Kurulu, Başkanlık Divanı, hattâ 
Genel Kurul karar verme yetkisine haiz kuru
luşlar değildir. Anayasanın yürütülmesi, uygu
lanması işi Anayasanın maddelerinde açıkça 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bir Anayasa 
maddesinin tastamam yorumu mahiyetinde olan 
ve Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurul kara
rı ile, bir hususi anlama büründürülen madde
leri, bize âdeta Genel Kurul, Anayasa dışı, hu
kuk dışı bir anlayışla ikinci konu olarak kabul 
ettirmek durumuna geçiyor. Elbette bunun baş
ta hatası Başkanhk Divaninindir. Kapıyı o açtı 
ve Başkanlık Divanı mensuplarından Başkanve-
killerinin tartışmalara katılıp katılmıyacağı 
hususunu, Anayasa maddesine rağmen, bir uy
gulama maddesi olarak kabul etti ve Genel Ku-
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rulun da kararına bağlıyarak bir uygulama sis
temidir tutturdu. 

Şimdi, Anayasanın çok sarili bir maddesin
de, başkanların iki sene için başkanlık edecek
leri yazılı olduğu halde, başkanın bu lâzimeye 
riayet etmeksizin hâlâ başkanlığını sürdürmesi; 
bunun üzerine ve aslolan Genel Kurula Danış
ma Kurulu vasıtasiyle bir karar sureti getirilip 
oylatılmak suretiyle bir hususiyeti tekrar bize 
tasdik ettirmesi; ikinci bir hata... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanı
zı rica ediyorum. 

Şahsınıza karşı hürmetim namütenahidir. 
Hususi hayatımda istediğiniz nazınızı çekebili
rim. Ama, burada vazife gördüğüm müddetçe 
içtüzük hükümlerini tatbikle mükellefim. Bi
raz evvel alınmış olan karar 10 kıymetli sena
törün konuşmasından sonra ısdar edilmiş bir 
karardır. Bunun tekriri müzakeresini mi talebe-
diyorsunuz? (A. P. sıralarından «iptal ettirsin
ler» sesi) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hiç 
üzülmeyin, ben ne kararı iptal edeceğim ne bir 
şey. Şunu bildiriyorum ki, grup olarak Cumhu
riyet Senatosunun Genel Kurulu karar vermiş 
olsa dahi, kanunen Başkan olmıyan bir başka
nın başkanlığında kanun müzakeresine teves
sül ederseniz bu kanunların Anayasa karşısın
da muallel olması ihtimali değil, tehlikesi değil, 
katiyeti vardır. .Bu itibarla lütfen, istirham 
ediyorum Başkan Başkanlıktan çekilsinler, yer
lerini birisine terk etsinler. Ondan sonra biz bu
rada 50 tur mu yaparız 50 000 tur mu yaparız 
- mübalâğalı söylüyorum - ama ne yaparsak 

yaparız, kanuna uygun yaparız. Ama şimdi bu 
şartlar altında biz kanunu görüşmeye başlar ve 
kanunları çıkarır ve Başkanlık eliyle şuraya ve 
buraya gönderir yani kanunların kanun olma-

1. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak sure

si için gerekli işlemleri Başkana yaptırırsak 
bütün bu faaliyetimiz hakikaten Anayasaya da, 
kanun yapma tekniğine de aykırı olur. 

İstirham ediyorum daha başka müeyyideler 
aratmayın kimseye. Bu olmaz, olmadığı hakkın
da kanaatimiz tamdır ve kanaatimizi bir Başka
nın şahsına yönelttiğimizi, beğeni veya beğen-
sizlikle değerlendirmeyiniz lütfen. Ama yasama 
faaliyetinde bulunan bir meclisin bir kanadı 
olarak, böylesine bir durum karşısında yaptı
ğımız yasama faahyetlerinin Anayasaya aykırı
lığı endişesinden kopan bir feryadı burada dile 
getiriyoruz. Lütfen, istirham ediyorum şimdi 
kanunların müzakeresine geçecek isek, önce bu 
işi yani Başkanlık işini halledelim, bitirelim on
dan sonra kanunların müzakeresine geçelim. 

Aksi takdirde, İsrar edecekseniz hiç değilse 
kanunların müzakeresi sırasında bu durumun 
nazarı itibara alınması için konuşanlara imkân 
veriniz. Ya da başka birtakım müeyyidelerin 
uygulanması halinde kabahati ne kamu oyunda, 
ne bu Mecliste, o türlü düşünenlere değil, 
bu kararı alanlara atfediniz ve böylece Senato
yu, yani Parlâmentoyu doğru usuller içinde ça
lışmaya imkân veriniz. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir; ama 
bu durum devam ederse mesuliyete daha fazla 
iştirak edemiyeceğimizi üzülerek saygı ile arz 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gün
doğan. 

Muhterem senatörler, hukukî muamelelerin 
birer hiyerarşisi vardır. Burada biraz evvel me
sele tezekkür edilmiş, karara bağlanmıştır. Bu 
kararın Anayasa Mahkemesinde tekrar tetkiki 
imkânı mevcut iken, muhterem senatör arka
daşlarımın Yüce Cumhuriyet Senatosunun ça
lışmalarına sekte vermemelerini bilhassa istir
ham ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/77; Cumhuriyet Senatosu 1/1122) (S. 
Sayısı : 1449) (1) 

(1) 1449 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 443 — 



C. Senatosu B : 85 30 . 6 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. I 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın önemine binaen gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

içişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. önerge
nin öncelikle ilgili kısmını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, lâtfen 
yerlerini alsınlar. 

Muhterem senatörler, 6136 sayılı Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu. 

Raporun gerekçesinin okunup okunmaması
nı oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Söz istiyen sayın üyelerin isimlerini 
sırasiyle takdim ediyorum : Sayın Tanyeri 
C. H. P. muhterem grupu adına söz istemiş bu
lunuyorlar; Sayın Hazer; Sayın Ucuzal, Sayın 
Özden şahıslan adına söz istemiş bulunuyorlar. 

Sayın Tanyeri, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; huzurunuza gelmiş ve müzakeresine başla
mak üzere olduğumuz kanun, evvelce mevcut 
ve yılardan beri uygulanagelmekte olan esas 
kanunda bâzı değişiklikler yapmakta ve genel
likle cezaları görülmemiş derecede şiddetlendir
mektedir. Anlaşılıyor M, Hükümet bugün mev
cut düzensizliğin, düzen bozukluğunun bütün 
suçunu cezaların azlığına atfetmekte, bunların 1 
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tabanında yatan sosyal ve ekonomik nedenlere 
eğilmek, onları Anayasanın doğrultusu altında 
yeni bir düzene eriştirmekten ziyade, memleket
te bu sosyal ve ekonomik bunalımlardan ileri 
gelen rahatsızlıkları şiddet tedbirleriyle önle
meye çalışacağını sanmaktadır. Tarih bu düşün
cenin her zaman iflâs ettiğini, yanlış çıktığını 
bütün örnekleriyle ortaya koymuştur. 

Ta eski Yunandan beri cezaların şiddetlen-
dirilnıesi veyahut suça uygun ceza tâyini mese
lesi tartışılmış ve neticede cezaların şiddetlen-
dirilmesinden ziyade modern ceza hukukunda 
önleyici tedbirler alınmak suretiyle suçluluğun 
ortadan kaldırılmasının daha uygun olacağı so
nucuna varılmıştır. 

Tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman, cezaların 
yerine göre bir kat, iki kat arttığı görülmekte
dir. Tasarının gerekçesinde mevcut cezanın son 
kabul buyurulan İnfaz Kanunu ile paraya çev
rilmesi imkânının mevcudiyeti dolayısiyle te
sirsiz kaldığı, bu itibarla paraya çevrilmemesi-
ni sağlamak için bir kat artırıldığı, yani bir yıl
dan başlattırıldığı, bildirilmektedir. 

Bilindiği gibi, ceza vermek hakkının esası 
adaletle mahdut içtimai faydadır. Bâzı ahvalde 
bâzı fiiller için içtimai fayda şiddet tedbirleri
nin alınması, cezaların yükseltilmesini öngöre-
bilirse de ceza politikasının, ceza felsemesinin 
esası olan adaletin onu tahdidetmesi unutulma
malı ve âmme vicdanının bu cezalardan, bu şid
det tedbirlerinden müteessir olacağını göz önün
de tutmak lâzımdır. 

Eski Yunanda bildiğiniz gibi cezaların şid-
detlendirilmesini öneren bir Lycurgue, buna mu
kabil cezaların suçla mütenasibolmasını önleyi
ci tedbirlerin aldırılmasmı öneren bir Solon 
çıkmış, neticede şiddetli cezalar karşısında hâ
kimler de vicdanlarında reaksiyon duyarak 
onları mahkûm etmekten ziyade beraet ettir
mek yoluna sapmış ve neticede Solon haklı çık
mıştır. 

Eğer bâzı cezaların paraya çevrilmesi ceza
nın müessiriyeti noktai nazarından mahzurlu 
görülüyorsa, bunun bir katına çıkarılarak bir 
yıldan başlamasını öngörmek her halde âmme 
vicdanı noktai nazarından kabul edilecek bir 
durum, bir keyfiyet değildir. 

infaz Kanunu altı aya kadar olan cezaların 
paraya çevrileceğini öngörmüşse, bu takdirde 
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cezayı altı aydan biraz fazla başlattırmak su
retiyle, suçlu için müktesep hak olan kısmı pa
ra cezasına çevrilecek kısımdan biraz yükselt
mek ve bu suretle başlangıç kısmını tâyin et
mek mümkündür. 

Şimdi mesele memlekette vatandaşın köyde 
kentte neden silâhlanmak teamülünde olduğu 
noktasına dayanmaktadır. Sayın Hükümet çe
şitli beyanlarında ve bu kanunun gerekçesinde 
son zamanlarda köyde ve kentte vatandaşların 
süratle silâhlandığını ileri sürmektedir. Şu hal
de bu silahlanmayı önlemek için kendilerinin 
düşüncelerine göre cezaları artırırız, bu takdir
de silâhlanma ortadan kalkar. Halbuki mesele 
böyle değil. Vatandaş neden silâhlanıyor. Va
tandaş canının, malının, ırzının, namusunun 
artık Devlet tarafından ciddî bir şekilde ko
runmadığına inandığı için ihkakı hak, ya da 
nefsi müdafaa zaruretiyle silahlanmaktadır. 

Şu halde ilk yapılacak iş Hükümetçe, va
tandaşın zihninde beliren ve bugünden yarına 
genişliyen bu fikri, bu düşünceyi değiştirecek 
onu Hükümet olarak her yerde ve her zaman 
canını, malını, ırzını koruma görevini ciddiyet
le ifa edildiğine inandırmak lâzımdır. Eğer bu 
fikir kendisine verilmezse ve uygulamada ta
rafsız olarak her hangi bir art zihniyete kapıl
madan, partizanca bir düşünce güdülmeden 
seyyanen bu tatbik edilirse, inanınız ki, mem
lekette silâhlanma vetiresi kendiliğinden orta
dan kalkar. 

Bir de vesika meselesi vardır. Silâh taşıma 
ruhsatı verilmek için müzakeresini yaptığımız 
kanun tasarısının aslı olan kanuna uygun şe
kilde bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetme
lik kimlere, hangi şartlarla silâh taşıma ruhsa
tı verileceğini bildirmektedir. Fakat üzülerek 
ifade edelim ki, uygulamada bu yönetmelik sey
yanen tatbik edilmemekte bâzı düşüncelerle, 
bâzı telkinlerle bir kısım vatandaşlar, hattâ 
hakları da olmadığı halde, silâh ruhsatına nail 
olmakta, buna mukabil diğer bir kısım vatan
daşlar buna muvaffak olamadıklarından kaçak 
piyasasına müracaat zaruretinde kalmakta ve 
böylece silâh kaçakçılığı daha cazip, daha fazla 
kâr getirir bir duruma gelmektedir. 

Bugün Sayın Hükümeti temin ederek söyli-
yebilirim ki, Trakya hudutlarından külliyetli 
miktarda silâh ve mermi gelmektedir. Kaçak
çılığın tabanında yatan sosyal ve ekonomik ted

birler meydana çıkarılarak gerekli iktisadi ted
birler alınmadığından Güney - Doğu hudutla
rında binlerce ve binlerce dönüm arazinin ma
yınlanması, bu suretle milyonlarca liranın Ha
zineden çıkması ve de çok değerli arazinin ma
yınlı tarla içinde kalmak suretiyle, millî gelire 
katkıda bulunmaktan yoksun bulunması paha
sına ve bunun üstüne de Kilis'te, Nizip'te bin
lerce vatan evlâdının hayatının son bulmasına 
veya sakat kalması pahasına döşenen mayın
lar, istenilen neticeyi vermemiş ve yine memle
kette bugünden yarma kaçakçılık fiilleri içiş
leri Bakanlığından aldığımız bilgiye göre gittik
çe artan bir tempo ile fazlalıkta bulunmuştur. 

Şu ha-lde görülüyor ki, bu gibi ekonomik ne
dene dayanan olaylarda polisiye tedbirler, şid
det tedbirleri başarı kazanmamaktadır. Bunla
rın tabanında yatan gerçeklere eğilerek bu ya
raları tedavi edecek iktisadi tedbirleri, sosyal 
tedbirleri getirmek lâzımdır. 

Bu memlekette bir toprak reformu yapılma
dıkça.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Top
rak reformu ile ne alâkası var? 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Var. Var! 
issizliğin bu memlekette, sebebi var. 

Bu noktada kaçakçılık bölgelerine orada 
yaşıyan vatandaşların gözlerini huduttan çe
virtecek sınai eserler kurulmadıkça, onları in
sanca bir hayat düzeyine kavuşturmadıkça, 
kaçakçılık önlenemiyecek ve silâh kaçakçılığı 
da bu arada gittikçe artacaktır. 

Vatandaşların ruhsat alamayınca müra
caat ettikleri ikinci nokta, yine kaçak olarak 
memleket He yapılan silâhlara müracaattır. 

Bugün memleketimizin çeşitli bölgelerinde, 
özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde Avrupa'
dan getirilen silâhlara muadil, onlar ayarında 
mükemmel silâhlar yapılmaktadır. İktidar bu
ralarda bu zengin potansiyeli, bu zengin kabi-
J iye ti memleketin kalkınması istikametinde de
ğerlendirecek yeni eserler tesis etmediğinden 
l"u kaçak imalât gittikçe artmaktadır. Şu halde 
bunlara mâni olmak lâzımdır. Bunlara mâni ol
mak için de iktisadi tedbirler gerekmektedir. 

Şu halde deminden ıberi arz etmeye çalıştı
ğımız husus, özet olarak, kanunda cezaların 
artırılması ile silâhlanma vetiresinin önlenemi-
jfcceği noktasına varmaktadır. Bir de Hükümet 
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tasarısında olmıyan ve Meclis Adalet Komisyo
nunda kanunun müzakeresi sırasında teklif edi
len bir önerge ile kabul edilen bir madde var. 
Bu madde üniversitelerde, camilerde, parti top
lantılarında, işçi mitinglerinde, futbol saha
larında ruhsatlı da olsa silâh taşımanın ağır 
cezalara çarptırılacağı merkezindedir. 

Sayın senatörler, şüphe yok ki bu saydığı
mız yerlerde vukua gelen silâhlı olayları tas-
vibetmek imkânsızdır; bunlardan üzülmemeye 
de imkân yoktur. Ancak, bütçe konuşmasında 
da grupumuz adına görüşlerimizi izah ederken 
beyan ettiğimiz gibi, Hükümet, iktidar bugün, 
dün ektiği rüzgârın mahsulü olan fırtınayı biç
mektedir. 1969 yılı içişleri Bakanlığı Bütçesi
ni eleştirirken, bu kürsüden, komandolara de
ğinmiş ve bunlar nüve halinde iken önlenmedi
ği, aksine teşvik edildiği takdirde ilerde çok 
vahim olayların cereyan edeceği ve Hüküme
tin başına ciddî gaileler açacağı belirtilmişti. 
îr.te bugün onları görüyoruz. 

Memlekette aşırı sağcılar ve aşın solcular 
isi kampa bölünmek suretiyle bir denge... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Aşırı 
solcuların. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Arz ede
rim satıâlinizft kimin böldüğünü. Siz de bilir-
»sinis. 

Bir denge husule getirilmesine çalışılmış ve 
bugün sokak olaylarının işte gerçek nedeni 
bunlardan ileri gelmiştir. 

Şu halde, aşırı sağ ve aşın sol faaliyetlerin 
mevcut kanunlar muvacehesinde cezalarını 
tc-rkibedesek Cumhuriyet mahkemelerine tev
di etmek ve bunlar dışında her ihangi bir eyle
me bilerek, bilmiyerek müsaade etmemek en 
doğru yoldur. 

Biz kanunun genel olarak, tam mânası ile 
karşısında bulunmuyoruz. Yalnız ifade ettiği
miz nokta; Hükümetin arz ettiğimiz gibi, bu 
huzursuzluğundan bu kargaşalığın tabanında 
yatan sosyal ve ekonomik nedenlere eğilmedi-
ği müddetçe bu şiddet tedbirleriyle dahi me
seleleri bir hal yoluna koyamıyacağı, bir çö
züm yoluna bağlıyamıyacağı hususudur. 

Yalnız şiddetle karşısında bulunduğumuz 
husus; son Adalet Komisyonunda eklenen mad
dedeki ruhsatlı silâh taşıyan kimselerin dahi 
belli toplantılarda tesadüfen bulunmaları ha
linde dahi ağır cezaya çarptırılması hususudur. 

Sa.yın senatörler, silâh ruhsatı malına ve 
canına karşı başkalarının kasdetme ihtimali 
bulunan (kimselere verilmektedir. Yani bir nevi 
nefsi müdafaa için silâh başıma ruhsatı veril
mektedir. Nefsi müdafaa ise, futbol trübünün-
de de mevcuttur, sokakta yürürken de mev
cuttur. 

Şimdi bir kimse, tasavvur edin ki, evin
den... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — O halde 
herkese vermemiz lâzım. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Hayır 
efendim. Arz ettiğimiz gibi, futbola her giden 
kimseye vermiyoruz; diyoruz ki, 6136 sayılı 
Kanunun tatbik şeklini gösteren yönetmelik 
kimlere ne şekilde silah verileceğini, silâh ruh-
ratı verileceğini tâyin etmiştir. Bu şartları 
haiz olan kimseler nazari olarak silâh taşıma 
ruhsatı almaktadırlar. Bu şekilde silâh taşıma 
ruhsatı almış dan kimse bunu her yerde taşı
mak hakkına sahibolması lâzımdır. 

Şimdi böyle bir adamın, cebinde silâhı ile 
futbol maçı seyretmek için stadyuma gitmiş ol
ması ceza tehdidi altına konmaktadır. Arz et
tiğim husus budur. Evinden cebinde ruhsatlı 
Tabancasını koyarak işine gitmekte olan bir 
kimse, gayet hüsnüniyetle yolda vukua gelmiş 
bir işçi mitingini saikayı merakla seyretmek 
için biraz yaklaşır ve kendinden geçerek de 
biraz onlara fazla karıştığı anda, polis kendi
sini yakalarsa bu ağırlatıcı sebep teşkil etmek 
suretiyle suç mahiyetine girmekte ve bu suret
le silâh ruhsatına haiz kimse dahi ceza tehdi
dine mâruz bulunmaktadır. îşte bizim karşısın
da bulunduğumuz nokta budur. 

Şu halde, Hükümetin son olaylar dolayıdyle 
mâruz kaldığı durum muvacehesinde hassasiye
tini anlıyorum. Eğer mutlaka bu kanunu, bu 
maddeyi bu şekli ile kanunlaştırmak lazımsa 
bu takdirde şöyle bir formül de bulunabilir. 
Denir ki; şu, şu, şu, şu yerlerde ruhsatlı silâhı
nı meşru müdafaa dışında kullanan kimse. Ceza 
Kanununda ve bu kanunda takdir edilen ceza
nın bir katma kadar cezalandırılır. Eğer ruh
satlı silâhı ile suç işlerse bu ceza birbuçuk ka
tından iki katma kadar artırılır, şeklinde bir 
formüle bağlamak ve bu suretle masum vatan
daşları hiçbir kasdi cürmisi olmadığı halde, 
fazla olarak da eline taşıma ruhsatı verdiğimiz 
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silâhından dolayı, ağır cezalara mahkûm etmek I 
önlenmiş olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, Teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan
yeri. Sayın Hazer buyurunuz, efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Bal
kan, değerli arkadaşlarım; ateşli silâhlar tasa
rısı hakkında sayın grup başkanı arakdaşımız 
birtakım esaslara temas ettiler. Ben meselenin 
sadece idari yönüne temas etmekle iktifa ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de son yıllar
da bir silâhlanma yarışı olduğu sokaklarda, 
meydanlarda, köyde, kasabada öldürmelerin, hâ
diselerin çoğaldığı hepimizin bildiği bir gerçek
tir. Bunun ekonomik, sosyal nedenleri yanında 
idari ve devlet otoritesi ile yakından ilgili 
esaslı bir nedeni de vardır. Türkiye'de maalesef 
bugün sarsılan bir devlet otoritesini ve kırılan 
idarenin itibarını iade edecek tedbirler alınma
makta ve getirilmemektedir. 

Huzurunuza getirilmiş olan kanun, casaları 
şiddetlendirse de bu arz ettiğim olayları maa
lesef azaltmıyacak ve cnliyemiyecektir. Çünkü 
büyük kuvvet zayi olmuştur, çünkü en esaslı 
etken ortadan kalkmıştır, çünkü vatandaşın 
Hükümete, vatandaşın zabıtaya karşı olan tu
tumu, vatandaşla zabıta arasında ilişki teme
linden sarsılmıştır. Bunu yerine koymadıkça 
alman bu tedbirler yetersiz olacaktır. Ve maa
lesef yarın yine ceza tedbiri, yine yeni ceza teh
didi ihtiyacı doğacaktır. 

Mühim olan elbirliği ile evvelâ Devletin oto
ritesini, hukuk otoritesini kanun otoritesini 
tesis etmektir; otoriter bir rejim kurmak değil
dir. Demokratik düzen, kanun düzeni demektir. 
Fakat, bugün köylerde ve kasabalarda kanun 
düzeninden çok fiilî kuvvetler, zor kuvvetleri 
kaba kuvvetler hâkimdir. Düşünün arkadaşlar, 
üniversite yurtlarında silâh depoları bulunu
yor. Bu üniversite yurdunun idaresi kime ait? 
Devlete ait. Devletin orada alacağı tedbirler 
yok mu? Bir önleyici tedbir olmaz mı? Karade-
nizin bâzı illerinde ve kasabalarında silâh fab
rikaları çalışıyor. Herkesin bildiği bir gerçektir, 
bu. Burada hangi idari ve önleyici tedbir alın
mıştır? Bunların tedbirleri alınmadıkça ve bu 
faaliyetler külliyen men edilmedikçe bu getiri- | 
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len tedbirler hiçbir derde derman olmıyacaktır. 
Ayrıca arkadaşlar, geceleri sokaklarda, birçok 
kasabalarda jandarmanın ve polisin yanında iste
diği gibi silâh atan, silâh kullanan ve himaye gö
ren insanlar mevcudolduğu müddetçe vatandaşın 
huzurunu sağlamak ve ona itimat vermek müm
kün değildir. Bunu bir parti meselesi olarak da 
ele almamalıdır. Bu devletin ciddî bir meselesi
dir. Devletin, Hükümetin hikmeti vücudu, kuru
luş sebebi en başta emniyet ve asayişi sağla
mak, vatandaşın canını ve malını güvenlik için
de tutmaktır. Eski devlet, yeni devlet, iptidai 
devlet, gelişmiş devlet; hepsinin başgörevi bu
dur. Fakat, bu başgörev demokrasi yaptık, 
yeni yeni kanunlar çıkardır, birtakım ekonomik 
tedbirler aldık, kalkınma çabaları içine girdik; 
buna mukabil bu tedbirler bu ölçüde aksadı, 
bu ölçüde zayıfladı. Bunun sebebi, birtakım mü
samahakâr hareketler ve tutarsız davranışlar 
olmuştur. Komando talimleri yapılmaktadır, An
kara'nın içinde, Başkent'de. Bir siyasi teşekkül, 
kanunların menettiği halde komando talimi yap
tırmaktadır. Bir tarafta anarşi grupları kan 
çıkarıyor, ayaklanıyor, basıyor. Bütün bunla
rın karşısında Devlet zabıtası yetersiz. Sıkıştık
ça polisin ve jandarmanın yerine ve bilhassa 
jandarmanın yerine asker kullanma tedbirine 
başvuruluyor. Bunların hepsi asli vazifesinden 
polisi ikinci dereceye itmek ve onun itibarını 
kırmaktan ibarettir. Evet, bâzı zaruretler, ica
bında asker kullanmayı da gerektirir. Ama, 
onun bir ölçüsü, bir anasebebi olması lâzımgelir. 
Her olayda polis bir tarafa itilmiştir. Ve bu
gün Türkiye'de polis, bir başka kuvvet tarafın
dan himaye edilmeye muhtaç bir silâhlı kuvvet 
haline gelmiştir. Hem silâhı vardır, hem kol 
kuvveti vardır, hem de başka bir 'kuvvetin yar
dımı ile ayakta duracaktır. Bu olmaz arkadaş
lar. Yapılacak iş, polisi vazifesinde hâkim kıl
mak, vazifesinde ciddî tutmak, suiistimalleri 
önlemektir. Bir silâh vesikası almak içinde ne 
kadar şikâyetler olduğunu bu işle uzaktan ya-
k'ndan ilgisi olanlar bilirler. Bir vesika almak 
için ne suiistimaller olduğunu, ne istismarlar ol
duğunu hepimiz işitiyoruz ve görüyoruz. Bir 
trafik vesikası almak için yapılan şikâyetler 
artık cümlenin malûmudur. Bütün bunları ön-
liyecek idari tedbir lâzımdır. Yani, önleyici ted
bir alınmadıkça - ki, idarenin baş vazifesi bu
dur - hâdiseler olduktan sonra tedbir almak 
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kolay değildir, hattâ faydalı da değildir. Mü
him olan, olmadan evvel tedbiri almak ve mü
him olan vatandaşa huzur ve itimat telkin ede
rek, «suçluyu yakalıyacağım, sen korkma evin
de rahat otur.» demektir. Polisi ile jandarması 
ile, bekçisi ile bu Devlet teşkilâtı sokakları, ev
leri huzur içinde bulundurmalıdır. Polis düdü
ğünü, jandarma düdüğünü işiten vatandaş, Tür
kiye'de Hükümet olduğunu, kanun olduğunu 
kabul etmeli ve buna inanmalıdır. Fakat ma
alesef bâzı yerlerde düdük çalan polisin yanın
da bir çok kere himaye gören suçlulara raslan-
mıstır. İşte arkadaşlar, bunları önliyeeeğiz. 
Bunlar önlenmedikçe, bu getirilen tedbirler yet
miyor, yetmiyecektir. Bu noktada beraber ola
cağız. Polisi mütemadiyen hırpalıyan, polisi ka
nunsuz hareketlerinde de, kanuni hareketlerin
de de örseliyen insanlar olmaktansa, bir suçlu
yu yakalayıp, Karakola götürmek istiyen polise 
vatandaşı yardımcı hale getirmek lâzımdır. 
Vatandaş, bunu yapmıyor. Bâzı yerlerde polisin 
haklı davranışları karşısında bile isyan edenler 
çoğalıyor. Bunun nedenleri vardır. Bunun salî 
sebebi, polis maalesef vatandaşın kalbindeki 
itimadı şüpheye düşürmüştür. İşte o şüphe gi
derilecek; o şüphe giderilecek ki, alacağınız 
tedbirler yeterli olsun. Silâhlanma o hale gel
miştir ki, birçok illerimizde herkes akrabayı ta-
lûkatma şuradan, buradan «bana silâh bul» de
meye başlamıştır. Ben şahsan akrabalarımın 
bulunduğu seçim bölgeme 10-15 senedir gider 
gelirim. Son yıllara kadar kimse benden silâh 
istememişti. Şmdi ise, «Ne olur, bize Karabük'
ten veya başka yerden silâh al.» diyenler çoğal
mıştır. Adam iktisadi sıkıntı içindedir, malî 
vaziyeti sarsılmıştır; bütün bunları bir tarafa 
atarak silâh istemektedir. Sebep? Sebep, kim 
güçlü ise, kim kuvvetli ise, kimin değnekçisi 
fazla ise, bölgede o hâkim. Bundan kurtarmak 
için hâdiselerin üzerine yürümek ve seçim kay-
gusunu, rey kaygusunu bir tarafa atarak, par
tizanlığı bir tarafa bırakarak hakikaten bu Dev
letin otaritesini, hakikaten bu milletin ihtiyaç
larına cevap verecek bir nizamı kurmak müm
kündür, arkadaşlar. Bunun imkânı da Türk ka
nunlarını yürütmek ve bu kanunları istisnasız 
uygulamak ve kimseye himaye göstermemektir. 
Rize vilâyetinde ve Karadeniz'in bâzı yerlerin
de bir zamanlar kan gütme dâvaları sıklaşmıştı. 
Fakat, o devirlerde Cumhuriyet hükümetlerinin 
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aldığı tedbirlerle, bu kangütme dâvaları ve 
adam öldürmeler azalmıştır. Son yıllarda bu 
hâdiseler yeniden filizlenmeye başlamıştır. Bun
ları önlemek için, mahalli idare âmirlerinin is
teği ile bölgeye komando yani, askerî birlikler 
gönderilmiş ve bunlar bir müddet müessir olmuş 
ve sükûn tesis etmişlerdir. Tam o sırada bâzı 
yerli partizanlar, bâzı nüfuzlu insanlar; «Bu 
komandolar buradan gitmedikçe, biz huzur bu-
lamıyacağiz, vatandaşların şikâyetlerini önliye-
miyeceğiz, seçimi kaybedeceğiz.» ve saire gibi 
endişelerle komandoları buralardan aldırmış
lar dır. 

Elbette ki komando her zaman orada kalmaz, 
geçici bir tedbirdir. Ama, bunu sağdan soldan 
gelen itirazlarla, şikâyetlerle değil, hakikaten 
o bölgede asayiş tesis ettikten sonra komando 
ela çekilebilir, asker de çekilebilir. Ama hâlâ 
oralarda adam öldürmelerin sıklaştığı bir ger
çek. Bilhassa muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bir tedbirdir 
ama yetersiz bir tedbirdir. Tedbirin esası, ka
nunun şümulü dışında kalan, fakat Devletin 
ve Hükümetin vazifesinin tam içinde olan ted
birlerdir. Bu tedbirler alınmalıdır. Bu tedbir
ler alınırsa, bu gibi palyatif tedbirlere ihtiyaç 
kalmıyacaktır. 

Sayın Hükümetten ve sayın meslekdaşımdan 
meseleyi bu yöne çevirmelerini ve tedbiri bu is
tikâmette geliştirmeleri ve tamamlamalarını 
rica ediyorum. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer, 
Sayın Ücuzal buyurun. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakeresini yap
tığınız tasarı mevcut 6136 sayılı Kanunun 
4 - 10 - 12 - 13 - 14 ve 15 nci maddelerini tadil 
eden bir tasarı, ayrıca bir ek madde ile bir geçici 
madde getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlar hakikaten 
cemiyetin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gere
ken tedbirleri almaya imkân veren vasıtalardır. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım, getirilen 
bu tedbirin bir ihtiyaçtan doğduğunu zımmen 
kabu1. etmekle beraber, «cezaların artırılması, 
cürümleri azaltmaz.» iddiasında bulundular. Bu
nun. yanında; «Modern ceza kanunlarında ce
zalar şiddetlendirilmeyip, aksine azaltıldığı yo-
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lunda hükümler var.» dediler. Bir kısım yer
lerde doğrudur. Ama, bugün Türkiye'de bir 
realite var ki, cebinde ekmek parası bulunmı-
yan bir kısım insanların belinde veya çantasın
da binlerce lira değerinde silâh taşıdıkları bir 
realitedir. Şimdi, zannediyorum 6136 sayılı Ka
nunun maddelerinde yapılan değişiklikten ziya
de, bu tasarıya ek olarak getirilen maddede ge
len hükümler, bir kısım kimseleri rahatuız et
mektedir. Aslında, mevcut 6136 sayılı Kanuna 
göre, kimlere silâh verileceği tesbit edilmiştir. 
idare âmirleri ellerindeki bu yönetmenliğe da
yanarak, şu kadar toprak sahibi, şu kadar baş 
hayvan sahibi veya meslek itibariyle şu işi ya
pan kimselere silâh taşımaları için ruhsat ver
mektedir. Ama, yönetmeliğin, tesbit etmediği, 
yönetmeliğin şümulüne girmiyen nice insanlar 
da silâh taşımak mecburiyetini kendisine, - mec
buriyet demiydim de - silâh taşımayı kendisine 
bir vazife haline getirmiştir. O halde, muhte
rem Tanyeri arkadaşımızın dediği gibi, nefsi 
müdafaa sadedinde silâh taşıyan ve ruhsatı olan 
kimseler, ki değerli arkadaşlarım bunlar yönet
meliğe göre silâh taşımaya yetkili kimseler, 
ama stada giderken silâh taşımak mecburiyetin
de değillerdir. Veya şu derneğin toplantısına 
giderken silâh taşımak mecburiyetinde değiller
dir. Aslında o silâh taşıma ruhsatı meslekini ic
ra ettiği yerlerde kendisine verilmiştir. Bunun 
dışında, zaten mevcut 6136 sayılı Kanunim 
mer'i olan hükümleri de, «Muayyen yerlerde şu 
şartlar altında taşınır» der, öbür tarafına izin 
vermez. 

Şimdi ben bir hususu anlryamadım; değerli 
arkadaşım buyurdular ki, «ekonomik mesele
lerden doğmaktadır, silâh taşımak.» Şimdi, si
lâh taşımayı kanun suç sayacak, gerek 6136 da 
ve gerekse ondan evvelki hükümde ve gerekse 
bu tasarıda. Ama bunu getirip bir ekonomik 
meseleye bağlamaya bilmiyorum ne derece im
kân var. Kanunu sizler yapcaksımz, tatbikatını 
da hâkimler yapacak. Bir meselede ceza veren 
hâkim, o meselenin bâzı yönleri ile kendisinde 
kanuni tahsis sebebi var mıdır veya tecil et
me imkânı var mıdır gibi birtakım sebepleri 
araştırır ama, kanunsuz sayacak, bir cürüm 
teşkil edecek hareketi siz kalkacaksınız, onu 
ekonomik meselelere bağlıyacaksınız, bu müm
kün değil aziz arkadaşlar. Yani, bir insan ek
mek parası kazanmak için mi para kazanır? 

Yoksa kanunun suç saydığı silâh satınalıp, si
lâh taşımak için mi para kazanır? Ekonomik 
meseleden doğuyorsa,, ekmek parasına ihtiya
cı olmıyar. insanın silâh taşımaya da ihtiyacı 
yok gibi bir hava çıkıyor. Demek ki, ekmek 
alacak kadar parası varsa bu insan silâhda 
alabiliyor. O halde ekmek alsın, ekonomik me
selesini böylece halletsin; silâha vereceğine 
bu parayı. Ama, memlekette görülüyor ki, 
birtakım silâhlı hareketlerin içerisinde günah
sız vatandaşların kanı dökülüyor. Ondan son
ra da efendim, bu hareketler Hükümetin iti
bariyle, Hükümetin kuvveti ile, otoritesi ile 
irtibatb. görülüyor. Böyle şey olurmu arka
daşlar? Eğer bu kürsüden, kanunun suç sağ
dığı bâzı hareketleri birtakım şeylere bağlı
yarak, esbabı mucibe olarak onu ortaya atar
sak, birtakım karışıklıklar çıktığı zaman da 
mesuliyet taşıyan kimseleri veya görevlileri 
itham etmeye hakkımız olmaz. Evvelâ biz ted
bir alalım. Eminimki, 6136 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinde şimdiye kadar ceza 6 ay 
olmayıpda 2 sene olsaydı herhalde bu kadar 
silâhlanma olmazdı. 6 ay cezası var diye rahat
lıkla tabancayı taşıyor. İcabında hâdiselere ka
rışıyor. Yakanlandığı zaman da 6 aydır diye 
düşünülüyor. Şu sebepten, bu sebepten muhte
rem hâkimler tecil yetkisini de kullanıyor, 
geçip gidiyor vatandaş. Ama 2 sene olsaydı 
veya 1 sene olsaydı, bu sucu işliyenler tecil 
hükmüne girmemiş olsalardı eminim ki, kal-
kıpta çoluk, çocuğunun rızkını veya kendi is
tikbalini temin edecek yöndeki parasını, iki-
bin üç bin veya daha fazla bir parayı bir si
lâha yatırıpta zamanı gelince bir de suçlu du
rumuna düşmezdi, vatandaş. Deminde arz et
tim, hâdisenin yani elimizdeki tasarının bir 
kısım insanların işine gelmiyen tarafı ek 
7 nci maddede getirilen hükümler. 

Değerli arkadaşlarım, senelerden beri, ay
lardan beri biz bunun bu kürsüde şikâyet
çisi olduk. Ne diyor ek madde: «üniversite; 
resmî ve özel yüksek okul, akademi ve her 
türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde, öğ
rencilerin toplu olarak ikâmet ettikleri yurt 
ve benzeri yerlerde, derneklerle bunlara bağ
lı. yerlerde ve bunların toplantı ve kongre
lerinde her türlü spor müsabakalarının ya
pıldığı yerlerde; kanuna uygun veya kanuna 
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aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta 
olan işyerlerinde ve yukarıda yazılı olan yer
lerin müştemilâtında».. Görüyorsuuz ki, ne ka
dar güzel bir tedbir getiriyor, üniversitede, 
üniversitenin yurtlarında, yüksek okullarda, 
kongre salonlarında, toplantı yerlerinde si
lâh taşımanın ne faydası var arkadaşlarım? 
Ama, en ufak bir hâdisede bir silâh patlıyor, 
bir vatandaşımız kanlara boyanıp gidiyor. 

Geçmiş hâdiselere donmiyeceğim. Polis 
girer mi, girmez mi, girdiydi, girecekti, falan, 
filan. Yıllardan beri bu münakaşa devam eder 
gidei'. Ama milletin çocukları da bu dünya
dan göçüp giderler. Bence bu tasarının en 
güzel tarafı bu maddede getirilen hükümde 
yatmaktadır. Bu maddedeki hüküm değerli 
reylerinizle kanunlaştığı takdirde, memleke
te diğer konuniarda olduğu gibi büyük hiz
metimiz olacağı kanaatindeyim. Bu sebeple 
ben de kanuna müspet oy vereceğimi arz eder, 
Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucu-
zal. Saym Özden buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 6136 sayılı Ateşli Si
lâhlar ve Biçakiar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek ve bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısını görüşmeye başladık ve bunun 
üzerinde de, tümü üzerinde de, kıymetli ar
kadaşlarım, kıymetli fikirlerini bildirdiler. 
Ben de naçizane bâzı düşüncelerimi arz et
mek isterim. Şunu ifade edeyim ki, bu ka
nunu iktidarın zorlanmasından ileri gelmiş bir 
tasan olarak nitelemek icabeder. A. P. ikti
darının ilk sevinç ve taviz devresinde si
lâh imali, taşınması,, silâh boşaltılması suç
larına itibar edilmemiştir, iktidarın müsama
haları kanunu çiğniyenlerin adedini her ay 
gittikçe fazlalaştırmış ve kanuni müeyyide
ler artık kâfi gelmiyecek derecede hafif 
görülmüştür. Arkadaşlarım, A. P. ileri gelen
leri seçim kampanyalarında veya diğer za
manlarda, seyahatlerde ve toplulukların kar
şısında, silâh taşımanın erkeklik nişanesi olduğu
nu iftiharla beyan etmekten çekinmemişlerdir. 
Hamdolsun o zamanı geçirmiş bulunuyoruz. 
Ama, bu sözler günlerce gazetelerde yer al
dı, fakat söyliyenler tarafından tekzibe uğ

ramadı. üstelik Hükümet ciddî tedbirler de al
madı. Bunları bu kürsülerden çok defa dile 
getirdik. Kâh şaka ile, kâh gülmek ile geçişti
rilme vaziyetleri karşısında kaldık ve bunun 
için de çok üzüldük. Şayet Hükümet bâzı mın-
takalarda söylenen bu sözlere itibar etmiyerek 
silâh taşıyanları şiddetle takibetse ve alenen 
silâh atan,, kendisine mensup kimselerin ceza
landırılma yoluna gitseydi böyle ağır müey
yidelerle karşımıza bugün çıkmıyacaktı. 

İstanbul'un göbeğinde aşka gelip sağa so
la silâh atan zabıta memurlarına tesadüf edil
mişti!'. Bunu üzülerek bu kürsüden ifade et
mek isterim. Maalesef silâh ve mermi kaçak
çılığına arkadaşlarımızda biraz dokundular. 
Hükümet ciddî bir şekilde mâni olucu tedbir
ler almamıştır. Silâh taşıyanlara, alenen kulla
nanlara göz yummuştur. Ben şahsan bundan 
çok evvel bu husustaki kanuni müeyyidele
rin artık kâfi gelemiyeceğini düşünerek bu ka
nunun tadili teklifinde bulunmuştum. Maale
sef bizim teklifimiz, diğer tekliflerle birleşti-
rilmiyerek huzurunuza getirilmemiştir. Ekrem 
Özden.'in teklifi itibar görmemiştir. Aradan ay
la^, yıllar geçmiş. Ondan sonra 1970 senesin
de bâzı milletvekilleri kanun tekliflerinde bu
lunmuşlar. Hükümetde bir tasarı getirmiş. An
cak onlar Millet Meclisine getirilmiştir. Bizim 
teklifimiz ne olmuştur? Sayın Senato Başka
nının bu gibi meselelere el koymasını yerin
de bulurum. Bizim bu itibarımız meselesidir. 
Yani bir Senatör bir kanun teklifinde bu
lunuyor. Buna müşabih bir kanun teklifi de 
oluyor. Onlar nazarı itibara almıyor. Biz mu
halefetteyiz diye bizimki nazarı dikkate alın
mıyor. Böyle bir şey vardır. Bugün dosyala
rı tetkik ettirdim, aldığım haber doğru ise 
bu. dosya içinde de yoktur. Bende notları var. 
Kayıtlar var, bizim C. H. P. Senato Grupunda. 
Nereye gitmiştir, bu teklif? Bunun aranması
nı ve itibarımızın izj}.e edilmesini rica ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ka
dük oldu beyefendi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yok olmaz 
beyefendi. Tabiî siz hukukçusunuz, daha faz
la bilirsiniz, bizden. O muhakkak ama, kadük 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine hitap Baş
kanlık Divanınadır. Vekâlet vermedim, size. 
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EKREM ÖZDEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. Şimdi metinlere bir goz 
atarsak burada çok garip hâdiselerle kar
şılaşırız. Mesela; 12 nci maddeyi nazarı dik
kate alalım. Madde gelince de arz edeceğim. 
Fakat şimdi kısaca arz edeyim. Burada 7 yıl
dan 15 yıla kadar ağır hapis, konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, cezada bir prensip 
vardır. Verilecek ceza ile suç arasında bir 
muauelet olmalıdır. Suç ne kadar ağır olur
sa cezası da o kadar ağır olur. Hafif olan 
bir suça ağır bir ceza verilmesi yersizdir. Ağır 
bir suça çok hafif ce.-*, verilmesi de yine yer
siz olur. Ama burada nedir dâva? Okuyalım. 
«Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksa
dı ile teşekkül vücuda getirenlerle idare eden
ler veya teşekküle mensubolanlar tarafından 
sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse fail
ler hakkında yedi yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis cezası hükmolunur.» 

Ne oluyoruz beyler, ne oluyoruz? 7 yıldan 
15 yıla kadar hapis. Bunu hangi hukukçu 
kabul eder? Merak ettim, Ceza Kanununu ge
tirdim, belki unutmuşumdur diye baktım; zim
met, rüşvet, sahtecilik, silâh boşaltmak v.s.., 
456 ncı maddede, fiilî müessir, gibi suçlarda 
bu kadar ağır değil, cezalar. Bir adamı silâh
la vuruyorsunuz, bir kolu gidiyor, bir gözü 
kör oluyor. Bir seneden başlıyor cezası. 456 
ncı maddenin... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — 3 sene. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bir baka
lım, efendim, Ceza Kanunu burada, önümde. 
456 ncı maddeyi açalım. Belki yanlışlık ola
bilir, haklı olabilirsiniz. Benim de rakam ha
tırımda kalmıyabilir. «İse 2 seneden, 5 seneye 
kadar hapis» diyor. 2 seneden 5 seneye kadar 
hapis. Eu kadar hapis cezasını mı istersin? 
5 seneye kadar asliye mahkemesine taalluk 
ediyor. 5 seneye kadar hapis cezası verecek 
bir suçta, 7 seneden 15 seneye kadar ceza ve
rilmesinin hikmetini anlamak mümkün de
ğildi,-. Bunun tadili için Yüksek Huzurunuz?. 
tekrar geleceğim. 

Sonra 2 nci mesele; benim nazarı dikka
timi celbeden mesele. «Her türlü müsabakala
rının yapıldığı yerlerde» deniyor. Beyler, Ana
dolu'da bilhassa, adamın silâh taşıma ruhsa
tı vardır; köyden kente gelmiştir, bakmıştır j 

bir spor gösterisi var. Silâhını nereye ko
yacaktır yani, bir yere koyamaz, bir yere sak-
lıvama*. Oraya gitti, tutuldu. Adam bu ceza
yı görecek. Yanlıştır. Vaka yoktur arkadaş-. 
la/. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray oyna
mış, gelmiş silahları çekmişiz, birbirimize gir
mişim. Böyle vaka yok. Yok böyle vaka, Baş
ka türlü vakalar var; sağcı var; solcu var, 
birbirlerine girmiş, bunlar var. Ama bu yok. 
E.. Olmıyan bir şeyi ne diye buraya koyuyo
rum. Bunu anlıyamadım. 

Belki benim gözümden kaçmıştır, okuya-
mamışımdır. Hükümet daha esaslı meselelere 
vakıftır; raporlar alır, istihbaratı vardır. Bel
ki o zamana nazaran birkaç vaka biliyor, OJIU 
koymuştur. Bunun tavzihini rica ederim Benim 
kanaatimce, bu 7 nci maddenin ek maddesin
deki «her türlü spor müsabakalarının yapıl
dığı yerlerde», ibaresini çıkarmak lâzımgeldi-
ği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktada açıklı
ğa varmak lâzımgeliyor. Bunu ifade etmeli
yim. 

Şimdi, üniversitelerde deniyor, sitelerde ve 
buna benzer yerlerde silâh bulunması müey
yideye bağlanıyor. Arkadaşımızın beyanına 
göre, Hükümetin getirdiği tasarıda bu yok
muş ; Millet Meclisi Komisyonunda bir takrirle 
ilâve edilmiş. 

Muhterem arkadaşlar, siz üniversitelerin 
meselelerine nüfuz edip, onlara çözüm yolla
rı getirseniz, üniversite reformu yaparsanız1, 
gençlerin dâvalarına eğilirseniz, onlara yük
sek tahsili açık açık, gönül ferahlığı ile ve 
maddi yönden hiçbir müzayakaya mâruz kal
madan yapmalarını temin ederseniz, ancak 
bu meseleleri halledebilirsiniz. Yoksa, silâh ta
şımış, yok molotof bombası koymuş, koyma
mış, bunlar hiçbir mesele değildir. İdam ce
zası getirseniz yine gençler, kendilerine taal
lûk edecek meselelerin üzerinde ısrarlı olur
lar, bunu iyice zihninize koymanız lâzım. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Onlar 
üniversite reformu istemiyor, bağımsız Türki
ye istiyorlar. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Beyefendi 
o da başka. Niçin istiyor? Siz anlatmıyorsunuz 
ki, siz bir reform getirmiyorsunuz ki; adamı 
bir kere üniversiteye koyarken yer vermiyor-
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sunuz, kadro diyorsunuz, bir adam yüksek 
tahsil yapamıyor. Bir adam üniversiteye git
mek istiyor, hukuk tahsili yapmak istiyor, ha
yır git fen fakültesine diyorsunuz, Fen fa
kültesine gidiyor, hayır siz coğrafyaya gi
din, diyorsunuz. Bir lise mezunu beş yere 
müracaat ediyor, hangisi tutarsa. Buna Türki
ye'de yüksek tahsil denir mi? Bunun adını yük
sek tahsil koyar mısınız? Ondan sonra içeri 
gidiyor, adam. Kitap alacak. 100 lira, 200 lira 
kitap parası veremez. Anadolu'nun neresin
den geliyor, fakrû zaruret içindedir; bu fiya
ta kitap alamaz. Seminerler yoktur, kitapla
rı yoktur, hocalar, kürsü sahipleri kürsüleri
ni işgal etmiyorlar, doçentlere bırakıyorlar; 
imtihanlar klâsik imtihanlar, bundan yüz se
ne, ikiyüz sene evvelki usuller üniversiteleri
mizde tatbik ediliyor. Siz bunlara çareler bul
madıkça, silâh taşıyana ceza veririm diye
rek üniversite meselesini halletme yoluna gi
diyorsunuz, olmıyacaktır ve olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Özden, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Muhterem senatörler, bilmenizi 
rica ederim ki, bu kanun tasarısından sonra 
tahallûkle beklenen Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki Kanun 
tasarısının görüşülmesi yapılacaktır. Eğer ko
nuşmaları sırf sataşma suretiyle uzatacak olur 
sanız, bizi ümitle bekliyen arkadaşlarımızı 
inkisarı hayale uğratmış oluruz. Onun için rica 
ediyorum.. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben sataşmıyorum. 

BAŞKAN — Zatiâliniz için söylemiyorum. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Benim sev

diğim arkadaşlar bana sataşırlar, ben mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Biz memnun olmuyoruz, Sayın 
Özden. Ben zatiâlinize olan sataşmalar dola-
yısiyle bu konuşmayı yaptım, efendim. Buyu
runuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bana sata
şırlar bilmediğimi öğrenirim. Ben bildiğimi 
zannediyorum, ifade ediyorum, onlar da aksi
ni söylüyorlar, müdavelei efkâr oluyor, banka
yı hakikat böyle doğacak. Tabiî onlar ba
kınız, silâh meselesini yavaş yavaş yaptılar, 
bu müeyyidelerle olmuyor; sıkı sıkı yürüye
lim dediler, üç - dört sene evvel söyledikleri

mizi bu sene tam tatbik etmeye çalışıyorla-
sa, bu söylediklerimizi de inşallah dört - beş 
ssne sonra, iktidarda Allah kısmet eder de ka
lırlarsa, tatbik edecekleri zaman, biz sadece 
sevinirim, memleketin dâvalarını iktidar par
tisi ele alıyor deriz, onun için bunları söy
ledim. 

Muhterem arkadaşlarım, sizleri çok yor
dum, özür dilerim. Bu maddeler geldikçe de
ğiştirme önergeleri vereceğim, orada daha 
tafsilatlı ifade edeceğim. Hürmetlerimi, saygı 
larımı sunarım, efendim. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öz
den, muhterem senatörler, bugüne kadar, Çar
şamba günleri yapılacak olan birleşik top
lantıyı sunuşlar kısmında Yüce Senatoya arz 
ederdik. Ancak saat 17,31 de bu haber geldi. 
Bu sebeple teamülü bozarak haberin geldiği 
anda Yüce Senatoya arz ediyorum. 1 Temmuz 
1970 Çarşamba günü saat 15,00 te birleşik top
lantı yapılacaktır. Malûmatlarınıza arz olunur. 

Sayın, öztûrkoine, buyurunuz. 

HîFAT ÖZTüBEÇîHE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; Yüce huzuru
nuza çıkarken bir sayın senatör arkadaşımın, 
si" de mi konuşacaksınız, dedi. Evet ben de ko
nuşacağım. Sebebi de sudur; sayın komisyon
dan bilhassa istirhamım,, konuya girmeden, ev
vel esasa geçmek isterim. 3 ncü maddenin Mil
let Meclisinde kabul edilen şekli ile Cumhuri
yet Senatosunda kabul edilen şekli aracında 
bir noksanlık mevcuttur. Burada da 1; 2: 3 vs 
4. fıkra maalesef unutulmuştur. Şu arı?, ka
dar hiçbir arkadaşımız maalesef bunun üze
rinde durmadılar; yalnız umumi konular üze
rinde geçtiler, 

Bizi arkadaşlarımız, silâhlanmanın ekono
mik durumundan olduğunu ileri sürdüler. Eli
mizdeki istatistiklere baktığımız zaman, eko
nomik bunalım daha ziyade köy kısımların
da olabileceğine göre, Devlet istatistikinin ver
miş olduğu, şehirle, jandarma mıntakasmda-
k'. 0136 sayılı. Kanuna muhalefetten dolayı 
suçların, adam yaralamanın ve insan öldürme
nin, rakamları rahatlıkla ortada olduğuna gö
re, demekki bir ekonomik bunalımın sonu-
cunda insanların silâhlanmadığı, asayiş ise, 
köylerde ve dağlarda Hükümet kuvveti her 

1 an orada mevcut olmadığına göre, silâhıan-
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inanın köylerde daha fazla olması icabederdi. 
Silâhlanma daha çok şehirlerde. Nerede üni
versitede. Üniversiteler bugün açıkça ifade 
etmek isterim ki, bir ilim yuvasından ziyade, 
bir adam öldürme yuvası haline gelmiştir. 
Silâhların, adam öldürme olaylarının fazla
lığının şehirlerde oluşunun nedeni, üniversite
den gelmektedir. Bu itibarla ekonomik düzen
sizlik, mayın tarlaları, şu bu, gibi sözler ede
biyattan öteye gidemez. Zira ben, 1947 yılın
da Derbestiya da kolera mücadelesi için güm
rük muhafaza alayında tabiplik yaparken, 
o huduttan insanların bir liraya, koyunların 
50 kuuruşa geçtiğini gördüm. Suriye'ye gidi
yordu. Nerede ekonomik devir, nerede ekono
mik aldığınız tedbirler. O zaman da bu mayın 
tarlaları vardı, o zaman da bu insanlar ölüyor
du. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Mayın tarla
sına rağmen. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Mayın 
tarlasına rağmen vatandaşın oraya doğru 
gidişinin nedeni, herhalde bu iki - üç senelik, 
dört - beş senelik hattâ on - onbeş senede ve 
daha ilelebet te sürecek olan Adalet Parti
sinin iktisadi düzensizliğinden değil, Cumhu
riyet Hükümetinin kuruluşundan beri gelen 
düzensizliğin devamıdır. İşte Adalet Partisi 
iktidarı bu düzensizliği kanun yolu ile rayı
na oturtacaktır. Üniversiteleri ateş yuvası ol
maktan kurtaracak, silâh deposu olmaktan 
kurtaracak. Artık insanlar nerede ise sinema
da film oynar gibi ceplerinde silâhla dola-
şiyor. Bu inzibatın noksanlığından değil, sa
dist ruhunun tatmin batandandır. Eğer insan 
öldürmek olsa idi, o zaman her gün insanların 
katliâm şeklinde gitmesi icabederdi. 

Bu kanunun en mühim özelliklerinden bir 
tanesi de, cezayı yiyenler tecil edilmiyecek. 
Çünkü almış olduğu ceza, bir senenin üstün
dedir. Bir senenin üstünde olduğu içindir ki, 
o zaman bunlar tecil muamelesi görmiyecek-
tir ve bilhassa da paraya da tahvil edil-
miyecektir. Adam bir taraftan silâh kaçak
çılığı yapacak, öbür taraftan paraya tahvil 
edilecek. Bâzı avukat senatör arkadaşlrımı-
sm, bu kanun üzerinde hassasiyetle durma
larının nedeni; açıkça ifade etmek isterim ki, 
bu Gez?/ kanunlarından, ceza yiyecek olan in

sanların cezasını bir nevi kalıp içerisine so
kuyor. Lastikli.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yok öyle bir 
şey, cefaların artırılmasına taraftarız. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bu sözünü
zü Riyaset olarak anlıyamadım, tavzih ediniz 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Açık 
efendim, ateşli silâhları, mermileri memleke
te sokanlara ve 3763 ve 5591 sayılı kanunların 
hükümleri dışında hareket edenleri ve bu ateş
li silâhlan imal edenleri, kanun kalıplıyor. Ne 
diyor? iki yıldan dört yıla kadar hapis, 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar da ağır para ceza
sı ile cezalandırılır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ona itiraz 
yok. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu işi 
idare edenlere, idarecileri var, bu işin tefeci
leri de var. Bu işi idare eden teşekkül kuran
lara da, bu işin ticaretini değil, bu işin ileri 
derecede kaçakçılığını yapanlara da 7 yıldan 
15 yıla kadar da ağır hapis cezası var. Bir de 
bu işi nakledenlere de ceza koyuyor. 

Bu itibarla teklif fevkalâde yerindedir; 
cezalar dondurulmuş ve kalıplanmış bir şe-* 
kildedir. Bu itibarla temennimiz, bu kanunun 
evvelâ memleket hayrına, ondan sonra da va
tandaşlarımızın hür ve rahat dolaşmaları yö
nünde hayırlı olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk
çine. Sayın Tığlı, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; sayın muhale
fet hatiplerinin genellikle üzerinde durdukla
rı konu, bu kanunla ateşli silâh taşımak ber
taraf edilecek midir, edilmiyecek midir, konu
sudur. Filhakika buna hak vermemek mümkün 
değil. Biz cezaları, tabanca taşıma, silâh ta
şıma cezalarını, 10 seneye çıkarsak dâhi, bir 
yeni sistem bulmadıkça, tabanca taşımaktan 
vatandaşın bertaraf edileceğine ben kaani de-
ğilmi, ihtilâl olmuştu, askerî otorite bir ilân 
yaptı, «vatandaşlar ruhsatlı, ruhsatsız taban
calarını bir hafta içinde bağlı bulundukları il
çelerin ve vilâyetlerin karakollarına teslim 
edeceklerdir» dendi. Çok şahidoldum. Bu emir 
üzerine dağdan taştan bütün silâhlar oluk 
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gibi akmıştı. Demek ki, bir devlet otoritesi 
mutlak bir devlet otoritesi her şeyin önün
de ve önleyici tedbir olarak, müessir ye
gâne kuvvet olarak görünmektedir. Çün
kü bir vatandaş kimsenin görmiyeceği ahvalde, 
cinayet suçunu dâhi işliyebildikten sonra ya-
kalanmıyacağını sandığı ahvalde tabancayı her 
zaman taşıyabilir. Öyle zannediyorum M, hiçbir 
köyde kimin hangi marka tabanca taşıdığını" bil-
miyen tek adam yoktur. Muhtar, ihtiyar he
yeti azaları, oranın eşrafı, o köy içerisinde hat
tâ şehirde kimin ne marka tabanca taşıdığını 
herkes bilir. Bütün marifet devlet otoritesi ola
rak kaçak olarak taşman tabancaları taşımak
tan vatandaşı korkutmak ve menetmektir. Va
tandaş yakalandığı vakit 1 - 2 sene hapis ceza
sı yatacağı için tabanca taşımaktan vazgeçe
ceğine kaani değilim. Belki masumane birçok 
vatandaşlar, yakalanmam canım, beni kim ya
kalar, kim arar, kim şüphe eder mülâhazasiyle 
belki de âdet olarak taşıdığı tabancanın acısı
nı çekecek, mahkeme huzurunda mahkûm ola
caktır, belki o zaman pişman olacaktır, ama 
•br pişmanlığın diğer vatandaşlara topyekûn 
müessir olacağını ummak kolay değildir. Öyle 
zannediyorum ki, devlet bu konuda amansız ve 
insafsız hal alırsa, aramaları sıklaştırırsa, köy 
kahvesi şehir kahvesi demez, yol otobüs de
mez mütemadi ve şiddetli takibeder ve arama
lar yaparsa bunun önüne ancak böylece ge
çebilir. 

Bir defa bu kanunla getirilen 6 ay ilâve
siyle getirilen bir senelik hapis cezasını çok 
görmek bence hatalıdır. Çok değildir. 6136 sa
yılı Kanun iki şekilde tabanca kullandırma 
hakkını vermektedir. 

1. Husumet sahibi ise. 
2. Mesleki sebebiyle; gördüğü hizmet se

bebiyle hayatı veya malı tehdit altında kalma
sı ihtimali var ise, bu vatadaşlara ruhsat ver
mektedir. 

Bu vatandaşlardan cemiyet korkmamakta
dır. Çünkü bunlar iş güç sahibi, eşrafı beldeden 
olan insanlardır. Bunların tabanca taşımala
rı umumi emniyete bir zarar getirmemektedir. 
Ama bunun dışında olan vatandaşın tabanca ta
şıması umumi hayatı, umumi emniyeti selbeden 
tehditkâr bir harekettir. Canı ve malı korun
mak tehlikesinde olmıyan, hayatı takibediimi-
yen, husumet sahibi olmıyan bir kimsenin ta

banca taşıması elbette tehditkârdır. Elbette bir 
maksadı vardır. Çünkü kendisi husumet sahi
bi ise zaten tabanca ruhsatı alabilmektedir. Bir 
fabrikatör ise veya uzun mesafede büyük çift
likleri varsa veya bir nakliyeci ise zaten ruh
sat alabilmektedir. Ne öyle, ne böyle, haylaz; 
işi gücü yok bu insanın tabanca taşıması el
bette ehli namus vatandaş için tehditkârdır. 
Tehlikelidir. Bunun bir sene ceza ile cezalan
dırılması çok güç bir şey değildir ve bunun 
hesabını o ödemeye mahkûmdur. Ama bu ce
za ile bunun kalacağına kaani değilim. Dev
let isterse arama yolları ile ve kimin kimde 
neyin bulunduğunu her zaman tesbit edebile
ceğine göre, sıkı bir takip ile kanununda ağır 
cezasının sayesinde zira bu bir tedbirdir, bu 
tabanca taşımanın rezaletinden bu memleketi 
kurtarmak mümkün olacaktır ve inşallah şu 
duygularla bu kanunu getirmiş olan kıymetli 
Hükümetin tedbir olarak da amansız takibe 
ehemmiyet vermesi halinde bu şeref, bu Sa
yın Hükümete nasibolacaktır. 

Cezaların azlığı,, takibin gevşekliği sebebiyle 
bugün talebe yurtlarında ve genç talebelerin 
belinde tabancalar artık yer bulmuştur. Bu mil
let için çok acı bir sahnedir, inşallah bu şerefli 
vazifeyi kıymetli Hükümetimiz memleket ve mil
let adına yapacak ve millet olarak ona şükran 
borçlusu olacağız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı 
Sayın Rendeci buyurunuz efendim. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; tasarının birkaç 
noktasına ilişkin olarak fikirlerimi arz edece
ğim. Uzun bir konuşma yapmak niyetinde deği
lim. 

Tasarı bıçak, tabanca ve mermi için asgari 
cezayı bir sene olarak tesbit etmiş. Yani satmak 
için üzerinde bulundurana, veya köyde, dağ 
başında tek başına, köyün diğer evlerinden 500 
metre, bir kilometre uzaklıktaki bir evin içeri
sindeki çoluk çocuğunu korumak için bir silâh 
veya bıçak bulundurana veya bir tek mermi 
bulundurana bir sene ceza vermiş. Bunun bu 
yönü ile adaletsizliği, cezanın fazlalığı ile belli. 
Bunun, hâkim tarafından tatbikatta telâfisi, 
eski kanuna göre mümkün idi. Türk Ceza Ka
nununun 89 ncu maddesi sabıkası olmıyan ve 
tecile mâni başka bir hali bulunmıyan veya 
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ilerde suç işlemiyeceği baklanda kanaat getir
diği takdirde hâkime 6 aya kadar olan cezayı, 
yâni içinde bulunduğu zarureti takdir ederek, 
tecil hakkını veriyordu. Şimdi cezayı bir sene
ye çıkardığımız zaman 89 ncu maddenin dışına 
taştı, hâkimin bunu tecil yetkisi yok. Şimdi bu
nunla ben, bu ceza bir yönüyle çok oldu diyo
rum ama, şu mânanın içerisinde konuşuyorum : 

Arkadaşlar, kötü niyetlerle memlekette asa
yişi bozmak niyeti ile veya kanunların tanıdığı 
haklan kullanırken bunu aşın dereceye götü
rüp, silâh kullananlara ve taşıyanlara bu ceza
lar azdır bile. Ama dağ başında koyununu ot
latırken, çiftini sürerken hayatını korumak için 
evini korumak için kullanan kimseye bu ceza 
çok. Biz şimdi ne yapmışız? Bu tasarı Türk Ce
za Kanununun 89 ncu maddesini de değiştiren 
bir ek fıkra ile gelseydi, hakikaten isabetli bir 
hareket olurdu. Yalnız 6136 sayılı Kanunun tat
bikatından dolayı silâh taşıyıp da ilerde bu su
çu işlemiyeceğine veya bir zaruretin tesiri altın
da bu silâhı taşıdığına kanat getiren kimsenin 
cezasını hâkim tecil edebilir diye bir hüküm ge
tirmiş olabilıseydik, bu kanundan dolayı, o za
man tasarının adaletinden tek bir şüphem ol-
mıyacaktı. 

Bu bakımdan bu hükmünü çok ağır buldum. 
Muhterem arkadaşlarım, ikinci husus, şim

di silâh ticareti yapan, imal eden, taşıyan, hu
duttan kaçak olarak getiren, şirket kuran, şe
beke kuran, bunun ticaretini yapana cezayı ve
relim, ama aynı maddede diyor ki, imal eden, 
satan, ticaretini yapan, üstünde bulunduran ve 
taşıyan, şimdi tasarının bir fıkrası ile bunları 
ayırması lâzımdı. Ticaretini yapanla, kötü ni
yetle, kötü maksatla satan kimse ile sadece bu
nu biraz da ananemizin icabı Türkiye'de eski
den beri yerleşmiş delikanlılığın, erkekliğin, 
Türk mertliğinin icabı hattâ «at, avrat, silâh» 
diye ata sözü haline gelmiş bir nesneyi, şimdi 
taşımayı menederken diğer kötü niyetlilerden 
ayırmak lâzımgelirdi. Bu tasan bunu ayırma
mış. Ayırmadığı için bence haksızlık ediyor. 

Arkadaşlar kötü kanunlar, âdil hâkimlerin, 
âdil mahkemelerin elinde kötülüğünü fazla his
settirmez. Ama biz hâkimlere de bu kanunda gi
decek bir yol bırakmamışız. Şimdi 647 sayılı 
Kanunu tatbik edemez, Türk Ceza Kanununun 
89 ncu maddesini tatbik edemez, köyde koyu
nunu korumak için bir bıçak taşıyan çoban te

sadüfen yakalandığı takdirde bir sene müddet
le tevkif edilecek ve ceza giyecek. Hâkimin bu
nu tecil yetkisi yok, cezayı kaldırma ye-türisi 
yok, tebdil yetkisi yok. 

Şimdi bununla demek istiyorum M, şu tasa
nda şu hususun da bulunmasını temenni eder
dim. «Belediye hudutlan içerisinde» diye bir 
aynm yapsaydık, belediye hudutları içerisinde 
asayişle ilgili meselelerde ve diğer kötü hare
ketlerde diye bir tefriki bu tasan yapabilseydi 
belki hâkimlerin elinde, mahkemelerin adaleti 
çerçevesi içerisinde, vicdani kanaatlan içerisin
de kanunun bu sert olma havasını hâkimler bi
raz yumuşatma imkânını bulabilirlerdi. 

Muhterem arkadaşlanm; hakikaten bugün 
bizim Anadolu'muzda silâh taşımak eı'kekliğin 
şanmdandır, yiğitliğin şammdandır. Şimdi dağ 
lasında yapayalnız bir kimse, buna silâh taşıt-
mıyacaksmız, bir bıçak taşıtmayacaksınız, koyu
nu ölecek, çift sürerken öküzü hastalanacak ka-
ssmiyecek, bıçağı mecburen zaruri olarak ya
nında bulunduran kimseyi diğerinden ayırmak 
lâzım. Yine tasan bu haliyle Türk içtimai haya
tına ve bugünkü Türkiye'deki gerçeklere uyma
maktadır. Uymuyor, biraz yumuşatmakta bence 
fayda var ama bir değişik önergesi de bir teklif 
de hazırlamış değilim. Sayın Komisyondan bu 
şekilde işi yumuşatma mevzuunda küçük tadil
lere müsamahakâr olmasını rica ediyorum. 

Hakikaten böyle tadil teklifleri geldiği tak
dirde, bu işe muvafakat ederler ve küçük deği
şiklikler yapılabilirse iyi olur. Kanunun mak
sadı kötüyü, kötülüğü ortadan kaldırmaktır. 
Kötüye ceza vermektir ama, iyiniyetle silâh ta
şımanın, iyiniyeti de olmaz ama, bazan canını 
malını korumak için yahut da meslekinin, işinin 
icabı silâh taşıyan kimseyi de bundan ayırmak 
lâzım. 

Arz ediyorum, şu hususu söylemek istiyor-
rum : Tafoanca yok, bıçak yok, evinde tesadü
fen tek bir tabanca mermisi bulundurana da bir 
sene ceza vereceğiz ve bu hâkimin önüne gel
diği zaman da üzüle üzüle vicdanı kanaya ka
naya hâkim bunu tecil edemiyecek. Bu zannım-
ca kanunun hatalı ve noksan tarafıdır, saygıla-
nmla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ren-
deci. 

Muhterem senatörler, bu kanun tasarısı üze
rinde Sayın C.H.P. Grupu adına konuşma ya-
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pılmış diğer taraftan 6 sayın üye görüşlerini 
Yüce Senatoya arz etmiş bulunuyorlar. 

Şimdi bir kifayet önergesi var, okutacağım. 
Ondan evvel Sayın Hükümetin konuşmak iste
yip istemediğini öğrenmek isterim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. 
Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MECDİ 

AG-ÜN (Rize) — Söz istiyorum. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karaman son söz zatı-

âlinizin. 
Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1449 sayılı kanun tasarısının tümü üzerin

deki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Hükümetin ve Sayın Komisyonunun görüşme 
hakları baki kalmak üzere önerge üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanı Sayın Menteseoğlu buyuru
nuz, efendim 

İÇİŞLEEİ BAKANI HALDUN MENTESE
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım, 6136 sayılı Kanunun bası m a ddelerin i 
tadil eden bu tasarımızın kapsadığı realiteyi ga
yet objektif kriterlere uygun olarak tesbit ve 
teşhis etmek lâzımdır. Nasıl bir ihtiyaçtan doğ
muştur? 

Bugün Türkiye'nin sosyal gerçeğine baktığı
mız zaman bir silâhlanma arzusunun ve tema
yülünün mevcudolduğunu tesbit ederiz. Zabıta 
vakaları istatistiklerine baktığımız zaman öl
dürmenin, silâhla öldürmenin ve yaralamanın 
arttığını müşahede ederiz. Nedir bunun sebep
leri? 

Bunun sebepleri, bir değerli arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, sadece tabanda yatan ekonomik, 
sosyal nedenler değildir. Bunun gerçek sebeple
ri Türkiye'nin nüfusunun artışı, Türkiye'de bir 
şehirleşme olayının teşekkülü, Türkiye'nin sos

yal bünyesinde asırların ve tarihlerin getirdiği 
gelenekler, görgüler, kan dâvaları itiyatları, sı
nır ihtilâfları kavgaları ve nihayet bu konuda 
uygulanan kanunların, diyelim ki kanuni ted
birlerin, müessir bir fonksiyon görmediği birer 
sebeptir. Biz meseleyi böylesine bir perspek
tifle görmüşüz, realiyeti tesbit etmişiz, ihtiyacı 
tesbit etmişiz ve bu konuda alınması lâzımgelen 
kanuni tedbirlerden birinin bu olması lâzımgel-
diğine inanarak bu 'tasarıyı huzurunuza getirmiş 
bulunmaktayız. 

Bugün iddia edilebilir mi ki, hiçbir arkada
şım iddia edemedi, bu kanun müessiriyetini 
muhafaza etmektedir ve bir sosyal ihtiyacı hak-
kiyle temsil etmektedir, tadiline lüzum yoktur. 
Bunu dememişlerdir ve gerçekten diyemezler. 
Şu halde bu tadil tasarısını getirmek doğrudur, 
haklıdır ve 6136 sayılı Kanun gerçekten müessi
riyetini kaybetmiştir. Ama, bu kanunu getir
mek, bu kanuni tedbirleri almak kâfi midir? El
bette değildir. Biz emniyet hizmet politikamızı 
bu konuda şu esaslara dayalı olarak yürütmek
teyiz : 

Madem ki Türkiye'de bir silâh edinme arzu
su vardır ve bu arzuya cevap vermek için bir 
silâh kaçakçılığı vardır, bunlar birer vakıadır. 
Türkiye'de silâh kaçakçılığı yoktur diye iddia 
edilemez. Şu halde kanuni bir tedbir alacaksı
nız, işleteceksiniz, elinizdeki kanun müessir ola
cak ve gerçekten bir ceza hukukunun tarifine 
sığan bir cezai müeyyide fonksiyonunu görecek. 
İşte getirdiğimiz tedbir bu. Ondan sonra, silâh 
kaçakçılığı ile, her türlü kaçakçılıkta olduğu 
gibi, silâh kaçakçılığiyle devamlı, metotlu, is
tikrarlı bir mücadele yapacaksınız. Bu da var 
bizim hizmet politikamızda. Trakya'da, Akdeniz 
sahillerinde, Karadeniz sahillerinde yaptığımız 
büyük operasyonlar bu hizmet politikasını iti
nayla yürüttüğümüzün delilidir. 

Diğer taraftan büyük silâh aramaları yapa
caksınız Bunu da bir tedbir olarak kabul etmişiz 
ve 6138 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre, 
39 vilâyetimizin sınırları içerisinde silâh arama 
kararları ittihaz etmişiz ve uygulama sahasına 
intikal ettirmişiz. Doğu ve G-üney - Doğu'da 5 
aydan beri yaptığımız tatbikatın sonunda, 
10 000 in üzerinde çeşitli silâhlar yakalamışız ve 
Doğu ve G-üney - Doğu'da silâhla suç işleme mik
tarları süratle aşağıya inmiştir. 

— 456 — 



C. Senatosu B : 85 30 . 6 . 1970 O : 1 

Diğer taraftan, bu kanuna dayalı olarak eli
mizdeki yönetmeliğe göre tabanca ruhsatı ver
me işi vardır. Bunu da tam ihtiyacın sınırları 
içerisinde ve dar bir ölçü içerisinde idare âmir
lerinin yetkilerini kullanmasını da bir tedbir 
olarak kabul ediyoruz ve bunları yaptığımız bir 
tamimle yürütmekteyiz, Bakanlığımın teknisyen
leri birkaç aydan beri bu kanunun ışığı altında, 
bu tadil tasarısının ışığı altında, yönetmeliğe 
yeni bir muhteva ve öz vermek için çalışmakta
dır. Eğer bu kanun Yüce Senatonun tasvibine 
iktiran ederse, kendisinin meriyeti ile beraber 
bu yönetmelik de meriyete girecektir. 

Bir arkadaşımız, bu kanunla şiddet getirili
yor, meseleler şiddetlerle değil, ekonomik ve 
sosyal nedenleri halletmekle çareye bağlanır, 
buyurdular. Biz hiçbir zaman, hiçbir şart altın
da şiddetin taraftarı olmadık, savunucusu olma
dık, şikâyetçisi olduk ve iktidarımızda da ne bir 
şiddet politikası, ne bu politikaya destek ola
cak bir kanun veya hukuk kaideleri tasarısı 
ile gelmedik. Şiddeti benimsediğimiz için de
ğildir ; ama bugün lüzumsuz yerlerde silâh ta
şıyarak, silâhla birtakım mücadeleler yapa
rak yakalanan insanların hiçbir hapis cezasına 
tabi tutulmaksızın 500 lira vermekle kurtul
duğu bir vakıadır. Ve silâh ruhsatsız olarak 
bunun için taşınmaktadır. İşte bu kanun onu 
önlemektedir. Bu kanuni tedbiri almazsanız, ya
nında ruhsatsız silâh taşıyan kimseyi yakaladı
ğınız zaman 500 lirayla bırakırsanız, bu mec
radan silâhlanma hareketleri neşvünema bula
caktır. Bu gayet tabiîdir ve hukuk mantığının 
rahatlıkla kabul edeceği bir realitedir. 

Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde görül
memiş derecede cezaların artırıldığı iddiası mâ
kul ve mesmu telâkki edilemez ve gerçeklere de 
uyamaz. Bugün fakültelerimizde beline ta
banca takarak Anayasamızın temel hak kabul 
ettiği öğrenme ve öğretme hürriyetini tehdide-
den kabadayılar vardır. Acaba bu sosyal ve 
ekonomik bir nedenle mi bu silâhı kullanmak
tadır? Geniş organizasyona bağlı silâh kaçak
çılığı vardır. Bunların tabanında ekonomik ve 
sosyal neden mi yatmaktadır? Yoksa bir anti-
sosyal hareketi sanat haline getiren insanların 
tavır ve davranışları mıdır? 

Şimdi, eğer üniversite reformunu yapmaz
sanız, bunlar tabancaları kullanır tarzında bir 

beyanın ve iddianın mantıki ve mâkul hiçbir 
yönü olamaz. Sayın Hazer çok doğru söyledi; 
kanunların hâkimiyetinde birleşmeliyiz, dedi. 
Kanunsuzlukları tasvibetmemeliyiz, dedi. Gö
nülden iştirak ediyorum ve bu kürsülerde çe
şitli vesilelerle, bilhassa aşırı cereyanlarla ya
pılacak mücadelede kanunsuzluğu teşvik ve 
tahrik etmemekte, kanunları hâkim kılmakta 
elele olmamız lâzımdır, ibu bir asgari müşte
rektir, burada birleşmeliyiz, demişizdir. Bu 
husustaki görüşümüzü ve kanımızı samimiyetle 
ve inançla muhafaza etmekteyiz. E... Şimdi 
bir taraftan kanunsuzluğu teşvik etmiyelim, 
kanunların müsamahasız tatbikmda bir ve be
raber olalım diyeceğiz, öbür tarafta üniversite 
reformu gelmezse, elbette bu hareketleri yapa
rım diyeceksiniz, o zaman asgari müşterekte 
birleştiğimizi iddia etmek mümkün değildir. 
Bir taraftan kanunların ve Anayasanın üstün
de, doğal haklar vardır, diyeceksiniz, toprak 
işliyenin, su kullananındır, diyeceksiniz, on
dan sonra da kanunsuzluğu teşvik etmemekte 
birleşelim, diyeceksiniz. Bunlar tenakuzlardır. 
Bu tenakuzlara düşmiyelim. Gayet samimiyetle 
söylüyoruz, üniversitede, fakültede arkadaşla
rının okuduğu sınıfa girerek hocasına tabanca
sını göstererek, «Foorm yapacağız, dersi terk 
et» diyen talebenin hareketlerine müsaade ede
cek miyiz? Bunun, şu davranışın ünicersite 
reformu ile bir alâkası var mı? Kaldı ki biz 
Üniversite Reformu Kanunu taraftar olduğu
muzu beyan ettik, üniversitelerimizden fikirle
rini istedik ve son revizyonları istanbul Üni
versitesinde yapılmaktadır. Ama şu hareketin 
arkadaşlarını ve hocasını ders verme ve görme
sine mâni olan, arkadaşlarını okutmak istemi-
yen, sokakta «Sosyalist Türkiye», «Bağımsız 
Türkiye», «Millî Demokratik Cephe», «Ger
çek demokrasi» diye bağıran, «NATO'ya hayır», 
«Amerika emperyalizmine hayır» diyen seslerin 
üniversite reformu ile uzaktan, yakından ne 
alâkası var muhterem arkadaşlarım? Gerekle
ri beraberce teşhis etmekte, evet gerçek bu-
dutf demekte büyük millî faydalar vardır. 
Birbirimizi itham etmekten, birbirimize hü
cum etmekten büyük milletimize gelecek bir 
istifade ve hayırlı sonuç tasavvur edilemez. 
Onun içindir ki, bu kanunda üniversitede, der
neklerde ve ona benzer yerlerde silâh kullanan 
ve taşıyanların cezai müeyyideleri artırılmış-

457 



O. Senatosu B : 85 30 . 6 . 1970 O : 1 

tır. Siz bu hareketleri önleyin, tabanca taşı
masın, derse mâni olmasın... 

Muhterem (arkadaşlarım, mütalâalarımızı ve 
iddialarımızı Türk hukuk mevzuatının çerçeve
si içinde yapmaya mecburuz. Bugün özerk 
olan bir üniversitenin fakültesinde Hükümet 
olarak, idare olarak önleme tedbiri almanız 
kanunen mümkün mü, üniversite rektörü ve 
fakülte dekanı müsaade ettmeden, talebetme-
den? Mümkün değil. Şu halde, bu önleme ted
birini almıyan başka kişiler olduğuna, sorum
luluklar başka müesseselere ve makamlara ait 
(bulunduğu bir hukukî realite olduğuna göre 
bundan da Hükümeti ve idareyi mesul tutmak
ta ne isabet, ne de insaf vardır. 

Yurtlarda silâhlar bulunuyor, yurtları ara
yan biziz, ama Devletin yurtlarını her zaman 
aramanız mümkün, ama üniversite özerkliğin
den faydalanan bir Siyasal Bilgiler Fakültesi 
yurdunu aramak bir mahkeme kararına vabes
te. Mahkeme karan ile aradınız, tam hukuk 
kaideleri içinde, her icraatınız kanuna uygun; 
üniversite özerkliği ve Anayasaya saygı yürü
yüşü tertibedildi. O M, o hâdisenin cereyan 
ettiği ana kadar ne Anayasaya saygısızlık, 
ne özerklik hukukunu ihlâl eden bir davranış 
vukubulmamıştı. Bir Orta - Doğu Teknik Üni
versite yurdunu arayabilir misiniz, canınızın 
istediği zaman bir baskın yapabilir misiniz? Ya
pamazsınız çünkü, her hareketinizi ve her ta
sarrufunuzu demokratik hukuk devleti ilkeleri 
içinde yapmaya mecbursunuz, Mahkeme kararı
na gideceksiniz. Binaenaleyh, aradaki farkları, 
yurtların tabi olduğu hukukî statüler içinde mü
talaalar beyan etmek gerçekçiliktir ve hukukî
liktir, 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; bu ted
birleri, bu kanunları getireceğinize toprak re
formunu getirin, işsizliğe mâni olun gibi,, umu
mi politikaya ait sözlerin münakaşasını yapa
cak değilim. Yalnız şunu ifade etmek isterim 
ki, Adalet Partisi iktidarı beş seneye yaklaşan 
bir zaman içinde Türk endüstrisini % 12 nispe
tinde artırarak, yüzbinlerin üstünde istihdam 
hacmi yaratmış, fakirlikle, cehaletle mücadele
nin büyük hizmetlerini vermiştir, Devlet arşiv
lerinde bunun rakamları yazılıdır. Bir ce.̂ a hu
kukunun kapsadığı ve bir sosyal ihtiyacın be
lirdiği konuyu tanzim eden bu kanun tasarısın

da, her zaman tekrar edilen siyasi hücumların 
tekrarından şahsan üzüntü duyduğumu ifade 
eder ve huzurunuza getirdiğimiz tasarının tas
vibini istirham eder. Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın İçiş-
îori Bakanı, 

Saym Komisyon görüşmeyeceksiniz. Son söz 
sayın senatöründür, Sayın Karaman buyuru
nuz, 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, saym senatörler; bir toplumda bozulan 
huzuru düzeltmek için, bozulan ic n-üvenlia-i ye-
rine getirmek iğin getirilecek her türlü kanuni 
mevzuat, alınacak her türlü tedbirler hi? şüphe 
yok ki, tasvip görecektir. Biz de meseleye bu 
açıdan bakıyoruz ve Sayın Bakanın konuşmala
rı sıvasında. geniş organizasyona dayanan silâh 
kaçakçılığından bahsetmiş olmalarını tasvibedi-
yorum, bu doğrudur. Yine konuşmalarının bir 
yerinde, son zamanlarda yaralama vakalarının, 
ateşli silâhlarla meydana gelen cinayetlerin art
makta olduğunu belirten sözleri de bir gerçek. 
Meseleye bu acıdan bakınca demek ki. Hükü
met toplumda iç güvenliğin bozulmakta oldu
ğunu görmüş ve bu gibi tedbirlerle güvenliği 
yerine getireceği kanaati içerisinde bu tasarıyı 
getirmişlerdir. Şahsan ben de bu kanaatteyim 
ve bu itibarla tasarının lehindeyim. 

Ancak, meseleyi bu noktada bırakmak kâfi 
değil. Hangi ahvalde silâh]anma çoğalır, silah
lanmayı çoğaltan, dolayısiyle toplumda huzur
suzluğu artıran sebepler nelerdir, bunları hepi
miz biliyoruz. Ama, benden evvel konuşan ha
tipler çeşitli yönlerden bu meselelere baktı]ar 
ve bâzı fikirler beyan ettiler. Silâhlanmanın 
birinci nedeni hiç şüphe yok, toplumdaki iç gü
venliğin bozulmasıdır, iç güvenliğin sağlam ol
duğu zamanlarda silâhlanma ihtiyacı yoktur. 
Bunun tipik misallerini yalan tarihimizde gör
mek mümkün. 1932 lerden sonra 1940 lara ka
dar Türk toplumunda silâhlanma ihtiyacı du
yulmamıştır. Yani iç meseleler halledilmiş, bir
çok yerlerde, eşkiya, şekavet buna benzer şey
ler kaldırılmış, memlekette tam. bir sükûn ve hu
zur meydana getirilmişti. Binaenaleyh, toplu
mun da bir silahlanmaya ihtiyacı yoktu. 

Bir dönem de 27 Mayısta olmuştur. Benden 
evvelki konuşmacılar arasında Saym Tığlı, çok 

— 458 — 



0. Senatosu B : 85 30 . 6 . 1970 O : 1 

güzel ifade ettiler. 27 Mayısta bütün vatandaş
lara radyolarla tebliğ edilmiştir, herkes elin
deki ateşli silâhı getirip teslim etsin, diye. Çok 
kısa bir süre içerisinde ve bir zorlama yapma
dan herkes silâhını teslim etmiştir. Diyarbakır 
vilâyeti kasa ve köylerinden bir tümeni teçhiz 
edecek kadar hafif ateşli silâh teslim edilmiş
tir. 27 Mayıstan 4 ilâ 5 ay sonra Millî Birlik 
Komitesi üyeleri yurt gezileri yaparken, ben 
de Doğu bölgesinde geziyordum, tik konuşmayı 
yaptığım Eleşkirt'te bir vatandaş, benim iç gü
venlik, silâh toplama konularına değinmemden 
sonra, bana şu karşılığı verdi; bu o günün 
22 - 23 Eylül 1960 tarihli Karaköse gazetele
rinde yazılıdır, o vatandaş bana şöyle dedi, 
«beyim o kadar rahata kavuştuk ki, şimdi bü
tün kapılarımızı açarak yatıyoruz, ama ben 
27 Mayıstan evvel gece yatarken öküzümün 
kuyruğunu tutarak yatıyordum, o kadar gü
vensizlik içindeydik. Günkü, hırsızlık vardı, 
şekavet vardı, mala,, cana saldırı vardı» 

Şimdi 1961, 1982, 1963 lerden sonra bu dü
zen yavaş, yavaş bozulmaya başladı. Yani 1961 
de tamamiyle bir güvenlik vardı, silâhlanma 
ihtiyacı yoktu. Ama ondan sonra 7/ava*. yavaş 
bozulmaya başladı. 

Türk toplumunun silahlanmasının birinci 
saiki evvelâ silâh taşıma merakıdır. Halkımızda 
bu merak var, eskiden kalma bir merak, 
gelenek böyle. Silâh taşımak efelik, kabada
yılık, erkeklik sayılıyor. Ondan sonra iç gü
venliğin bozulmuş olması, kan dâvalarının 
çoğalmış olması sebeboluyor. Bâzı hatipler 
sosyal ve ekonomik tedbirler alınmadan memle-
keteki silâhlanma yarışı durdurulamıyacak-
tır, dediler ve bâzıları da bu görüşe karşı 
geldiler. Endirekt olarak ilgisi vardır, arka
daşlarım. Silâhlanmanın birinci nedeni iç gü
venliğin bozulmasıdır ama, iç güvenliğin bo-
zolmasmm sebepleri arasında da hiç şüphe 
yok M, sosyal ve ekonomik bozukluklar gelir. 
Sosyal ve ekonomik bozukluklar ihtilâfları ço
ğaltır, anlaşmazlıkları çoğaltır, kanuni mese
leleri ve kan dâvalarını çoğaltır, nihayet si
yasi husumete de yol açabilir. 

Arkadaşlarım, hakikaten son yıllarda Tür
kiye ̂ de çok geniş bir silâhlanma yarışı var. 
var. Bu bir yarış halindedir, bu bir istek ha
lindedir. Bir uçağa biniyorsunuz, bir otobüste 

gidiyorsunuz, gar koridorunda yürürken her
kesin belinde bir tabanca görüyorsunuz. Mec
liste bu halde, her yer böyle. Silâh aslında 
medeni insanın taşıyacağı şey değil. Ben eski 
bir asker olarak, bu fikirle hayatım boyunca 
silâh sahibi olmadım, hiçbir zaman silâha para 
verip almadım ve bana 27 Mayısta Fransız 
Hükümeti tarafından ordu vasıtasiyle hediye 
olarak verilen bir silâhım oldu ve silâh taşı
mayı medeniyet icabı saymıyorum. Medeni 
insan silâh taşımaz ama, bu nihayet bir uy
garlık düzeyine, bir kültür seviyesine gelmiş 
insanlar için beM böyledir. Binaenaleyh bu
gün Türkiye'de bunun herkes için böyle bek
lemek mümkün değil. İç güvenlik bozulduk
ça, emniyetsizlik artıkça silâh taşımalar ço
ğalacaktır. Söylediğim gibi uçakta, otobüste 
her yerde bunu görmek mümkün. Yine son 
birkaç yıl içersinde Sayın Bakanın da ifade 
ettiği gibi, büyük şehirlerin etrafında bir 
şehirleşme hareketi var. Türkiye'de bu şehir
leşme hareketinden 15 - 20 sene sonra bir uy
garlık doğacak. Ama, bu şehirleşme hareketi 
ilk anda güvenlik meselelerini büyük ölçü
de zedelemektedir. Her an, her yere yetişmek 
mümkün olmuyor, hükümetler için ve bu
gün büyük şehirlerin etrafında özellikle is
tanbul'da geceknodu semtlerinde sabahlara ka
dar silâh atılmaktadır ve vatandaşlar hu
zursuzdur. Yakında Güney - Doğu bölgemizde 
bir kasabanın halkı ikiye ayrılarak birbi
riyle saatlerce süren bir silâhlı müsademe 
yaptılar ve işin garibi o bölgenin belediye 
başkanı da bir tarafın ele basısı idi. Sonra 
tutuklandı ve bunlar gazetelere geçmedi. Bu 
müsademede kullanılan silâhlar arasında ordu
da sesine alışılmadık ölçüde yabancı men
şeli hafif makineli tüfekler vardı. Yine mem
leketin bâzı bölgelerinde silâh araması yapan 
jandarma mensupları, arama kararı ile bir 
köye, bir köy evine veyahut bir kasaba evi
ne girdikleri vakit, misalleri olmuştur biline
memektedir, ama ben biliyorum, ilgililerden 

dinledim; yanında üç tane jandarma ve elinde 
arama kararı ile bir eve giren kumandan evin 
üst katında dört tane silâhlı ile başbaşa kal
mıştır. Silâhlılar «̂ Kumandan ne sen bizi gör, 
ne de biz seni görelim» demişlerdir. 

Memlekete asayiş bu kadar bozulmuştur. 
Köy [bölgelerinde jandarma karakollarının ya-
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nında bir düğün vesilesi ile binlerce mermi 
atılmaktadır ve jandarma karakolları ses çıka
ramamaktadır, çıkarmamaktdaır. Ve nihayet 
yine basma pek geçmedi, geçen sene Konya'
da Meram'da bir partinin iki hizibinin insanları 
silâhlı müsademe yaptılar. Bir partinin iki hiz
bi silâhlı müsademe yaptılar ve Konya gara
jından oldu, bu silâhlı müsademeler. Geniş öl
çüde bir silâhlanma var, arkadaşlarım ve ben 
size bâzı bilgiler aktarayım. Türkiye'de biline-
miyen büyük şebekeler silahlanmayı ve silâh 
kaçakçılığını teşvik etmektedir, çoğaltmaktadır. 
Sayın Başkanın birkaç sene evvel söylediği ta
lihsiz bir sözün belki etkisi olmuştur, ikiyüz bin 
insanın silâhlanmasından bahsedilmiştir, yan
lış da bir tarihî atıfta bulunmuştur, Fransa'dan 
bahsedilmiştir. Oysa Fransa'da, Cezayir'de Dev
lete karşı isyan ba_yrağmı açan ordunun Fran
sız hava meydanlarını işgaline karşı Fransız 
komünistleri silâhlanmıştır. Misalde ters düş
müştür, Türkiye'de silâh kaçakçılığı petrol is
tasyonları aracılığı ile yapılmaktadır, arkadaş
larım. Belki ilk defa duyuyorsunuz; petrol is
tasyonları aracılık yapmaktadır silâh kaçakçı
lığına, istasyonların bâzıları, özellikle yaban
cı menşeli istasyonlar aracılık yapmaktadır ve 
bu aracılık daha çok da Orta ve Doğu - Anado
lu'da olmaktadır, Karadeniz bölgesinde olmak
tadır. Bütün bu ağır şartlar bu kanunun Hü
kümet tarafından getirilmesinin nedeni olmuş
tur, yerindedir. Ama demek istemiyorum ki, 
cezalarla bir meseleyi halletmek mümkün olur, 
asla. Cezaları istediğiniz kadar artırın hiçbir 
zaman meseleleri, sorunları ortadan kaldıra
mazsınız ama, bir ölçüye kadar tedbir sayılabi
lir. önemli olan içgüvenliği sağlayıcı tedbirleri 
parti, meselesi gözetmeden, taraf tutuyor intibaını 
vermeden, şiddetle ve bir kanun insanı olarak 
iktidarların, idarecilerin bunu uygulaması ile 
mümkündür. Bu uygulama olmadığı sürece, 
hiçbir surette bu türlü kanuni tedbirlerle si
lahlanmaya önlemek mümkün olamıyacaktır. 

Silâhlanmanın toplumdaki bunalımı artıra
cağı muhakkak. Burada sayılan ve sonradan 
ilâve edilen spor gösterileri, üniversiteler, 
yurtlar her yerde silâhlanmadan ötürü mesele
ler daha da ağırlaşmaktadır. Silâhlanmanın, 
memleketin siyasi meselelerini de siyasi kamp
lar olarak alevlendirici nitelikleri vardır, Be
jim meselelerini, çeşitli siyasi görüş meseleleri

ni alevlendirici nitelikleri vardır. Ama, silâhlan
manın Türk vatanının bütünlüğünü bozucu, bü
tünlüğüne sarar verici ve hattâ dışarda başka 
türlü cereyanları da destekleyici yönleri var
dır. Sayın Bakanın, geniş organizasyona daya
nan silâh kaçakçılığı, sözünden elbetteki bu an
lam çıkmaktadır. Kanuni tedbirlerin ağırlaştı
rılmış olmasını uygun görüyoruz. Ama, hiçbir 
surette kâfi sebep değildir. Kâfi sebep, idareci
lerin, ilgililerin ve iktidarların hiçbir tâviz ver
meden meselelerin üzerine yürümesidir. Başka 
türlü bir çaresi yoktur. Aslında Türk toplumu
nun silâhlandığı dönemler, demokrasinin yanlış 
bir anlayışla, tâviz politikası anlayışı ile Türk 
toplumunun bir tâvizler silsilesi ile yürütülme
sinin neticesidir. Hangi dönemde demokrasi 
böyle anlaşılmıştır, geniş tâvizler verilmek is
tenmiştir, vatandaşı koruyucu tedbirler alın
mıştır? Bir jandarma karakolunun yanında 
binlerce mermi atılacak ve jandarma karakolu 
onun üzerine yürümiyecek. İşte, tu bir nevi tâ
vizdir. Ya orada bu işin takibediinıesine engel 
olan bir ilce başkanı vardır veya bir partili var
dır, şu vardır, bu vardır. 

Bu meseleler bu açıdan alınmadığı takdirde 
böyle kanuni müeyyidelere lüzum hâsıl oluyor. 
Buna rağmen kanunun tek bir aksak yönüne 
ben de temas etmek istiyorum. 

İlk konuşan arkadaşım Say m Tanyeri'nin 
de ifade ettikleri gibi, ruhsatlı olarak silâh ta
şıyanlara bu kanunla ceza getirilmiş olması son 
derece yanlıştır; hukuk kaidelerine ve kuralla
rına aykırıdır. 

Bu noktanın düzeltilmesi şartı ile diğer ta
raflarının doğru olacağı kanısındayım. Saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kara
man. (Alkışlar.) 

Muhterem senatörler, tasarının tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.., Kabul etmiyen-
ler... İvedilikle görüşülmesi hususu kabul edil
miştir. 
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6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 6136 sayılı Kanunun 6768 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Memleket içinde kama, han
çer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı ve ben
zerleriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali 
memnudur, 

Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline 
zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca 
damgalanma dıkça satışa çıkarılamaz. 

Münhasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar 
ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermi
leri, ev levazmatmdan olan veya tababet ve sa
nayide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla ben
zerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

Yivli av tüfekleri bu Kanunun 7 nci madde
sine göre ruhsata tabidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?... Sayın Bilgen, buyurunuz. 
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Etrafta olan bâzı hâdiselerden gördükleri
miz ve bazan da gazetelerden işittiklerimiz, 
okuduklarımız neticesi «'bunların oyuncak ta
banca oldukları anlaşılmıştır» deniliyor. Ye
dekli zaten bıçakların da böyle dalaverelisi 
vardır. Suç işleniyor, portatif bir tetik tertiba
tı, yakalanma esnasında o oyuncak vasfını ve
recek olan kısmı eklendiğinde yakalanırsa ha
kikaten polis de suçlu olarak yakalıyamamış 
oluyor. Meselâ, bir yurtta hâdise olmuştu, bir 
kısım talebe yurttan bir kısım talebeyi dışarıya 
attılar. Bir basın toplantısı için dışarıya çıka
rılan talebeler bize telefon ettiler, gittik, gaze
teciler de gelmişlerdi. Mesele hulâsa olarak şu: 
Diyorlar ki, efendim, silâhlanıyoruz, oyuncak 
tabancalar filân var, açık konuşuyorlar, Hükü
met bizi koruyamadığından, biz kendimizi ko
rumaya mecbur oluyoruz, dediler. Biz onları 
bıraktık, gazetecileri yanımıza alarak bu defa 
karşı tarafa, itham ettikleri yere gittik. Aynı 
şeyi onlar da söylüyorlar. Biz kendi hayatımı
zı korumak için silâhlanıyoruz, yolları da ko
lay, dediler. 

Yine bîr gün hastanenin bahçesinde kendi
sine sarkırtılık eden bir adamı, bir kadın çekip 
vuruyor. Halkın içinde söylediği de şu; bu ta
banca da muaddelen, oyuncak tabancadan çev
rilmiş; vaktiyle bir defa tekerrür etmiş bu sar
kıntılık hâdisesi, aynı yolda karşılaştıkları adam 
tarafından, Şikâyet etmiş, aldırış etmemişler. 
Şikâyet ettiğim zaman hakkımı arıyacak bir 
Hükümet mi varki şikâyet edeyim, diyor ve çe
kiyor vuruyor. Hâdise karakola intikal ediyor. 
Belki de, onun da yine, nasıl oldu bilmiyorum, 
elindeki tabanca sonunda oyuncak bir tabanca 
olabilir. 

Ben sırf bu noktada Sayın Bakanımızın dik
katini çekmek için durdum. Türkiye'de böyle 
bir oyun var, menşei hep dış memleketlerdeki 
silâh fabrikalarıdır. Her halde oyuncak ithalin
de de bir kontrol yapmak gerekiyor kanısın
dayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bil
gen. 

Sayın Özden, buyurunuz, efendim. 

EKREN ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; benim bir tereddü
düm var, burada, bu 4 ncü maddede. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bu kaçak silâh imalinde, bir 
noktada hatırlatma yapmak için söz aldım. 

Oyuncak ve ev eşyası adı altında bıçak ve 
saire yapılıyor. Oyuncak adı altında tabanca
lar satılıyor. Bu tabancaların, Ankara'da, is
tanbul'da bulunması mümkündür. 800 liraya 
oyuncak tabanca satılıyor. Her halde bu oyun
cak tabancayı 800 liraya alan, bunu bir oyun
cak tabanca olarak kullanmayacaktır ve hele 
bunu bir çocuk oynamıyacaktır. Tetik tertiba
tında küçük bir değişiklik yapıldığı takdirde, 
normal bir silâh oluyor ve bugün Türkiye'de 
en çok kullanılan silâhlardan bir tanesi de bu 
şekilde değiştirilmiş silâhlardır. Bunların mar
kası da yabancı. Memleketimizin bâzı yerlerin
de yapılan silâhlar, doğrudan doğruya silâh 
diye yapılıyor. Ne maksatla yapılıyor ise yapı
lıyor, gidiyor. Sanıyorum ki, yabancı silâh fab
rikatörlerinin burada bir oyunu var. Büyük dö
küm fabrikalarında tam olarak, dört başı ma
mur bir şekilde silâh hazırlanıyor ve dediğim 
gibi tetik tertibatında küçük bir değişiklik ya
pılarak piyasaya sürülüyor. 

— 461 



C. Senatosu B : 85 30 . 6 . 1970 O : 1 

«Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline 
zabıtaca müsaade edilir...» Bu tamam. «... ve 
bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çıka
rılamaz.» 

Bu nasıl damgalanacak? Bu bıçaklar, ka
malar, bir soğuk damga ile mi damgalanacak, 
nasıl olacak? Bunun tatbikatı biraz müşkülât 
olacak gibime geliyor. Bu damgalar, her vilâ
yette ayrı ayrı mı olacak? Devlet bu damgala
rı nerede imal edecek, nasıl yapılacak? Bunun 
da bir talimata bağlı olması lâzımgelir. Burada 
biraz bir talimat verirseniz tatbikatçılara bir ışık 
tutmuş olursunuz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın öz
den. 

Sayın Bakan, suale bulunduğunuz yerden 
cevap everebilirsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, bu metin 
halen meri olan kanunda vardır, yani 4 ncü 
maddede vardır ve uygulanmaktadaır. Zabıta
mız bunları damgalamaktadır. Nasıl damgala
nacağı da bir tamimle ilgililere direktif şeklin
de verilmiştir. Halen filbal uygulanmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 

Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci mad
dede kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — 6136 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Adlî mercilerce müsaderesine 
karar verilen veya zabıtaca her hangi bir su
retle ele geçirilen ateşli silâhlarla mermiler ve 
bıçaklar ayniyat makbuzu mukabilinde Millî 
Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Kumandanlığının ihtiyacı bu silâh ve mer
milerden Öncelikle karşılanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?... Yok. 2 nci maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 2 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — 6136 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — Her kim, bu kanunun şümulü
ne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 

memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya 
bunların memlekete sokulmasına tavassut eder 
veya bunları 3763 ve 5591 sayılı kanunların hü
kümleri dışında memlekette imal eder veya 
bu suretle memlekete sokulması veya memleket
te imal edilmiş olan ateşli silâhlar veya mermi
leri bir yerden diğer bir yere nakleder veya 
yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse 
iki yıldan dört yıla kadar hapsolunur. Ve 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı 
ile teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler 
veya teşekküle mensubolanlar tarafından sözü 
geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hak
kında yedi yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. 

ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha 
fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada 
yazılı suçları işlemeleri halinde beş yıldan on 
yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu madde tatbikatında 1918 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti
yen sayın üyeleri takdim ediyorum. 

2 nci maddenin müzakeresi sırasında Sayın 
Pırıltı yazı. ile, şimdi 3 ncü madde okunduktan 
sonra Sayın Karaman, Sayın Özden söz istemiş 
bulunmaktadırlar. 

Sayın Pırıltı, buyurunuz, efendim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; maddede bende
nin tereddüte düştüm, şu şekilde. 

Ruhsatlı tabancalara yılda 8 kutu mermi ve
rilmektedir. Bu 8 kutu mermi 200 aded yapar. 
Her hangi bir kişinin hâtıra ve bizzat edindiği 
silâh olduğunu kabul edelim, yılda 200 mermisi 
olacak; 200 mermiyi ruhsatlı olarak almış ola
cak. Bunun bir yerden bir yere nakli her hangi 
bir sebeple de bahis konusu olabilir. Biz bu
rada «bir ticari maksatla» dememiş bulundu
ğumuza göre, bu silâhların ruhsatı sahibi her 
hangi bir şekilde oğlu veya yakini ile bu mer
mileri gönderirken yakalandığı zaman, mad
denin metnine göre, bence mahkemenin bu ya
kalananları mahkûm etmesi icabeder. «Bir ti
cari maksatla» diye bn* kaydın konulmasında 
fayda mülâhaza ediyorum. Hattâ, kendisine 
müsaade ile verilmemiş olması, kaydını da ko-
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yarsak daha isabetli olur gibime geliyor. 
Bu arada Sayın Bakandan bir istirhamda, 

hattâ temennide bulunmak istiyorum. 
Arkadaşlar, 200 mermi çoktur. Hakikaten 

tabanca taşıyan bir kişinin yanında belki 25 mer
misi olabilir. Ama, bunun 200, teraküm ettiğini 
düşününüz, her yıl 200 tane alacak, yıllarla 
çarptığınız zaman belki de 5 senede 1 000 mer
miyi elinde bulundurur hale gelecektir. Makina 
Kimya Endüstrimizin belki kazanç yolu ama, 
ne olursa olsun bence yılda bir verilen mermi 
istihkakı çok fazladır, Bunu da azaltmakta 
fayda mülâhaza ediyorum. Madde metnine, 
«ticari maksatla veya müsaadesiz» kaydını ta
şıyan bir ibarenin girmesinin maddeye vuzuh ve
receği kanaati vardır, bendenizde. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Pırıl
tı. 

Sayın Karaman, buyurunuz, efendim.. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bir mad

di hata vardı, ona temas edecektim, durumu bil
dikleri için vazgeçtim. Zira metin doğru okun
du. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kara
man. 

Sayın özden, buyurunuz, efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Sayın içişleri Baka
nı arkadaşımız tümü hakkındaki tenkidlere ce
vap buyururken, asgari müştereklerde birleşe
lim, bu bizim için faydalıdır. Daima bunu 
söylemişizdir. Memleketin ilerisi için, bundan 
başka çare yoktur, diye buyurdular. 

Biz de aynı kanaatteyiz. Hiç başka bir şey 
düşünmüyoruz. Ama her nedense iktidar bu 
asgari müştereke de yanaşmıyor, işte asıl me
sele buradadır, iktidar evvelâ gelecek söyliye-
cek. Bizim anlaşmak istediğimiz, memleketin 
kurtulması, için, bu bunalımdan meselelerimiz 
şunlardır; evet bunlarda mutabıkız. Nasıl bir 
çözüm noktası bulacağız işte onu sizler yapa
caksınız, Biz ifade etmişizdir. Meselelerimiz 
nedir; ifade etmişizdir. Ama yalnız ifade et
mek, yalnız sizin buyurun beyler demeniz kâfi 
değil. Pekâlâ bütün partiler, ileri gelen parti
ler, Meclislerde grupları olan partiler şefleri ile, 
ileri gelenleri ile bir araya gelip Türkiye'nin 
meselelerini münakaşa edebilirler bir sonuca va

rabilirler. Ama bu iktidardan gelecek bizden 
değil. Biz ifade etmişizdir, çok seneler evvel 
söylemişizdir; ama yuvarlak masa etrafında 
imza verip bu imzalardan nükûl ederek tatbi
katta başka muamele yapmayı ben tervicet-
mem. Bu, hâdiselerde mevcuttur. Bunu istit-
raden söylüyorum. 

Bir ufak mesele de arz edeyim. Buyurdular 
ki; nihayet üniversite reformu meselesini bura
da müzakere edecek bir vaziyet yoktur. Biz 
bir kanun getirdik, tatbik edilen kanun yeter
sizdir. Bu kanunun cezalarını teşdit ediyoruz. 
Doğrudur, bu fikirlerine iştirak ederim. Kendi
lerinden evvel ben bunu hissetmişimdir ve arz 
ettim, bir değiştirge teklifi de yaptım. Ama 
şimdi dosyanın içinde bu yok. Bulacağız, Ka
naatim şudur ki, bugünkü müeyyide kâfi değil
dir. iş alevlenmiş bacayı sarmıştır. Ama bir 
ufak nokta var. Belki sizin için ufak ama benim 
için çok büyük. Zabıta taraf tutmamalıdır. Za
bıtanın taraf tuttuğunu hâdiselerde görüyoruz. 
Anık açık meydandadır. Bir heyet olarak tet
kik ettiğimiz Devlet Mühendislik Mimarlık Aka
demisi olayında zabıtanın feryatlara rağmen 
hiçbir suretle yardıma koşmadığı meydandadır. 
Şahitler de meydandadır. Şimdi burada bulu
nan bir genç öğrencinin Hükümetin kuvvetleri
nin kendisini himayeden kaçındığını anlayınca 
ve bu olaylar birbirini takibedince ne yapa
caktır beyler? Bana söyleyiniz. Nefis mücade
lesi, meşru müdafaa bir haktır. Kanun bunu 
tanıyor. Bu itibarla siz milleti, bilhassa genç
leri meşru müdafaa vaziyetine sokmamaya mec
bursunuz. Soktunuz mu getireceğiniz tedbir 
bir kıymet ifade etmez. Bunu söylemek istedim. 
Tavzihen arz ediyorum, 

Şimdi gelelim bu meseleye: Bir teklif arz 
ettim; makbul olur olmaz onu bilemiyorum. 
Yalnız cezaları söyle huzurunuzda aydınlığa ka
vuşturmak isterim. Bu ikinci fıkrada ki. hü
küm, uyuşturucu maddeler hakkında ki kanun
da da vardır Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 
1918 sayılı Kanunda da vardır. Böyle her te
şekkül hakkında cezalar teşdit edilmektedir. 
Tamam o doğru. Ama cezalar bu kadar büyük 
değildir. 7 seneden 15 seneye kadar. Şimdi kı
sa kısa, zamanınızı almamak için arz edece
ğim. Meselâ, din hürriyeti aleyhine işlenen suç
lar; burada Ceaa Kanununun 175 nci maddesin
de yazılı, 200 liraya kadar ağır para cezası. Ge-
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çiyoruz; zimmet suçu bir sene ağır hapis; ora
dan başlıyor. Yani hiçbir saman 7 seneden baş
lamıyor; ki, Devletin parasını zimmetine geçi
ren. Ondan sonra rüşvet, 112 nci madde; uzun, 
okumaya başlamıyorum. Burada onun için de 
hafif bir ceza var. Ağır hapis cezası 4 seneden 
aşağı olamaz, diyor. Onun da asgari cezası 4 se
nedir. Ondan sonra geçiyorum; evrakta sahte
kârlık. Bu sahtecilik suçu, bu silâh taşımadan 
elbette ki büyük bir meseledir. Bu da 3 sene
den 10 seneye kadar ağır hapis cezası; 5 sene
den 10 seneye kadar. 15 sene değil, Ondan 
sonra, demin arz ettim, arkadaşlarım beni ikaz 
ettiler, 456 ncı madde. Bakınız 2 seneden 5 se
neye kadar hapis cezası. Eğer fiil daha başka 
bir şekil alırsa. 10 seneye kadar ağır hapis ce
zası; 5 seneden 10 seneye kadar ağır hapis ce
zası, 3 ncü fıkrası. 

Geçiyoruz 461 nci maddeye, bu da yine ha
fif, hiçbir zaman 15 sene falan yok. Ondan 
sonra, yağma, yol kesmek ve adam kaldırmak, 
ki en büyük suçlardan birisidir, adam öldür
mekten sonra gelir. 496 ncı madde: 15 seneye 
kadar ağır hapis. Yani bir adam, her kim men
kûl bir malın ziliyetini veya cürüm mahallin
de bulunan bir başkasının cebir ve şiddet kulla
narak veya şahsan veya malen büyük bir teh
likeye düşürecek beyanı ile tehdidederek o malı 
teslime yahut o malı kendi tarafından zaptına 
karşı sükût etmeye mecbur kalırsa; 5 seneden 
15 seneye kadar ağır hapis. Bu dünya ceza hu
kukun da en büyük yeralan cezalardan birisi
dir. E, bu ceza nedir? 5 seneden 15 seneye ka
dar ağır hapis. Burada nedir? 7 seneden 15 se
neye kadar ağır hapis. Çok rica ederim, bu ka
dar ağır bir cezajn kabul etmek mümkün değil
dir. Onun için bir önerge takdim ettim, burada 
hiçolmazsa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 
verilmesi kâfidir, kanaatindeyim. Bu kadar ağır 
bir cezayı ne hâkimler tatbik edebilirler, ne siz
ler de işeyebileceksiniz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden. 

3 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Hükümet adma zatiâliniz görüşeceksiniz, 
bulunduğunuz yerden de görüşebilirsiniz, Sayın 
Bakan. Yalınız bir dakikanızı rica edeceğim, 
saat 19,00 a beş var müddetimizin uzatılması 
için bir takrir var, takriri okutacağım müsaade 
ederseniz. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin müzakere edilmekte olan 

1449 Sıra Sayılı kanun tasarısının görüşülüp oy
lama işlemleri bitinceye kadar devamını arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir, efendim. 

Sayın Bakan buyurunuz, efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, evvelâ Sa
yın Pırıltı'nın temas ettiği bir notaya arzı cevap 
etmek isterim. Bahsettiği mermi adedi konu
su, yönetmeliğin bir maddesine taallûk etmek
tedir. Umumi maruzatımda ifade ettiğim gibi, 
bu yönetmelik bu kanunumuz meriyete girdikten 
sonra bir ıslaha tabi tutulacaktır, o zaman bunu 
dikkate alacağız. 

Sayın özden'e gelince; buradan polemik yap-
mıyacağım, ama kanunların üstünde ve Anaya
sanın üstünde hiçbir şeyin olmadığını, hürriyeti 
ve demokrasiyi sevenler her yerde ve her hâdi
sede ilân etmeye mecburdur. Benim asgari 
müşteketen kasdım budur. 

Zabıta, tarafsız ve hukuk kaidelerine uygun 
olarak hareket etmenin talimatını defalarca ta
rafımızdan, Hükümetimizden almıştır. Yıldız 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Okulunda zabı
tanın alâkasızlığı mevzuubahis değildir. Top
lum zabıtası onların istediği bir mesafede nöbet 
tutmuştur. Ve biz bu hâdise üzerinde o kadar 
hassasiyetle, itina ile durmuşuz ki, mütecaviz
leri destekliyen dernekler tarafından istenilmi-
yen insanlar olarak ilân edilmişiz. Bundan gu
rur duyarız, vazifemizi bu anlayışın içinde yap
tık. Ama, ne yapsın bunlar, tabanca kullan
masın, ne yapsın bu adamlar, yarıcı, parçalayıcı 
âlet kullanmasın der isek kanunsuzluğu teşvik 
ederiz. Şikâyetleri ne ise, hukuk kaideleri nis-
betindo Hükümet ve idare onu alır. 

Şimdi cezanın ağır olduğuna gelince; arka
daşım birçok misâller söyledi, ama ferdî suçla
rın cezalarını söyledi. Bahsedilen nıüştemi bir 
suçtur, bir teşekkülün yapacağı bir suçtur ve 
halen bu cezai müeyyideler, 1918 sayılı Ka-

— 464 — 



0. Senatosu B : 85 30 . 6 . 1970 O : 1 

çakçılığın Men ve Takibine dair olan Kanunun 
27 nci maddesinde aynen mevcuttur ve nıer'idir. 
Biz aldık. Binaenaleyh, Türk mevzuatına ye
ni bir cezai müeyyide getirmiyoruz. 1932 yılın
dan beri tatbik edilmekte olan bir metni, bir 
tedvin sanatının icabı olarak, bir maddenin ted
vininin tabiî iktizası olarak koymuş bulunuyo
ruz. Arkadaşımın hayretle karşılamasını ben de 
doğrusu hayretle karşıladım, arz ederim. 

BAŞKAJtf — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Muhterem senatörler, 3 ncü madde üzerinde 

bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
3 ncü madde, 12 nci maddenin 2 nci fıkra

sındaki cezanın 2 yıldan 5 yıla kadar şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir, efendim. 

3 ncü maddeyi okuduğumuz şekliyle oyları
nıza arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... 3 ncü madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 4. — 6136 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine muha
lif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermi
leri satanlar, satmaya tavassut edenler, satına
lanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkın
da bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 500 lira
dan 2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmo-
lunur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü 
madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 5. — 6136 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümle
rine muhalif olarak 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak ve benzerini memlekete sokar, sokmaya 
teşebbüs eder veya bunların memlekete soîral-
masına tavassut eder veya bunları memlekette 
imal eder veya bir yerden diğer bir yere nakle

der veya yollar veya nakletmeye bilerek tavas
sut ederse bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezas1. ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci madde 
kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 6. — 6138 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine muha
lif olarak 4 ncü maddede yazık olan bıçak ve 
benzerlerini, satanlar, satmaya tavassut edenler, 
satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar, 
hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 250 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve 
benzerlerini kullanma maksadı dışında satan
lar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, ta
şıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza .arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 6 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

Ek madde — Üniversite; resmî ve özel 
yüksek okul, akdemi ve her türlü eğitim ve 
eğretim müesseselerinde, öğrencilerin toplu ola
rak ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerde, 
derneklerle bunlara bağlı yerlerde ve bunların 
toplantı ve kongrelerinde; her türlü spor müsa
bakalarının yapıldığı yerlerde; kanuna uygun 
veya kanuna aykırı olarak grev veya lokavt 
yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarda yazılı 
olan yerlerin, müştemilâtında : 

1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silâhla
rı, bunlara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı 
olan bıçak ve benzerlerini T. Ceza Kanununun 
264 ncü maddesinde yazılı olanları taşıyan ve
ya bulunduranlar hakkında, kanunda belli edi
len cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde, 6136 sa
yılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde ve T. 
Cez Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı 
olanları, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
1 nci ve 2 nci bendlerinde gösterilen görevliler 
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ile, Ordu, Emniyet ve Jandarma mensupları dı
şında, ruhsatlı olsalar dahi, taşıyan veya bulun
duranlar hakkında, kanunda daba ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla 
kadar hapis cezası hükmoîunur. 

BAŞKAN" — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?.. Sayın Tanyeri 'buyurunuz efen
dim. 

SALİH TANYEEİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; kanunun tümü üze
rinde yaptığım konuşma sırasında Hükümet 
tasarısında yer almıyan ve fakat Adalet Komis
yonunda yapılan bir öneri ile kanuna ithal edi
len bu ek madde üzerimde durmuş ve bunun 
uygulamada bâzı vahîm neticeler, masum vatan
daşları zarardide edecek, mağdur edecek bâzı 
vahîm neticeler doğuracağını işaret etmiştim. 
Nitekim benden sonra değerli fikirlerini beyan 
eden sayın hatiplerden bâzıları da bu vahamete 
dikkat:! çekmiş oldular. Bu maddenin en vahîm 
tarafı şüphesiz ki, ruhsatlı olsa dahi tabanca taşı
mayı ceza tehdidi altına koyan ikinci bendin 
hükmüdür. Uzatmıyacağım, demin işaret etmiş
tim, hüsnüniyetle ve hiçbir kastı cürmiyeyi haiz 
olmaksızın sırf Devletin kendisine resmen ver
miş olduğu taşıma belgesine güvenerek ve de 
nefsini korumak maksadiyle cebinde tabanca ile 
bir topluluğun yanında bulunan veya bir maça 
g.ılen bir kimse yakalanacak ve iki yıla kadar, 
bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunacak. Bu çok ağır, çok vahîm ve vatandaş
ların vicdanını sızlatacak bir hüküm. Bu husus
ta maddeyi yumuşatacak, daha iyi işliyebilecek 
bir önerge takdim ettim; sayın senatörler bu 
önergeme iltifat buyururlarsa bu vahamet kıs
men önlenmiş ve hiçbir kastı cürmiyeyi haiz al
maksızın, cebinde ruhsatlı tabanca ile tesadü
fen oraya gitmiş bir vatandaş da iki yıla kadar 
hapsolmak tehlikesinden kurtulmuş olacaktır. 
Şimdi okunacak olan önergeme iltifat buyurma
nızı saygılarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan
yeri, 7 nci madde üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Sayın Komisyonun bir diyeceği?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MECDİ 
AGUN (Bize) — Yerinde bir maddedir, içtimai 
mülâhazalarla 'bu madde böyle sevk edilmiştir. 
Belinde silâh olan böyle topluluklara katılma

malıdır, dikkatli olmalıdır, bunu temin etmek 
için tu madde sevk edilmiştir, yerindedir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon. Efendim, 7 nci madde üzerinde önergeler 
vardır okutuyorum. 

Başkanlığa 
7 nci maddede ek madde içinde geçen ruh

satlı obo dahi kelimelerinin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının madde 1, ek 

madde 2 nci fıkradaki, «ruhsatlı olsalar dahi» 
3C3Lİııün kaldırılmasını arz ederim. 

Tabiî üye 
Suphi Karaman 

Başkanlığa 
7 nci madde ek madde «her türlü spor müna

sebetlerinin yapıldığı yerlerde», ibaresinin mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Yüksek Başkanlığa 
1449 sıra sayılı kanun tasarısının ek mad

desinin 2 'numaralı bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

2, Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sa
yılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde ve Türk 
Ceza Kanununun 284 ncü maddesinde yazılı 
akılları, 81S8 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
1 nci ve 2 nci bendlerinde gösterilen görevliler
le ordu, emniyet ve jandarma mensupları dışın
da taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanun
da daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası hükmoîu
nur. Bu gibi yerlerde ruhsatlı silâhını meşru 
müdafaa dışında kullanan kimse 6 aydan 1 yı
la kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu si
lah kullanılmasından bir suç husule gelmişse 
.faile Ceza Kanununda yazılı cezanın iki katı 
hükmoîunur. 

BAŞKAM — Sayın Tanyeri'nin önergesi üze
rinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. Önergeyi oy-
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lannısa arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Sayın tözden'itfi Sayın Karamanla aynı ma
hiyette olan önergesini okutuyorum, oylarınıza 
arz edeceğim efendim. 

(İstanbul Üyesi Ekrem Özdenin ve Tabiî 
Üye Saphi Earaman'm önergeleri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye .. Yok. Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MECDi 
AGUN (Rize) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Sayın 
Komisyon katılmıyorsunuz. Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Komisyon Başkanının ikazlarına çok teşekkür 
ederi'm, bizi uyardılar. Yalnız şunu da ifade 
etmek isterim, içtüzükte böyle bir Başkana mec
buriyet tahmil eden madde yoktur. Ama, şüp
hesiz ki, Sayın Komisyon Başkanının ve Hükü
metin mütalâasının alınmasında da isabet var
dır; bizi bu âsabetli yola götürdükleri için Sa
yın Başkana teşekkür ederim. 

Sayın Başkan ve Sayın Hükümet katılmı
yorlar, önergeye. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner-
£0 kabul edilmemiştir, efendim. 

Sayın özdenin bir önergesi! daha vardır oku
tuyorum efendim. 

(İstanbul Üyesi Ekrem Özden'iaı ikinci öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Sayın Komisyon Başkanı katı
lıyor musunuz, efendim 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MECDİ 
AGUN (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Muğla) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, önergeye 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor
lar önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir, 
efendim. 

Muhterem senatörler, mukaddem okunduğa 
tarzı ile 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci madde ka
bul edilmişti*, efendim. 

Madde 8. — 6138 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici 6 nci madde eklenmiştir : 

Geçici madde 6. — Bu kanunun 1 nci mad
desiyle 6133 sayılı Kanun hükümleri kapsamı
na alman yivli av tüfeklerini! ellerinde bulun
duranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
toıı itibaren üç ay içinde mahallin en büyük 
mülkiye âmirine teslime mecburdurlar. 

G136 sayılı Kanunun 7 ve 11 nci maddeleri 
hükümlerine göre taşıma veya bulundurma için 
izin alanların yi*vli av tüfekleri taşıma veya bu
lundurma belgesine bağlanarak sahibime iade 
olunur. Diğerleri, gerçek karşılıkları ödenerek 
Devletçe satmalmır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
cayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Ettmiyenler... Madde 
kabul edilmaştir efendim. 

Madde 9. — B ukanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ncu mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Hadde 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BALKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
iiyen.-jayın üye?.. Yok. 10 ncu maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
!sr.. 10 ncu madde kabul edilmiştir efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Sayın Mumcuoğlu buyurunuz 
efendim. 

HAL ili MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; vaktin 
bar hayli Jlsrlediği bu saatte fazla konuşmıya-
cağım. Kısaca görüşümü arz etmek üzere huzu
runuzdayım. Bir iki noktayı belirtmekte yarar 
görüyorum. 

Suç sosyal bîr olaydır. Hiçbir zaman şid
detli cezalarla suçların önlendiği görülme
miştir. 1953 yılında Ceza Kanunumuzda 6123 
tayıüı Kanunla cezalar artırıldı. Değerli sena
törler, hiç yarar sağlamadı. Bugün 6136 sa
yılı Kanunda cezalar hakikaten, ceza adale
tine uygun olmıyan bir fikirle ve mücerret, 
cemiyetimizi huzursuz kılan hâdiseler ne
deniyle, Hükümet meşgul oluyor, tedbirler alı-
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yor denmesi için cezalar artırılıyor. Şimdi, j 
8136 sayılı Kanunu ihlâl hareketlerinin mü
cerret, cezaların kifayetsizliğinden olduğu ile
ri 'sürülebilir mi? Bu suçların özellikle sos
yal ve ekonomik nedenleri üzerine eğilmedik-
ç& Hükümet, bu bir yarar sağlamıyacakiır. 

Kanunda çelişki de vardır. «Üniversite; I 
resmî ve özel yüksek okul, akademi ve her tür
lü eğitim ve öğretim müesseselerinde» silâhlı 
"bulunanlar. Peki, muhterem senatörler; çok | 
yakın bir zamanda akademide vukua gelen va-
hmı olayların failleri mabetten çıkıp geldiler. 
.Neden, mabetlere silâhlı girenler, mabetlerden 
silâhlı çıkanlar bu maddenin şümulüne alın
madı? Şimdi, bir sual tevcih edilebilir? Niçin 
siz böyle bir tadil önergesi vermediniz? De
ğerli arkadaşlarım, bunda hiç yarar görme
dim. Çünkü, verilen önergelerin akıbetini mü
şahede ettik; Millet Meclisinden geldiği gibi 
metnin çıkarılması gayreti var. Sayın Ba
kan, «efendim, biz iktidar olarak sosyal ve 
ekonomik nedenler üzerinde de ehemmiyetle 
duruyoruz, nitekim; iktidarımızın beşinci yılı 
sonunda endüstri alanında % 12 oranında bir 
gelişme kaydettik» buyurdular. Eğer, bu tes-
bitimde hata varsa bağışlamanızı istirham ede- i 
rim, ama dikkatle takibettim. 

ve bu kanunla 27 Mayıs inkılâbında yapıldı
ğı gibi silâhların teslimi bir süreye bağlanarak 
istenir, ondan sonra teslim etmiyenlerde silâh 
bulunduğu takdirde ağır müeyyidelere bağla
nabilir ve bundan şu kanundan beklenen yarar
dan fazla yarar sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, kısa da olsa bir va
zife ifasıyla mâruzâtta bulundum kanısında
yım, Yüce Senatoya saygılar sunar, teşekkül
lerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mum-
cuoğlu. Muhterem senatörler, Sayın Mumcu-
oğlu, konuşmasının bir paragrafında, Cumhu
riyet Senatosuna verilmiş olan bir kanun tek
lifinin kaybolduğundan bahsetmektedirler. Bu 
vakıa hakikate uygun değildir. Sayın teklif 
sahibi konuşmasında mevzuu dile getirdi. Sa
yın teklif sahibinin beyanları zabıtlardan o 
dakikada çıkartıldı ve Sayın Başkana iletildi. 
Mesele tesbit edilecek ve Yüce Senatoda tek
lif sahibine malûmat takdim edilecektir. Sayın 
laumcuoğlu'nun da bıı hakikate varmasını bil
hassa, rica ediyorum. 

HAYîti MUMCUOĞLU (Terikdağ) — Te
şekkür ederim, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem Kutlar, tümü üze-
Î inde lehte görüşeceksiniz, buyurun efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 6136 sayılı 
Ateşli Silâhlar hakkındaki Kanunun değiştiril
mesi dolayısiyle söz almamın sebebi şudur : 
1969 ve 1970 bütçe müzakereleri sırasında bu 
kanunun bugünkü cemiyetimiz hayatına uymı-
yan kısımlarının değişmesi temennisinde bulun
muştum. Bu temennimizi yerine getirdiğinden 
dolayı Sayın Bakana, Hükümete sonsuz şükran
larımı arz ederken, kanun hakikaten şümulü 
düşünülmüştür. 

Sayın Bakan, biraz evvel verdikleri bir iza
hatta bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yö
netmeliğin değişeceğinden bahis buyurdular. 
Yönetmelik değişeceğine göre istirhamım şu
dur; 

Bugünkü yönetmelikte vesika arazi mikta
rına, vergiye ve birtakım iştigallerle ilgili ola
rak verilmektedir. Uzun seneler idari tatbikatta 
edindiğim kanaat şudur ki, vesikalı silâhla hiç
bir zaman suç işlenmez. Onun için idare âmir
leri vesikaları verirken, yönetmelik de ona göre 
tanzim edilirse, daha ziyade ehli namus insan-

Muhterem arkadaşlarım, kaydedildiği ifa
de buyurulan gelişme cidden sahih olsa, kabul 
edilse dahi, artan nüfusun ve memleketteki 
gizli işsizliğin doğurduğu sosyal sıkıntıyı, sos
yal ıstırabı giderecek nitelikte değil. % 12 ora
nındaki gelişme esasında bizim piânımısm ön
gördüğü gelişmenin de çok gerisindedir. Bunu 
değerli Bakanın burada tedbir olarak tefahür-
le alındığını söylememesini gönül çok arzu 
ederdi. Şimdi, zabıtlara geçsin için arz ediyo
rum, hakikaten bugün Türkiye, köyleriyle 
kentleriyle silâh deposu haline gelmiştir. 

«Efendim, bâzı mâruzâtta bulunuyoruz. 
Banı fikirleri ifade ediyoruz. Siz de parlöman-
tersiniz teklif getirin bunun münakaşasını ya
palım» deniyor ve gerçekte bihahhin denile
bilir. Bir değerli arkadaşım konuştu. Bu kanu
nun esprisi içinde hazırladığı bir teklif, Yüce 
Senatoda kaybolmuş, bu kanun yerine meselâ, 
Vagiin hakikaten hepinizi düşündürücü nite
likte olan silah kaçakçılığının, silâh bulundur
manın önüne geçmek için bir kanun getirilir 
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lara verilmesi hususunda dururlarsa çok daha 
iyi olur. 

Köylerde vatandaşların silâh edinmesi kö
yün ananesine uygundur. 16 - 17 yaşını yaşıyan 
çocuk, belinde bir tabanca taşımayı erkekliğin 
şanından addeder. Bilhassa kıymetli mahsulleri 
ottan yerlerde silâhlar çok taşınır. Güney - Do
ğu ve Gaziantep buna bir misaldir. 

Meselâ, bu sene fıstık mahsulü boldur. Fıs
tıkta her gece sabaha kadar oturulur. Bunlara 
biz ne kadar sıkı davranırsak davranalım mut
laka belinde tabancası veya silâhı bulunacaktır. 
Onun için bu özellikler nazarı itibara alınarak 
yönetmeliğin o yolda tanzimi yerinde olur. Ay
rıca, yönetmelik idareye bir ısuplex de verme
lidir. Burada benden evvel konuşan arkadaşım 
Sayın Mumcuoğlu, camiden bahsettiler. Hakiki 
bir mümin hiçbir zaman cana kıymaz. İbadetha
nede de silâh taşınmaz. Onun için kanun büyük 
(bir şümulde getirilmiştir. Tekrar kanunu getir
diğinden dolayı Hükümete teşekkür eder, bu 
kanuna kıymetli oylarınızla yürürlüğe girme 
imkânı verirseniz minnettar olurum. Hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kut
lar. 

•••>• <4»>t-<ı 

30 . 6 . 1970 O : 1 

Muhterem senatörler, kanun tasarısının tü
mü üzerinde lehte ve aileyhte konuşuldu. Ka
nun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece müzakeresini yapmış bulunduğu
muz kanun tasarısı kanuniyet kesbetmiştir. 
Memleketimizde huzurun temininde vasıta ol
masını ve aziz milletime faydalı olhnasını temen
ni ederim. 

Muhterem senatörler, geçen hafta almış ol
duğumuz bir kararlag ündemdeki meselelerimizi 
bitirmek için Çarşamba ve Cuma günleri de top
lanmak hususunda bir karar ısdar edilmiş idi. 
Yalnız saat 17,30 da ifade ettiğim gibi yarın 
birleşik toplantı yapılacaktır. Birleşik toplantı
nın gündemi fazla bulunması hasebiyle yarın 
Cumhuriyet Senatosunun toplanması maddi im
kânsızlıkla karşı karşıyadır. 

Bu sebeple 2 Temmuz 1970 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere 85 nci Birleşimi 
kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 19,30 

...... 
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6, — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Su için İstanbul'a şimdiye ka
dar para verilmemesinin sebebine dair yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın cevabı 
(7/660) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına del aletleri nişi 
saygı, ile rica ederim. 

7 . 4 . 1 9 7 0 

C. Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdsn 

Soru : 

1. 1053 sayılı Kamına göre su için istan
bul'a şimdiye kadar para verilmemesinin sebebi 
nedir? 

2. Ne vakit verilecelrtir? 

3. Kanun hükümlerine riayet edilmemesinde 
sorumlu kimseler var mıdır? Kimlerdir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı: 16/1-321/392, 35847 

Konu: İstanbul Senatörü 
Sayın Ekrem özen'in ya
zılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar Müdürlüğü 11 . 4 . 1970 gün 

ve 7/660/6684 -10419 sayılı yazmış : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Ekrem Özden'in, su için istanbul'a şimdiye ka
dar para verilmemesinin sebebine mütedair, Sa
yın Başbakana tevcih edilen ve Başbakanlık 
makamınca Bakanlığım tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması uygun görülen şovu önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Sabit Osman Avcı 

Cumhuriiyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Ek
rem özden'in «Su için istanbul'a şimdiye kadar 
para verilmemesi» ne mütedair yazılı soru öner

gesi cevabı 

Soru 1. — 1053 sayılı Kanuna göre su için 
istanbul'a şimdiye kadar para verilmemesinin 
sebebi nedir? 

a) Ne vakit verilecektir? 
b) Kanun hükümlerine riayet edilmemesin

de sorumlu kimseler var mıdır? Kimlerdir? 
Cevap 1. — 1053 sayılı Kanuna göre içme ve 

kullanma suyu için istanbul Belediyesine 190 
milyon Tl. ödenek yardımı hükme bağlanmıştır. 
Ancak, söz konusu yardım süre ile kayıt altına 
alınmamıştır. İstanbul Belediyesi ile DSİ Ge
nel Müdürlüğü arasında bir protokol yapılmış
tır. Bu protokoîdaki kabullere göre 1969 dan 
başlıyarak sırasiyle her yıl 35, 45, 55, 55 milyon 
Tl. şeklinde kademeli bir ödeme plânı düzenlen
mişti?. 

Ancak, DSİ tarafından inşa ettirilen su de
polama tesislerinde bir miktar gecikme olduğu 
gibi, proje seviyesindeki çalışmalarda da isteni
len mertebeye ulaşılamadığı cihetle ve bütçe mü
lâhazaları da göz önünde bulundurularak 1969 
yılında öngörülen 35 milyon Tl. İstanbul Bele
diyesine verilememiştir. 1970 programında yapıl
ması programlanan işler için Ankara ve İstan
bul şehirlerine toplam olarak 30 milyon Tl. öde
nek tefrik edilmiş bulunmaktadır. 

işlerin seyrine göre yeni imkânlar da araş
tırılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sıkın
tısına dair yazdı soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın ce
vabı (7/668) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişik olarak sunduğum sorunun Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını say-
giyle arz ederim. 

28 . 2 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 
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Soru : 
1. Bu yıl Güney - Doğuda hüküm süren şid

detli kuraklık sebebiyle Gaziantep şehrinde su 
sıkıntısı çekilecek inidir? 

2. Bu sıkıntının köylerde de kendisini gös
termesi melhuz mudur? 

S. Hükümet gerek şehirde gerekse köylerde 
bu husus iein bir tedbir düşünmekte midir? 

4. Hükümetçe Gaziantep şehrine Mizmili ya 
da Kartalkaya'dan getirilmesi öngörülen ve avan 
projesi de vaktiyle yapılmış bulunan suya ait 
isale hattı ve tesisler ne zaman gerçekleştirile
cektir? Hükümetin bu hususta bir hazırlığı var 
mıdır? 

5. Bakanlıkça 1964 yılında ele alınması za
ruri görülmüş olan bu isalenin şimdiye kadar 
gerçekleştirilmemiş, hattâ başlatılmamış olması
nın sebebi nedir? 

6. Belediyenin bu yıiki kuraklık sebebiyle 
âcil tedbir istiyen bir müracaati olmuş mudur? 
Ne cevap verilmiştir veya ne düşünülmektedir? 

7. Bu yılki gerçek ve gelecek yılların muh
temel durumu Gaziantep gibi nüfusu 250 000 e 
yaklaşmış büyük bir şehrin su durumunun aci
len ele alınması ve bir öncelik tanınması zorun
luluğunu doğurmakta mıdır? 

T. C. 
Cumhuriyet Senatosu 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler 26 . 6 . 1970 

Müşavirliği 
16/1 - 313/399 - 35931 

Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tan
yeri'nin soru önergesi Hk. 

Cuırihuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Md. 28 . 4 . 1970 tarih ve 

10323 - 6303 - 7/668 sayılı yazınız. 

Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanyeri'-
nin, Gaziantep şehrinin su sıkıntısına dair ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

- 4 7 1 

30 . 6 . 1970 O : 1 
Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanyeri'nin 
«Gaziantep şehrinin su sıkıntısına» dair yazılı 

soru önergesine ait cevabı 
Soru : 1 
Bu yıl Güney - Doğuda hüküm süren şid

detli kuraklık sebebiyle Gaziantep şehrinde 
de su sıkıntısı çekilecek midir? 

Cevap : 1 
Bu yıl Güney - Doğuda hüküm süren ku

raklığın, Gaziantep'te su sıkıntısı tevlidetmi-
yeceği, ancak, şehre su temini mükellefi
yeti ile tesislerin işletilmesini yapan Belediye
nin, su temin eden kaynaklarda, geçmiş se
nelerle mukayeseli olarak yapacağı su seviye 
rasatları ile belirlenebilir. 

Diğer taraftan, normal yıllarda ihtiyaca 
cevap verebilecek kapasitede olan gerek yer
altı ve gerekse 'kaynak sularında, kurak geçen 
yıllarda verim düşeceğinden, beslendiği şehir 
ve kasabalarda değişik olabilecek bâzı sıkıntı
lara sebebolabile çektir. 

Soru : 2 
Bu sıkıntının köylerde de kendisini göster

mesi melhuz mudur? 
Cevap : 2 
Bu madde Bakanlığımızı ilgilendirmemekle 

beraber, Köy İşleri Bakanlığı ilgilileri ile 
yapılan temasta, su sıkıntısının köylerde de 
görülebileceği öğrenilmiştir. 

Soru : 3 
Hükümet gerek şehirde gerekse köylerde 

bu husus için bir tedbir düşünmekte midir? 
Cevap : 3 
1053 sayılı Kanun, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünü, büyük şehirlerin su ihtiyacını 
karşılama vazifesi ile yükümlü kılmıştır. 

Bu durumda şehirlere yapılacak tesislerin 
ele alınması bütçe imkânlarına bağlı bulunmak
tadır. 

Soru : 4 
Hükümetçe Gaziantep şehrine Mizmilü ya 

da Kartalkaya'dan getirilmesi öngörülen ve 
avan projesi de vaktiyle yapılmış bulunan 
suya ait isale 'hattı ve tesisler ne zaman ger
çekleştirilecektir? Hükümetin fbu hususta 'bir 
hazırlığı var mıdır? 

Cevap : 4 
Gaziantep iline içmesuyu isalesi hakkında 
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bâzı önraporlar hazırlanmış olup, bunlar avan 
proje mahiyetinde değillerdir. Avan proje 
çalışmaları halen devam etmekte olup, bu 
yü içerisinde tamamlanacaktır. Bu çalışma
lar sırasında Kartalkaya veya Mizmilli alter
natiflerinin lehte ve aleyhte unsurlarını kaale 
alarak bir ekonomik mukayese yapılacak ve 
bunun neticesi nihai karar katî olarak belir
lenecektir. 

iSoru : 5 
Bakanlıkça 1964 yılında ele alınması za

ruri görülmüş olan bu isalenin şimdiye ka
dar gerçekleştirilmemiş, hattâ başlatılmamış 
olmasının sebebi nedir? 

Cevap : 5 
Gaziantep şehrine içme, (kullanma ve en

düstri suyu temini amacı ile Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü tarafından plânlama raporu 
hazırlanmıştır. 

Bu rapora dayanarak katî proje faaliyet
lerine başlanılmış olup arazi çalışmaları ap
likasyon ve eksiltme dosyasının tanzimi işleri 
de dâhil olmak üzere projenin 1 . 1 . 1971 ta
rihinde tamamlanması umulmaktadır. 

1053 sayılı Kanun uyarınca ödenek temini 
mümkün olabildiği ve diğer türlü şartın 
normal seyretmesi kaydiyle inşaata 1 . 6 . 1971 
de başlanabileceği ve 2 yıllık bir inşaat sü
resi ile tesisin 1 . 6 . 1973 te âmme hizmetine 
girebileceği tahmin olunmaktadır. 

Soru : 6 
Belediyenin bu yılki kuraklık sebebiyle 

âcil tedbir istiyen bir müracaatı olmuş mudur? 

Ne cevap verilmiştir veya ne düşünülmek
tedir? 

Cevap : 6 
Gaziantep Belediyesinin Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğüne intikal eden 25 . 2 . 1070 
/1124 sayılı yazısı, kuraklık sebebiyle yaz 
devresinde beklenen su sıkıntısına tedbir alın
ması için uzmanlaradn kurulu bir heyetin 
gönderilerek, durumun tetkiki ve münasip gö
rülecek tedbirlerin tatbiki ile Belediyeye yar
dımcı olunmasını kapsamaktadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüyle il
gili hususların tetkiki için mahalline bir he
yet gönderilmesi için gerekli talimat verilmiş
tir. Ayrıca bu hususta Gazinatep Belediye 
Başkanlığına da yazı yazılmıştır. 

Mahallinde yapılan tetkik neticesinde, ge
rekli görüldüğü takdirde teknik yardım ve 
imkânların âzami ölçüde kullanılması cihe
tine gidilecektir. 

Soru : 7 
Bu yılki gerçek ve gelecek yılların muh

temel durumu Gaziantep gibi nüfusu 250 000 e 
yaklaşmış büyük ibir şehrin su durumunun 
acilen ele alınması ve bir öncelik tanınması 
zor unluğunu doğurmakta mıdır? 

Cevap : 7 
Gaziantep şehrinin had safhada bir su sı

kıntısı içinde olduğu bir gerçektir, ve bu ih
tiyacın biran önce ve hattâ tercihan önplân-
da temininin gerekli ve zorunlu olduğu nazara 
alınarak, yukarda mâruz çalışmalar yapılmak
tadır. 

7. — DÜZELTÎŞLER 

1449 S. Sayılı basmayazının 3 ncü sayfa 
1 nci sütunundaki 5 nci maddenin «ikinci fık
radaki hal dışında....» diye başlıyan ve onu ta-
kibeden fıkra buradan çıkacak, aynı sütun ve 
sayfadaki 3 ncü maddenin sonuna eklenecektir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

S3 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) 
bir üye seçimi. (4/79) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'in, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli 'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İsmetpasa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labınm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
f 255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma tari
hi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu 
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 n^i 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
mıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un, 

] TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 

(Devamı arkada) 
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Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu j 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) i 
(S. Sayısı: 1443) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1970) | 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur- ] 
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu- ! 
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec- J 
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ- I 
daşıp fcağdaşmıyacağına dair, İstanbul Üyesi j 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hosusta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 

I 

sayılı Kararı. 
X 7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
rapora (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/287) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi : 18 . 6 . 1970) | 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi j 
Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının j 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Analet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 8831 sayılı Orman Kanununa bir mad

de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1970) 

2. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Büt

çe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/77; Cumhuriyet Senatosu 
1/1122) (S. Sayısı : 1449) (Dağıtma tarihi : 
18 . 6 . 1970) 

X 3. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
Sayısı : 1451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1970) 

X 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru. ( Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Senato
su 1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tari
hi. 20 . 6 . 1970) 

X 5. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fık
ra ile bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. Sa
yısı : 1453) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

D. — Türkiye Bağcılığının modernleştiril
mesi ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Ma
lî ve iktisadi işler ve Bütçe Plân komisyonla
rından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/193; 
Cumuhuriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı: 1454) 
(Dağıtma tarihi: 27 . 6 . 1970) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayîsı : 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/77; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1122) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 178) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 6 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 486 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 6 . 1970 tarihli 99 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 8, 9 . 6~. 1970 tarihli 98 ve 99 ncıı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 178) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 16. 6 . 1970 
Esas No. : 1/1122 

Kayıt No. : 2 

CUMHURİYET SENATOSU Y^ÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı. Komisyonumuzun 
16 . 6 . 1970 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Rize 
M. Agun 

İzmir 
M. Bozoklar 

Ankara 
î. Yetiş 

Sözcü 
Balıkesir 

AT. D emir el 

Gaziantep 
Muhalifim 

S. Tanyeri 

Maraş 
A. Karaküçük 

Toplantıya katılmadı 

Kâtip 
Tokat 

A. Altuntaş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Ay diner 

Toplantıya katılmadı 

Urfa 
t. E. Karakapıcı 

Denizli 
A. K. Turgut 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Toplantıya katılmadı 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzduı 

S. Özgür 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6186 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkın-
aalki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 6768 
isayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Memleket içinde ikama, han
çer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı ve ben
zerleriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali 
memnudur. 

Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası 
için (kullanılması zaruri ibulunanların imaline 
zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca daan-
galanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

Münhasıran sporda ikulla/nılan ateşli silâhlar 
ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermi
leri, ev levazımatından <olaıı veya tababet ve sa
nayide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla ben
zerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler. 

Yivli av tüfekleri bu Kanunun 7 nci nnadde-
sine göre ruhsata tabidir. 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Adlî mercilerce müsaderesine 
'karar verilen veya zabıtaca her hangi bir su
retle ele geçirilen ateşli silâhlarla mermiler ve 
bıçaklar ayniyat makbuzu mukabilinde Millî 
Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
M]ETİN 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1449) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) j 

Emniyet 'Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Kumandanlığının ihtiyacı bu silâh ve mer
milerden öncelikle karşılanır. 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 12 nci 
•maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — Her ikini, bu kanunun şümulü
ne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
memlekete soikar, sokmaya teşebbüs eder veya 
bunların memlekete sokulmasına tavassut eder 
veya bunları 3763 ve 5591 »sayılı kanunların hü
kümleri dışında ımemlekette imal eder veya 
bu suretle memlekete sokulmuş veya memleket
te imal edilmiş olan ateşli silâhları veya mermi
leri bir yerden diğer bir yere nakleder veya 
yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse 
iki yıldan dört yıla kadar hapsolunıır. Ve 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Bininci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı 
ile teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler 
veya teşekküle mensnbolanlar tarafından sözü 
•geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hak
kında yedi yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. 

MADDE 4. ^ - 6136 ısayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. •—• Bu kanun hükümlerine muha-
~<'i olarak ateşli silâhlarla 'bunlara ait mermi
leri satanlar, satmaya tavassut edenler, satma- | 
lanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkın- I 
da bir yıldan ilki yıla kadar hapis ve 500 lira
dan 2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmo-
iunur. 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümle- I 
rine muhalif olarak 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak ve benzerini memlekete sokar, sokmaya 
teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına tavassut eder veya hamları memlekette 
imal eder veya bir yenden diğer bir yere nakle
der veya yollar veya nakletmeye bilerek tavas
sut ederse bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
l 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

İkinci fıkradaki hal idışmda iki veya daha 
fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada | 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1449) 
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(Millet Meclisinim kabul ettiği metin) i (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin.) 

yazılı suçları işlemeleri (halinde beş yıldan on 
yıla kadar ağır hapis cezası Ibükmolunur. ! 

Bu nıa<Me tatbikatında 1918 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmaz. i 

MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 15 nci j MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi-
maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : | len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine îiıuha- i 
lif olarak 4 neni maddede yazılı olan bıçak ve j 
benzerlerini satanlar, satmaya tavassut edenler, j 
satmalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar j 
hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ye 250 J 
liradan 1 000 [liraya kadar ağır para cezası İrak- j 
m olunur. I 

Zabıtaca amaline (müsaade edilen bıçak ve İ 
benzerlerini kullanıma (maksadı dışında satan
lar, satımaya, tavassut edenler, satmalaıılar, ta- | 
şıyanlar veya (bulunduranlar hakkında da aynı | 
ceza hükımolunur. j 

| 
MADDE 7. — 0106 sayılı Ateşli Sil âblar ve j MADDE 7. •— MiUet Meclisince kabul edi-

Bıçaklar 'hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde ' len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
eklenmiştir : | 

EK MADDE — Üniversite; resmî ve özel j 
yüksek okul, akademi ve her türlü eğitim ve ( 
öğretim müesseselerinde, öğrencilerin toplu ola- | 
rak ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerde, j 
derneklerle bunlara bağlı yerlerde ve bunların | 
toplantı ve kongrelerinde; her türlü spor marsa- I 
bakalarınm yapıldığı yerlerde; 'kanuna uygun ] 
veya kanuna, aykırı olarak grev Veya lokavt j 
yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarda yazılı j 
olan yerlerin müştemilâtında : j 

1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silâhla-
rı, bunlara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı j 
olan bıçak ve benzerlerini T. Ceza Kanununun j 
264 ncü (maddesımde yazılı olanları taşıyan ve- i 
ya bulunduranlar (hakkında, kanunda (belli edi- i 
len cezaların iki katı hükmolunur. t 

2. Bu ımaddede gösterilen yerlerde, 6136 sa- j 
yılı Kanunun 13 ve 15 nci (maddelerinde ye T. j 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı ; 

olanları, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesıinin • 
i nci ve 2 nci bendi erinde gösterilen görevliler ; 
ile, Ordu. Emniyet ve Jandarma mensupları di- i 
şmda, ruhsatlı olsalar dahi, taşıyan veya bulun- ; 
duranlar hakkında, kanunda 'daha ağır bir e e- I 
zayi gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla \ 
kadar hapis cezası hükmolunur. ; 

C. Senatosu (8. Sayısı : 1449) 
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(Millet Meclisinin) kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — 6136 sayılı Kanıma aşağıda
ki geçici 6 ncı madde eklenlmdştir : 

Geçici Madde 6. — IBu kanunun 1 nci mad
desiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamı
na alman y i v i av tüfeklerini enerinde bulun
duranlar, 'bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde ımahallin en (büyük 
mülkiye âmirinle teslime mecburdurlar. 

6136 sayılı Kanunun 7 ve 11 nci maddeleri 
hükümlerine g'öne taşıma veya bulundurma için 
izan alanların yivli av tüfekleri taşıma veya bu
lundurma foeligesiine 'bağlanarak sahibine iade 
dlunur. Diğerleri, gerçek karşılıkları ödenerek 
Devletçe satmalınır. 

MADDE 9. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. 
lu yürütür. 

Bu kanun yayımı taniihiıude 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

»•-<« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1449) 




