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kanlığının; Türk - Amerikan Kredi An
laşması konusundaki Araştırma Komisyo
nuna Kayseri Üyesi Sami Turan'm aday 
gösterilmiş olduğuna dair tezkeresi (10/23, 
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riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/504; C. Senatosu 
1/70) (S. Sayısı : 88) 324:351 
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Sayfa 
2. — Millî Savunma Bakanlığı görev 

ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (M. Mecli
si 1 593; C. Senatosu 1 72) (S. Sayısı : 
89) 351:353 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
nın 1970 yılı Kesinhesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
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Lûtfi Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine 
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Üyesi Rifat öztürkçine'nin 28.2.1971 ta
rih ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 16' 
ncı maddesine dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/570) 354 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
üyesi Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulu
nan Türk azınlığı ile Türkiye'deki bulu
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6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya' 

Sayfa 
dan gelen Türk işçilerinin gümrük muame
lelerine dair İçişleri ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlarından sözlü sorusu (6 580) 354 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğa
zına yapılacak olan köprüye dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/581) 354 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldızın, 12 Mart öncesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/2) 354 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana üye
si M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum 
ve Çocuk Bakım Evinin kapatılmasına da
ir, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6 5) 354 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan lin
yitlerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/7) 354 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Beliğ Beler'in, yurt dışında mahkûm 
olan Türklere dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (3 8) 354 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep -
Üyesi Salih Tanyeri'nin, ithal edilen mal
ların mutemetlere teslimine dair, Başba
kandan sözlü sorusu (6 9) 354 

IV) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 355 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir ilinde yapıl
masına karar verilen âfet evlerine dair 
soru önergesi ve imar ve iskân Bakanı 
Serbülent H, Bingöl'ün yazılı cevabı 
(7/37) 355:356 

2. — Cumhuriyet Senatosu izmir üye
si Beliğ Beler'in, sporumuzun son günler
deki durumuna dair soru önergesine Genç
lik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçuk'un 
yazılı cevabı (7/43) 358:357 
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I - GECEN TUTAMAK ÖZETİ 

O : 1 

Erzurum Üyesi Osman Alihocagil ile, 

Malatya üyesi Hamdi özer'in; Tevfik Fik
ret Lisesi, 

Hakkâri üyesi Necip SeyhanYn da Türk -
Amerikan Kredi Anlaşması hakkındaki Araş
tırma komisyonlarından çekildiklerine dair 
önergeleri Uenel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Üyesi Mahmut Vural'a, mazeretine 
binaen 15 gün izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi kabul, olundu. 

Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifinin, ge
len kâğıtlardan gündeme alınması onaylandı; 
öncelik vs ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

25 . 4 . 1972 Sah günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiü Sivas 

Mehmet Vnaldı Hüseyin Özt-ürk 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camhca 

SORULAR 

Yazdı $0r ıı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saf

fet Ural'ın, ihraç lisansına tabi olmayan hediye

lik ve turistik eşyanın PTT paket servislerinde 
gördüğü yanlış işlemin düzeltilmesine dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/49) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Tay' 

Kui'iuııu Kanılınınım uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/596; Cumhuriyet iSenatosıı 1/74) (Ana
yasa ve Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarına) (Müddet : lo'er gün). 

2. — Devlet Memurları Kamum ile ilgili 
Yetki kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/550; Cum
huriyet Senatosu 1/75) (Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve plan komisyonlarına) (Müddet : 20 
şer gün). 

3. — Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüse
yin İnan'm ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 3/793; C. Sena
tosu 1/76) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
(Müddet : 7 gün). 

Teklif 
4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa geçici üç. madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
2/531; C. Senatosu 2/18) (Malî ve İktisadî İş
ler ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 
15'er gün). 

Raporlar 

5. — Denizyatağı ve okyanus tabanı ile bun
ların altındaki topraklara nükleer silâhların ve 
diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin 
yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/484; Cumhuriyet Senatosu : 
1/68) (S. ıSayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1972) 

6. — 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin, Millet iMeelisinee kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet iSenatosıı Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/614; 
Cumhuriyet iSenatosıı : 2/17) (jS. Sayısı : 91) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 52 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN -
lere başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüş -

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bir tezkere daha var, okutu-1. — Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye Lüt-
fi Akadh'ıja, hastalığına binaen 41 gün izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/85) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. Seç. Üyesi 
Lütfi Akadlı'nm hastalığına binaen 27 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren 41 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divanının 24 . 4 . 1972 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Lûtfi Akadlı'ya hastalığına 
binaen 41 gün izin verilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Millî Güven Partisi Grup Başkanlığı
nın; Türk - Amerikan Kredi Anlaşması konusun
daki Araştırma Komisyonuna Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın aday gösterilmiş olduğuna dair 
tezkeresi (10/23, 3/84) 

BAŞKAN 
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

21 . 4 . 1972 tarih ve 392 sayılı yazılarına, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri arasında akdolunan kredi anlaşması 
konusunda kurulan Komisyona Grubumuzdan 
Kayseri Senatörü Dr. Sami Turan, aday ola
rak seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Dr. Sami Turan 

M. G. P. Cumhuriyet 
Senatosu Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Sami Turan'm mezkûr Komis
yona aday olarak seçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

3. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demde bulunan Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, 
Millî Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve iskân komisyonlarında açık bulunan 
üyeliklere aday gösterilmediği için bu maddeyi 
geçiyoruz. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/504; C. Se-
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)iatosu 1/70) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemde bulunan «211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç HizmeL Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı» nın; genel güvenlik ve asayiş hizmetlerin
de görevlendirilen askerlerin, bu görevlerini 
yaparlarken silâh kullanma mecburiyetinde kal
dıkları zaman, ne şekilde ve nasıl kullanacak
larını tanzim eden ve bu yönden mevzuattaki 
boşluğu gidererek açıklayıcı hükümler getiren 
bir tasarı olması nedeniyle önemi ve müstace
liyetine binaen ivedilik ve diğer konulara tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önerge üzerinde, ivedilik yö
nünden söz isteyen sayın üye var mı efendim? 
Yok. 

Evvelâ önceliği oylarınıza sunuyorum. Ön
celik hususunu kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

ivedilik konusunda da söz isteyen yok. Ka
nun maddelerinin bir kez müzakeresini öngö
ren önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Millî Savunma Bakanı yerine Hâkim Albay 
Muzaffer Başkaynak yetkili kılınmıştır. Ancak, 
Başbakan vekili ve Millî Savunma Bakanı Sa
yın Ferid Melen de buradalar. 

Komisyon? Burada. 
Gerekçe ve maddelerin okunup okunmama

sı hususunu oylarınıza sunacağım. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

Söz isteyen sayın üyeler?... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Grup 

adma söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay?.. Başka 

söz isteyen sayın üye?... 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Grup 

adma söz istiyorum. 

(1) 88 S. Şaı/üı hasma yazı hu tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi grubu 
adına sayın Salim Hazerdağlı, buyurunuz efen
dim. 

CHP GRUBU ADINA SALİM HAZERDAĞ
LI (Elâzığ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri; 

Bu tasarı, belli ki, bize niyabeten görev ya
pan Komisyonumuzdan alelacele, yeteri kadar 
görüşülmeden gelmiş bir tasarı. Bunu nereden 
anlıyoruz? Tasarıyı elimize aldığımız zaman 
bir gerekçe görmüyoruz; sadece Millet Mecli
sinin gerekçesiyle iktifa edilmiş, ona atıf yapıl
mış. 

Muhterem arkadaşlarım .Cumhuriyet Sena
tosunda bu konu çok görüşülmüştür: Biz Cum
huriyet Senatosu Komisyonundan gerekçe bekle
yecek miyiz, yoksa Millet Meclisindeki gerekçe 
ilemi iktifa edeceğiz? 

Arkadaşlarım, zannediyorum ki, Millet Mec
lisine ait metin burada hiç bir arkadaşımızın 
önünde yok. Bir kanun taisarısı yapıyoruz, 
adam öldürme yetkisini veriyoruz, sorumlu
luk yükleyenleyiz, diyoruz, önümüzde buna 
ait bir gerekçe yok. Bu, Senatomuzda mü
nakaşa edilmiştir, «İsteyen gitsin Millet 
Meclisindeki metni alsın» denilmiştir, ama 
ben her zaman iddia ederim, Komisyon, 
raporuna gerekçeyi yazmak mecburiyetindedir. 

Önemli bir kanundur muhterem arkadaşla
rım bu kanun. Sadece boşluğu doldurmak, sa
dece mevzuat eksikliğini gidermek için getiril
miş bir kanun değil; insanları öldürmek için 
yetki veren ve öldürenlere de sorumluluk yük
lenemez diye hükümler koyan bir tasarıdır bu 
tasarı. Bu tasarı iki satırla geçiştirilmiş, önü
müze gelmiş. N8 gerekçesi var, ne de, «tadil 
edilen maddelerdeki eksik hükümler şu şekil
deydi de şimdi bu hükümleri getiriyoruz» diye 
bir açıklama var. 

Ben gittim, Millet Meclisindeki metni bul
dum,, tetkik ettim. 

Muhterem arkadaşlarım ,usulî meseleyi arz 
ederken, sırası gelmişken şunu da arz edeyim. 
Bir iç hizmet tadilâtı yapıyoruz, İç Hizmet Ka
nunundaki hükümlerde değişiklik yapıyoruz; 
Ama, bu tasarı ile Silâhlı Kuvvetlerin güven
lik görevi aldıkları zaman; yani örfî idarede 
ve İller İdaresi Kanununa göre görev aldıkları 
zaman, sivil halka, vatandaşa ateş etme yetkisi-
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ni verdiğimize göre, bu taşanımı Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan geçmesi lâzım idi. Evet, 
Tüzüğümüze göre bir tasan hangi komisyondan 
geçmiş ise tadil tasarısı da ordan geçer, ama 
bu tasarıda yeni yeni hükümler var. Bu tasan, 
sadece, Silâhlı Kuvvetlerin içtüzüğünün değiş
tirilmesinden ibaret değildir. Bu tasan Örfî 
İdare Kanunu gereğince, İller İdaresi Kanunu 
gereğince birtakım hükümleri getiren, sivil hal
ka da ateş etme, silâh sıkma yetkilerini veren 
bir tasarıdır. Bu itibarla, bu kanun tasansıuın 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan geçmesi 
lâzım gelmekte idi. Bizim Komisyonumuz bü
tün bunlara riayet etmemiş, bunları raporuna 
yazmaya bile lüzum görmemiş, İM satırlık bir 
tezkere ile kanun tasansını önümüze getirmiş 
bulunmaktadır. 

Komisyonlar Genel Kurulun işlerini kolay
laştırması lâzım gelen kuruluşlar iken; tered
dütlerimizi giderecek ve bu kanunu rahatça an
layabilecek ve burada lüzumsuz konuşmalara 
meydan vermeyecek, gereğinde bu kanunu uy
gulayacaklar içinde gerekçelerin neler olduğu
nu gösteren birtakım yazıların rapora geçiril
memiş olmasından dolayı, Komisyonu, bu eksik 
çalışmalarından dolayı kınamak mecburiyetin
deyim. 

Arkadaşlarım, evet, Millet Meclisindeki me
tinde var ama, Cumhuriyet Senatosu metninde 
niçin yok yani?... Millet Meclisi metninde var 
diye Cumhuriyet Senatosu metninde niye yok?.. 
Hani okumuşlar meclisinin katkısı, hani oku
muşlar meclisinin bu konudaki fikir katkısı; 
bu rapora, bu tasanya hani fikir katkısı?.. Yok. 
Komisyon raporunda yok böyle bir şey, iki satır
la geçiştirilmiş. 

Muhterem arkadaşlanm, şimdi işin esasına 
geliyorum. 

Bu tasan niçin getirilmiştir? 

Bu tasan; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 211 
sayılı İçhizmet Kanununun 86 ncı maddesi uya-
nnoa toplumun güvenliğini, aynı kanunun 
76 ve müteakip maddeleri uyarınca hizmet gü
venliğini sağlamak üzere bu görevlerini yapar
ken; askerlerin hizmetin gerektirdiği ahval
de silâhını kullanacağı hizmetin tabiî bir 
karakteri olmakla beraber, bu maksat için ted
vin edilen ve mer'i mevzuatın yetersiz bulun
duğu ve halen 211 sayılı İçhizmet Kanununun 

87 nci maddesi, askerlerin emniyet hizmetle
rinde görev aldıkl'an sırada hizmetin gerek
tirdiği hallerde silâhlarını kullanabilecekleri
ni kabul etmesine rağmen, silâhın kullanılma
sında öngörülen esaslar hakkında bir hüküm 
vazetmediği veya yeterli hükümler bulunma
dığı için önümüze getirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlanm, aynca polis ve za
bıta salâhiyet Kanununun 16 ncı maddesi as
kerlerin silâh kullanma yetkisini haiz olduk
larını göstermektedir. 

Bundan başka ÎHer İdaresi Kanunu, İçhiz
met Kanununun 86 ncı maddesi gereğince as
kerlerin de genel güvenlik ve asayiş hizmet
lerinde görîev alacaklarına dair hükümler va
zetmiştir. 

Bütün bunlar, askerlerin, genel güvenlik gö
revi yaptıkları zaman silâh kullanabilecekleri
ni göstermektedir ve buna dair de sarih, ye
terli, açık hükümler bulunmadığı için; vuzuh 
getirmek, açıklık getirmek için bu kanun ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlanm, tasarının hüküm
lerini 4 noktada toplamak mümkün ; 

Birincisi, hangi hallerde silâh kullanılma
sı gerekecek. 

İkincisi, silâh kullanmanın tarzı. 

Üçüncüsü, ateş emri ve kendiliğinden ateş 
etmedi. 

Dördüncüsü ve en önemli madde, sorumlu
luk. maddesi. 

Tasarıyı tetkik ettiğimiz, zaman silâh kul
lanmayı gerektiren hallerin a, b, c, d, e fıkr'a-
lan halinde sıralanmış olduğunu görüyoruz. 
Bunlara bir diyeceğimiz yok; bunlar iyi tetkik 
edilerek hazırlanmış maddeler. 

Silâh kullanma derecesi, silâh kullanma tar
zı konusunda da, umumî hükümlerden ilham 
alınarak isabetli maddeler konulmuş. Ancak bir 
hususa temas etmek isterim: 

«Sözle yapılan sataşma veya hareketlerin 
bertaraf edilmesi sırasında mukavemet, taar
ruz, müessir fiil veya tehlikeli bir tehditle kar
şılaşıldığında bu halleri gidermek için silâh 
kullanılabilir» 

Bu fıkrada, «sözle» kelimesi olmasa iyi olur
du, Muhterem arkadaşlar, kalkmış bir topluluk 
«yuh» çekmiş, yahut küfür etmiş, yahut en galiz 
kelimelerle tecavüz etmiş. Bu şekildeki sataş-
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ma ve hareketlerin bertaraf edilmesi sırasın
da «mukavemet»... Bu «mukavemet» kelimesin
den kasıt nedir? Oradan gitmemek. Gitmiyor 
ve sövmeye de devam ediyor. Ayrıca «mües
sir fiil veya tehlikeli bir tehditle karşılaşıldı
ğında bu halleri gidermek için». Şimdi, bütün 
bu tehlikeli tehdit, müessir fiil halleri varken, 
«sözle yapılan sataşma» kelimesi bulada lü
zumsuz. Sanki, sözle yapılan sataşmaya silâh 
kullanılacakmış gibi bir manaya geliyor. Za
ten mukavemet var; mukavemete karşı silâh 
sıkılacak, müessir fiile karşı silâh sıkılacak. 
Ama, «sözle yapılan»... Sözle yapılanla kalmı
yorsa, kalmmışsa, zaten bir şey gerekmez, fa
kat sözle yapılanla kalınmıyor ki, mukavemet 
başlayacak, müessir fiil başlayacak ondan son
ra silâh sıkılacak. Onun için, bu «sözle» keli
mesinin burada lüzumu yok, fazla bir kelime
dir. Sözle yapılan sataşmaya karşı silâhla ta
arruz ediliyormuş, silâh sıkılıyormuş gibi bir 
mana ifade ediyor. Gerçi, sözle yapılan işe kar
şı silâh sıkılmayacak, ondan sonra mukavemet 
olacak,,iş sözle kalmayacak, ama neden bu 
ibareye lüzum görülmüştür... 

Muhterem arkadaşlarım, bu hükümler isabet
li, fakat; bizim daima şikâyet ettiğimiz bir ko
nu var: Biz bu yetkileri jandarmaya, polise 
vermiş isek, maksat silâhlı kuvvetlerin İçhizmet 
tadili ise, kendi karakollarında, kendi nöbet
lerinde veya nakliye yaptıkları sırada karşı
laştıkları bir taarruzu silâhla defetmek için, 
silâhla (karşılamak için hüküm getiriliyor ise, 
bıı, bir îçhizmet talimatı halinde gelebilirdi, 
ayrı bir tasarı halinde olabilirdi. Bu tasarı 
şimdi okunan tezkerede, ivedilik ve önceliğin 
gerekçesi olarak Sayın Mallî Savunma Baka
nının bahsettikleri gibi, sadece örfî İdarede, 
sadece askerlerin güvenlik kuvvetlerine yar
dım görevi yaptıkları zaman için getirilen bir 
tasarı ise; bu tasarıda Polis Vazife ve Salâhi
yet 'Kanununa atıf yapılabilirdi. Hep ayrı ayrı 
tasarılar, ayrı ayrı hükümler getiriyoruz. Bu 
tasan, belki Polis ve Zabıta Salâhiyet Kanu-
nuıyîe çelişme halinde olacaktır. Bir mukaye
se yapılmamıştır, bu hükümler aynen orada da 
var mıdır, yok mudur?.. Karakol hizmetlerinde, 
nöbet içlerinde, kendi hizmet ve nakliye işle
rinde, İehizmeti değiş tirecekseniz, istediğiniz 
gibi değiştirebilirsiniz, ama asayiş meselesinde, 

ordunun asayiş görevini yaptığı sırada, ordu
nun örfî İdare sebebiyle bir görev yaptığı sıra
da, ordunun İller Kanunu münasebetiyle görev 
yaptığı sırada, yardım aldığı sırada, güvenlik 
kuvvetlerinin görevini yaptığı sıradaki yet
kilerini asker kişilere vermek istiyor isek, bu
nun, Polis ve Zabıta Selâhiyet Kanununa atıf 
gerekirdi, oradaki hükümlerden fazla hüküm 
olmaması lâzımgelirdi, onunla aynı olması ge
rekirdi. 

Bu ikisinin birbirine karıştırılmadı yanlış 
bir hükümdür; tedvin bakımından da yanlış, 
tatbikat, uygulama bakımından da yanlış bir 
hükümdür. 

Muhterem arkadaşlarım, en önemli hüküm
lerden birisi de, «sorumluluk» maddesi olan 
4 ncü maddedir. Bu maddede deniyor ki; «Her 
olayın cereyan ettiği haller ve şartlar gözöııün-
de tutulmak kaydıyle bu madde hükümlerine 
göre silâhını kullanan askere ve silâh kullan
ma emrini veren birlik komutanına sorumlu
luk yüklenemez» 

Arkadaşlarım, bu konu Millet Meclisinde mü
zakere edildi. Asker kişinin ne vakit silâhını 
kullanabileceği, ne şekilde kullanabileceği yu-
kardaki maddelerde yazılı, tadadedilmiş. Umu
mî hükümler var, burada da tasrih edilmiş. 
Bu hükümler var iken, bunları tatbik ederken, 
«Bu hükümlere riayet ederek, bu maddelere, 
fıkr'alara riayet ederek bir asker kişi silâh ile 
ateş ederse sorumlu değildir, aderse sorumlu
dur, bunun dışına çıkarsa sorumludur.» den
dikten sonra, şimdi «sorumsuzdur» maddesinin 
burada yeri yok. Hele, cümlenin başındaki, 
«Her olayın ceneyan ettiği haller ve şartlar göz-
Önünde tutulmak kaydıyle» ibaresi ne kadar 
müphem, ne kadar geniş, ne kadar yorumlama
ya müsait bir maddedir. 

Maddeleri sıralamışız, «Şuralarda asker ki
şi silâhım kullanabilir, ateş edebilir, bu şart
lara Riayet ederek silâhını kullanırsa sorum
suzdur» demişiz. Bunun dışında hareket ettiği
ni kim tespit edecek? İddia olursa hâkim tes
pit edecek, mahkeme tespit edecek. Bunun dı
şında, «Her olayın cereyan tarzına göre, her 
olayın cereyan ettiği haller ve şartlar gözönün-
de tutulmak kaydıyle» gibi, âdeta bu madde
lerin altına bir nevi dipnotu koymak suretiy
le geniş bir takdir yetkisi, geniş yorumlara mü-
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sait, herkesin türlü tefsirlere tabi tutacağı bir 
hükme, «Sorumluluk yüklenemez» gibi bir hük
me neden lıizuaı var? 

Bir asker, tayin edilen şarlar dairesinde 
muıkayemıete manız kaldı, ateş eıtıti, karşısm-
daMni yaraladı veya 'öldürdü.. Şikâyet vâki ol
du. Mahkemeye gider, hâkim bunu takdir eder: 
Şu şartlara riayet etmiş mi, etmemiş mi? Et
miş ise zaten sorumsuzdur, etmemiş ise sorum
ludur. Bu maddeyi koymaktaki maksat nedir, 
bu ne için. konulmuştur, ben anlayamadım bu
nu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeyi koy
mak, şu maddeleri âdeta ihlâl eden, bir tara
fa iten, bu maddeleri zayıflatan hüküm mahi
yetindedir. 

«Her olayın cereyan ettiği haller ve şart
lar gözönünde tutularak». Kim gözönünde tu
tacak, her olay nasıl takdir edilecek? Gayet 
geniş, müphem, tefsire müsait madde. Ben bu 
maddenin aleyhindeyim, grup olarak bu mad
denin çıkarılması dileğindeyiz, bunun için bir
de takrir sunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, «Silâh kullanma 
yetkisini haiz olan her asker ve silâh kullanma 
emrini vermeye yetkili her komutan kanu
nun tayin etmiş olduğu müsaadeleri yerine ve 
zamanında kullanmaz ve silâhlarından tama-
mıyle istifade etmezse fiilin malhiyetine göre 
cezalandırılır, hükmü, evet, îçhizmet Kanunun
da var, var ama hangi maddelere göre? îehiz-
mete göre mi, yoksa Türk Ceza Kanununa gö
re mi? Ceza nedir, atıf yok. îçhizmet Kanunun
daki maddelere atıf yapması lâzımgelirdi. Ka
nunda yazılı, hangi kanundaki hüküm?.. Bun
lara dair sarahat yoktur. Hangi cezanın veri
leceği de sarih değildir. Bunun sarahaten ya
zılması gerekirdi, tedvin eksikliği vardır. 

Arkadaşlarım; son zamanlarda Türkiye'de 
toplum hareketleri olmaktadır. Silâhlı Kuvvet
lerimizin Güvenlik Kuvvetlerine yardım ettik
lerini ve bilhassa örfî idarede güvenlik göre
vi aldıklarını ve Silâhlı Kuvvetlerimizin ba
şarılı olarak bu anarşik hareketleri bastırmak
ta olduklarını memnuniyetle görmekteyiz. Bü
tün bu görevler yapılırken, kanun ve mevzuaıt 
eksikliklerini gidermek te meclislerin vazifesi
dir; bu da yapılmalıdır. Mevzuat eksiMikleri 
vardır, kabul ediyoruz, ama biz tasarının aley-

hindeyiz, tasarı yanlış gelmiştir. Güvenlik gö
revi (yapıldığı zaman, o görevi yapanlar kanun
da hangisi, ise, tasarıda onlara atıf yapılması 
gerekirdi, ayrı hükümler getirmemesi lâzmııge-
lirdi; bu bakımdan aleyhindeyiz bir, sonra 
«Sorumsuzluk» maddesi fuzulî maddedir, lü
zumsuz maddedir, iki.. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz İçhizmetlerinde birta
kım karakol vazifesi yaparken, nöbet vazifesi 
yaparken, nakil vazifesi yaparken silâh kullan
maları ile ilgili olarak mevzuat eksikliği var
sa, o ayrı bir hüküm halinde gelmeli idi, on
lar ayrı, bunlar ayrı olmalı idi. Sivil halka 
silâh sıkmakla, oıjdunun kendi içinde silâh kul
lanması, silâh sıkması hali başka başka şeyler
dir. Bir nöbetçinin, karakolda dururken, Geç
mek yasaktır» diye emir verip te silâh sıkması 
başka şey, bir örfî idare sebebiyle bir görev al
dığı sırada toplu hareketlere karşı silâh sık
ma halinde olması başka şeydir. Komutanla
rın emir vermeleri, bunlar, bütün ayrı ayrı şey
lerdir. 

Dahası var; 

Muhterem arkadaşlarım, bugün jandarma 
ve polis uzun bir eğitimden geçmektedir. Bun
lar, kimlere silâhla ateş edileceğini uzun uzadı-
ya eğitim görmek suretiyle öğrenmektedirler. 
Ancak, er olatfak orduya girmiş bir kimse
nin sivil halka Ikarşı ateş ötmek durumu ile il
gili olarak uzun uzadıya eğitim yapıldığını id
dia edemeyiz. Orada şekil başka türlüdür. Bir 
polisin, bir jandarmanın eğitimden geçtikten 
sonra elde ettiği ateş etme bilgisi ile; orduda 
türlü hizmetleri görürken sivil halka karşı 
karşıya geldiği zaman hangi durumda ateş 
edeceği hakkındaki farklıdır birbirinden. Bu 
itibarla bu konuda daha vazıh, daha mükem
mel hükümlerin bulunması lâzımgelirdi. Tasa
rı bu baikımda.,n eksiktir. Komisyon bu tasarı
yı lüzumu kadar incelemeden, lüzumu kadar 
müzakere etmeden getirmiştir. Bu bakımdan, 
ben, şahsen, tasarıyı geri frlm bize daha vazıh, 
daha ayrıntılı hükümler getirmesini dilemek
teyim. 

Bu itibarla Grubumun saygılarını sunar, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Perid Melen, buyurunuz efendim. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; 

İhtimal bu tasarı üzerinde konuşacak ar
kadaşlarım var, hiç şüphesiz konuşacaklardır; 
takaddünıen söz alışımın sebebi, yanlış bir an
layışa mahal vermemek içindir. Beılki, müzake
releri kısa tutmaya da imkân verir bu konuş
mam. Bu sebeple tasarıyı niçin getirdiğimizi, 
neler geldiğini ve ne gibi değişiklikler geldiği
ni arz etmekte fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan Sayın C. H. P. sözcüsünün de işaret ettiği 
gibi, bu tasarı ayrıntılı hükümler g'etirmek 
endişesi ile getirilmiştir. Yani, nâzik bir konu
dur; nâzik konuda tereddüt ve müphemiyet 
zarar verir. Bu sebeple, her konuda, her ha
reketi bükme bağlayan ayrıntılı esaslar ge
tirilmek zarureti ile karşı karşıya bulunduğu
muz için getirilmiştir. 

Bir defa bu tasarıda, Silâhlı Kuvvetlerin. 
silâh kullanma yetkilerinde ne artırma, ne şid
detlendirme ve ne de genişletme var. Bu tasarı 
ile silâh kullanma eıaslarını ve yetkilerini ne 
artırıyoruz, ne genişletiyoruz, ne de şiddetlen
diriyoruz. 

211 sayılı İçhizmet Kanununu, izin verirse
niz okuyayım, mukayeseye esas olur. Çünkü, 
arkadaşlar tetkik etmek: fırsatını bulamıyor
lar, daha çok tereddütler de bu yüzden doğu
yor. 

İçhizmet Kanunumuzun halen yürürlükte 
olan 87 nci maddesi aynen şöyledir: 

«Askerlik; karakol, karakol nöbetçisi, dev-
riye ve nakliyat muhafazası hizmetleriinde iken 
aşağıda gösterilen hallerde silâh kullanmaya 
mezundurlar. 

«a) Bu hizmetlerden birini yaparken, mü
essir bir fiil ile ta aruza uğranıldığı veyahut 
müessir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile 
bu hizmetlerin yapılmasına mukavemet edildiği 
takdirde bu taaruzları ve bu mukavemetleri gi
dermek için başkaca bir çare kalmamışsa, 

«b) Bu taaruz ve mukavemete hazırlanan ve 
silâhını veyahut mukavemete elverişli bir âle
ti bırakmaya davet edildiği halde bu davete 
derhal itaat etmeyen yahut bıraktığı silâhı ve
ya âleti tekrar eline alan kimseyi itaata icbar 
için başka çare kalmamışsa, 

«c) 80 ve 81 nci- maddeler mucibince mu
vakkaten yakalanan bir şahıs veyahut muha
faza veya şevki kendisine tevdi edilmiş olan 
bir mevkuf veya mahkûm kaoar veya kaçmaya 
teşebbüs eder ve verilecek dur emrini de din
lemediği görülür ve başka türlü ele geçiril
mesi de kabil almazsa, 

«d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan 
insan ve her türlü eşyaya karşı vuku/bulan taa-
razu başka suretle defe imkân kalmamışsa; 

«Yukardaki dört halde gösterilen maksadı 
temin için asker, lüzumu olacak derecede silâh 
kullanır.. 

«Silâh kullanmak mutlaJka ateş etmek de
ğildir. Ateş etmek ancak ya bilhassa bunun için 
emir verilmiş olmasına veyahutta bu vasıta
dan başka çare kalmamasına bağlıdır. Silâhın 
kullanılacağı zamanın ve kullanma tarzının ta
yini, her münferit vakıanın bulunduğu - ar
kadaşımız biraz evvel şikâyet ediyordu - her 
münferit vakıanın bullunduğu ahval ve şerait 
nazara alınarak, silâh kullanacak asker ta
rafından bizzat takdir olunur». 

Bu, mevcut hüküm. 
Şimdi burada yeni getirdiğimiz ne? 

Evvelâ şunu söyliyeyim, bu hükümde bir 
tek genişletme var, o da şudur: 

İçhizmet Kanunu; karakol ve karakol nö
betçisi, devriye ve nakliye gibi tamamen Si
lâhlı Kuvvetlerin kendi iç güvendiği ile ilgili 
hizmetlere ait bir kanundur. Halbuki Silâhlı 
Kuvvetler, yine İçhizmet Kanunumuzun 86 nci 
maddesi gereğince ve İller İdaresi Kanunu ge
reğince asayiş hizmetlerinde de kullanılabilir 
veyahut Sıkıyönetim Kanunu gereğince «Umu
mî asayiş ve güvenlik hizmetinde» de kullanı
labilir. Bu takdirde dahi silâh kullanma zaru
ret ile karşı karşıya gelir. Bu durumda İçhiz
met Kanunumuz sakit... Ne yapacaktır? Bugüne 
kadar, Sıkıyönetim Kanunumuz atıf yapmıştır, 
sıkıyönetim hallinde Jandarma Nizamnamesi 
(Jandarmanın da bir nizamnamesi vardır, han-
hi hallerde silâh kullanılacağını gösteren) ve
yahut Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanununun 
silâh kullanmaya yetki veren maddeleri tatbik 
edilmiştir. 

Sıkıyönetim hailinden de ibaret kalmaz, gü
venlik hizmetlerinde; sıkıyönetim ilân edilme
den isyan olur, ihtilâl olur, bir hareket olur, 
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hattâ âfetler olur, yağma olur; Silâhlı Kuvvet
lerin memur edilmesi zarureti olur, Vilâyetler 
İdaresi Kanunumuz imkân vermiştir; vali da
vet eder, yazı ile davet eder, mahallî kuman
dan mecburdur valinin emrine kıta vermeye, 
o hallerde. 

Binaenaleyh, bu hallerde silah kullanma 
mecburiyeti hâsıl olursa ne olur? 

Bugüne kadarki tatbikatta tereddütler ol
muştur. Kırda ise Jandarma Nizamnamesi tat
bik ediliyor, şehir ve kasaba ise, polisle bera
ber vazife görüyorsa ona ait ahkâm tatbik 
ediliyor. Asıl mahzur burada işte. Bir ere bir
kaç şey birden öğreteceksiniz; karakol hizmeti 
yaparken bu hükmü kullanacaksın, falan va
zifeye giderken şu hükmü tatbik edeceksin, 
şu vazifeye giderken de şu hükmü tatbik ede
ceksin... üç tane, birbirine bir bakıma benze
yen, bir balkıma birbirinden farklı hükümleri 
getirmek gibi bir durum. Bu, hakikaten büyük 
bir boşluk doğurmuştur, bir. 

ikincisi; her üç kanunda da boşluklar var
dır, tereddüt doğuran hâdiseler vardır. Bu, dü
şünülmüş ve bu düşünce ile de bir tasan mey
dana getirilmiş. 

Bu tasarıda şunlara çok itina edilmiş: 
Bir defa, silâh hangi hallerde kullanılır? 
Tatbikatta görülen aksaklıklarda, dikkate 

alınarak, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu 
ile Jandarma Nizamnamesi ve İçhizmet Kanu
nunun hükümleri ahenkli kılınmak üzere bu 
tasarıda aynı zamanda tasnif de edilmiştir. Bi
raz evvel okuduğum hüküm, daha tasnifli bir 
hale getirilmiştir. Silâh kullanmayı. gerektirsn 
haller nelerdir, birer birer sayılmıştır: 

«Silâh kullanılmasını gerektiren haller:» 

«a) Bu hizmetlerden birini yaparken mü
essir bir fiil ile taaruza uğraıııldığı...» 

Biraz evvel okumuştum, buna benzer bir hü
küm var; hepsini okumuyorum başlarını okuyo
rum. 

«b) Bir taaruz veya mukavemete hazırla
nan ve silâhını veya mukavemete elverişli bir 
aleti bırakmaya davet edildiği halde»... ki, 
kısmen eski hüküm. 

«c) Bu kanunun 80 ve 81 nci maddeleri ge
reğince mukavemeten yakalanan...» 

Bunlar, biraz evvel okuduğum hükme ta
mamen muvazi, fakat onların boşluklarını dol

duran bazı kelimeleri ihtiva eden hükümler
den ibaret. 

İkincisi; «Silâh kullanma derecesi». 
Hangi hallerde silah kullanılır ve silâhın 

kullanma derecesi nedir? Silâh kullanmak de
mek, şüphesiz, hemen ateş etmek demek değil
di. Silah hangi derecelerde kullanılır, buna 
açıklık getiriyoruz hükümde: 

«'Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması 
sırasında silâh kullanılması için başkaca bir 
çare kalmiaması veya zaruret olması şartır.' 

Sonra, silâh kullanmak demek hemen ateş 
etme de değil. 

«1. Şahıs veya topluluk silâhsız ise; mu
kavemet, taarruz, müessir bir fiil veya tehdi
din derecesine göre asayiş hizmeti ile görevli 
birlik komutanı gerekli uyarmayı yaparak 
silâh kullanılacağını ihtar eder. Bu ihtara 
itaat edilmezse bunu sağlayacak dereceden 
başlamak üzere silâh kullanılır. 

«2. Şahıs veya topluluk silâhlı veya taar
ruzu önemili idarecede etkili kılacak şekilde 
âletleri taşıyorsa, silâh veya âletlerin bıra
kılmasını ihtar olunur. Tecavüz taarruz ve
ya mukavemet buna rağmen devam ederse ita
ati sağlayacak dereceden başlamak üzere si
lâh kullanılır. 

III. - Silâh kullanma tarzı : 
«1. Silâh çeşitlerine gene etkili olabile

cek şekilde kullanılır, önce kesici ve dürtü-
cü silâhlar ile ateşli silâhlar hedefe tevcih 
edilir, sonra ateşli silâhların dipçik ve kab
zaları kullanılır, daha sonra* kesici ve dürdücü 
ateşli silâhlar kullanılır.» 

Ki, bu hükümler mevcut kanunda yoktur, 
mevcut kanun bu bakımdan daha geniş im
kân veren hükümdür. Burada derecelendiriyor, 
sıralıyor; hangi hallerde, hangi derecede, han
gi ölçüde silâh kullanılacağını ayrı ayrı esas
lara bağlıyoruz. 

«2. Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek 
değildir. Ateş etmek son çaredir, önce hava
ya ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş 
edilir, mukavemet veya taarruza veyahut teh
likeli bir tehdide varan mukavemet hali de
vam ederse, gözetilmeksizin ateş edilir.» 

Sonra, «Ateş emri ve kendiliğinden ateş 
etmek:» 

Kim verir ateş emrini, ateş emrini verme
ye yetkili makamlar kimlerdir, bütün bunlar 

— 330 — 



G. Senatosu B : 52 

hakkında eski kanunda, açık hükümder yok- ; 
tur; yeni tasan ile bütün bunlar tanzim edil
mektedir. 

Görüyorsunuz ki muhterem arkadaşlar, ne 
bir şiddetlendirme vardır, ne ağırlaştırma var
dır, ne genişletme vardır. Arkadaşım biraz baş
ka kelimelerle izah etti: «Halka ateş etme, mil- ' 
lete ateş atme».., Biz yetki isteyen bir kanun 
getirmiyoruz. Ateş etme zaruretleri doğduğu 
zaman, Devlet olarak, Devletin verdiği kuv
vetler elbette vazife yapacaklardır. Düşünün, 
bir hapishaneyi muhafazaya memur bir kuv
vet ne yapabilir, oradan kaçma olduğu tak
dirde? Veyahut, bazı insanların hayatını ko
rumaya memur edilen bir silâhlı kuvvet, o in
sanların hayatına muhakkak bir tecavüz gel
diği takdirde silâhını kullanmasın mı? Bu
nu, «Millete ateş etme, halka ateş etme» yetki
si isteme manasında, yani bu şekilde kelime
ler kullanarak ifade etmemek lâzım, bunu ta
biî saymak lâzım. Bu, devlet hayatının ta
biî icabıdır. Bunsuz devlet tasavvur edile
mez, bunsuz bir memlekette emniyet, asayiş, 
güvenlik sağlamaya elbetteki imkân olmaz. 

İnsanların melek olduğu zaman belki gele
cektir ama, bu anda bütün insanları melek 
farzedip, ona göre ahkâm koymamıza elbet
teki imkân yoktur. Her cemiyette bazı fena
lık yapan unsurlarda çıkabiliyor ve çıkabile
cektir, bunu gayet tabiî karşılamak lâzımdır 
ve ona göre de tedbir almak lâzımdır. 

Arkadaşımız yetki mevzuuna temas etti. Bu, 
Mecliste de uzunboylu tartışma konusu ol
muştu, hatta Mecliste uyanan tereddütleri gi
dermek için bir de değişiklik yapıldı, sorum
luluk konusunda. 

Getirdiğimiz maddenin, yani 87 nci madde
yi değiştiren maddenin altı numaralı bendin
de şöyle denilmiştir. 

«VI. - Sorumluluk: 
Her olayın cereyan ettiği haller ve şart

lar gözönünde tutulmak kaıydıyle bu madde 
hükümlerine göı'e silâhını kullanan askere ve 
silâh kullanma emrini veren birlik komutanı
na sorumluluk yüklenemez.» 

Muhterem arkadaşlar, bu hüküm şu: Silâh 
kullanma yetkisini veriyorsunuz, verdiğiniz 
yetkinin şartları içinde silâhını kullanıyor 
mecburen; bunu mesul tutamazsınız, Buna so- j 
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rumluluk tanıyacaksınız ki, vazife yapabilsin. 
Bunun manası sorumluluk demek değildir. 
Bu, bu şartlara riayet ettiği takdir de sorum
suz olur, ama bu hallere ve şartlara riayet et
meden silâhını kullanırsa, faraza ihtar etme
den silâhını kullanırisa, silâh kullanılmama
sı lâzımgelirken, dipçikle vurmak lâzımge
lirken ateş ederse, veyahut hiç gerekmiyorsa, 
bu hallerde, elbetteki sorumlu olur. Bu madde 
mefhumu muhalefetiyle zaten onu tayin edi
yor; yani sorumsuzluk maddesi değil, sorum
suzluğun şartlarını ve hallini, hududunu ta
yin ve tespit eden maddedir. 

Bu maddeye, Mecliste yapılan münakaşa-
laddan sonra, vuzuh vermek üzere şeyle bir 
kayıt ilâve edildi: «'Bu madde hükümlerine gö
re...» yani, her olayın cereyan ettiği haller ve 
şartlar gözönünde tutulmak kaydıyle, bu mad
de hükümlerine göre silâhını kullanan aske
re, yani bu madde hükümlerine göre riayet et
mek şartıyle silâhını kullanan askere sorum
luluk teveccüh etmez. Gelen değişiklik bun
dan ibarettir. Eğer arkadaşlarım bunu bir baş
ka şekilde, daha vazıh şekilde ifade ederlerse 
memnun olurum; ama Mecliste, komisyonlarda 
hukukçu arkadaşlarımız çalıştı, en iyi ifade 
şekli olarak bunu buldular. Bizim Ceza Kanu
numuzda da var; Ceza Kanunumuz, bazı hal
ler için, «Şu şu şu hallerde sorumluluk tevec
cüh etmez» der. Zaten aynı üslup ile yazılmış 
bir hükümdür, aynı ceza prensiplerine daya
nan bir hükümdür. 

Başında da arz ettim, bu kanun hukuk pren
siplerine dayanan bir kanundur ve mevcut hü
kümleri genişleten bir kanun değildir. Sadece 
mevcut hükümleri daha vazıh hale getiren, dü
zenleyen, tertibeden, tanzim eden, tereddütleri 
orsadan kaldıran bir kanundur. Kabul buyur
duğunuz takdirde, silâh kullanma konusun
da hakikaten büyük müşkülât ortadan kalka
caktır. Silâh kullanan da, silâh kullanmaya 
emir veren de, hatta silâh kullanmaya mâruz 
kalan da bundan faydalanacaktır. 

Teşekkür ederim. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) --• Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sorumu efendim? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır 

efendim. Sayın Bakan, benim kullanmadığım 
sözleri bana izafe etti; «Arkadaşîim ileri gide-
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rek, sivil halka silâh sıkma şeklinde işi izah 
ettiler, bunu böyle anlamamak lâzımdır» dedi. 
Halbuki ben bunları söylemedim. Söylemediğim 
sözleri bana izafe ettiler sanki ben, ordunun, 
askerlerin silâh kullanmasını istemiyormuşum 
gibi bir ifadede bulundular. Söz verirseniz ko
nuşacağım; esasen söz de istemiş bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, peki efendim. 
Adalet Partisi Grubu adına konuşma yapılsın, 
ondan başka grup adına konuşma talebi yok, 
söz sırası sizin. 

•Sayın Kürümoğlu, buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Benim 

söylemediğim sözleri bana izafe ettikleri için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, tevhid eder
siniz, ikisini birlikte izah edersiniz. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi muttali oluyo
rum zatiâünizin söz istediğine. 

Sayın Kürümoğlu, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜMOĞ
LU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri; 

Biraz evvel Sajan Halk Partisi Grubu adına 
tasarı üzerindeki görüşlerini belürten Sayın 
Hazerdağlı'nm iki noktada vaki olan itirazı
na, grubumuzun da katılmak niyetinde olduğu
nu ifade etmek isterim. 

Birincisi, Cumhuriyet Senatosuna gelen tek
lif ve tasarılarının hiç birisinde gerekçe olmuyor. 
Bu konuda Sayın Hazerdağlı'nm haklı oldu
ğu kanaatindeyiz. Zira, gerekçesi birlikte gel
meyen bir tasarının niçin geldiği, pek gayret 
sarf ederek, bir araştırma sonucu anlaşılabil-
mektedir. Bunun önlenmesi bakımından, ge
len tasarı ve tekliflerin tümünün, yalnız bu 
tasarının değil, bundan sonraki bütün teklif ve 
t aslanların tümünün gerekçeli olarak gelme
sinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

İkinci husus, «Konunun Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan da geçmiş olması icabeder-
di.» dediler. Ona da katılıyoruz. Yalnız bunu 
tasarının bugün müzakeresine mani yeterli bir 
sebep, yani müzakere edilmemesini temin zım
nında yeterli bir sebebolarak da teabul etmek 
mümkün, değildir. Zira, tasarı ile 211 sayılı İç-
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hizmet Kanununun 87 ve 88 noi maddelerinde 
değişiklik yapılması şeklinde bir maksat gü
dülmektedir ki, 211 sayılı İçhizmet Kanunu da 
bizatihi sıırf askerî bir kanundur. Bu sebeple, 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan geçmesi 
mühim bir nakise teşkil etmez kanaatinde
yiz. 

Bu izahtan ve temenniden sonra, peşinen 
ifade edelim ki, Grubumuz, tasarının tümü ile 
l'ehindedir ve böyle bir tasarının zaruretine de 

inanmaktadır. 

Sebebolarak şu hususu arz etmek isteriz: 
İçhizmet Kanununun 86 ncı maddesi asker bir
liklerine veya askerî makamlara sivil idarede 
görev alma yetkisini ve vazifesini tahmil et
miştir. Ancak, bunun özel kanunlarla tedvin 
edileceği hükmünü sevk: etmiştir. Maddeyi ay

nen okuyorum: 

«Asayişi temin için Silâhlı Kuvvetlenin na
sıl kullanılacağı ve örfî idare ilânı halinde as
kerlerin vazife ve salâhiyetleri hususi kanun
lar hükümlerine göre yürütülür.». 

Hususi kanunlar olarak da, bugüne kadar 
tatbikatta hepimizin bildiği İller İdaresi Kanu
nunun valilere tanıdığı yetkiler sonucu ola
rak askerî makamlardan yardım talebederek, 
fevkalâde durumlarda onların yardımı ile asa
yişi tesise gayret sarf etmeleri yetkisi veril
miştir. Keza, İller İdaresi Kanunu dışında bir 
de sıkıyönetim konusu vardır ki, sıkıyönetim 
de, 1402 sayılı Kanunun bir müddet evvel Mec
liste ve Yüce Senatoda müzakeresi dolayısıy-
le hepinizin vakıf olduğu durumların netice
si oılarak icra edilmesi lâzımgelen bir yönetim 
şekli olduğu cihetle ve doğrudan doğruya as
kerlerin idareye ve emniyete el koymaları şek
linde tecelli eden bir işlem olduğuna göre, bu 
iki bariz kanun hükmü neticesi olarak, İçhiz
met Kanununun 86 ncı maddesi gereği özel ka
nunlar ile tedvin edilmiş olmaktadır. Bu za
ruretlerin icabı olarak askerin emniyet işleri
ne müdahale etmesi hallerinde de, İçhizmet Ka
nununda mevcut olup; fakat, grubumuzun gö
rüşü olarak yine kifayetsiz olduğuna kaani bu
lunduğumuz hükümlerin daha vazıh şekilde 
tedvin edilmesi gayesiyle bu tasarı Yüce hu
zurunuza g-etirilmiştir. 

Tasarıda, miraz evvel Sayın Başbakan Vekili 
ve Millî Savunma Bakanı Melen'in izah buyur-
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dukları gibi, İçhizmet Kanununa ilâve olarak; 
yani, mevcut olan hükme ilâve olarak, asayişi 
temin için askerî makamların veya askerlerin 
görevlendirilmeleri halinde uygulanacak hü
kümler 87 nci maddenin (a), (b), (c), (d) fık
ra halinde sıralanmış bulunmaktadır. Bu hü
kümler aynen eski İçhizmet Kanununda da 
vardır ve 87 noi maddede aynı paragraflar ha
linde zikredilmektedir. Yalnız, maddelerin mü
zakeresi geldiği zaman şayet zaruret olursa 
izah edileceği üzere, gayet cüz'i ve kelime de
ğişikliklerinden ibaret bazı ufak değişiklik
ler vardır ki, esasa müessir değildir. Yalnız, 
bu (a), (b), (c), (d) fıkraları dışında, yeni ilâ
ve olarak bir (e) fıkrası getirilmiştir. Bu fıkra 
tamamen yeni bir hüküm olarak 87 nci maddeye 
dahil edilmiştir. 

Bunu takibeden kısımda da, «Silâh kullan
ma derecesi», «Silâh kullanma tarzı», «Ateş 
emri ve kendiliğinden ateş etmek», «Ateş emri 
vermeye yetkili makamlar» ve «Sorumluluk» 
başlığı altında Romen rakamı ile «II - III - IV 
- V - VI» numraları altında yeni hükümler ge
tirilmiştir. Bu yeni hükümlerin, esasında, İçhiz
met Kanununun eski 87 nci maddesinde mev
cut olduğunu kabul etmek zaruretindeyiz. 
Yalnız, yine tetkikimize göre, 87 nci madde
deki bu hükümler, maalesef çok dağınık ve 
yekdiğeri ile irtibatı olmayan, neyin kastedildi
ği anlaşılmayan bir üslup ile tanzim edilmiş 
bulunduğu için, bu konularda beyle bariz ve 
vazıh şekilde yeni hükümler getirilmiş olma
sını grubumuz isabetli görmektedir. 

Bu kadar uzun, elimizdeki metinden baka
cak olursanız, 4 ncü sayfanın tamamını, 5 nci 
sayfanın da dörtte birini kapsayan ve ince ya
zılarla yazılmış bir tek madde hükmüne kar
şılık, İçhizmet Kanununda bu madde gayet 
kısadır ve (a), (b), (c), (d) ibarelerinin hep
sinin sonunda «Başka bir çare kalmadığı» şek
linde bir ibare vardır. Buna ilâveten de, son 
kısmında; 

«Yukarda dert halde gösterilen maksatları 
temin için asker, lüzumu olacak derecede si
lâh kullanır. 

Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek de-
ğMir. Ateş etmek, ancak ya bilhassa bunun 
için emir verilmiş olmasına veyahutta bu va
sıtadan başka çare kalmamasına bağlıdır. Si-
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lâhm kullanılacağı zamanın ve kullanma tar
zının tayini, her münferit vakıamın bulun
duğu ahval ve şerait nazara almanak, silâ
hı kullanacak asker tarafından bizzat tak
dir olunur.» hükmü yer almıştır. 

Bu hükümden, silâhı nerede kullanacağı
nı kestirecek. Bilhassa görevi icabı silâh kul
lanması gerekecek olan kişinin, bu hükümlere 
istinaden, nerede, nasıl silâh kullanacağını kes
tirecek, ona göre davranış içerisine girmesi 
mümkün olamaz kanaatindeyiz. Nitekim, bu
güne kadar da, maddedeki bu müphemiyet se
bebiyle bu tip davranışlar vaki olmamıştır. 
Zira, nerede, ne şekilde silâh kullanılacağı va
zıh şekilde ortaya konmamıştır. 

Yeni getirilen madde ile bu husus çok tefer
ruatlı ve çok açık şekilde ortaya konmaktadır. 
Bu seibeple maddede şu veya bu yönden tenkit 
edilebilecek noktalar olsa dahi, askerin emniyet 
işlerine müdahalesini zorunlu kılacak hadise
lerin vukubuMuğu ahvalde, Yüce Heyetiniz 
mensuplarının da kanunda gösterilen şartların 
tahakkuku halinde silâh kullanılmasına yetki 
vermesi icabedeceği kanaatindeyiz. Çünkü, si
lâh kullanılmadığı takdirde, mutlaka, karşı ta
rafın silâhı ile daha vahim bir sonuca ulaşıl
ması veya sonuçla karşılaşılması durumu, geç
miş birçok hadiselerde hepimizin taze olarak 
hafızalarımızda mevcuttur. Bunları önlemek 
maksadıyle, tasarıda, çok isabetli tanzim şek
liyle yeni hükümler getirilmiştir. 

Sayın Hazerdağlı, «Sorumsuzluk konusunda 
sarahat yoktur» diyorlar. Zannederim ki, so
rumsuzluk hükümlerini tanzim eden tasarı met
ninin 6 nci sayfasında ve Romen ra'kamıyle (VI) 
numarası altında «sorumluluk» başlığı ile, «Her 
olayın cereyan ettiği haller ve şartlar gözönün-
de tutulmak kaydıyle bu madde hükümlerine 
göre silâhını kullanan askere ve silâh kullan
ma emrini veren birlik komutanına sorumluluk 
yüklenemez.» denilmektedir, kanunda gösteri
len şartları yerine getirmek kaydıyle sorum
luluk yüklenemez. 

Bunu takibeden 88 nci maddede de, «Silâh 
kullanma yetkisini haiz bulunan her asker veya 
silâh kullanma emrini vermeye yetkili her ko
mutan kanunun tayin etmiş olduğu müsaadele
ri yerinde ve zamanında kullanmaz veya silâh
larından tamamıyle istifade etmezse, fiilin ma-
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niyetine göre cezalandırılır.» denilmiştir ki, bu 
hüküm de, bir nevi, asker görevli kişiyi silâh 
kullanmaya, ama, kanunda sayılmış olan şart
ların tahakkuku halinde silâh kullanmaya mec
bur tutmaktadır. 

Burada, endişe edilecek bir husus olmadığı 
kanısındayım. Sayın Melen bunu gayet sarih 
ve vazıh şekilde kah ettiler, bilhassa, «sorum
luluk» başlığını taşıyan kısımdaki izahlarına 
aynen katılıyoruz. Bunun mefhumu muhalifin
den ve ceza tatbikatı icabı olarak Sayın Ha-
zerdağlı'nın kabul etmesi icabeden bir durum 
vardır ki; şayet, kanunda sayılmış olan şartla
ra uygun davranılmamış olduğu iddiası var ise, 
bunun hakkında kanunî takibat yapmak, her-̂  
halde hiç bir suretle ortadan kaldırılacak bir 
keyfiyet değildir. Kanunî takibat yapılır, ama, 
şartların tahakkuk ettiği kesinlikle anlaşıldığı 
zaman onun hakkında takipsizlik veya men'i 
muhakeme veya derecesine göre, şayet ağır ce
zaya gitmiş ise, beraat kararı ile neticelenmesi 
sonucuna varılır. Bu suretle yüzde yüz ve mut
lak manada bir sorumsuzluk bahis konusu de
ğildir. Bundan endişe etmeye mahal yoktur ka
naatindeyiz. 

Bir de tasarının getirdiği ibareler vardır; 
bu hususa da temas etmek zaruretinde olduğu
muz kanaatindeyim. 

87 nci maddenin baş kısmında, «Askerler, 
karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat 
muhafazası hizmetlerinde..» gibi bir ifade kul
lanılmıştır. 

Bu «karakol», «karakol nöbetçisi», «devriye» 
ve diğer hususlar İçhizmet Kanununun 78 ve 
diğer maddelerinde sarih şekilde hükme bağ
lanmıştır. Karakol nöbetçisi nedir, karakol ne
dir; keza, devriye nedir, nakliye muhafazası 
hizmetleri nelerdir; bu hususlar sarih şekilde 
hükme bağlanmıştır. Bu konular tamamıyle, 
sırf askerî hizmetlere taallûk eden hususlar
dır ama, asker kişilerin emniyet zaruretleri kar
şısında sivil görevleri deruhte etmeleri halinde 
uygulanacak hükümleri tedvin etmek üzere de, 
o ibareleri takibeden kısımda, «asayişi temin 
için görevlendirildiklerinde» ibaresiyle asker 
kişilere yetkiler verilmektedir. 

Asker kişi, sivil görev aldığı için askerlik
ten tecerrüt etmiş olmayacağına göre, gene İç
hizmet Kanunu hükümleriyle bağlıdır. Bilhassa 

örfî İdarede, bilhassa İller İdaresi Kanununa 
göre (11 nci maddenin (d) fıkrasıdır) valilerin 
Millî Savunma veya askerî mercilerden yardım 
talebetmeleri halinde, askerler gene asker ola
rak g-örev yapacaklardır; bu sebeple, İçhizmet 
Kanununun hükümleriyle bağlıdırlar. Ama, İç
hizmet Kanununda, onların askerliklerinin icabı 
olan ve buna rağmen yaptıkları sivil görevin 
sonucu olan meseleler karşısında ne yolda ha
reket edeceklerini tedvin eden hükümler bu
lunmaz ise, o takdirde, bugüne kadar olduğu gi
bi bundan sonra da ne asayişim tam manasıyle 
teessüsü, ne de görevlerin tam anlamıyle yeri
ne gelmesi temin edilemez. 

Bu sebeple, tasarının tümüne Grubumuz 
müspet oy verecektir. Maddelerin görüşülmesi 
sırasında, gerektiği takdirde izahlar yapmak 
üzere Yüce Heyetinizi saygılarla selâmlar, bu
rada sözlerimi bitiririm. 

BAŞKAN — Grup adına başka söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

C. H. P. Grubu adına ikinci kez, Sayın Ha-
zerdağlı; buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA SALİM HAZEE-
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Biz burada İçhizmet Kanununu değiştiriyo
ruz, İçhizmet Kanunundaki hükümlere açıklık 
getiren tadili yapıyoruz. Ben, burada bu müna
sebetle konuşma yaparken; «Bu İçhizmet Ka
nununun değiştirilmesi yalnız bir içhizmet me
selesi şeklinde kalmıyor, aynı zamanda örfî 
İdare Kanununu, aynı zamanda İller İdaresi 
Kanunu gereğince, sivil halkla Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin karşı karşıya gelmesi ve Silâhlı 
Kuvvetlerin sivil halka karşı ateş etmesi mev-
zuubahistir» dedim. 

Ben, sanki burada bunlara karşıymışım gi-
gi, Sayın Bakan, «Bu, meseleyi böyle anlama
sınlar» şeklinde ifadede bulundular. 

Grup adına konuşurken, sanki biz Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin sivil halka karşı silâh atma
sını ortaya koyuyormuşuz da, buna karışmışız 
gibi bir ifadede bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv
vetleri, sivil halk eğer isyan etmiş ise, icabın
da silâh kullanacak ve ateş edecektir. Misal ve
riyorlar, cezaevlerindeki asayişle ilgili olarak. 
Elbette cezaevlerini jandarmalar koruyamadık-
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lan zaman, isyan çıktığında icabında Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinden yardım gelecektir. Bu du
rumlarda elbette Silâhlı Kuvvetler sivil halka 
karşı ateş edecektir. 

Ben dedim ki, İç Hizmet Talimatını değiş
tirirken aynı zamanda bunu da yapıyoruz, bu
na dair hükümler var dedim, ne var?... Polis 
ve Zabıta Selâhiyet Kanununda hükümler var, 
onlara atıf yapılabilirdi, dedim. Ben bunlara 
karşı olduğumu da söylemedim, icabında bun
lar yapılabilirdi. Sanki, biz bunlara karşıymış 
gibi bir ifadede bulundular ve söylemediğim 
sözleri bana izafe etmek istediler. 

Muhterem arkadaşlanm, değinmek istedi
ğim ikinci husus: 

Burada bahsi geçen hükümleri okurken; es
ki kanundaki hükümler eksikti, onu tamamla
yıcı hükümler getirdiler, bunlar açıklık geti
ren hükümlerdir; sadece, «Her olayın cereyan 
ettiği haller ve şartlar gözönünde tutulmak 
kaydıyle...» hükmü olmaksızın, dedim. Bu hü
küm, türlü tefsir ve yorumlara müsait bir hü
kümdür, dedim. Buna lüzum olmaksızın; «...Bu 
madde hükümlerine göre silâhını kullanan as
kere ve silâh kullanma emrini veren birlik ko
mutanına sorumluluk yüklenemez.» Densey-
di kâfi idi. Neden bu hükmün başına «Her ola
yın cereyan ettiği haller ve şartlar gözönünde 
tutulmak kaydıyle...» diye bir ibare konuyor? 
Neden tefsirlere meydan veriyoruz? Esasında 
buna lüzum yok. Haydi o madde konmuş ol
sun. Ne diyor devamında? «Bu madde hüküm
lerine göre silâhını kullanan askere ve silâh 
kullanma emrini veren birlik komutanına so
rumluluk yüklenemez.» Tamam. Buna da lü
zum yok. Çünkü, ona g-öre hareket etmiş ise, 
zaten sorumlu değildir. Bu, Türk Ceza Kanu
nunda «Vazife hali» diye tavsif edilir. Türk 
Ceza Kanunu; vazife halinde, zaruret halinde 
suç işlemeye ceza verilmez diyor. Bir de; bu, 
zaten umumî hükümlerde var, bunun üzerine, 
«Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar...» 
derseniz bu suitefsire, türlü tefsirlere sebebo-
lur, buna lüzum yok dedim. Bu hüküm fazla 
olarak konmuş. Ama, «...Bu madde hükümleri
ne göre silâhını kullanan..» denseydi kâfi idi. 
Maddenin başında «Her olayın cereyan ettiği...» 
şeklindedir. «Her olayın cer ey en ettiği haller» 
tâbiri genişletici, müphem birtakım hükümleri 
ifade ediyor. 

O bakımdan ben bu maddenin metinden çı
karılmasını istedim. Bu kanun tasarısının esa
sında eksik tedvin edildiğini, komisyonun bu
nun üzerinde lüzumu kadar müzakere yapma
dığını söyledim. Ayrıca, bize bütün detay ve 
gerekçesi ile hükümler getirmediklerini söyle
yip, bunu geri almalarını istedim. Yoksa, ka
nun tasarısının karşısında olduğumuzu da 
söylemedim. Ben, kanun tasarısının eksik ola
rak tedvin edilmiş olduğunu söylemek istedim. 

Kanun, birtakım hükümleri ihtiva ediyor, 
ama gerekçeleri ortada yok. Nihayet biz, ge
rekli yerlerden arayıp taradık, iç Hizmet Tali
matnamesini bulduk, oradaki maddeleri oku
duk. Eskiden tedvin edilmiş o maddeler ile, 
yenilerini karşılaştırdık. Bu, eksiklikleri gide
ren bir kanun tasarısıdır dedik, kabul ettik. 
Sonra Sayın Bakanın kalkıp, bu meseleyi, bu 
kanun tasarısını bu şekilde anlamayıp; «Ordu 
sivil halka silâh çekiyormuş gibi meseleyi or
taya koymaması lâzımdır.» şeklindeki sözlerini 
yadırgadım. Sayın Bakan, ordu, icabında sivil 
halka ateş edecek, silâhını kullanacaktır. Geç
mişte kullandığı gibi, gelecekte de kullanack-
tır. Ordumuzun bu görevleri ifasındaki iftihar
larımızı da ifade ettik. Bütün bunları, sanki 
ordu sivil halka silâh sıkacakmış şeklinde, or
taya vazettiğimi söylemenizi yadırgadım. Bun
lar, benim söylemediğim sözlerdir. 

Saygılar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Söz alan sayın üyeleri arz edi
yorum, efendim: Sayın Atalay, Sayın Kalpaklı-
oğlu, Sayın özer, Sayın öztürkçine, Sayın Hay
dar Tunçkanat. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, en evvel ben söz aldım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, sayın di
van üyeleri dahi görmemiştir. 

Sayın Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Dahilî Hizmetler Yasasının 87 ve 
88 nci maddeleriyle ilişkin tasarı üzerinde gö
rüşmeler devam etmektedir. 

Her şeyden evvel bir hususun tespiti gere
kir. Bir yasanın tümünün veyahut bazı hüküm
lerinin veya birkaç maddesinin eleştirilmesi; 

J Hükümetten gelsin veya üyelerin bir teklifi 
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olsun, bir tasarı veya teklifin karşısında olma 
anlamına gelmez. Şüphesiz ki, üyeler yasa
ların daha iyi çıkmasına gayret sarf etmekle 
görevlidirler. Bu görevlerin yerine getiril
mesi sırasında yapıcı bazı katkılarda bulun
mak üzere teklifte bulunmalarını iyi niyetle 
karşılamak gerekir. Gruplar adına yapılan ko
nuşmaların da bu nitelikte oluşları şüphesiz 
ki, tabiîdir, doğaldır. Bu yönü ile eleştirilerin 
bu açıdan görülmesinin büyük faydaları var
dır. «Eleştiri» daima karşıda olma anlamına 
değildir. Karşıda göstermenin çabaları da fay
dalı değildir. 

Şimdi 87 ve 88 nci maddeler için ileri sü
rülen görüşleri çok kıymetli Millî Savunma 
Bakanı ve Başbakan Vekili burada savundu
lar. Gerçekten, bazı bakımlardan açıklık getir
mek zarureti vardır. Fakat, bazı hükümler 
de çok garip karşılanır. Meselâ, hemen ifade 
edelim; «Bu maddede sayılan görevleri yapan 
askerlere karşı, sözle yapılan sataşma...» deni
yor. 

Bizim Ceza Hukukumuzda dil ile yapılan 
suçlardan «hakaret» vardır, «sövme» vardır, 
«tehdit» vardır. Ceza müeyyidesi karşılığında 
olan ağızla yapılabilen fiiller; hakarettir, 
sövmedir ve tehdittir. Mevzuatımız hakaret 
ile sövmeyi de birbirinden ayırmıştır. «Sataş
ma» Ceza Hukukumuzda mevcudolmayan bir 
fiil ve çok tarafa çekilebilen bir husustur. Gö
revi başında bulunan bir ere «Hemşerim, na
sılsın?» dersen, bunu biri sataşma olarak ka
bul eder, öbürü de bunu normal bir hitabo-
larak kabul edebilir. 

Şimdi, ister asayişi yerine getirmekle ilgili 
olarak görev vermek sırasında isterse mad
dede sayılan hizmetlerin birisinin ifası sıra
sında olsun, bir askere karşı ifade edilen ke
limenin «hakaret» ve «sövme» nin dışında, bir 
de «sataşma» şeklinde olan durumunu incele
yelim. Çünkü asker kimselere karşı görevleri 
başında veya dışında yapılacak hakaretlerin 
cezaları Türk Ceza Kanunu hükümlerinde 
vardır. 

Şimdi burada bir de «sataşma» tabiri gel
mektedir. «Sataşma» tâbiri Ceza Hukukumuz
da yoktur. Yejıi bir hüküm. Bu, yeni ihtilât-
lara, anlaşmazlıklara sebebiyet vermektedir. 
Ben bunun burada yer almasını lüzumlu gör

müyorum. «Sataşma» tâbirini koymakla neyi 
koruyabileceğiz, neyi kurtarabileceğiz? Bizim 
ceza mevzuatımızda ifade ettiğim gibi, «söv
me» ve «hakaret» tâbirleri vardır. Yalnız, bir 
husus vardır, Cumhurbaşkanına karşı yazı ve 
söz ile hürmete aykırı fiillerden dolayı ceza ve
rilmesi mümkündür. Onun dışında hukuk pren
sipleri vardır. Hukukun bu genel kuralları 
durup dururken, yeni kurallar, yeni kaideler 
meydana getirmekte bir zorunluluk yoktur, sanı
rım. 

Şimdi, Komisyon sözcüsünden ve Hükümet
ten, bunun zorunluluğunu meydana getiren se
bepleri öğrensek, yerindedir diyebilirim. 

Sayın Melen ifade ettiler; değişiklik ola
rak, 87 nci maddede «Askerler karakol, kara
kol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hiz
metlerinde.,.» tabiri eski 87 nci maddede de 
mevcut. Yeni getirilmek istenende ise, «... veya 
asayişi temin için görevledirildiklerinde...» 
kısımdır. Asayiş için, gerçekten bizim İller 
İdaresi Kanununda ve bazı kanunlarda lüzumu 

• halinde askerler görevlendirilebilir. Bunların 
silâh kullanmaları sırasında uygulanması lâzım-
gelen hükümleri tespit etmekte yerindedir. 
Ancak, eski maddede silâh kullanmak için Ceza 
Hukukunun temel bir unsuru vardı. Sataşmada 
nasıl yerleşmiş, temel, kökten gelen kural 
varsa; bizim silâh kullanmak için de yerleş
miş, köksel kurallarımız vardır. O da; «Başka 
bir çare kalmadığı takdirde.» Yahut «Başka 
türlü bir imkân kalmadığı takdirde silâh kul
lanma.» 

Şimdi, hizmetlerin yerine getirilmesi husus
larında bu şartlar baki kalacak, Yani, başka 
çare kalmadığı takdirde veya başka türlü im
kân kalmadığı takdirde silâh kullanacak. Fakat 
asayişin yerine getirilmesi görevi verildiği 
takdirde, silâhın kullanılmasında bu zorunluk 
kalkıyor. Sayın Melen buna işaret etmediler. 
Yeni gelen önemli ve orjinal hüküm işte bura
dadır. Gerçekten silâh kullanmak ancak başka 
çare kalmadığı takdirde başvurulan bir unsur 
olmalıdır, bir husus olmalıdır. Yani, silâh kul
lanmadan önce başka çareler ile mümkün ise 
asayişin temininde de bu yola gidilmeli. Fakat 
asayişin temininde, tıpkı karakol ve saire diğer 
görevlerde olduğu gibi, zorunluk kalmadığı 
takdirde başvurulursa, umumun selâmeti, Dev-
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letin güvenliği biran için tehlikeye düşebilir. O 
anda dahi mazbut ve âdil bir devlet nizamında, 
başka çaresi kalmadığı andan sonra silâh kul
lanması, büyük ve güçlü devletlerin sistemidir 
ve âdil bir devlet nizamı içersinde böyle ol
malıdır, başka çare kalmadığı takdirde başvu
rulmalıdır. Bunu ben, âdil bir devlet nizamı 
içersinde böyle telâkki etmekteyim, ister asa
yişin temininde, ister hemen 1 nci fıkrada olan 
hususlardan birisinde son çareyi şart arayaca
ğız, ama ikincisinde son çareyi aramayacağız... 
tşte bu takdirdir. 

Devlet hayatı ebedidir, devlet hayatında çe
şitli tecelliler daima mümkündür. Bu çeşitli te
celliler içersinde olaylar, mukadderat insan ha
yalinin çök ilerisinde gider; insan düşüncesi 
daima olayların peşinde kalmıştır. Bu yönüyle, 
şimdiden çeşitli tecellileri görmek ve bunlara 
ölçüler koymak mümkün değildir; umum hu
kuk kaideleri ancak bunlar için en iyi usuldür. 
Şikâyetler, itirazlar hattâ dert yanmalar müm
kündür ve olabilir. Bu sebeple, genel kaidenin 
bozulmasından yana olma, benim hukuk anla
yışım içinde bulunmamaktadır. 

Bu ikinci işaretten sonra, bir üçüncü nokta
ya değineceğim. Deminden beri tartışılan hu
sustur «sorumluluk» bendi. Benttir, madde ve
ya fıkra değildir, 6 ncı benttir ve «sorumluluk» 
tur. Burada, «Her olayın cereyan ettiği haller 
ve şart gözönünde tutulmak kaydiyle bu madde 
hükümlerine göre silâhını kullanan askere ve 
silâh kullanma emrini veren birlik komutanına 
sorumluluk yüklenemez.» der. 

Bu maddeyi hemen şurada bırakalım, 88 nci 
maddeye geçelim ve onları birleştirip beraber 
mütalaa edelim. Ne diyor; «Silâh kullanma 
yetkisini haiz bulunan her asker veya silâh kul
lanma emrini vermeye yetkili her komutan ka
nunun tayin etmiş olduğu müsaadeleri yerinde 
ve zamanında kullanmaz veya silâhlarından ta-
mamiyle istifade etmezse fiilin mahiyetine göre 
cezalandırılır.» Bu madde ile yasanın kendisine 
görev verdiği yerlerde silâhını kullanmadığı 
takdirde, kendisini de sorumlu sayacağız, 

Şimdi, Ceza Hukukumuzda bir sorumluluk 
prensibi var. Türk Ceza Kanununun 230 ncu, 
bir de 240 ncı maddesi vardır; ihmal ve görevi 
kötüye kullanma, thmal: Kanunun kendisine 
tevdi ettiği hizmetleri yerinde kullanmamaktır. 
Genel bir hüküm. Ayrıca, asker kişiler, Dev

letin güvenlik kuvvetleri mensupları, görevle
rini yerine getirmedikleri takdirde, haklarında 
alınacak tedbirler ve verilecek cezalar da sayıl
maktadır. 

Şimdi, «Her olayın» dediğimiz takdirde, bu 
yasanın içersinde olsun veya olmasın, genel bir 
kaide koyuyoruz. Millet Meclisinde düzeltmek 
için ve her olayın genel merdivenleri içersinde 
bir hukukîlik ihdasedilmek üzere Hükümet ta
sarısında... «Kaydiyle bu madde hükümlerine 
göre,.» şeklinde bir sınır çizilmek bir hafiflik 
getirilmek istenmiş; ama bu yeterli değildir. 
Bu, sorumluluğun hudutları değildir ve 
biraz önce okuduğum 88 nci maddedeki 
sorumsuzlukla birleşmekte ve «sorumluluk» 
da altında bir sorumsuzluk hüviyetine bürün
mektedir. «Her olayın» tâbirini kaldırırsak, bu 
yasanın; yani «211 sayılı Yasanın ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin bazı kısımlarına görev ve
ren yasaların emrettiği yerlerde silâh kullanma 
halinde tatbiki» dersek, ancak o zaman müm
kündür. Halbuki, «Her olayın» dediğimiz za
man, bütün olayları kapsayan, çeşitli yorumla
ra yol açabilen bir hükümle karşı karşıya bu
lunmaktayız. Bu sebeple, sarahat getirmiyor. 
Sayın Adalet Partisi sözcüsünün ifade ettiği 
sarahati ben bulamıyorum, kendilerinden özür 
dileyeceğim. Burada da «Her olayın» derken, 
geniş anlaşılacaktır ve her olay için bir yetki 
veyahut icazet veren bir sorumsuzluk hususu 
olacaktır. Aslında bu bir, sorumluluk yükleme-
djğiîi'3 göre, bir sorumluluk değil sorumsuzluk
tur. Adını koyarsak «sorumsuzluk» koymak ge
rekir. Asıl sorumluluk 88 nci maddede oluyor, 
bunun eğer bentteki ifadesini alırsak «sorum-
sı̂ zluk» oluyor. Çünkü, sorumsuzluk getirmek
tedir, bir sorumluluk getirmemektedir. Yani, 
yapılan fiilin sorumsuzluğunu getiriyor; bu 
bent sorumluluk yüklemiyor ki... Bu bent, yapı
lacak fiillerde bir sorumsuzluk getiriyor. Oku
yun, dikkat buyurun; bu sorumluluk mudur, 
sorumsuzluk mudur?.. «Her olayın cereyan et
tiği haller ve şartlar gözönünde tutulmak kay
diyle bu madde hükümlerine göre silâhım kul
lanan askere ve silâh kullanma emrini veren 
birlik komutanına sorumluluk yüklenemez.» di
yor. Sorumluluk yükleyemiyorsunuz, bu sorum
suzluktur. Sorumlu demek; şu şu fiilleri yapar
san, şu şu sorumluluklarla karşı karşıya gele-
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çeksin anlamınadır. Halbuki bu, bir sorlumlu-
luk yüklememektedir, bir sorumsuzluktur. Bu
na bir sarahat vermek ve herhalûkârda burada-
ki «Her olayın» ibaresinin kalkması lâzım. 
Kalktığı takdirde «cereyan» kelimesi kalacak
tır, denebilir. O halde, komisyonun bunu geri 
alması ve bendin, ya bir geçici komisyonda, ya 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan geçmesi su
retiyle hiç şüphesiz ki, burada bir sorumsuzluk 
tesbiti gerekir. 

Hatırlarsınız, Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerini değiştirirken, bir sorumsuzluk ge
tirdik. Zannederim, 296 ncı veya diğer bir mad
desinde, hatırlıyorum şöyle bir hüküm getir
miştik : Asayişle ilgili hususlarda silâh kulla
nıldığı takdirde men'i muhakeme kararı veril
mesini ve silâh kullananın tutuklanmasını ge
rektirmeyecek maddeleri getirdik. Niçin?.. Asa
yişle ilgili hususlarda iftiralara maruz kalanlar 
hakkında muamele yapılır. Bu sebeple, mümkün
dür ki silâh kullanmada da; silâhı bu madde de
ğil, bu kanunun hükümleri dairesinde kullan
dı nıı. kullanmadı mı diye tereddüte düşülebi
lir. Silâhı kullananlar için atide bazı tecellilar 
gözükebilir. O halde kendilerini bir emniyete, 
bir garantiye almak lâzım. Kanuna riayet et
mek şartıyle silâhını kullandığı takdirde erin 
veyahut emri verenin sorumsuzluğu tespit edil
meli, yani sorumlu sayılmamalı. Amas bu her 
olay için değil, umumî anlamda değil, bu hu
dutlar içerisinde ve bu yasalar içerisinde olma
lıdır. 

Ayrıca, 88 nci maddenin çok rijit bir anlamı 
vardır. Bu da, mutlak surette silâhı kullanma
ğa icbar etmektir. Çok geniş anlamda yazılan 
bir maddedir 88 nci madde. İlle silâhını kullan
ma mecburiyeti var. Burada da gene «Başka ça
re kalmadığı» tabirini kullanmadığımız takdir
de, adaleti sağlayacak hukukun bu umumî ku
ralım getirip koymadığınız takdirde, er veya
hut emri verme zorunda kalan komutan ileride, 
88 nci maddeye göre bsn silâhımı kullanmadı
ğımdan dolayı ceza göreceğim, diyecektir. Çün
kü 88 nci madde ne diyor? «Silâh kullanma yet
kisini haiz bulunan her asker veya silâh kuUarn-
ma emrini vermeye yetkili her komutan kanu
nun tayin etmiş olduğu müsaadeleri yerinde ve 
zamanında kullanmaz veya silâhlardan tama-
miyle istifade etmezse fiilin mahiyetine göre 
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j cezalandırılır.» Nerede kaldı?.. Maddenin iee-
| risindeki son çare kalmamış ise, son tedbir alın

mamış ise, bu takdirde diğer bütün maddeler 
I bir yana gidecek, eri veya komutanı torba bir 
I selâhiyeti kullanma zorunda bırakacağız. Çün-
I kü er veya komutan; ileride 88 nci madde dai

ma karsıma çıkacak sen silâhını zamanında 
i 
| kullanmadın, diyecek, o halde ben de son çare 
| olsun olmasın, imkân bulunsun bulunmasın si-
I İlâhımı kullanayım diye düşünecek. Bir taraftan 

çare, bir taraftan silâhını zamanında kullan bil
mem ne... Buna da dört bası mamur ve tedbir 
getirecek bir yasa diyeceğiz... G-örülüyor ki, ol
muyor. 

! Komisyondan rica ediyorum, bunlar geriye 
! alınsın, bu kadar uzun değil, daha kısa ve ger-
i çekten; 

1. Hizmet için, 
| 2. Asayişi temin görevleri için, 
| 3. Bu emri verme imkânını sağlamak için 

kesin surette silâh kullanma imkânını verecek 
| hükümler getirilsin. Ama son yol olmak şar-
| tiyle, başka çare kalmamış ise bunu temin eü-
| ineli, öbür taraftan da bu silâhı kullanan veya-
| hut emri verenlerin sorumsuzluğunu temin et-
İ mek için, silâhını yeteri kadar kullanmadın. 
| diye onu ceza hükümlerinin tehdidi altında bf-
i 1undurmaktan da kurtarmanın seklini bulmak 
| lâzımdır. 
i 
i 
j Emin olalım ki, bu şartlarıyle tasarı, eskı-
I -inden daha rahat imkânlar veren bir tasarı de-
! ğildir. Günkü çok süratle hasırlanmış, bir taraf-
| t arı tedbir niyeti ile iyi niyetle hazırlanmıştır, 
| ama Türkiye'nin şartları, umumî hukuk pren-
I sipîeri de gözönünde tutulduğu takdirde pek 

de isabetli hükümler değildir. Fakat bir şeyler 
I getirmek; gerçekten bazı kaideler, bazı kural

lar getirmek gerekli, ama bu haliyle yeterli 
I değildir. Asla tümüne karşı değilim. Bunu da 
I ifade edeyim, Yani, bu madde hiç değişmesin., 
I önemi yok, şeklinde değil; iyi olabilsin, daha 
J iyi olabilsin, daha mükemmel olabilsin. Derler 
i M, «mükemmel iyinin de düşmanı». Yok. bu 
| tekerleme çoktan geçti. Hepimizin aklı vardır, 
I daha iyiyi bulabiliriz, daha mükemmelini bula-
( biliriz. 
1 

I Amerika Askerî Cesa Kanunu ve Ceza Mu-
I hakemeleri Usulü Kanununu bilir misiniz kaç 
i sayfadan ibarettir?.. Türk Ceza mevzuatının — 338 
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yüzde biri kadar bile yoktur. Bizde bu kadar 
dok muğlak hükümler var. Amerika'dan Viet
nam'a, Frankfurt'a ve dünyanın hemen henıen 
her sahasına dağılmış 500 bini mütecaviz büyük 
bir askerî varlığın ceza mevzuatı bizim mevzua
tımızın onda veya yüzde biri kadar değildir. 
Ama maddeleri çok mükemmel ve çok kısadır. 
Bu şekilde getirebiliyor muyuz? Getiremiyoruz. 
Önemli olan bu. 

BAŞKAN — Sayın Kürüm'oğlu A. P. Grubu 
adına ikinci kez. 

Buyurun. 

A, P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜMOĞ-
LU (Bitlis) — Sayın Başkan, muhterem üye
ler. 

Saym Atalay çok haklı olarak endişe duy
duğu. noktalardan tasarıyı tenkit ettiler. Yal
nız, çok dikkatli bir arkadaşımız olarak tanıdı
ğımız Atalay'm bir yanılma halinde bulunduğu 
kanaatinde olduğum için, tekrar söz almak za
ruretini duydum. 

Şimdi, Sayın Atalay iki noktada tereddüt iz
har ediyorlar. Birincisi, hiçbir çare kalmamış 
olması halinde silâh kullanılması şartının geti
rilmiş olması icabeder, diyorlar, ikincisi de, 
88 nci madde ile bir nevi silâh kullanma mecbu
riyeti tahmil edildiği, bunun da ileri de suiisti
mal edilebileceği noktalarında görüşlerini ifade 
buyuruyorlar. 

Şimdi, 87 nci maddeyi bir defa bütünü ile 
mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. 87 nci mad
de, demin de arz ettim, bir buçuk sayfaya ya
kın, gayet geniş, teferruatlı bir maddedir ve bu 
maddenin romen rakamı ile (II) başlığını taşı
yan «Silâh kullanma derecesi» ibaresinin altın
da, «Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması 
sırasında silâh kullanılması için başkaca bir ça
re kalmaması veya zaruret olması şarttır.» di
yor. Şimdi birinci endişesi bu yönden isabetsiz
dir kanaatindeyim. 

ikinci husus, 88 nci maddenin getirdiği silâh 
kullanma mükellefiyeti de, zannettikleri kadar 
suiistimale müsait bir madde değildir. Zira, 
şayet böyle bir hüküm bu kanunda yer almamış 
olsa, kimseye silâh kullandırma imkânımız ol
mayacaktır. Ama, madem ki bu tasarının geti
rilmiş gayesi, silâh kulanmayı temin etmek ve 
hukukî mesnede dayamak ise, o halde bunun bir 
müeyyideye bağlanması zarureti de vardır. Şart-

j 1ar tahakkuk etmiştir, silâh kullanmıyor... Niye 
kullanmadın diye kimsenin sorgu suale hakkı 
olmayacak. Ama, şartlar yerine gelmiş ise, si
lâh kullanma mecburiyetindesin, hükmünü de 
getirmek suretiyle gayenin husule gelmesini te
min etmek hedefi güclülmüştür ki, bu itibarla 
tasarıda bariz şekilde böyle aşırı ve suiistimale 
müsait hükümler bulunmadığı kanaatinde oldu
ğumuzu tekraren arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Saym Başkan, muhterem arkadaşlar, bu tasarıyı 
bu şekliyle getiren Hükümete her şeyden evvel 
teşekkürle sözüme başlayacağım. 

Hakikaten çok müspet düşünülmüş, çok iyi 
tanzim edilmiş. Bugünün zaruretini değil, bun
dan sonra doğacak zaruretleri de karşılayacak 
hükümleri getiren, otoritenin oıtorifceısini koru
yan, vatandaşın da bu otorite karşısında hak ve 
hürriyetini koruyan ve bunu en güzel kalbili te
lif eden hükümler olarak bendeniz bu madde
leri karşılıyorum. 

MiübtSTem arkadaşlar, bir grup sözcüsü bu
rada grup adıma çıkıp tenkitte bulunmasa idi, 
'bendeniz bu takdir nişlerimle müspet oyumu 

i varecek ve kürsüye çıkmrıyacpJkfcım. Fakait ikin-
I ci kara bu muhterem arkadaşıımın Sayın Baka

nın izahından sonra, kürsüye çıkıp, kısmen rücu 
ifade eden şskMe bîyanda bulunmasına rağ
men gördüm ki, kendileri bu kanunun karşısm-
:!r:dırCar, 

MühtoT&m arkadaşlar, bu hatibi dinledikten 
W2rd, sanki inıan'i ş:5yİ3 bir hal esliyor: «Yahu 
t:?, Paılaanen'to olarak yanlış bir hükme mi va-
r-yoruz? Yani, reyini aldığımız insanlara karşı 
sert bir davranışı ifade eden şu tasarıyı haksız 
yere kanun haline mi getiriyoruz? içinden çıktı
ğımız kitleyi düşünmüyor onun hak ve hürriyeti
ni korumuyor muyuz?» gibi, insan ksndiksnii-
ne düşünmeyi muktaızi bir deranî iç muhasebe
sinin içine giriyor. 

Muhterem arkadaşlar, şu tasarıda meseleler 
o kadar ince elenmiş sık dokunmuş ki, neresini 
nasıl tenkid edeceğiz? Yalnız bendeniz, madde
lerin esasını tenkid edecek bir taraf bulama
makla beraber, müsaade ederlerse Komisyona 
karşı bir taamda bulunacağım. O da, bu kadar 

] mühim bir kanun tasarısının esbabı mucifbesiz 
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buraya yazılıp gelmiş olması. Gönül isterdi ki, 
§u maddelerin izahı komisyonca yapılsın ve biz 
de niçin bu maddelerin tadilinde, değişmesinde 
zaruret olduğumu komisyon görüşü olarak göre
lim; öğrenelim. Bu, bizim hakkımızdı. Niçin bu 
yola gitti Komisyon, bunu da bilmiyorum? Bu 
bir noksanlıktır. 

Sayın arkadaşlarım, 88 nei maddenin vazıh 
olmadığından Sayın Sırrı At alay bahsetti. Ba
na göre bu madde vazıhtır. Zira, Sayın Kiirüm-
oğlu'nun da ikinci kere çıkıp ifade ettiği gibi, 
«Şu, hallerde silâh kullanılacak» diye askere ve 
askerin başında bulunan kumandana vazife ve
riyor. Peki, siz bu haller tahakkuk etmiş olması
na rağmen silâh kullanmayan askere veya as
kerin başında bulunan kumandana sual sorma
yacak mısınız, vazifenizi niçin yapmadınız, di
yemeyecek misiniz, demeyecek inisiniz? Bir mü
eyyide talfoik olmazsa bu askerin veya onu i&a-
ra eden kumandanın sorumluluğu neyle tespit 
edilecsfkitir ? Şu kanım vazıının hüküm altına 
almış olduğu maddelerdeki haller zuhur edecek, 
tahakkuk edecek; ama asker ve kumandan va
zifesini yapmayacak. Ya o asker ve kumandan 
o toplulukla beraiberse? Mümkün değil mi bu? 
ö zaman ben müeyyide tatbik etmeyecek mi
yim? Edeceğim, işte bunun ifadesi bu, 

Yalnız, daha vazıh hale gelebilirdi. «Silâh 
kullanıma yetkisini haiz bulunan her asker veya 
silâh kullanma emrini vermeye yetkili her ko
mutan...» tabiri içinde 87 nci maddede zikredi
len haller muvacehesinde, şartın tahakkukuma 
rağmen silâh kullanmayan askeri, silâh kullan
mak için emir vermeyen kumandanı kastediyor. 
Onun dışmda «Her hal» demek suretiyle bu 87 
nci maddede fıkra fıkra, bent bent izah edilen 
hal ve vaziyetlerin dışında her ne olursa olsun 
silâh kullanma manasını çıkaracak kadar mese
leyi geniş vaz etmek mümkün mü? O zaman 
askere verdiğin silâhla herkese, her zaman si
lâh sıkarsın manasını ta-şır. O zaman biz bir 
mahallî iddiadan ileriye geçmiş olmayız. Elbet
te ki, 88 nci maddeniın kasdı, 87 nci maddenin 
zikretmiş olduğu hususların hudut ve gümulü 
içinde, ama, kafeine alınış şekli biraz noksan. 
Bu şekilde de anDaşılır ama, meselâ bana göre 
şöyle olsa olurdu; muhteram Sırrı Malay gibi 
düşünen arkadaşlarını da belki tatmin olurdu: 
«Silâh kullanma» tabirinden evvel «Yakardaki 
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fıkralarda veya 87 nci maddede zikredilen hal
ler muvacehesinde silâh kullanma yetkisi» diye 
madde başlasa idi, bu sakilde tavzih edilse idi, 
o zaman 87 nei maddedeki zikredilen haller ve 
şartlar içerisinde maniasını açık tazammun eder 
idi. Ama beyle olmaması dahi, bunu tatbik ede
cek hâkimde her hangi bir şüphe uyandırmaz; 
pekâlâ anılar ki, 87 nci maddenin hudut ve şü
mulü içine giren hal ve vasiyetlerde silâhı kul
lanmayan asker, silâhı kullandırmayan kuman
dan manasını taşır. Fakat, itiraf etmek lâzım 
ki, 88 nci maddenin sonunda «... fiilin mahiye
tine göre cezalandırılır.» hükmü insanı biraz 
vuzuha kavuşturmuyor. Acaba, bununla hadi
senin büyüklüğüne, küçüklüğüne; hadisenin ne-
tic33İr;d£.ki doğan büyük vakalara veya hadise
yi doğuranlarla, o hadiseyi önlemek için giden 
ask^r veya taşjndaki kumandanın ihmali su
retiyle daha büyük, daha vahîm hadiselere se
bebiyet verme gibi hudut ve şümulünün tayini 
hîmen mümkün olmayan hallerin hepsi bunun 
içine giriyor mu, yoksa sadece ve sadece bir 
nevi alın an emri yapmamak veya vazifeyi ihmal 
ötmek veya vazifeyi suiistimal efmek manasının 
ötesinde bir mana mı taşıyor? Burada biraz 
müphemiyet oha gerek. Sayın Komisyon Başka-
TÜ. gelir de, bu hususu izah ederse memnun olu
ruz. 

Muhterem arkadaşlar; 

87 nci maddenin son fıkrasını müsaadeniz
le okuyorum: 

«Her olayın cereyan ettiği hadler ve şartlar 
göz önünde tutulmak kaydıyle bu madde hü
kümlerine göre silâhım kullanan askere ve silâh 
kullanma emrini veren birlik komutanına so
rumluluk yüklenmez.» Bunu sayın Sim Atalay 
ve zannediyorum sayın Elâzığ Senatörü arkada
şım tenkit ettiler. Ben meseleyi onlar gibi anla
mıyorum. Tenkitlerini; bu müphemdir, yukarı
daki maddenin, yani 87 nci maddenin bütünü 
ile kabili telif olmayacak bir hükümdür, şeklin
de anladım, 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin yukarı
sında silâhın nerelerde, nasıl kullanılacağını 
acık açık söylüyor. O şekilde kullanılır ise, o 
haller tahakkuk ederse şüphesiz vazifesini yap
mış bir asker ve kumandandır. Yaptığında, so
rumluluk yüklenmez diyor. Elbette yüklenmez. 
Zaten 87 nci maddenin gayesi bu. Bu, bu haller 
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olur ise vazifesini yapmış olacak. Vazifesini ya- { 
pan adam takdir edil'ir, sorumluluk elbet yük- | 
lenmes. Ama, kanun vazıı burada istemiş ki; bu j 
hallerde silâh kullanılmasında, bunun tenkidi- I 
ne mütevakkıf meselelerin müzakeresi esnasın
da, acaba yanlış bir noktaya gidilir mi, bir müp-
lıemiyet hâsıl olur mu? Niçin sen silâhını kp.î- j 
landm veya silâhını kullananlara niçin emir j 
verdin, gibi çok ince çok fazla düşünülerek i 
maddenin diğer fıkralarını bir devi takviye 
için son fıkra olarak, son hüküm olarak «Ceza 
verilmez, mesuliyet terettüp etmez» demiş. 
Evet, bu ifade biraz fazla gibi görünüyor. Bu 
fıkra hiç olmasaydı ne olurdu? Hiç bir şey ol
mazdı. Yukarıda zikredilen hallerin tahakkuku 
halinde asker ve kumandan elbette vazifesini 
yapmıştır, sorumluluk teveccüh etmez. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz de 
aynı şeyi söyledik. 

HÜSEYİN EALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım müsaade etsinler, izin 
versinler ben bir hukukçu olarak bunu fazla gö
rüyorum; ama fazlalığı zarar mı getirir? Getir
mez. Fazla da değil. Yani affedersiniz. «Fazla 
mal göz çıkarmaz» kabilinden fazlalık da getir
mez: 

Hükümete bu tasarıyı getirdiği için tekrar 
teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı, bir asker 
kişinin görevini ve sorumluluğunu anlatmak
ta ve hangi olaylar karşısında ne gibi hareket
lerde bulunacağını tespit etmektedir. «Her ola
yın cereyan ettiği haller ve şartlar gözonünde 
tutulmak kâydıyle...» denildiği takdirde,, onu, 
ancak o vazifeyi yapacak kimsenin takdiri hük
müne bırakmıştır. Önün için bizim burada bü
tün boşlukları mükemmelen kapatacak her hu
susu aramamız mümkün değildir ve olamaz da. 
Asker, milletinden vazifesini almıştır. Bu vazi
fe, yurdun, Devletin bütünlüğünü, milletin hu
zurunu içe ve dışa karşı korumak ve savun
maktır. Şu halde, bir asker vazifesiyle ilgili 
hor olayda süratle ve doğru olarak karar vere
cek, inisiyatifini kullanma sorumluluğunu göste
recektir. 
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87 nci maddede, «Askerler, karakol, kara
kol nöbetçisi, devriye, nakHyet muhafazası hiz
metlerinde veya asayişi temin için görevlendi
rildiklerinde aşağıda gösterilen hallerde silâh 
kullanmaya yetkilidirler» denilmektedir. Bit su
retle bir askerin nerede silâh kullanacağını ga
yet açık bir şekilde göstermiştir. 

Sayın Atalay, bu maddenin son fıkrasında, 
«Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz
önünde tutulmak kâydıyle» diye başlayan hü
kümdeki «Her olayın» tabiri fazla veyahut da 
müphem buldular. Elbette ki, bu madde içinde 
mütalaa edilen bir fıkra bu madde ile ilgilidir; 
Silah kullanma yetkisi ile ilgilidir ve o görevi, 
sorumluluğu ifade eder, onu çizer şekilde her 
olay kendi başına, kendisine mahsus bir şekil
de bir durum gösterecektir. Fakat «Mutlak su-
rstts her olayda silâh kullanılacaktır» diye bu 
maddede bir hüküm de mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar, asker vazifesini ya
parken bu madde ile o kadar dikkat ve itinaya 
sevk edilmiştir ki, âdeta asker, ateş etmemek 
için, silâh kullanmamak için elinden gelen bütün 
gayretini sarf etmekte. Bu maddeyi tamamen 
okuduğumuz zaman bakınız askerin ne yapmak 
istediği anlaşılıyor: Asker, önce uyarıyor, son
ra ihtar ediyor, daha sonra silâhını tevcih edi
yor ; dipçik ve kabza kullanıyor, Daha sonra ke
sici, dürtücü ve ateşli silâhını fiilen kullanmaya 
başlıyor. Yani, burada da gayet güzel bir şekil
de ifade edilmektedir ki. silâh kullanmak mut
laka ateş etmek değildir. Önce havaya, sonra 
ayağa ve bilhassa dikkatinize arz ediyorum, he
def gözetmeksizin ateş etmek suretiyle vazife
sini yapmaya çalışıyor. 

Türk askeri, halılanın düşmanı değildir. Bi
naenaleyh hedef gözeterek herhangi bir 'kişiye 
ateş etmiyor, ama Devletin düzenini, halkın 
huzurunu ihlâl eden ve kendisine karşı itaat© 
değil de, taarruza kalkışan kimselere »elbette si
lâhını kullanacaktır. 

Sonra,, su «sataşma» sözü üzerinde çok 
duruldu. Muhterem arkadaşlar sataşmada da 
önce uyarıyor. Bir asker kıtası geçerken 
kenarda seyredenlerden birisi hareket eder
se bu, milletin haysiyetine hakaret değil 
midir? O halde onu ikaz ediyor, uyarıyor; 
buna karşı onda direnme başlıyor, mukavemet 
başlıyor ve sonra taarruza geçiyor. Taarruza 
geçince de asker silâhını kullanmayacak mıdır? 
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Muhterem arkadaşlar, bu öyle bir görevdir 
ki; hepimiz askerlik yaptık, bir anlık tereddüt 
bir memleketin kaybına, mahfma yol açabilir. 
Bu görevde tereddüt yok. Bu maddede son dere
cede açıklık var, hüsnüniyet var; kasıt asla... 
Kime karşı kasıt olacak ?.. 

Muhterem arkadaşlar, gerek sayın Bakan, 
gerekse diğer arkadaşlarım bu maddeyi gereği 
şekilde açıkladılar. Bu bakımdan maddeler de
rinliğine tetkik edilecek olursa.. Milletimizin, 
Devletimizin selâmeti bakımından gayet yerin
de, (geç kalmasına rağmen) gelmiş maddeler 
olarak kabul ediyorum. Elbette ki, daha büyük 
felâketleri önlemek için Devletin otoritesini ko
rumaya mecburuz ve bu yetkiyi görevlilere ver
mek mecburiyetindeyiz. Bundan önce mütered-
dti, acaba ne yapalım diye düşünen, memleke
tini seven bir komutan her olayda insiyatifini 
kullanacaktır, yoksa izah edildiği gibi, efendim 
bir kahvede bir olay çıkmış, orada kavga edil
miş ; böyle her olayda elbette silâh (kullanılacak 
değildir. Hangi olaylarda silâh kullanılacağı yu
karıda tasrih ediliyor; karakol hizmetlerini, 
muhafaza hizmetleri ve asayiş hizmetleri gibi 
kendisine verilen bu görevlerdeki her olayda 
silâh kullanacaktır. Silâh kullanmakda mutlaka 
ateş etmek değildir. Demin de arz etmiştim; 
o kadar itina ile, uyarı, ihtar, tekrar tekrar 
ikazlardan sonra, taarruza maruz kalınca, haliy
le kendisi de silâhını kullanmak mecburiyetinde 
kalıyor ve silâhını kullanmadığı takdirde de 
mesul oluyor arkadaşlar. Silâhını yerindo kul
lanmayan bir asker her zaman mesuldür ve 
mesul olacaktır. 

Bu bakımdan, bu Kanunun milletimize, mem
leketimize yararlı olmasını dilerken, bu tasarıyı 
getiren Hükümete huzurunuzda teşekkür eder 
ve hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Öztürkçine... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Burada, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanunun 87 noi maddesinde yapılan 
değişiklik ile er'den tutup, en üst komutana 
kadar silâhın ne şekilde ve hangi ahvallerde 
kullanılabileceğini tadat eden hükümler getiri
liyor. 

Hükümet temsilcisi ile yaptığımız özel ko
nuşmada; 211 sayılı Kanuna dayanılarak çıka

rılan yönetmeliğin, Kanunun 87 ve 88 nci mad
deleri değiştirildikten sonra yeniden ele alına
cağını öğrendim. Bu bakımdan bu Kanunun 
tatbikatından doğacak herhangi bir hatanın 
olmayacağı inancındayım ve tasan, fevkalâde 
yerinde hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yalnız bendenizi tereddüte düşüren bazı 
noktalar var, Bunlar: 

Birinci fıkranın (a) bendini okuduğumuz za
man ; «Bu hizmetlerden birini yaparken müessir 
bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu hizmetle
rin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde 
bu taarruz ve mukavemetleri gidermek için. 
«Hükmü ifade ediyor. Halbuki ana metinde 
«Başkaca bir çare kalmamışsa...» deniyor. Bü
tün bu maddeleri tadat ederken, bankaca bir ça
re kalmamışsa, ele geçirme ele kabil olmazsa, 
başka surette defi imkânı kalmamışsa gibi her 
fıkrada tam erlerimizin anlayabileceği bir şekil
de şartlı hükümler getiriyor. Yalnız bu yeni me
tinde, «Ancak silâh kullanma derecesin fıkra
sında bunu özel olarak kısaca tadat ediyor. 

Ben bunun şu şekilde olmasını arzu ederdim; 
«Bir taarruz veya mukavemete hasırlanan 

ve silâhını veya mukavemete elverişli bir aleti 
bırakmaya davet edildiği halde, bu davete der
hal itaat etmeyen veyahut bıraktığı silâhı veya 
aleti tekrar eline almaya davranan veya alan 
kimseyi itaata icbar için başka çare kalmamış
sa.» denmeli idi. Halbuki burada «Başka bir ça-
re»yi aramıyor. Dur dedi, durmadı, bırak silâ
hını dedi bırakmadı, yat dedi yatmadı, gibi hu
suslarda başkaca çareleri arama imkânını bı
rakmıyor. O zaman erlerimiz belkide bunu 
«Dur dedim de durmadı., vurdum,» şeklinde 
anlayabilir. Öbür kısımları atıyorum. Meselâ; 
havaya ateş edecek, ayağının yanma ateş ede
cek veyahutta ölmeyecek derecede göbekten 
aşağısına, kaçmasına mani olmak için ateş etme 
imkânlarını sağlayan hususlar var= Bunlar mev
cut, ama her fıkrada böyle teker teker tadadedil-
miş olsa idi daha iyi olacaktı. 

Meselâ; (c) fıkrasını okuyalım; «Bu kanu
nun 80 ve 81 nci maddeleri» diyor. Halbuki «Bu 
kanunun» deyince, yeni çıkacak olan kanun kas
tedilmiştir. Yeni çıkacak kanunda, 80 ve 81 nci 
maddeler yok. O zaman «Bu Kanunun» değil, 
«Adı geçen Kanunun» denmesi lâzımdır. «Adı 
geçen kanunun 80 ve 81 nci maddeleri gereğince 
muvakkaten yakalanan bir şahsın veyahut mu-
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hafaza ve şevki kendisine tevdi edilmiş olan bir I 
tutuklunun veya hükümlünün kaçması veya 
kaçmaya teşebbüs etmesi ve verilecek dur em
rini dinlemediği görüldüğünde başka türlü ele 
geçirilmesi de kabil olmazsa,.,» şeklinde olması 
lâzım. 

(d) fıkrası da «Kendi muhafazasına tevdi 
edilmiş olan insan ve her türlü eşyaya karsı 
vukubulan taarruzu defetmek için.» şeklindedir. 
Burada, «Kendi muhafazasına tevdi edilmiş 
olan insan...» diyor ama. muhafız, bir komuta
nı muhafaza etmek için de görevlidir, bir tutuk
lunun muhafazası için de görevlidir. Şimdi, bu
nun da biraz tavzihi gerekir. «Kendi muhafa
zasına tevdi edilmiş olan insan veya her türlü 
eşyaya karşı vukubulan taarruzu defetîTek 
için.» dendiğine göre, meselâ bir sokak eşkı
yasını alalım. Bir sokak eşkıyasının muhafaza
sını bir birliğe veriyoruz; ikinci bir sokak e§-
kiyası bu birliğe taarruz ettiği takdirde o za
man bizim askerlerimiz aynı zamanda bu sokak 
eşkıyasının da mı muhafazasıyle uğraşacak, 
yoksa kendilerine taarruz eden sokak eşkıyala
rına karşı mı harekete geçecektir? Çünkü, bu
rada «Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan 
bir insan...» diyor. İnsanın vasfını burada tâyin 
etmiyor. 

Diğer bir husus; «Ateş emri ve kend/liğm^.?^. 
ateş etmek:» fıkrasıdır, Romen harfleriyle ifacb 
edilen dördüncü fıkrada; «Ateş etmek bilhassa 
bunun, için emir verilmiş olmasına bağlıdır.» 
diyor. Şimdi, birinci kısımla ikinci kısım yine 
birbirini tutmuyor. Demek ki. bir erin ate^ 
edebilmesi için, ateş emrinin verilmiş olması la
zımdır. Halbuki ikinci fıkrada; «Ateş e Tir i ve
rilmemiş olsa dahi her asker silâhını kullanabi
lir.» diyor. Aynı maddede bir ve ikinci b?^t7^; I 
arasında bir irtibat sağlanamıyor. Bsndenis 
fıkranın şu şekilde değiştirilmesini arzu ediyo
rum; 

«Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker I 
yerine her komutan (Günkü, komutan deyince I 
onbaşıdan itibaren amiral ve maraşala kadar 
gidiyor.) silâhını kullanabilir. Ancak silâhını 
kullanacağı zamanın ve kullanma derece ve 
tarzının tayini her olayın cereyan ettiği haller- I 
ve şartlar gözönünde tutularak silâhını kulla
nacak (Yine asker yerine) komutan tarafın
dan bizzat takdir olunur. | 
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«Bunu bağladıktan sonra IV Romen harfle
riyle ifade edilen kısmın 1 numaralı bendine 
uygun olarak bir de metin getirebilmek için 
«Ancak birinci fıkranın (a),(b),(c),(d) ve (e) 
fıkraları gereğince asker de, ateş emri veril
memiş olsa dahi silâhını kullanabilir,» hükmü
nü burada bağlamak zorunluluğu vardır. 

Yine'tekrar dönüyoruz; sayın arkadaşımız 
üzerinde pek durmadılar, bir numaralı bentte 
(e) fıkrası var. Bu fıkra, malıımuâliniz Ka
nunda müstakil bir hüküm ifade eder. Şekil 
budur. Müstakil bir hüküm ifade ettiğine göre, 
bu(e) fıkrasını okuyoruz şimdi; «Bu maddede 
sayılan görevleri yapan askerlere karşı, sözle 
yapılan sataşma veya hareketlerin bertaraf 
edilmesi sırasında mukavemet, taarruz, müessir 
fiil veya tehlikeli bir tehditle karşılaşıldığında 
bu halleri gidermek için.» diyor. Bu maddede, 
JCJIİ yukarıdaki a b. c, d fıkralarında sayılan 
görevlerde diyor. «Bu maddede sayılan» dedi
ğine göre o zaman (e) fıkrasına lüzum yok. 
Onun ayrıca (a), (b), (c), (d) fıkralarını bağ
layan müstakil bir fıkra olması icap eder. Ka
nun şeklinin böyle olması icap eder (kanaatinde
yim. Aksi halde bunu Millet Meclisinden geldi
ği gibi kabul edecek olursak, o zaman Cumhuri
yet Senatosunun ilmî hüvviyeti, tetkikatı gerek
tiği şekilde anlaşılmış olmayacaktır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, teşekkür ede
rim . 

BARKAN — Sayın Tunnkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın Senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

nun 87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı huzurumuza gelmiş bulunu
yor, 

Benden evvel konuşan arkadaşlar, leht'3 ve 
aleyhte görüşlerini beyan ettiler, Ben tasarıya 
bir başka açıdan bakmak istiyorum. 

Şimdi eski 87 nci maddenin birinci kısmını 
okuyalım arkadaşlar: «Askerler karakol, kara
kol nöbetçisi, devriye ve nakliyat muhafazası 
hizmetlerinde iken aşağıda gösterilen hallerde 
silâh kullanmaya mezundurlar.» diyor ve silâh 
kullanılacak durumları sıralıyor aşağıya doğru. 

Yeni tasarı bir ihtiyaçtan doğmuş. Anlaşılı
yor ki, bunda getirilen 87 nci maddenin birinci 
fıkrasındaki paragraftaki değişiklik su: «...Nak
liyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi te-
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min için görevlendirildiklerinde...» Asayiş ko
nusu girmiş isin içerisine. Eskiden de Silâhlı 
Kuvvetler asayiş için kullanılabiliyordu. İller 
Kanununa göre, onların hareket tarzları bu 
şekilde valiler, kaymakamlar ve idarî makam
lar emrine verilebiliyordu. Şimdi yeni bir du
rumla karşı karşıyayız. Herhalde bir ihtiyaç
tan doğmuş olsa gerek, bu kanun tasarısı geti
rilmiş. Fakat öyle tehlikeli bir şekilde getiril
miş M, bu patladığı zaman her iki tarafa da bü
yük zararlar tevlidedebilecek bir silâh şeklinde 
getirilmiş. Düşünülmemiş, yani sakıncaları üze
rinde durulmamış Şimdi eski metinde tadaidedi-
len görevler, tamamiyle garnizonlarda asker
lerin kendi aralarında cereyan eden hizmetle
ri için getirilmiş. Şimdi sivil hizmetler için, ya
ni asa3/iş görevlerine tahsis ediliyor; özel bJr mad
de ile getiriliyor ve aşağıda birtakım yetkisiz
likler, yahut yetkiler tanınıyor da, sorımıîuînk 
tanınmıyor. Sırasiyle bunların üzerlerinde du
racağım. 

Şimdi sayın Bakan «Efendim, biz bu kanu
nu getirdik, eskiden askerler bu vazifeleri yapı
yorlardı; fakat asker Jandarma Nizamnamesi
ni, iller Kanununu yahut Polis Vazife ve Salâ
hiyetleri Kanununu bilmeyeceği için, bunu açık
lığa kavuşturmak bakımından şu maddeleri 
getirdik.» dediler. Şimdi, surdaki görev verile
cek kimse Jandarma değildir arkadaşlar. Yani 
bizzat savaş için eğitilen birlikler asayiş görev
lerinde kullanılacaklardır, Durum öyle olunca, 
elbette ki başka görev için eğitilmiş olan kimse
ler, toplumla karşı karşıya gelecek. Hani daha 
önce de kanunlar çıkarıldı; Toplum Polisi Ka
nunu gibi. Toplum psikolojisini, toplumla karşı
laşıldığında nasıl hareket edeceğini bilen, yani 
bilinen polisten ayrı bir kuvvet teşkil edildi ve 
toplum polisleri teşekkül etti. 

Şimdi, burada askerî birliklere, toplum po
lisinin de yapamayacağı durumlarda, yahut güç 
durumlarında kullanılmak üzere veyahut sıkı
yönetim şartları altında kullanılmak üzere gö
revler ve silâh kullanma yetkisi veriliyor. Şim
di eskisinden çok farklı. Eskisi, sadece garni
zon içerisinde ve kendi hizmetleriyle ilgiliydi. 
Şimdi eski 88 nci maddeyi okuyorum, çok sarih. 
Diyor ki: «Yukarıda yazılı hallerde gösterilen 
maksatları elde etmek üzere (ki. sıralamış, (d) 
fıkrasına kadar aynı) kullanılmak üzere Kanu

nun tâyin etmiş olduğu müsaadelerden vakit ve 
zamanında ve tamamen istifade etmeyen asker, 
vazifesini yapmamış olmak fiilinden dolayı hiç 
bir surette mazur tutulamaz.» Şimdi geliyoruz 
buradaki duruma, Burada şöyle bir kısım var: 

«IV. — Ateş emri ve kendiliğinden ateş et
mek : 

1. — Ateş etmek bilhassa bunun için emir 
verilmiş olmasına bağlıdır.» Elbette, çok güzel. 
Çünkü böyle bir birliğin topluma karşı, yani 
toplum hizmetlerinde, toplumun asayişine karşı 
Jandarma gibi veyahut toplum Polisi gibi eğitil
memiş, savaş için eğitilmiş bir birliğin topluma 
"-ra""i aıayi^ JTİn 'k^riT?.^"^^ r=:vr';Tv~l'''"rH ~1^~i-
te ki sıkı emir ve komuta altında bulunması ge
rekli. Fakat hemen altında: «Ateş emri verilme
miş olsa dahi asker silâhını kullanabilir.» hükmü 
var. Yukarıdakini tamamen ortadan kaldırmış 
vaziyette. «Ancak silâhım kullanılacağı zamanın 
ve kullanma derece ve tarzının tâyini her olayın 
cereyan ettiği haller ve şartlar gözönünde tu
tularak silâhını kullanacak asker tarafından 
uizzat takdir olunur.» Evet, garnizon içerisinde 
yalnızdır, nöbettedir, etrafında amir yoktur, 
memur yoktur; görev almıştır, görevinin gere
ğini ancak kendisi takdir eder ve bundan da 
kendisi sorumlu olmaz, Ama Şimdi bambaşka 
bir şekille karşı karşıyayız. Ne yapıyoruz? Fars-
edelinı stadyumda bir olay olmuş; meselâ kay-
serideki bir futbol maçında 38 kişi öldü. Aşa
ğı yukarı, yaralananlar hariç, israil - Mısır Sa
vaşında israil'in vermiş olduğu zayiattan daha 
fazla idi o gün bizin verdiğimiz zayiat. Şimdi 
böyle bir olaya müdahale edecek olan askere, 
belli bir sahanın içerisine dağılmış veyahut 
böyle bir stadyomun içerisinde müstaküLen si
lâhını kullanma yetkisini kendi takdirine bağlı 
olarak verdiğiniz zaman sonuç ne olacaktır ar
kadaşlar? Bunları iyi düşünmek lâzım. 

Sonra ben bir örnek de askerlerden vereyim. 
Bizim askerlerimizin içerisinde kan davaları, 
düşmanlıklar çoktur. Memleketin her tarafın
da mevcut bunlar. Farzedinki geceleyin nöbette 
çat dedi arkadaşını vurdu. Neden vurdu? «Efen
dim, dur dedim durmadı». Kumandanını vur
du, ne ile ispat edeceksin? Silâhını kullanmadı
ğı için sorumlu... Böyle vakalar bir değil, 
çok şahit olduk biz bunlara. Şimdi bu öyle bir 
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şey ki, silâhını kullanmadığın takdirde sorum
lu tutulacaksın. Takdire bağlı olarak kullanı
yor. 

Demek istiyorum ki, asayiş için almak iste
dikleri yetkileri askerî garnizonlarda askerî gö
revlerin yapılmasına da teşmil etmişler. Bunu 
bilerek mi yaptılar, bilmeden mi yaptılar bilmi
yorum; ama bu çok zordur arkadaşlar. Bunun 
altından nasıl kalkılır bilmem. Sorumlu tuta
mayacaksınız. Kimdir şahit? Şahit yok. Gecele
yin in cin top atıyor. Meselâ, nöbetçi subayı 
geliyor. Nöbetçi subayına kızmış; farsedelim 
nöbetçi ile nöbetçi subayı arasında daha ev
velden şu vardır, bu vardır. Nöbetçi su
bayı gideyim şunları bir kontrol edeyim, 
diyor. Sen misin gelen... «Dur» dedim dur
madı; yahut parolayı sordum cevap ver
medi, yok bilmem ne yaptı diye çekti vurdu. 
Nasıl ispat edeceksiniz arkadaşlar? Nasıl sorum
lu tutacaksınız? Takdirine kalmış. «Durum ve 
şartlar altında» ibaresini buraya koymuşsunuz. 
Buna öbür tarafta temas etmiş; ama burada 
sorumsuzluk da var. Yani. «Bizzat kullanacak
sın» diyor. Artık bunun ötesi yok. Muhakeme 
de edemezsiniz. O bakımdan böyle değişik bir 
görevde, değişik şekilde eğitilmiş bir birliği 
kullanırken, görev ve yetkilerin tamamıyle bir 
elde, yahut da belirli ellerde., sorumlu kimsele
rin ellerinde toplanması şarttır. 

Şimdi, bir arkadaşım açıkladılar ve dediler 
ki; «Bu sorumsuzluk maddesidir,» Gerçekten 
sorumsuzluk maddesi; ama iki. taraflı işleyen 
bir sorumsuzluk maddesi. Şimdi diyor ki; «Ateş 
etmek, bilhassa bunun için emir verilmiş olma
sına bağlıdır.» Güzel. Sıkı bir madde. Hakika
ten şart. Çünkü, erimizi biliyoruz arkadaşlar, 
çoğu ilkokul tahsili bile görmemiş. Hele o tüfek
ler, o kalabalıkta, o heyecan içersinde emniyet
leri de açıksa ufacık bir itiş kakışta parmağa 
takılıp güm diye patlar, Çok tehlikelidir. O ba
kımdan silâhların emniyet kanatlarının açılma
sı dahi emirle yapılır. Şimdi, bu şartlar altında 
siz 1 nci maddenin IV bendinin 2 nci fıkrasında 
şöyle diyorsunuz; «Ateş emri verilmemiş olsa 
dahi her asker silâhını kullanabilir.» Tamam, 
güzel. «Ancak silâhını kullanacağı zamanın ve 
kullanma derece ve tarzının tayini her olayın 
cereyan ettiği haller ve şartlar gözönünde tutu
larak silâhını kullanacak asker tarafından biz
zat takdir olunur.» 

Şurada bir madde daha vardı, sorumlu tut
muyorsunuz 

Şimdi, 88 nci madde eskiye göre farklı «Si
lâh kullanma yetkisini haiz bulunan her asker 
veya silâh kullanma emrini vermeye yetkili 
her komutan kanunun tayin etmiş olduğu müsa
adeleri yerinde ve samanında kullanmaz veya 
si] ahlarından tamamıyle istifade etmezse fiilin 
mahiyetine göre cezalandırılır.» 

Şimdi ceza müeyyidesini de koyuyorsunuz. 
Eski madde çok farklı idi: Yeni madde de ne 
diyorsunuz? «Tayin etmiş olduğu...» Yukarıda 
bildirilen hallerde, yani şu şartlar altında silâhı
nızı kullanabilirsiniz diye dört tane madde sıra
lamış. Şimdi öyle bir şey yok. Durum ve şartla
ra göre erin takdirine yahut oradaki kim ise, 
müfreze kumandanı vesaire, onun takdirine ka
lıyor. O zaman sorumluluk da kalmıyor. Yanlış 
yapıldığı, j^ahut şunlara uyup uymadığı için ki
mi sorumlu tutacaksınız? Nereden şahit bulacak
sınız, kimi şahit göstereceksiniz, uyup uymadı
ğını kim tevsik edecek? 

Şimdi farzediniz ki, bir garnizona gittiniz, 
nöbetçi subayısınız, nöbetçileri, devriyeleri bir 
tetkik edeyim dediniz, Bir teftiş edeceksiniz. 
Uyuyorlar mı, yerinde duruyorlar mı? Sebebi 
şu veya budur. Teftiş geceleyin böyle olur. Gi
dersiniz, uzaktan sisi gördüğü andan itibaren, 
hisseiiği andan itibaren «Paralo» diye sorar. 
Parolayı verirsiniz, ondan sonra yaklaşırsınız. 
Yahut denemek istiyorsunuz, parolayı vermedi
niz işaretini vermediniz; o zaman «Dur» der; 
üc defa «Dur» der. Peki, siz durduğunuzu farz-
edin, çekti vurdu. Yahutta korktuğu için o şe
kilde hareket etti. 

Meselâ; geceleyin garnizonlarda olur arka
daşlar; askerliğini yapmış olanlar, hepiniz ha
tırlayacaksınız: Bakarsanız bir gece garnizon
da bir cayırtı kopar, şaşırır kalırsınız. Sağdan 
soldan bütün nöbetçiler ateş ederler. Nereye? 
hiç belli değil. Sorarsınız, efendim işte şudur, 
budur. Nihayet bir hayvan gelmiştir, ya birisi 
uyurken bir hışırtı duymuştur, o gece cayırtı 
kopmuştur; ama hayvan geldi ise ölmüştür, in
san geldi ise o da ölmüştür. Kimse farkında 
dahi olmaz. Gider gereğini yaparsınız, durum
lar böyle. 

Toplumun içerisinde, yani herkesin gözönün 
de cereyan edecek olaylarla ilgili hususlar, 
bundaftı evvelki maddeye nazaran bir iki üç 
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dört diye tadadedilmiş; hattâ burada sataşma 
da konulmuş. Bir arkadaşım açıkladı, Ceza Ka
nununda sataşma diye bir madde de yok. Nere
den, nasıl çıkar anlamadım. Sataşma olunca mu
kavemet olacak, şu olacak, bu olacak. 

Şöyle bir durumu tasavvur buyurun: Stad
yama gidiyoruz, stadyomda bunların envaisime 
rastlıyoruz arkadaşlar. Oyuncularla seyirciler 
arasında olabiliyor, nihayet polislerin üzerin şi
şe atmalar vesaire... E şimdi, bu olayları biraz 
daha ileriye götürün. Bu sefer böyle toplum 
olaylarında işi tahrik edenler yanında masum 
bir sürü insan, seyirci vardır arkadaşlarım. 
Farzedelim ki, bu şekilde vazife gören bir 
erin kafasına bir şişe gelmiş. Kafama şişe gel
di diye çekip ateş ettiğini düşününüz. Kimi 
vurdu, nasıl oldu? Çok zor bir durum arkadaş
lar. 

Bunların sakıncalarını ben kendi görüş ve 
kanaatlerime göre açıklamış bulunuyorum. Bu 
kanunu mümkünse Komisyon geri alsın; yani 
bunu daha disiplin altına alsın. Bir ihtiyaçtan 
doğduğu gerçek; ama bu ateş emrini bir asker 
gözü ile tetkik ederek bir esasa bağlasınlar ar
kadaşlar. 

Silâhın emniyet kanadının açılması dahi 
emirle olur arkadaşlar. Ufacık bir el değmesi 
patlamaya sebep olabilir. Böyle bir durumda 
nasıl olur da şehir içerisinde, yahut bir toplu
ma karşı hareket edecek erleri bu şekilde di
siplinsiz başıboş bırakabiliyorsunuz, kendi tak
dirlerine bırakabiliyorsunuz? Çok zor bir şey. 
Sonra kaldı ki; garnizonlarda gece nöbetlerinde 
bunların sakıncaları çok fazladır. Birisini vur
duğu zaman kim şahit olacak? O bakımdan bu 
salâhiyet maddesinin, yani sorumluluk madde
sinin, 88 nci madde ile birleştiği zaman bir so
rumsuzluk ve bu işi bizzat yap gibi bir de teş
vik eder mahiyeti vardır. Bu, çok sakıncalıdır. 
Bunun mahzurları yalnız emri verenler için de
ğil, bilhassa bu işle alâkalı sivil idaredeki kim
seler için; yani vali ve kaymakamlar içinde 
vardır. Öbürü askerdir, nihayet bu kanunun 
maddelerine sığınarak hiç bir sorumluluk al
tında kalmayacaktır; ama onu oraya sevkeden 
idareciler büyük bir sorumluluk altına girmiş 
olacaklardır M, onları koruyacak hiç bir madde 
de bunların içerisinde yok. Bunu da herkes iyice 
bilmelidir. 

Teşekkür ederim. 

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

Sayın Komisyon sözcüsü buyurunuz efen
dim, 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hiz
met Kanununun 87 ve 88 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
grupları ve şahısları adına konuşan arkadaş
lar, değerli fikirlerini burada belirttiler. 

Gerek grup sözcülerinin, gerekse bazı muh
terem arkadaşlarımın üzerinde müştereken dur
dukları bir konu var. Bu da, böyle mühim bir 
kanunda muhakkak bir gerekçenin bulunması 
icap ettiği şeklindeki görüşleridir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu görüşlerinde 
arkadaşlarım haklıdır, hak veriyoruz; fakat bu 
konu senelerden beri şu Senato kürsüsünde ko
nuşulmaktadır. Yeni bir konu değildir. Bu ka
nun da gerekçesin olarak gelmiş ilk kanun değil
dir; ama ben de gerek grup sözcüsü arkadaşla
rım gibi, gerek özel konuşan arkadaşlarım gibi 
aynı kanaate sahibim. Bütün kanunların bir 
gerekçe ile gelmesi çok uygun olur kanaatinde
yim. 

Yine arkadaşlarımdan bazıları bu kanun ta
sarısının Anayasa Komisyonuna gönderilmesinin 
uygun olacağı görüşünde bulundular. Bu da iyi 
bir görüştür, olabilir, faydalı da bulunabilir. 
Yalnız dikkat edersek, Millet Meclisinde de bu 
kanun tasarısı Anayasa ve Adalet Komisyonu
na gönderilmemiş; bizim muhterem Senato 
Başkanlık Divanımız da böyle komisyona gön
dermeye lüzum görmemiştir Millî Savunma Ko
misyonumuz da bu görüşlere katılarak, Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmesine lü
zum görmemiştir. 

Bazı arkadaşlar bu kanunun Komisyondan 
alelacele ve yeteri kadar görüşülmeden çıka
rıldığını ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Savunma Ko
misyonunda bulunan üyeleri hepiniz teker te
ker tanırsınız. Hepsi Millî Savunma camiasın
da, Silahlı Kuvvetlerde en büyük makamlara 
kadar yükselmiş; Millî Savunma Bakanlığı, 
Kuvvet Komutanlığı yapmış, birçok askerî gö
revlerde bulunmuş değerli ve tecrübeli arka-
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dağlardır. Millî Savunma Komisyonu şimdiye I 
kadar her kanunda olduğu . gibi, bu kanunu i 
da aceleye getirmeden esaslı şekilde tetkik ede
rek huzurunuza getirdiği kanaatindeyim. j 

Kanunun tümü iizerinde, bazen de mad
delere, fıkralara geçilecek tarzca arkadaşlar ] 
mütalâalarda bulundular. Bunlara Sayın Millî 
Savunma Bakanımız çok yerinde ve esaslı ce- | 
vaplar verdi. Ben de bazı noktalara dokun- | 
mak istiyorum. 

Bazı arkadaşlar, kanunun bir fıkrasında 
yer alan «Sözle sataşma» konusuna dokundu
lar ve Ceza Hukukumuzda böyle bir kaide 1 
yoktur, burada yer almasına lüzum görmüyo
ruz dediler ve bunun sebeplerinin izahını istedi
ler. Bu fıkrayı huzurunuzda bir defa daha oku- • 
yorum. j 

«e» fıkrası : «Bu maddede sayılan görevleri J 
yapan askerlere kam, sözle yapılan sataşma 
veya hareketlerin...» Asıl burasını izah etmek 
istiyorum, «Berteraf edilmesi sırasında mukave
met, taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir 
tehditle karşılaşıldığında bu halleri gidermek 
için.» ! 

Buradan da anlaşılacağı veçhile hiç bir zaman \ 
sözle sataşma anımda, sözle sataştı diye as
ker silâhını kullanamayacaktır. Bu fıkranın 
altındaki cümleler, bunu çeşitli şartlara bağla-
mıştır. Böyle bir şey3 mâruz kaldığında ancak 
kullanılabilecektir. Yoksa sözle sataştı cllyo 
hiçbir şey kullanamayacaktır, bu gayet sarih- \ 
tir. 

ıSonra bazı arkadaşlar eski kanunun esas 
ruhunu teşkil eden, silâh kullanma mevzuun
da çok esaslı hükmü ihtiva eden «Başka çare 
kalmamışsa» hükmü ortadan kalkıyor da d İter 
ve misâl getirdiler. Hakikaten d~- öyle. Eski I 
kanunun 87 nci maddesinin (a) fıkrasının 
sonunda «başka çare kalmamışsa»; (b) fıkrası
nın sonunda «Başka çare kalmamıştı»; (c) fık
rasının sonunda «yakalnması için...» gibi bazı 
cümleler, kelimeler vardır. Bu kamın tasarısın
dan bunlar çıkarılmıştır dadiler. Çıkarılmıştır, j 
ama yalnız iki fıkradan çıkarılmıştır; fakat, 
kanunun tümünü, bütün fıkralarını, bütün pa- ı 
ragraflarını içine alacak şekilde bir yere kon
muştur bu. 

Orayı da okuyorum : 
Romen harfleriyle II de: «Silâh kullanma 

derecesi» başlığını taşıyan bir yer var ki, | 
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umumî silâh kullanma derecesini gösteren bir 
hükümdür, orayı aynen okuyorum : «bu mad
dede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında si
lâh kullanılması için başkaca bir çare kalma
ması veya zaruret olması şarttır.» 

Aynı cümleyi burada kullanmıştır ve teşmil 
etmiştir bütün bu fıkralara, 

Bazı arkadaşlarım sorumluluk üzerinde dur
dular. Bunun 88 nci madde ile beraber müta
lâa edilmesini ileri sürdüler ve « ... silâh kul
lanma emrini veren birlik komutanına sorumlu
luk yüklenemez» kaydını eleştirdiler, tenkit et
tiler. 

Bu fıkrayı da bir defa daha okuyorum : 
«Sorumluluk : Her olayın cereyan ettiği 

haller ve şartlar gö^'mün^a tutulmak kay-
diyle...» Bilhassa burasına dikkatlerinizi verme
nizi istirham ediyorum. «... Bu madde hüküm
lerine göre silâhını kullanma askere ve silâh 
kullanma emrini veren birlik komutanına so
rumluluk yüklenemez.» 

'Sorumluluğu ne zaman yüklemiyoruz? Şura
daki, kanunda yazılı haller içinde, o hallere 
tamamen uygun olarak vazifesini yaptığı za-
n-an, &J?.hmı kulland?.{h saman sorumluluk 
vliklciülyoruz; ama burrann dışıma çıkar çık
maz müteakip maddede ona sorumluluk yükiü-
yoruz. 

Bir arkadaşımız- «Fiilin mahiyetine göre ce
zalandırılır» cümle s: haklanr]a bilgi istediler. 

BTuhterem arkadaşlar; mı 83 nci nıaddo ib 
•ilgilidir, 38 nci maddeyi aynen okuyorum : 

«Silâh kullanma yetkisini haiz bulunan her 
asker veya silâh kullanma frnrini vermeye yet
kili her komutan kanunun tayin etmiş olduğu 
müsaadeleri yerinde ve zamanında kullanmaz 
veya silâhlarından tamamıyle istifade etmezse 
fiilin mahiyetine göre cezalandırılır.» 

Buranın açıklanmasını istediler. 
Muhterem arkadaşlar; biz kanunda her hali, 

her olayı tadadedecek durumda değiliz. Her 
hali tadadetnıeye imkân yoktur. Bunun için 
şayet herhangi bir olayda sorumluluğu görü
len kumandan veyahut asker kişi varsa, va-
ziff:3!;;ıi yapmadığından dolayı sorumluluk ken
disine yükleniyorsa, bu hemen onu cezalandır
ma cihetine gitmekle başlamaz. Evvelâ bir tah
kikat açılır, tahkikat adlî safhaya intikal eder, 
adlî safha sonunda eğer o olayda vazifesini 
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yapmadığı, ihmal ettiği veya herhangi bir mak
satla yerine getirmediği anlaşılırsa, o suç tespit 
edildikten sonra o suçun mahiyeti ne ise ona 
göre ceza verilr. Bunun hepsini burada tada-
detmeye imkân yok. 

Muhterem arkadaşlar; bası arkadaşlar si
lâh kullanma konusunda, bilhassa basında 
kumandanı olmayan erlerin, durumu iyice kav
rayamadığı hallerde silâhını yanlış olarak kul
lanma ihtimali bulunduğundan bahsettiler. Bu 
kanunla silâhların ne zaman kullanılacağı bir 
defa açıklığa kavuşmuştur, ikincisi her silâhını 
kullanacak asker, münferit de olsa, başında 
kumandan da olsa göreve gitmeden evvel nö
betçi iken devriye iken, vazifeli iken o gö
revle ilgili bilgiler kendisine verilir ve eğitilir. 
Sonra o görevi yaparken o görevle ilgili bir 
genel talimatı vardır, bir de sırf o göreve mah
sus özel talimatı vardır. Bunların hepsi yapıl
dıktan sonra o asker kişi, o birlik vazifeye 
sevk edilir. Böylelikle cls bir hataya düşülme
mesi önlenmeye çalışılır; ama münferit olay
lar, garazlar, kiner her zaman her yerde ol
duğu gibi bu gibi hallerde de olması ihtimal 
dahilindedir ki, bunlar tabiî münferit haller
dir ; genellikle ilgisi yoktur, 

Bazı arkadaşlarım kanunun çok yerinde ol
duğunu ve kanunu hazırlayanlara teşekkür et
tiklerini bildirdiler. Bu iyi niyetli ve Türki
ye'nin içinde bulunduğu ahval ve şeraiti çok 
iyi kavramış olan ve bir ihtiyacı karşılayacak 
olan bu kanun hakkında güzel fikirler, müta
lâalar belirten arkadaşlarıma Komisyon adına 
huzurlarınızda teşekkürü bir vasile bilirim. 

Sağ olun. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste
yen üye?... Yok. Maddeler geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Maddeler geçilmesi kabul edilmiştir efen
dim. 

ivedilikle müzakere hususu daha evvsl kabul 
edilmiştir bu nedenle maddeler bir kez müzake
reye tabi olacaktır. 

4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1 — 4 , 1 . 1981 tarih ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu
nun 87 ve 88 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 87. — Askerler karakol, karakol nö
betçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmet
lerinde veya asayişi temin için görevlendi
rildiklerinde aşağıda gösterilen hallerde silâh 
kulanmaya yetkilidirler. 

I - Silâh kullanmasını gerektiren haller : 
a) Bu hizmetlerden birini yaparken 

müessir bir fiil ile taarruza uğranıldığı veya 
müessir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu 
hizmetlerin yapılmasına mukavemet edildiği 
takdirde bu taarruz ve mukavemetleri gider
mek için. 

b) Bir taarruz veya mukavemete hazırla
nan ve silâhını veya mukavemete elverişli bir 
aleti bırakmaya davet edildiği halde, bu da
vete derhal itaat etmeyen veyahut bıraktığı 
silâhı veya aleti tekrar eline almaya davra
nan veya alan kimseye itaate zorlamak için. 

e) Bu kanunun 80 ve 81 nci maddeleri ge
reğince muvakkaten yakalanan bir şahsın ve
ya muhafaza ve şevki kendisine tevdi edilmiş 
olsn bir tutuklunun veĵ a hükümlünün kaç
ması veya kaçmaya teşebbüs etmesi ve verile
cek dur emrini dinlemediği görüldüğünde baş
ka türlü ele geçirilmesi kabil olmadığı takdirde 
yakaînması için. 

d) Kendi muhafazsına tevdi edilmiş olan 
insan ve her türlü eşyaya karşı vukubulan taar
ruzu defetmek için, 

e) Bu maddede sayılan görevleri yapan as
kerlere karşı, sözle yapılan sataşma veya ha
reketlerin bertaraf edilmesi sırasında mukave
met, taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir teh
ditle karşılaşıldığında bu halleri gidermek içfy. 

II - Silâh kullanma derecesi : 

Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması 
sırasında silâh kullanılması için başkaca bir 
çare kalmaması veya zaruret olması şarttır. 

1. Şahıs veya topluluk silâhsız ise; mukave
met, taarruz, müessir fiil veya tehdidin derece
sine g'öre asayiş hizmeti ile görevli birlik ko
mutanı gerekli uyarmayı yaparak silâh kulla
nılacağını ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse 
bunu sağlayacak dereceden başlamak üzere si
lâh kullanılır. 

2. Şahıs veya topluluk silâhlı veya taarru
zu öneanli derecede etkili kılacak şekilde aletleri 
taşıyorsa, silâh veya aletlerin bırakılması ih
tar olunur. Tecavüz, taarruz veya mukavemet 
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buna rağmen devam ederse-itaati sağlayacak ] 
dereceden başlamak üzere silah kullanılır. j 

i l i - Silâh kullanma tarzı : j 
1. Silâh çeşitlerine göre etkili olabilecek j 

şekilde kullanılır, önce kesici ve dürtücü si-
lanlar ile ateşli silâhlar hedefe tevcih edilir, j 
sonra ateşli silâhların dipçik ve kabzaları kul- i 
lanılır, daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli j 
silâhlar bilfiil kullanılır. j 
2. Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek de- | 

ğildir. Ateş etmek son çaredir, önce havaya ! 
ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş edi-
lir, mukavemet veya taarruza veyahut tehlikeli j 
bir tehdide varan mukavemet hali devam 1 
ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edilir. ! 

IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş et
mek : I 

1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir ve
rilmiş olmasına bağlıdır. 

2. Ateş emri verilmemiş olsa dahi her as
ker silâhını kullanabilir. Ancak silâhını kulla- | 
nılacağı zamanın ve kullanma derece ve tarzı
nın tayini her olayın cereyan ettiği haller ve i 
şartlar gözömünde tutularak silâhını kullanacak J 
asker tarafından bizzat takdir olunur. J 

V - Ateş enir! vermeye yjtkild makamlar : j 
1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak : I 

için birliğe görev veren üst komutan olay ye- j 
rinde bulunuyorsa sözle ateş emr| vermeye yet- I 
kilidir. Komutan, bu emri yazı ile teyideder. j 

2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay 
yerinde bııluna.n birlik komutanı veya asayişe 
memur edilen birliğin parçalarına komuta eden 
en küçük komutan ve amirler dahi daha ön- l 
ceden emir verilmemiş olsa bile sözh ateş emri ! 
vermeye yetkilidir. | 

VI - Sorumluluk : j 
Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar i 

gözenünde tutulmak kaydıyle bu madde hü- j 
kümlerine göre silâhını kullanan askere ve si- j 
lâh kullanma emrini veren birlik komutanına i 
sorumluluk yüklenemez. j 

Madde 88, — Silâh kullanma yetkisini haJiz j 
bulunan her asker veya silâh kullanma emrini i 
vermeye yetkili her komutan kanunun tayin i 
etmiş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanın
da kullanmaz veya sil ahlamadan tamanryte is- 1 
tifade etmezse fiilin mahiyetine göre cezalandı- | 
rılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 1 nci 
madde bir fıkra ile 211 sayılı Kanunun 87 ve 
88 nci maddelerini değiştirmiştir. Bu itibarla 
73 ncü maddemizin son fıkrasının uygulanması
na imkân yoktur. Maddeleri ayrı ayrı fıkralar 
halinde mütalaa edip oylamamıza imkân yok
tur. Bu nedenle, bir hususu da belirtmek isti
yorum. 1 nci maddenin tadil ettiği 87 nci mad
denin ilk fıkrasının 1 nci bendi «Kullanılmasını 
gerektiren haller» şeklinde olacaktır. İkinci 
bendin 2 nci fıkrasında birinci satırda» önemli 
derecede etkili kılacak şekilde aletleri taşıyor
sa» ibaresinde taibı hatası olmuştur, doğrusu 
okunmuştur «Etkilidir» Keza okunduğu sıra
da işaret edilen «EtMİ» kelimesi de doğru ola
rak okunmuştur. 

Bu açıklamadan sonra madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye olup olmadığını arz ediyorum. 

'Sayın Salim Hazerdağlı, buyurun efendim. 

$ALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben tümü üzerindeki konuşmalarımda arz 
ettiğim gibi bu «iSorumluluk» maddesi üzerin
de bir önerge verdim onu arz ve izah edeceğim. 

Arkadaşlarım, Sayın Bakan da bahsettiler, 
eski maddede, «Her olayın cereyan ettiği haBer 
ve şartlar gözönünde tutulmak kaydı ile» hük
mü var; ama biz yeniden açıklık getiriyoruz, 
yeni hükümler getiriyoruz. Şimdi bu madde ile 
bunun geride kalanı birbirine yama gibi duran, 
fakat eklenemeyen, birbiri ile bağdaşamayan 
iki hüküm halimde bulunuyor. Kanun abesle iş
tigal etmez, kanunda fazladır bu hüküm. Bu 
madde hükümlerine göre «silâhını kullanan as
kere silâh kullanma emri Veren birlik komuta
nına sorumluluk yüklenemez» diyoruz. Fazla ol
masına rağmen kabul; ama, «her olayın cere
yan ettiği haller ve şartlar gözönünde tutul
mak...» Bu neden? Artık yakardaki hükmü koy
duktan sonra, bu hüküm yukardaki hükümleri 
tadil eden veahut âdeta onlara geniş takdir 
yetkisi veren bir kaziyeyi ihtiva ediyor. Şimdi 
yukarıda yazılmış; şu hallerde silâh kullanı
labilir, şu tarzda silâh kullanılabilir, denmiş 
«Her olayın cereyan ettiği haller» dediniz mi 
muhterem arkadaşlarım, burada geniş bir tak
dire girişilir, geniş tefsirlere girişilir, geniş yo
rumlara girişilir. Her olay kalmıyor ki artık, 
olaylar burada yazılı. Silâhın kullanılacağı şe-
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kil, tarz, vakalar teker teker yazılmış, hudutla- j 
n çizilmiş. Adanı öldürmek kolay bir iş değil, 
silâh kullanmak kolay bir iş değil. Sınırları ga
yet güzel tayin edilmiş. Şu kanunda tadat et
tiğimiz silâh kullanma halleri, şekilleri ve tarz
larının temeline «Her olayın cereyan ettiği hal
ler ve şartlar gczönünde tutularak» demekle 
âdeta bir su katılmaktadır. Buna lüzum yok. 
Madem ki, biraz evvel Komisyon sözcüsünün 
bahsettiği gibi diğer grup arkadaşlarımın anla
dıkları gibi, Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, 
«Bu madde hükümlerine gör'e silâhım kullanan 
askere ve kullanma emrini veren birlik komu
tanıma sorumluluk yüklenemez» hükmü var, bu
nun başına şu yamayı, şu eki, şu kaziyeyi, bu
nunla bağdaşmayan bu eki niçin koyuyoruz? 
Bunu Komisyon Başkanının izah etmesi lasını 
gelir. Bu, öbür kanundan alınmış, bir yama gi
bi getirilmiş bu kanuna eklenmiştir, Bu kanu
nun ruhunu bozan, yanlış tefsirlere meydan ve
rebilen bir kaziye olarak kalmaktadır. Bunu 
buradan çıkarmak lâzım gelir. Buna lüzum yok; 
eğer «takdir» kanundan anladığımız manada 
uygulanacak ise «Her olay cereyan ettiği ha1- ! 
ler ve şartlar gözönünds tutulmak» dendiği 
takdirde, bundan evvelki hükümler tamamen 
tefsirlere, takdirlere tabi tutulacaktır. Onun 
için bir takrir verdim iltifat etmenizi rica ede
rim, Sadece bu maddede yer alan «Her o^ayn 
cereyan ettiği haller ve r artlar gözönünde tu
tulmak» kaydının çıkarılarak «Sadene bu mad-
o.e hükümlerine göre s'Pâhım. kullanan askere 
ve silâh kullanma emrini veren birlik komı^ta-
nma sorumluluk yüklenmez» risklinde madde
nin tadil edilmesini önerce ile arz ve teklif et
tim. 

İltifat etmenizi istirham eder saygılar suna
nın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.. Bav 
ka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

'Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi
nin «VI - Sorumluluk» ballığı altında ver alan 
fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmelini av3 j 
ve teklif ederim. j 

Elâzığ S 
'Salim Hazerdağlı j 
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«VI — Sorumluluk : 
Su madde hükümlerine göre silâhını kulla

nan askere ve silâh kullanma emrini veren 
birlik komutanına sorumluluk yüklenemez.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilsici katılı
yor musunuz efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKAN YARDIMCISI HÂK. 
ALB. MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — önerge

nin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

«Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
gözön'ünde tutulmak kaydı» ile ibaresinin çıka
rılması suretiyle maddede bir değişiklik yapıl
ması teklifi kanaatimizce isabetsizdir, 

Sebep şudur efendim; her olayın kendine 
has özel şartlan vardır. E'ilâh kullanacak asker 
her olayı kendi şartları içerisinde değerlendir
meye mecburdur. Dikkat buyurulursa biraz da
ha yukarıdaki kısımda II numara altında «Şa
hıs veya topluluk silâhsız ise» diyor. Burada 
dikkat buvurulursa sahi3 veya topluluk esasına 
göre hareket edilmektedir. Topluluk vardır, 
heiDsi silâhkdır veya İçinden 5 - 10 kişi silâhlı
dır ve bu silâhını muayyen çerçeve içerisinde 
kullanma durumundadır. Burada özellikle tek 
şahsın silâh kullanmasında herhalde bir fark 
vardır. 

Bizim kanaatimizce, münferit hadiselerin 
her birinin yek diğerine kıyasla farklı tarafları 
olacağı cihetle, her hadiseyi kendi şartları içe
risinde değerlendirmek imkânını sağlamak üze
re «Her olayın cereyan ettiği haller ve şart
lar gözönünde tutulmak kaydıyla» ibaresi mad
de metnine konmuştur. 

Bu sebeple takrir isabetsizdir, maddenin ay
nen kabulünde isabet vardır, 

Oyların bu yönde tecellisini arz eder, saygı
lar sunanm, 
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BAŞKAN — Sayın Haaerdağlı'nın okunan 
önergesi hakkında Hükümet ve Komisyon mü
talaalarını söylediler. Sayın Kürürnoğlu'da 
aleyhte konuştu, lehte Sayın Hazerdağlı savun
du. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

211 sayılı Kanunun 87 ve 88 nci maddeleri
ni değiştiren birinci maddeyi okunan şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul e dile
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarıyı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarı Senatomuza 
da kabul edilmiştir. G-erekli rasimenin icrasın
dan sonra kanunlaşacaktır efendim. 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/593; C. Senatosu 1/72) (S. Sa
yısı : 89) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Millî Savunma Bakan

lığı Görev ve Teşkilâtı Kanunun 4 ve 6 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kamın ta
sarısının halen anılan maddelerin eski şeklinin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunma
sına ve bu sebeple Millî Savunma Bakanlığı hik
metlerinin yürütülebilmesi için, tasarının acilen 
konuşulması zorunluğu olduğundan ivedilikle 

(1) 89 sıra sayılı basmayazı Tutanağın so
nunda eklidir. 

VB diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesi
ni arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önergenin ivedilik bakımından 
aleyhinde, söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

önceliği Tüzüğümüz gereğince oylamam ica-
betmektedir. öncelikle müzakeresi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle, yani maddelerin bir kez müzake
resiyle yetinilme'si husuisunun gerekçeli kısmı 
okunmuştur. İvediliği oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... ivedilikle müza
keresi kabul edilmiştir efendim... 

Hükümlelt ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Raporun, gerekçenin ve maddelerinin okunma
sına lüzum olup olmadığını oylarınıza sunaca
ğım. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen savın üye?.. 
RİFAT ÖZTÜEKÇÎNE (İstanbul) — Sayra 

Başkan, usul hakkında söz rica edeceğim. 
BAŞKAN — Hangi usul hakkında efendim? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Bakanın önergesi Anayasa Mahkemesinin 
iptal etmiş olduğu hususla denk değildir. Ana
yasa Mahkemesi, ancak 4 ncü ve 6 ncı madde 
nin Millî Savunma Bakanlığı ile SilâMı Kuvvet
leri ilgilendiren cümlesini tayyetmişti. Madde 
tamamen yürürlüktedir. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, kanunun tü-
mıü üzerinde konuşmak istediğiniz anlaşılıyor. 
Ben, öncelik ve ivedilik oylamasmdaki bir usul 
mevzuunda söz istediniz kanisiyle zatıâlinize 
Söz verdim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — öner-
gei üzerinde. 

BAŞKAN — önerge oylandı efendim, bunun 
üzerinde artık söz alamazsınız. 

Efendim, ben tümünü müzakereye sunma
dan evvel önerge üzerinde söz isteyen olup ol
madığını sormuştum Sayın öztürkçine. 

Buyurun efendim, tümni üzerinde Sayın Kü-
rümoğlu. Şahsınız adına mı Sayın Kürümoğlu? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet 
efendim, şahsım adına. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev 
ve Teşkilâtı Hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı 
maddelerinin Anayasa Mahkemesince kısmen ip
tali dolayısryie, halen üzerinde müzakere açılan 
tasarı huzurunuza getirilmiştir. 

Tetkikimize göre, bu tasarının tanziminde 
bir hata nıüşahade ettiğimiz için huzurunuzu 
işgal ediyorum ve Sayın Başkanlığın Komisyon 
aracılığı ile bu tashihi yapmasını istirham ede
ceğim, Şayet yapılmaz ise, bu tashihin yapılma
sının kesin zaruretine inandığımız için mecburen 
önerge iîı& tashihi yoluna gideceğiz. 

Tasihihi yapılması icabeden husus şudur : 
4 ncü madde ile 6 ncı maddede 1325 sayılı Ka
nun ile tanzim edilmiş olan maddelerin virgül
leri dahi aynıdır. Yalnız 1325 sayılı Kanunda 
tanzim şekli itibariyle her maddenin başında 
rGİr madde baslığı vardır; fakat dikkat ettim, 
getirilen tasarıda iki maddeye münhasır olmak 
üzere başlık konulmamıştır. 1325 sayılı Kanun
da 4 ncü maddenin başlığı «Görevlerin yürütül
mesi» 6 ncı maddenin başlığı da «İşbirliği» şek
lindedir. Bu ibarelerin metne ilâvesini teklif 
ediyorum ve Komisyonun bu tashihi yapmasını 
istirham ediyorum. 

Tasarı iyidir, kabulümüze mazhar olacak
tır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Kürümoğlu, bu ancak 
cn.ejgd ile oya vazı mümkün bir konudur. Zira, 
Millet Meclisinden golen metin bu takdirde ta
dile uğrayacaktır. Başka türlü bunun idareten 
Komisyona havalesi suretiyle tashihi mümkün 
görülmemektedir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Takdim 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAlf — Tümü üzerinde görüşmek iste
yen başka arkadaşımız var mı? Buyurunuz Sa
yın öatürkçin's. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhtBrem arkadaşlarım; 

Yüksek oylarınızla kanunlaşmış olan 211 sa
yılı Kanunun değiştirilen maddelerinde de baş
lık vardı; fakat onlar nazarı itibara alınmadı. 

Şimdi, eski metinde 4 ncü maddede de, «Gö
revlerin yürütülmesi» altıncı maddede «îş/hir-
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j ligi» başlığı var. Bunlar, Anayasa Mahkemesi-
I nin bozmadığı hususlardır. 
| Anayasa Mahkemesi verdiği karar ile 4 ncü 
I maddede; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Ko

mutanlıkları ile Millî Savunma Bakanlığının 
| yapaoağı işbirliği hususundaki Kara, Deniz, Ha-
j va Kuvvetleri komutanlarına ait olan hükmünü, 
j Anayasaya aykırı olduğu nedeniyle iptal etti. 
I Altıncı maddede «Millî Savunma Bakanlığı, 
ı Genelkurmay Başkanlığı ile...» ikinci fıkranın 
I «icabı» kelimesinden sonra Kuvvet Komutanla

rına ait olan kısmını iptal etmişti. 
î Şimdi, eğer bir esasa doğru gidiş olacaksa, 
j ifTayın Millî Savunma Bakanının da verdiği 

önerge fiilî duduma uymamaktadır. Sayın Baka-
| nı imsin verdiği önerge, «Anayasa Mahkemesinin 
| iptal etmiş olduğu 4 noü ve 6 ncı maddeler» 
j diyor, önerge öyle. Halbuki 4 ncü ve 6 ncı 
I maddelerin tamamı ipltal edilmedi; ancak, 4 ncü 

maddenin «Kara. Deniz, Hava Kuvvetleri Ko-
j mutanlarma» ait olan hükmü iptal edildi. Şu 
i halde önerge, «4 ncü ve 6 ncı maddelerin bir 

kısmını iptal eden» diye olması lâzım. Eğer bu-
I nu bu şekilde kabul etmediğimiz takdirde, ge

ne Anayasa Mahkemesine konu intikal ettiğin
de bir usul hatası nedeniyle Anayasa Mahke
mesi bunu bozabilir. Eğer Sayın Kürümoğlu' 
nun önergesi iltifat buyurulacak ise, o zaman 
benim Komisyondan ricam, bu önergeyi de geri 
alsın, Komisyon olarak bu ön'srgeyi versin ve 
bir tekriri müzakere ile kısa bir zamanda bu 
işi usulüne göre halledelim. 

Teşekkür ederim. 

BAKSAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Komisyonun bir mütalaası olacak mı efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Hayır. 

BAŞKAN — Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1325 sayılı Millî Savunma Ba

kanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
4 VB 8 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değişti-

I rilmiştir : 

— 352 — 



0. Senatosu B : 52 

Madde 4. — Millî Savunma, Bakanı bu gö
revleri; müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağ
lı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuv
vetleri komutanlıkları vasıtasıyle yerine geti
rir. 

Madde 6. — Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin 
tam bir bütündük ve beraberlik içinde yürütül-
m'ed amacıyle Millî Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığı ile sıla bir işbirliği ve bera
berliği içinde çalışır. 

Her iki makama, görev ve yetkileri icabı 
Kuvvet komutanlıkları, diğer makamlar ve ku
rumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalar
dan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz siteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Kürümoğlu tarafından verilen ve tasa
rının tümü üzerindeki müzakereler sırasında 
izahı yapılan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
89 S. Sayılı tasarı ile tedvin edilen 7 Ağus

tos 1970, 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı 
Görev ve Teşkilâtı Hakkındaki Kanunun 4 ve 
6 ncı maddelerinin başlığı olarak 

Görevlerin yürütülmesi : 
Madde 4. — 
İşbirliği : 
Madde 8. — 

ibarelerin eklenerek tashihini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Kürümc-ğlu izahını yap
tı. Hükümet katılıyor mu?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKAN YARDIMCISI HÂK. 
ALB. MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Maddelerin) 
başına böyle bir başlığın konmasında fayda ve-
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ya zarar mütalaa etmiyoruz. O bakımdan katıl
mıyoruz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan, gerekçesini arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efen

dim, şimdi bu 4 ve 6 ncı maddeler bu tasarı ile 
tedvin ediliyor; fakat 1325 sayılı Kanunun baş
ka maddeleri de vardır. Diğer maddelerin hep
sinin başında başlık vardır; fakat bu iki mad
denin başında eski metinde, önergemde arz et
tiğim «Görevlerin yürütülme'si» ve «işbirliği» 
başlıkları olduğu halde, buraya alınmamıştır. 
Yani, bu madde o metin içerisinde başlıksız iki 
madde halinde sırıtacaktır. 

BAŞKAN — Ayrıca tedahüle imkân verece
ği için 1325 sayılı Kanuna tarihi de ilâve edil
sin, diyorsunuz. Evet efendim. Hükümet ve Ko
misyon katılmıyor, önergenin dikkate alınıp, 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... önerge reddedilmiştir efendim. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 2. Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
jm üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Tasarıyı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenleır... Kabul edil
miştir. Bu suretle tasarı Senatomuzca kabul 
edilmiştir. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, soru
lara geçiyoruz. Sayın Bilgen?... Yok. ilgili Ba
kan?... Yok. Gelecek birleşime kalmıştır efen
dim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarik ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine?... Bu
rada. Sayın Başbakan?... Yok Gelecek birleşime 
(kalmıştır efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ilamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer?... Burada. 
iSayın Bakacı?... Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Yok. Sayın 
Başbakan?... Yok. Gebcek birleşime kalmıştır 
efendim. 

5.— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/577) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?... Yok. Sayın 
Başbakan?... Yok. Gelecek birleşime kalmıştır 
efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

BAŞKAN — İki taraf da yoktur efendim. 
Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına yapıla
cak olan köprüye dair Başbakandan sözlü so
ruş (6/581) 

BAŞKAN — Sayın Aydıner izinlidir. Sayın 
Başbakan?... Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/2) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?... Yok. Sayın Baş
bakan?... Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Çocuk 
Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sczlii sorusu., (6/5) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu?... Yok. Sayın 
Bakan?... Yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Hil
mi S oy dan'in, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Soydan?... Yoklar, Sayın 
Bakan?... Yok.. Gelecek birleşime kalmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, yurt dışında mahkûm olan Türklere 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

BAŞKAN — Sayın Beler?... Yok. Sayın 
Bakan?... Yoklar. Gelectk birleşime kalmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metler teslimine dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/9) 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar, Gelecsk birleşime 
kalmıştır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kullu
ndan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/12) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yok. Sayın 
Hükümet?... Yoklar... Gelecek birleşime kalmış
tır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
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bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı \ Ilamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dil-
hususlannda Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.,. Yoklar. Hü
kümet?... Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

zenini yok etmek amacım güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/15) 

[BAŞKAN — Sayın özer?... Buradalar. Hü-
6\ _ Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi kümet?... Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1970 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuri
yet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/3) (S. Sayısı : 85) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?... Burada. Raporu 
okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 
Bu suretle, gündemimizde görüşülecek baş

ka madde de bulunmadığında; 
27 Nisan 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 

toplanılmak üzere 52 nci Birleşimi kapatıyo
rum. Saygılar sunarım. 

Kapanma saati : 18,21 

- • • m>m<* 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devamı) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

i. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir ilinde yapılmasına ka
rar verilen âfet evlerine dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Serhülent II. BingöViln 
yazılı cevabı. (7/37) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun tmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca eder saygılarımı sunarım. 

Cumhurbaşkanınca 
ıSeçilen Üye 
Ragıp Üner 

a) Nevşehir ili - Gülşehir ilçesinde yapılma
sına karar verilen 98 âfet evine halen başlanma
mıştır. 

Kaya heyelanına maruz olan bu bölge halkı 
hayatî tehlike içindedir. 

Evlerin yapımına ne zaman başlanacaktır. 
b) Nevşehir merkeze bağlı Boğaz köyü 

âfet evleri ne zaman inşa edilecektir. 
özel Kalem Md. lüğü 408 

(1) 85 
nundadır. 

S. Sayılı basmayazı tutanağın so-

Sayın Rag,ıp Üner m yazılı sorusu. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü 30 . 3 .1972 gün, 
7 - 37 - 439 -14298 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Ra
gıp üner'in Nevşehir ilinde yapılmasına karar 
verilen âfet evlerine dair yazılı soru önergesi 
cevabı 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Serhülent H. Bingöl 

İmar ve İskân Bakanı 

Soru : a) Nevşehir ili - Gülşehir ilçesinde ya
pılmasına karar verilen 98 adet evine halen baş
lanamamıştır. 

Kaya heyelanına mâruz olan bu bölge halkı 
hayatî tehlike içindedir. 

Evlerin yapımına ne zaman başlanacaktır. 
b) Nevşehir merkeze bağlı Boğaz köyü 

âfet evleri ne zaman inşa edilecektir. 
Cevap : a) Nevşehir ili - Gülşehir ilçesin

de 24 . 9 . 1989 tarihinde jeologlar tarafından 
yapılan etüde 97 ailenin muhtemel kaya düş
mesi âfetine mâruz Olduğu tespit edilmiştir. 
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b) Nevşehir merkeze bağlı Boğaz köyünde 
muhtemel su baskını âfetine maruz 32 aile bu
lunduğu DSİ Genel Müdürlüğünün 8 .11.1971 
gün ve 5720 sayılı yazılarından anlaşılmıştır. 

(a) ve (b) fıkralarında yasalı yerdeki aile
lere konut yapımı bütçe yetersizliği nedeni ile 
1972 yılı uygulama programına alınamamıştır. 

Bütçe olanaklarına göre önümüzdeki yıl 
programları hazırlanırken gözönûnde bulun
durulacaklardır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki du
rumuna dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor 
Bakam Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı 
(7/43) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Hükümet adına Genç

lik ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi 
Beliğ Beler 

1. Ata sporumuz olan Türk güreşinin, son 
zamanlarda alınan neticelerle bir çıkmazda ol
duğu görülmektedir. Basma da intikal eden ha
berlerden ve federasyon bünyesindeki kaynaş
malardan da kamuoyu büyük üzüntü duymakta
dır. 

Bakanlığınızca Türk güreşinin eski duruma 
getirilmesi için ne gibi tedbirler düşünülmekte 
ve tatbik edilmektedir. 

2. Bundan evvel, Beden Terbiyesi mevzua
tının bugünkü ihtiyaçlara cevap vermeyen hü
kümlerin değiştirileceği muhtelif bakanlar ta
rafından Meclis kürsülerinde ve basında ifade 
edilmiş olmasına rağmen gecikmenin sebepleri 
nelerdir? Ve ne safhadadır. 

3. Spor idareciliğinde ve teşkilâtta ehil in
sanlar yetiştirmenin güçlükleri meydanda olma
sına rağmen muvaffak olmuş bazı teşkilât men
suplarının son zamanlarda iş başından uzaklaş
tırılmaları Türk sporu için büyük kayıbolmak-
tadır. 

B. T. İL M. lüğü teşkilâtının yeniden göz
den geçirilerek ehil idarecilerle takviyesi zaru
reti açıktır. Bu mevzuda bakanlıkça ne düşü
nülmektedir? 

4. Futbol millî takımımızın son zamanlar
da aldığı kötü sonuçlar hakkında uzun ve kı
sa vadeli ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

5. Umumiyetle haricî temasların faydalı 
olacağına inanmış olmakla beraber turistik se
yahatlerden ileri gidemeyen haricî temasların 
da önlenmesine aynı şekilde inanmaktayız. Her 
spor branşında evvelâ haricî» temas yapacak 
duruma gelmeli ve ondan sonra da yaptırılma
lıdır. Bu hususta bakanlığın fikri nedir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Sayı : 15 - G/173 
22 . 4 . 1972 

Konu : İsnıir Senatörü Beliğ 
Beler'in sorularına cevap. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü, 13 . 4 . 1972 gün ve 7/43 -11802/14426 sa
yılı yası. 

Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Beliğ Be
ler'in, sporumuzun son günlerdeki durumuna 
dair sorusunun cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Adnan Karakücük 

Gençlik ve Spor Bakanı 

Cevap : 1. 
Ata sporumuz güreşimizin esiri haline geti

rilmesi için, bütün imkânlarımız seferber edil
miş bulunmaktadır, öncelikle bu daldaki insan 
gücünü ve teknik kuvvetimizi ortaya koymak 
amacıyle bütün bölge ve ferdî katılmalara açık 
bir müsabaka düzenlemiştir. Burada ortaya çı
kan değerler kamplara alınarak özel bir eğiti
me tabi tutulmak suretiyle batılı anlamda bi
limsel çalışma metodu ile yetiştirilme yolu iz
lenmektedir. 

Ama açıkça ifade edeyim ki, güreşimisdeki 
durum iç açıcı değildir. Çünkü rakiplerimiz ilmî 
yolu, çok önceden tutmuşlar ve mesafe katet-
mişlerdir. Sporumuzun bütün dallarında ve 
özellikle ata sporumuz güreşte, ilmî çalışma dü
zeyine inmediğimiz takdirde ve konunun ge
rektirdiği nitelikte, önem vermediğimiz sürece 
hiçbir dalda çağdaş uygarlık düzeyinde göğsü
müzü kabartacak sonuçlar bekleyemeyiz. Za
man zaman alman neticeler de tesadüflerden 
ibaret kalır. 

Güreş Federasyonu yeniden kurulmuş ve ya
pılan düzenleme ile huzurlu bir çalışma dönemi
ne girmiştir. 
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Cevap : 2. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık haline 

geldikten sonra derhal kanun çalışmalarına ge
çilmiştir. Benden önceki arkadaşlarım da ba
kanlık teşkilâtı ile birlikte Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün eskiyen kanunun değiştiril
mesi için çalışmalar yaparak muayyen merci
lere vermişlerdir. 

Bu arada soru sahibi Sayın Beliğ Beler de 
dâhil olmak üzere çok değerli Parlamenterleri
miz konuya eğilerek bazı teklifler yapmışlar
dır. 

Beorganizasyona geçtiğimiz bakanlık teşki
lâtının hem yeni bir kuruluş kanununa kavuş
ması ve hem de sporun modern bir mevzuatla 
daha geniş kitleye hitabedilebilmesi ve üniteler 
arasındaki ilişkilerin sağlam esaslara bağlan
ması göz önüne alınmak suretiyle çalışmaları
mız aralıksız devam etmektedir. 

Bu hazırlıkların sonucu pek yakında Yüce 
Parlamentoya intikal ettirilecektir. 

Cevap : 3. 
Spor idareciliğinde başarılı olan, çeşitli ne

denlerle camiadan ayrılan ehil kimselerin yeni
den değerlendirilmesi hususunda teşebbüsleri
miz olmuştur ve olmaktadır. 

Cevap : 4. 
Futbol Millî Takımımızın son zamanlarda 

aldığı kötü sonuçların başta gelen sebebi yu
karda da arz ettiğim gibi, ilmî ve sistemli bir 
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çalışmadan yoksun olmamızdan ileri gelmekte
dir. 

Ayrıca, karşılaştığımız rakiplerimizin dün
ya klasmanında üst seviyede bulunması ve ay
nı zamanda ülkemizde uzun süren lig marato
nu nedeniyle elemanlarımızın yorgun oluşu, so
nuca etki eden diğer bir faktördür. 

Futbol Federasyonu planlı bir çalışmaya 
girmiş olup, uzun ve kısa vadeli bazı tedbirler 
alınmıştır. Ayrıca, futbol durumumuzun ince
lenmesi ve gerekli bilimsel çalışmanın tatbiki 
için, yabancı uzmanlar getirilmiş ve bir futbol 
okulu kurulması hazırlıklarına girişilmiştir. 

Cevap : 5. 
Spor dallarındaki yabancı temaslar turistik 

mahiyet taşımamaktadır. Sade spor alanında de
ğil bütün alanlarda da gelişmek, yabancıların 
ulaştıkları seviye ile kendi seviyemizi kıyasla
yabilmek, elde edilen tecrübelerden faydalana
bilmek için yabancılarla daimî temas halinde 
olunması gerektiği inkâr edilemez bir hakikat
tir. 

Bu bakımdan, özellikle katılmaya mecbur 
olduğumuz yurt dışı temaslara iştirak etmemek, 
kapılarımızı kapamak söz konusu olamaz. As
garî sayıda yurt dışı seyahatlere gitmek zorun
dayız. Aksi halde, dünya spor alanında yalnız 
kalırız. 

Temennimiz sporumuzda topyekûn kalkınma
yı sağladıktan sonra bu gibi karşılaşmalarda ba
şarılı olmaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

52 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 4 . 1972 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
iskân komisyonlarından açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üye
si Ahmet Demir Yüca'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosval Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) " 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/3) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 



4. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1970 yılı Eesinhesapîarı hakkında Cumhuri
yet Senatosu Hesaplarım inceleme Komisyonu 
raporu (5/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tari
hi : 13 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

P> - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — 4 . 1 .1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri 1c Hizmet Kanununun 87 ve 

88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/504; Cum
huriyet Senatosu 1/70) (S. Sayısı : 88) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 .1972) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/593; Cumhuriyet 
Senatosu 1/72) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tari
hi : 20 . 4 . 1972) 



Cumhuriyet senatosu ödenekler ve harcamalar 
tablosu taranamamıştır. 

Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





Toplantı . 1 1 A P 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö ü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1970 yılı Kesinhesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporu ( 5 / 3 ) 

Cumhuriyet Senatosu 14 .1 .1972 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü Konu : 1970 analı yılı kesiinhesabı hakkında. 
No : 3293 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 1970 malî yılı kesinhesap cetveli tanzim edilmiş olup ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
M. Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe ile verilen ödenek 15 849 567 
Yılı içinde verilen ek ödenek 150 000 
Yılı içinde Maliye Bakanlığından aktarılan + 7 308 600 

Yekûn 23 308 167 
1970 yılı içinde sarf edilen — 22 194 233,55 

Yok edilecek ödenek 1 113 933,45 
Müfredatı, ekli cetvelde belirtilen yekûn olarak yukarıda gösterilen ödenek ve masrafların Say

manlık defterlerine uygun olduğu tasdik olunur. 
Şef Müdür Muavini Saymanlık Müdürü 

Halûk Özden Hayati Akyol İbrahim Yalvaç 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No: 
Karar No : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu 1970 malî yılı kesinhesabmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 

kayıt defterlerine uygun »olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Denetçi 
Muş Denizli 

İsa Hisan Bingöl Ali Kemal Turgut 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

Sözcü 
İçel 

Lûtfi Bilgen 

İzmir 
Mümin Kırlı 

Kontenjan 
Vahap Güvenç 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 
s 

Sivas 
Nurettin Ertürk 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

4 . 1 . 1 9 6 1 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 1/70) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 473) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 4 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4027 

(TMI i rRİYET SKNATÖSU 'BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 4 . .1972 tarihli 69 ncu Lirlcşinıiude ('nicelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla ka.bul edilen, 4 . 1 . 19(51 tarih ve 2.11 .'••ayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 87 ve 88 nci nuı.dd elerin in değiştirilmesine dair 'kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 8 . 7 . 1971 tarihinde Bahirini ıhça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6, 7, 10 . i . 1972 tarihli 67, 68 ve 69 ncu l.drleşimlcrinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (MUUt Meclisi S. Sayısı : 173) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

(' u mh unu e t S e n atos u, 
Millî Savunma Komisyonu 18 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/70 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

•Millet. Meclisinin 10 . 4 . .1972 tarihli 69 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla «kabul edilen, 4 . .1 . 1961. tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 87 ve 88 nci madd.elerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcileri
nin de iştiraki e riyln 'Komisyonumuzda görüşüldü. 

88 
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Tasarı gerekçesinde tafeilen izah edilen hususlar Kom4ısy<mumuzcıa da benimsenmiş, İMilleıt Mec
lisince kabul edilen ımefttıitı aynen kabulüne karar vermiştir. 

Önceldik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başikaaılığıa saygı ile sunulur. 

Başkan 
NıevşöİTİrı* 

1. Ş. Atasağun 

Aydın 
H. Gtaral 

İmzada bulunaıniadı 

Başkanvefcili 
İstanbul 

C. Yıldırım 

C. Bşk. S. Üye 
F. Korutürk 

A. 

Kâtip 
ve bu kanunda sözcü 

Mardin 
Saraçoğlu 

Samsun 
E. İşıklar 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Konya 
0. N. Canpolat 

İçel 
T. Özdolay 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 88) 
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.MÎLLET MECLİSİNİN" KABUL ETTİĞİ METİN 

4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun, 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 87. — Askerler karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmet
lerinde veya asayişi temin için görevlendirildiklerinde aşağıda gösterilen hallerde silah kullanma
ya yetkilidirler. 

/ - Silâh kullanmasını gerektiren haller : 
a) Bu hizmetlerden birini yaparken müessir bir fiil ile taarruza uğranıldığı veya müessir bir 

fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu hizmetlerin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde bu taar
ruz ve mukavemetleri gidermek için, 

b) Bir taarruz veya mukavemete hazırlanan ve silâhını veya mukavemete elverişli bir âleti 
bırakmaya davet edildiği halde, bu davete derhal itaat etrniyeıı veyahut bıraktığı silâhı veya 
aleti tekrar eline almaya davranan veya alan kimseyi itaate zorlamak için. 

c) Bu kanunun 80 ve 81 nci maddeleri gereğince muvakkaten yakalanan bir şahsın veya
hut muhafaza ve şevki kendisine tevdi edilmiş olan bir tutuklunun veya hükümlünün kaçması 
veya kaçmaya teşebbüs etmesi ve verilecek dur emrini dinlemediği görüldüğünde başka türlü 
ele geçirilmesi kabil olmadığı takdirde yakalanması için. 

d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan insan ve her türlü eşyaya karşı vukubulan taar
ruzu defetmek için. 

e) Bu maddede sayılan görevleri yapan askerlere karşı, sözle yapılan sataşma veya hare
ketlerin bertaraf edilmesi sırasında mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir tehditle 
karşılaşıldığında bu halleri gidermek için. 

II - Silâh kullanma derecesi : 
Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında silâh kullanılması için başkaca bir çare 

kalmaması veya zaruret olması şarttır. 
1. Şahıs veya topluluk silâhsız ise; mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehdidin dere

cesine göre asayiş hizmeti ile görevli birlik komutanı gerekli uyarmayı yaparak silâh kullanı
lacağını ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse bunu sağlıyacak dereceden başlamak üzere silâh 
kullanılır. 

2. Şahıs veya topluluk silâhlı veya taarruzun önemli derecede etikli 'kılacak şekilde alet
leri taşıyorsa, silâh veya âletlerin bırakılması ihtar olunur. Tecavüz taarruz veya mukave
met buna rağmen devam ederse itaati sağlıyacak dereceden başlamak üzere silâh kullanılır. 

777 - Silâh kullanma tarzı : 
1. Silah çeşitlerine göre etikli olabilecek şekilde kullanılır, önce kesici ve dürtücü silâh

lar ile ateşli silâhlar hedefe tevcih edilir, sonra ateşli silâhların dipçik ve kabzaları kullanılır, 
daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silâhlar bilfiil kullanılır. 

2. Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek değildir. Ateş etmek son çaredir, önce hava
ya ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş edilir, mukavemet veya taarruza veyahut teh
likeli bir tehdide varan mukavemet hali devam ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edilir. 

IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek : 
1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir verilmiş olmasına bağlıdır. 
2. Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker silâhını kullanabilir. Ancak silâhını kullanıla

cağı zamanın ve kullanma derece ve tarzının tâyini her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
göz önünde tutularak silâhını kullanacak asker tarafından bizzat takdir olunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 88) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİ&İ METİN 

4.1. 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabtıl ettiği 1 noi madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 88) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar : 
1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak için birliğe görev veren üst komutan olay yerinde 

bulunuyorsa sözle ateş emri vermeye yetkilidir. Komutan, bu emri yazı ile teyideder. 
2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay yerinde bulunan birlik komutanı veya asayişe 

memur edilen birliğin parçalarına komuta eden en küçük komutan ve âmirler dahi daha önceden 
emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri vermeye yetkilidir. 

VI - Sorumluluk : 
Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz önünde tutulmak kaydiyle bu madde hükümleri

ne göre silâhını kullanan askere ve silâh kullanma emrini veren birlik komutanına sorumluluk yük
lenemez. 

Madde 88. — Silâh kullanma yetiksini haiz bulunan her asker veya silâh kullanma emrini 
vermeye yetkili her komutan kanunun tâyin etmiş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanında 
kullanmaz veya silâhlarından tamamiyle istifade etmezse fiilin mâhiyetine göre cezalandırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 88) 
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! Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 88) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/593; 
C. Senatosu : 1/72) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 496) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 4 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5065 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet (Meclisinin 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari *oyla kabul edilen, 'Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki İKanunun 4 ve 
6 ncı mıaddeleriııin değiştirilmedi hakkında kanun tasamı, dosyası ile birlikte 'sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

!Miltet iMeclisi -Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 496) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 18 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/172 
Karar No. : 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Milleft 'Meclisinin 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci (Birleşiminde öncelik ve ivedilikte görüşülerek 
işari 'oyla kabul edilen, IMillî ISavunuija Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkında Kanunun 4 ve 6 ncı 
ınaddclerinin değiştirilmesi hakkında kanım tasarısı, ilgili Hükümet temsile ilerinin de iştirakleriy
le Komisyonumuzun 18 . 4 . 1972 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Tasan gerekçesinde izahı yapılan hususlar, Komisyonumuzca da Ibenimsenmiş, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen m,etnin aynen kabulüne karar vermiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 
NevşeMr 

î. Ş. Atasağun 

Aydın 
H. Goral 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
İstanbul 

C. Yıldırım 

C, Bşk. S. Üye 
F. Korut ürk 

A. 

ve 

Mardin 

Kâtip 
bu kanunda sözcü 

Samsun 
E. İşıklar 
Taıbiî Üye 

F. Özdilek 

Saraçoğlu 

Konya 
0. N. Canpolat 

- İçel 
T. Özdolay 

MİLLET MECLÜSÜNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1325 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı görev ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 4. — Millî Savunma Bakanı bu gö
revleri; müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağ
lı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuv
vetleri komutanlıkları vasıtasıyla yerine geti
rir. 

Madde 6. — Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin 
tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütül
mesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığı ile sıkı bîr işbirliği ve bera
berliği içinde çalışır. 

Her iki makam, görev ve yetkileri icabı 
Kuvvet komutanlıkları, diğer makamlar ve ku
rumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalar
dan karşılıklı olarak birbirlerine bîlgi verirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE S. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

\>&<t 

Cumlıurivet Senatosu (S. Savısı : 89; 


