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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç ve Sinob 

Mebusu Muhit Tümerkan'ın, Gelir Vergisi ka 
nununun 24 ve 30 neu maddelerinin tâdili hak
kındaki kanun tekliflerinin Geçici Komisyon
da görüşülmesi, bu husustaki Maliye Komisyo
nu Reisliği tezkeresi okunarak, kabul edildi. 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin sözlü sorular
dan önce görüşülmesine dair olan önergeler, 
kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin madde
leri üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara 'verildi. 

İkinci Oturum 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Vaktin gecikmesine binaen 5 Haziran 195;-) 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime nihayet verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 
M. Kurbanoğlu 

Kâtip 
Rize Mebusu 
A. Morgu 

Kâtip 
îstahbul Mebusu 

F. Tekil 

Sorular 
Sözlü sorular 

1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut 'un, 
Ankara, İstanbul ve izmir gibi büyük vilâyet
lerde teşekkül eden gecekondu mahallelerine 
dair sözlü soru önergesi içişleri Vekâletine gön
derilmiştir (6/1106) 

2. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Denizcilik Bankası tarafından yolcu tarifele
rine yapılan zam hakkında sözlü soru önergesi 
Ulaştırma Vekâletine gönderilmiştir (6/1107) 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
m, istanbul'un 500 ncü Fetih yıl dönümünü 
kutlama programına dair sözlü soru önergesi 
Başvekâlete gönderilmiştir (6/1108) 

Yazılı Sorular 
1. — Aydın Mebusu Cevat Ülkü'nün, ilko

kul Öğretmenleri Yapı Sandığı hakkında yazılı 
soru önergesi Millî Eğitim Vekâletine gönderil
miştir. (6/1Ö95) 

2. —• Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Kıbrıs meselesinin menfaatleri
mize uygun şekilde halli hususunda mutabaka
ta varılıp varılmadığına dair yazılı soru öner
gesi Dışişleri Vekâletine gönderilmiştir (6/1096) 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin faali
yetine, hububat istihsal ve ihracı ile alâkalı hu
suslara dair yazılı soru önergesi Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/1097) 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Raman petrolleri için rafineri tesi
satının satmalınması ye yakıt politikasına ge

reken önemin verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi işletmeler Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1098) 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, hayat pahalılığı ile mücadele hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına ve alına
cağına dair yazılı soru önergesi Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/1099) 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Ağaçlı Linyitleri işletmesinin ne 
zaman açılıp, niçin kapandığına ve işletmede 
yapılan "yolsuzluklara dair yazılı soru önergesi 
İşletmeler Vekâletine gönderilmiştir. (6/1100) 

7. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller 'in, istanbul 4 ncü Noterliğine mevzu
ata aykırı olarak yapılan tâyin dolayısı ile ne 
gibi bir muameleye tevessül edildiğine, Zongul
dak Sulh Ceza ve Ağır Ceza mahkemelerinin 
takviyesinin düşünülüp düşünülmediğine, Dev
rek ve Ereğli kazaları ceza evleri inşaatına 
dair yazılı soru önergesi Adalet Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1101) 

8. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı -
güler'in, Zonguldak'm vilâyet ve köy yolları ile 
köy içme sularına, büyük ve küçük su işlerine 
ve Kokaksu - Bartın ve Amasra iltisak hattının 
inşası hususunda çalışmalara başlanıp başlan
madığına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Vekâletine gönderilmiştir. (.6/1102) 

9. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in; 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösteri ve 
provaları duhuliyelerinin geliri Kızılay'a veril-
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B : 92 5.6 
mek üzere ücrete tâbi tutulması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi Baş
vekâlete gönderilmiştir. (6/1103) 

10. — Konya Mebusu Murad Âli Ülgen'in, 
Konya Ereğlisi Mensucat Fabrikası Müdürlü
ğünden uzaklaştırılan Fahri Fuad Orsan hak
kında yazılı soru önergesi Ekonomi ve Ticaret 

1953 O : 1 
içişleri, İşletmeler, Maliye, Millî Eğitim, Millî 
Savunma vekâletlerine önderilmiştir (6/1104) 

11. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, Trabzon'un Vakfıkebir Kazasına bağlı 
Tonya Nahiyesinin kaza haline ifrağı hususun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1105) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — İstanbul mebusları Andre Vahram Bayar 

ve Hadi Hüsman'm, hususi müessese ve ticaret
hanelerde çalışan memur ve müstahdemlerin öğle 
yemek tatilleri hakkında kanun teklifi (2/537) 
(İçişleri ve Çalışma Komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 

fabrikalarının 1950 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez-
keresi (3/498) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü

nün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğü 1950 Malî yılı Hesabı 
Kâtî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/460, 1/368) (Gündeme) 

4. — Türkiye ile Fransa arasında imzalanan 
Kültür Anlaşmasının onanması hakkında kanun 
lâyihası ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonla
rı raporları (1/541) (Gündeme) 

BÎRINCI OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu. 
KÂTİPLER : Püruzan Tekil (İstanbul), Ahmet Morgil (Rize). 

«••«• 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

3. - . YOKLAMA 
REİS — Çoğunluk vardır, Birleşimi açıyo

rum. 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Mebusu Talât Vasfi Öz'ün. 
Kontrol Deta hakkındaki kannfa, teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (4/356, 2/312) 

Yüksek Reisliğe 
Devlet kntroluna ait olup Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonunda müzakeresi sırasında mer
kez hıfzıssıhha enstitüsü teşkiline dair olan ka
nun teklifimin bünyesi içerisinde tezekkürü tas
vip edilen ve filhakika adı geçen kanunun 16 ncı 

- 71 

maddesinde gerekli hükümleri komisyonca kabul 
edilmiş bulunan «Gantrole d' fitat» hakkındaki 
kanun teklifimin ayrıca tedvinine mahal kalma
mış olduğundan geri verilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Ankara Mebusu 
Talât Vasfi Öz 

REİS — Geri verilmiştir efendim. 
Takrir var, okunacak efendim, 

• 
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Yüksek Riyasete 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin sözlü soru
lardan evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim 

Çoruh. Mebusu 
Zihni Ural 

REtS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Haklarında ivedilik kararı verilen 
işlerden Köy Kanununun bâzı maddeleri komis
yondan iade edilmediği için onu geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEJR 

t. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kamun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, 
334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 468, 464, 476, 
480) 

REİS — Ceza Kanunun 273 ncü madde
sinin müzakeresine geçiyoruz. Bu madde üze
rinde söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: 
Komisyon adına Semi Ergin, izzet Akçal, Re
fik Şevket înee, Pertev Arat, Hidayet Aydmer, 
Avnî Yurdabayrak, Halil özyörük, Yeredoğ Ki
şioğlu, Fevzi Lûıtfi Karaosmanoğlu, Avni Baş
man, Ahmet Kemal Varınca, Reşat Şemsettin Si-
rer. 

Söz Semi Ergin'indir. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGlN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Ceza Kanunun 273 neü maddesinin sonuna 
eklenmiş bulunan (icra Vekilleri Heyeti azala
rından biri aleyhinde sıfat veya lıi'zmetlerinderj 
dolayı işlenen suçlarda takibat yapılması şikâyete 
bağlı değildir.) şeklindeki fıkra üzerine birçok ar
kadaşlarımız çok kıymetli mütalâalar ileri sürmüş 
bulunmaktadırlar. 

Mütalâalarının her biri bir kıymet olan bu 
değerli arkadaşlarımın ileri sürdükleri fikirlere 
geçmeden evvel Yüksek Heyetinize bu fıkranın 
eklenmesine ait teklifi kabul eden Adalet Komis
yonunun mucip sebeplerini kısaca izah etmek is 
terim. 

Mevcut ve mer'i hükümlere göre vekillerin 
ifa ettikleri vazifeden dolayı huzurlarında vâki 
hakaretlerde vekillerin emir ve idare salâhiye
tini haiz rüesadan bulunmaları sebebiyle Türk 
Ceza Kanununun 266 ncı maddesinin 3 ncü 
bendi gereğince ceza verilmekte ve bu hallerde 
müddeiumumiler tarafından şikâyete ihtiyaç 
hissedilmeksizin re 'sen takibat yapılmaktadır. 
ve eğer hakaret fiili yüze karşı işlenmeyip de 
bunlara hitaben yazılmış telgraf, telefon, mektup 

resim veya her hangi bir yazı vasıtasiyle işlenir
se bu hallerde de T. Ceza Kanununun 268 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. Bu gibi hallerde 
dahi 'müddeiumumi şikâyete bağlı kalmaksızın 
re'sen takibata geçer. 

Bunların haricinde gıyaben veya neşren ya
pılan hakaretlerde mer'i metne ve hakaretin 
mahiyetine göre T. Ceza Kanununun 480 ve 482 
nci maddeleri gereğince ceza verilir. Ve verilen 
ceza 273 neü madde mucibince artırılmakta olup 
dâvaya ancak hakarete uğrıyamn şikâyeti ile 
bakılır idi. 

icra küvetini teşkil eden vekillerin sırf sıfat 
ve hizmetlerinden dolayı şahısları istihdaf edile
rek tenkid hududunu aşan en ağır yazılar yazıl
dığına zaman zaman tesadüf edilmektedir. Ez
cümle size 'bu yazılardan tenkid naımı altında 
neler yazılaibildiğini ve neler yazılabileceği hıı-
husunda bir fikir verebilinelk için bu yazılar
dan birkaç tanesini müsaadenizle «Ikıımaık mec
buriyet indeyim . 

«Şehzade Menderes, Demokrat Partinin çok Sa
yın Başkanı Menderes Adana'da dünya evine 
girdi. 

Kız Enstitüsünün hazırladığı yatak takımı, 
Ömer Başçavuşun çok sayın haremi tarafından 
bir kat daha kıymetlendirilerek özel odaya se
rildi. 

Ve yorgun başkan yalnız ' bırakılmadığı bu 
hücrede gerildikçe gerildi. 

Bunun bir ucu her ne kadar Tevfik Ağabe
yimize dokunursa da öyle oldu işte ... Fetva yük
sek yerden verildi ». 

Diğer bir yazı; 
« Kâselis Menderes, biz sana takibat yaptır 

demedik, telimize cevap ver dedik. » Başlıklı bir 
yazı. 

Diğer bir yazı, 
« Samed'çiğime yıldırım telgraf. 
Samed Ağaoğlu, Hergele meydanı Çaımdevi

ren apartmanı numara. 
Ankara 
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Numaram-bildir, turfanda salatalık göndere

ceğiz. Menderesle yersiniz, henüz kodesle girme
dik. Baki selâm. ». 

Diğer bir yazı, 
« Adnan Hâmit Menderes, sen. şjerefli ve 

erkek adam mısın? .» Başlıklı yazı. 
Diğer bir yazı. 
« Menderes kazıklandı. Fırlama hâdisesi. 

batağını değiştiren Menderes'in on kişi üzerin
den geçtik. Bir okadar kişi de içine daldık. » 
Başlıklı yazı muhteviyatı . . . . (Okuma, lüzum 
yok sesleri). 

îşte muhterem arkadaşlarım, 
Demokratik sistemde en geniş mânasiyle yer 

verilmiş bulunan hürriyet ve tenkid mefhumla
rının yanlış mânalandınlmsı suretiyle tenkid çer
çevesi dışına çıkılarak başkalarının kanunen 
iktisap ettikleri hürriyet hudutlarım aşan 
Devlet hizmetinde b'ulunan kimselerin yalnız 
ve yalnız sıfat ve hizmetlerinden dolayı ne şe
kildeki yazılarla karşı karşıya kaldıklarını gör
müş bulunuyoruz. 

Bilmiyorum bu yazılara bunlar hakaret ve 
tezyif maksadiyle yazılmamıştır. Bunlar mat
buatın murakabe vazifesini ifade eden tenkidi 
mutazammın yazılardır, diyecek bir arkadaşımız 
bulunabileek midir? 

Bir misal olarak okuduğum yazılar zaman za
man Türkiye'nin her tarafında çıkan ve yekûnu 
(160 yevmi gazete ile beraber) 800 ü bulan ga
zete ve meemualar karşısında üzerine aldığı Dev
let hizmetini bir tarafa bırakarak bunları okuta
cak bürosu olsa bile bunlarla alâkadar olan ve
killerin şeref ve izzeti nefsini müdafaa sadedin
de her birerleri için ayrı ayrı şahsi dâva ika
me ederek ve yine her birini birer müdafi vasıta-
siyle takip ettirmesine sizler de takdir edersiniz 
ki, maddeten imkân mevcut bulunmamaktadır. 
Bâzı gazetelerin devamlı ve sistemli bir şekilde 
tenkiddir diyerek yazılan bu şekildeki yazıların 
efkârı umumiyeye arzedilmesi karşısında bu hal 
Devlet hizmetinde en geniş vazife ve mesuliyet
leri üzerinde toplıyan, icra kuvvetini teşkil eden 
eşhasın haleti ruhiyelerinde müessir bulmakta ve 
müsebbiplerinin cezalandırılmamasından müte
vellit vatandaş kütleleri arasında vekillerin 
şahsına kötü fikirler beslenmesine ve netice iti
bariyle bunların topluluğu ile vücut bulan tcra 
Vekilleri Heyetinin mânevi şahsiyetine kaşı bir 
itimatsızlık havası yaratılmasına yol açılmış ve 
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I sebebiyet verilmiş bulunmaktadır ki, bu durum 

Millî bünyemizin ve içinde yaşadığımız toplulu
ğun üstün menfaatlerini de zedelemekten hâli 
kalmamaktadır. 

îşte muhterem arkadaşla/ını; 
Adalet Komisyonunuz şu esbabı mucibe iledir 

ki, 273 ncü maddenin sonuna münakaşa mevzuu 
olan fıkrayı eklemiş bulunmaktadır. 

Şimdi şu izahatı verdikten sonra değerli mü
talâalarını burda ifade eden arkadaşlarımın te
mas ettikleri mevzulara ait komisyonunuzun 
görüşlerini kısaca hülâsa etmek isterdm: 

Bir kısım arkadaşlarım, 273 ncü maddenin 
sonuna eklenen fıkra ile vekillere yapılan gı
yabi ve neşren hakaretlerde şikâyet olmaksızın 
takibat yapılacağı kabul edildiği halde diğer 
küçüklü, büyüklü bütün memurlara gıyaben 
ve neşren hakaret yapılmasının şahsi şikâyete 
bağlı kalması vekiller ile, mebusları âmme hiz
meti gören kimseler ve vatandaşlar arasında 
bir tefrik yapılmakta ve bu sebeple de müsavi 
hukuk prensiplerine, Anayasaya ve demokrasi
ye aykırı prensipler vaz'edilmektedir, demek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz hukuki müsa
vatı bu değerli arkadaşlarım gibi kaJbul etme
diğimizi ifade edersem beni mazur görmenizi 
rica ederim. 

Vekil, memur ve vatandaşların hukuk pren
siplerine göre müsavatı demek, en küçük 
memurdan en büyüğüne kadar zengin ve 
fakir gözetmeksizin kanun karşısında bütün 
vatandaşların aynı muameleye tâbi tutulması 
ve kanunlar karşısında istisnai muameleye tâbi 
bulundurulmaması mânasında alıyoruz. 

Bu anlayışımız, mevcut Ceza Kanunundaki 
hükümlerle hâlen tatbik edilmekte bulunan 
birçok kanunlar ve yine medeni .memleketlerin 
muhteldf hukuk sistemleri açık bir şekilde teyit 
etmektedir. 

Meselâ : Vatandaşların 'birbirlerine karşı 
hakaretleri karşısında T. C. Kanununun 480 ve 
482 nci maddeleri tatbik edilmekte ve yine va
tandaşlar arasında vukua gelen yaralama hâ
diselerinde aynı kanunun 456 ncı maddesi uy
gulanmaktadır. 

Buna karşılık vatandaşın memura karşı ha
kareti 266 ncı madde ile ve daha ağır bir şe
kilde teezâye edilmekte ve yine vatandaşın me-
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onura karşı yaralama hâdisesinde cezayı ağır- [ 
laştırıcı 271 nci maddeye göre ceza verilmek
tedir. ' 

Hattâ hakarete uğrıyan memurun işgal et
tiği memuriyetin dgrec'e ve durumu ©ezalar 
üzerinde müessir olmaktadır. 

Meselâ : Hakaret asker ve jandarma efra
dından veya reiskâr memuriyet görmiyen me
mura karşı işlenirse ceza bir aydan altı aya 
kadar hapistir. 

Hakaret asker ve jandarma zâbitanmdan 
veya polis komiserlerinden veya âmirlerinden, 
umumi meclis veya belediye meclisi azaların
dan biri aleyhinde ise eeza iki aydan iki sene
ye kadar hapistir. 

Ve eğer hakaret Büyük Millet Meclisi âza-
iariyle temsil sıfatını veya emri idare salâhiye
tini haiz mesadan biri veya hâkim veya müd
deiumumiler aleyhinde işlenirse ceza üç aydan 
otuz aya kadar hapistir. 

Ve yine Türk Ceza Kanununun 158 nci mad
desine göre Reisicumhura karşı hakaret üç se^ 
neden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza-
sdyle cezalandırılır. 

Bunlardan başka bir vatandaşın diğer bir 
vatandaşı öldürmesi halinde cezası 18 seneden 
21 seneye kadar ağır hapisken, öldürme suçu 
vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini yap-
ımasyıdan dolayı Devlet memurlarından1 biri 
aleyhinde icra olunursa cezası 22 seneden 24 
seneye kadar ağır hapistir. Ve eğer öldürme 
fiili Büyük Millet Meclisi âzasıdan biri aley
hinde işlenirse cezası idamdır. 

îşte muhterem arkadaşlarım; daha bunun 
gibi (kanunlarımızda ve medeni memleket ceza 
kanunlarında birçok hükümler vardır. 

Şu da bize gösteriyor ki, kanunun burada 
cezayı artırmaktan maksadı vatandaştan haklı 
olarak" üzerine bir âmme hizmeti almış olan 
kimsenin şahsını değil ve fakat ifa etmekte ol
duğu âmme hizmetinin müdafaa ve siyanetini 
esas almış ve âmme hizmetinin şahıs üzerinde 
tecelli eden derece ve kıymetine göre cezayı 
artırmış ve ayrı ayrı ceza müeyyideleri altına 
almış bulunmaktadır. 

Bu hiçbir zaman âmme hizmeti ifa eden 
kimselerle, vatandaşlar arasında bir tefrik mâ- I 
nasmı taşımadığı gibi, demokrasi ve Anayasa I 
prensiplerine ve izah ettiğimiz veçhile müsavat I 
prensiplerine de aykırı bulunmamaktadır. | 
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Kanun memurların gördükleri hizmetleri ve 

sıfatları dolayısiyle ifa ettikleri âmme vazifele
rinin hududlarınm genişliği nispetinde bu kim
seleri himayesine almış ve bunlara yapılan te
cavüzleri de bu noktai nazardan muhtelif şe
killerde cezalandırmıştır. 

Bir kaza memurunun sıfatından dolayı gör
düğü âmme hizmeti o kaza hududu ile mah
duttu*. 

Onun hakkında sıfat ve hizmetlerinden do
layı vukua gelecek taarruzlarda ekseriya o 
kazanın hudutları içerisinde vukua gelir ve 
eğer neşren hakaret ınıevzuubahis olursa ancak 
o kazada bir gazete çıkıyorsa, ekseriya bu ga
zete ile yapılır. Eğer memur bir vilâyet memu
ru ise bu hudutları vilâyet sınırları ile tahdid 
etmek mümkündür. 

Vekillere gelince; bunlar memleketin bütü
nü üzerinde âmme hizmeti ifa ederler. Bir de 
bundan başka birer siyasi şahsiyettirler. Bina
enaleyh bunlar gördükleri âmme hizmetinin şü
mul ve derecesi nazarı itibara alınarak, yukar
dan beri izah ettiğim şekilde, sıfat ve hizmetle
rinden dolayı uğrıyacakları taarruz karşısında 
şahıslarına değil ve fakat sıfat ve hizmetlerine 
diğer memurların himayesinden üstün bir şe
kilde kanunun himayesine alınmış olması bir 
hukuki müsavatsızlık değil ve fakat gördükleri 
âmme hizmetinin müsmir ve faydalı olabilmesi 
bakımından bir zaruret halini almaktadır. 

Aski halde birkaç tanesini okuduğum yazı
ların temadisi ve taaddüdü karşısında vekillik 
vazifesini üzerlerine almış bulunan kimselerin 
kendilerini memleket hizmetine vermelerine im
kân mevzuubahis olamaz. Şu halde içinde ya
şadığımız topluluğun üstün menfaatleri karşı
sında kanuna konulmuş bulunan bu müeyyide
nin Anayasaya ve demokrasiye aykırılığı da 
mevzuubahis edilemez. 

Bir kısım arkadaşlarımız da ispat hakkı üze
rinde durmuşlar ve bir vatandaş bir Vekilin 
kötülüğünü mahkemede ispat edemezse kötü
lüklerle mücadele çok zayıf kalır, demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu nokta üzerinde 
de kısaca durmak isterim. 

Bu hususta sayın Bölükbaşı'nm temas ettiği 
içtihattan da istifade ederek şöylece cevap ver
mek mümkündür : 

Siyasi faaliyet ve memleket bünyesinin ta
mamı ile alâkalı geniş bir âmme hizmeti ifa 
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eden bir Vekil hakkında mahkemece ispat hak
kının tanınması karşısında iki sınıf menfaat ça
tışmaktadır. 

Bunlardan birisi ispat iddiasırida bulunan 
kimsenin müdafaa hakkı ve diğeri ise âmme in
tizamı mülâhazasıdır. 

Âmme intizamı mülâhazası hürriyeti tahdit 
edici ve fakat netice itibariyle fert hürriyetleri
nin anarşiye düşmeksizin ahenkli bir surette 
kullanılması gayesini güden bir düşünüştür. 

Devletin ve Devletin ana faaliyetlerinin ha
yatı ve devamı icabı olarak kabul edilmesi za
ruri bir esastır. 

Fert hak ve hürriyetleri mutlak ve mücerret 
şekilleri ile âmme intizamı muvacehesinde ter
cih olunamazlar. Çünkü hakların kullanılması 
âmme intizamına ancak uygun olmalariyle tec
viz olunur. 

Başka şekillerde devletlerin idare edilmesi
ne ve üzerlerine siyasi mesuliyetler ve âmme 
hizmeti alan kimselerin vazifelerini bihakkin 
görmelerine imkân kalmaz. 

Şu halde : Âmme intizamı, hukuk Devleti 
bütünü içinde fert haklarını kucaklıyan bir 
kalıptır. Bu kalıba uymıyan haklar kanunsuz 
olurlar. 

Bu itibarladır ki, hukuk nizamları âmme in
tizamı karşısında daimî ve istisnasız fert hakla
rından öne geçmiş bulunmaktadır.* 

Bu sebep ve mülâhazalarladır ki, üzerleri
ne siyasi mesuliyetler alan ve bir memleketin 
bütününü alâkadar eden ve omuzlarına geniş 
âmme hizmetleri yüklenmiş bulunan Vekiller 
hakkındaki ispat iddiasının da umumi mahke
melerde değil ancak bu Vekilleri muhakeme et
mek salâhiyetini haiz ve Anayasa hükümleriyle 
kurulması derpiş edilen hususi mahkemelerde 
kabul edilmesi icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun ana hükümlerine göre bir mille
tin umumi vekili bulunan Mebusların temsil 
ettikleri millet namına Vekiller üzerindeki mu
rakabesinin esas teşkilât kanununun himayesi 
altında en geniş şekilde devam etmesi karşısın
da ispat olmayınca millet murakabesi mevzuu-
bahis olamaz; yolundaki iddianın da hakiki ve 
hukuki bir mesnedi bulunmaması lâzım gelmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 273 ncü maddeye 
ait komisyon görüşünü ve bu maddeye eklenen 
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I fıkraya ait tenkidler karşısındaki düşünceleri

mizi tebarüz ettirdikten sonra neticeye geliyo
rum. 

Burada üzerinde durulacak nokta hakikaten 
müddeiumumilerin deliller üzerinde takdir hak
larını kullanma salâhiyetleri mevcut olmadığına 
göre bu sebeple üzerinde tenkid ile tahkirin 
birbirine yaklaştığı yerlerde acaba âmme dâ-

I valarını çokça açmaları karşısında hakikaten 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz demokratik 

1 sistem icabı muhafazasına mecbur olduğumuz 
matbuat hürriyetini bir ürkekliğe sevketmiş 
olurmuyuz?. 

Bu cihet ise bizim asla arzu etmediğimiz bir 
husustur. 

Bu sebepledir ki, müddeiumumileri bu tered
dütten kurtarmak ve matbuatı efkârı âmmeyi 
temsil eden ve bir memleketin demokratik kal
kınmasına en çok hizmet eden bir müesseseyi ür
kek bir duruma düşürerek vazifesinin ifasına 
mâni olmamak için takibata izin verilmeden müd
deiumumilerin takibata başlıyamamaları ve bu 
izin salâhiyetinin de bâzı arkadaşlarımızın ko
nuşmalarından da ilham alarak vekile verilmesi
nin muvafık olacağını mütalâa ediyor. Matbuatın 
tenkit hakkı dile dolandırılarak matbuat hürri
yetinin tahdidi cihetine gidiliyor, basın baskı al
tında bulundurulmak isteniyor diyen arkadaşla
rımıza da şu şekilde cevap vermenin bir zaruret 
halini aldığını hissediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk milletinin huzurunda geniş matbuat 

kitlesini en halisane nişlerimizle tenzih* eder ve 
efkârı umumiyenin bir aynası olarak şerefle ifa 
ettikleri vazifeden dolayı kendilerini minnet ve 

, şükranla selâmlarken, maddeye konulan fıkra ile 
tenkit hürriyetinin değil ve fakat kapısının açık 
kalmasiyle memleketin üstün menfaatlerine bü
yük zararlar iras edecek olan tahkir ve tezyif 
hürriyetinin kaldırılması gayesini güttüğümüzü 
bunun da demokrasiye aykırı değil ve fakat sis
temli, nizamlı ve daima inkişaf edecek olan genç 
demokrasimizin himayesi için bir zaruret oldu
ğuna kaani bulunuyoruz. 

ÎZZBT AKÇAL (Rize). — Aziz arkadaşla
rım; bâzı arkadaşlarımız matbuat hürriyetini 
tahdid, tenkid hakkını yoketmek ve Hüküme
tin işareti ile ve vekilleri himaye. maksadiyle 
bu teklifin getirilmiş bulunduğundan ve bil-
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bassa 273 neü maddenin tadili teklifinden do
layı tenkidlerde bulundular. 

iBir arkadaşımız da; demokraside 273 neü 
maddenin son fıkrasına ilâve edilmesini teklif 
ettiğimiz hüküm gibi bir hüküm mevcut bulu
nup bulunmadığının izahını bizden istedi. 

Aziz arkadaşlarım, peşinen dermeyan ede
yim ki, tenkid hakkının, matbuat hürriyetinin 
her ne suretle olursa olsum, tahdidi yoluna 
gidilmesini genç demokrasimizin inkişafı ba
kımından tehlikeli bulanlardanız. Ceza Kanu
nunun tadilini teklif ettiğimiz maddelerinde 
mevzuubahis olan hususlar arasında da doğru^ 
dan doğruya veya dolayısiyle matbuat hürri
yetini tahdit edici, temkid hakkını önleyici ve
ya ıskat edici yeni bir cezai hüküm ve müey
yide getirmemiş bulunmaktayız Ve bu konuda, 
farklı bir hükümle, ceza müddetlerini artırma 
hususunu da teklif etmedik. Ancak âmme hiz^ 
metinin aksamadan yürümesini temin maksa-
diyle sıfat ve hizmetlerinden dolayı hakarete 
mâruz kalan vekillerin şahsan dâva açmaları
na lüzum görülmeden takip yapılmasını sağlı-
yan, yani takip mekanizmasını değiştiren bir 
hüküm teklif etmekteyiz. Bu teklifimizle ba
kanlara karşı her ne suretle olursa olsun, iş
lenmiş olan hakaret ve taarruz fiilleri için ye
ni bir ceza vaz'etmiyoruz. Bir memura karşı 
işlenmiş olan hakaret ve taarruz suçlarından 
doLayı suçluya ne ceza verilecekse, bakanlara 
karşı gıyaplarında işlenen bu kabil suçlardan 
dolayı da aynı ceza verilecektir. Bunda bir de
ğişiklik yoktur. 

Arkadaşlarım; mer'i kanuna göre bakan
lara karşı işlenmiş olan hakaret ve taarruz fi
illeri şu suretle takip olunmaktadır : 

1. Huzurlarında ve ifa ettikleri vazifeler
den dolayı şeref ve şöhretlerine veya vekar ve 
haysiyetlerine hakaret ve taarruzda bulunulma
sı halinde yani 266 neı maddenin üçüncü ben
dine tevafuk «den suçlardan dolayı takibat, 
şikâyete lüzum olmaksızın re'sen yapılır. 

2. Hakaret ve taarruz fiilleri Vekillere hitap 
edilmiş telgraf, telefon, mektup, resim veya her 
hangi bir- yazı vasıtasiyle yapılması halinde, yani 
268 nci maddeye uyan bu kabîl suçlardan dolayı 
takibat, yine C. Müddeiumumisi tarafından doğ
rudan doğruya yapılır. 

3. Bunların haricinde kalan hakaret ve ta-
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arrazlarda takibat icrası, mağdur vekilin şahsan 
dâva açmasına bağlıdır. 

Bir vazife veya hizmetin ifasından dolayı 
neşren yapılan her iki hakaret suçunun takibat 
bakımından ayrı ayrı esaslara tâbi tutulmasının 
hukukan sebebini izah etmek cidden güç bir me
seledir ve tatbikatta haklı tenkidleri mucip ol
maktadır. 

Biz, takip tarzını tevhit etmek, vazife ve sa
lâhiyeti ve vatan hudutlarını aşan vazife ve hiz
metleri sebebiyle uğramaları mümkün olan ha
karet ve taarruzlardan dolayı âmme hizmetlerini 
terketmelerini önlemek için buna lüzum gördük. 
Diğer memurlardan vekillerin farkını da, madde 
ve mahal itibariyle salahiyetli bulundukları hu
susun genişliğinde görmekteyiz. Sıfat ve vazife
nin mevzuubahis olmadığı hususlarda takip, el
bette ki şikâyete bağlıdır. Onlar hakkındaki takip 
elbette ki umumi hükümlere ve hakarete mâruz 
kalan eşhasın sıfatı ne olursa olsun, onun tara
fından bir şikâyet dilekçesi verilmedikçe takip 
mekanizması işlemez ve iş mahkemeye kadar inti
kal etmez. 

İspat beyyinesi üzerinde bir tadil teklifinde 
bulunmadık. Bizim kanaatimize göre 481 nci mad
deyi mutlak olarak anlamak gerekir. Nitekim tev
hidi içtihat kararı da ekseriyetle ittihaz olun
muştur. Bâzı arkadaşlarımın bu işi Büyük Mecli
se intikal ettirmek üzere bulunduklarını anladı
ğım içindir ki, 481 nci maddenin tadil veya tef
siri talebinde bulunmadım. 

Tenkid ile tahkir - arasındaki farkın tesbiti 
zorluğundan bahis buyuruldu. Hakikatan zor.. 
Ama gayrimümkün değildir. Bunun gibi bir
çok suçlarda da, kasdı tesbit etmek zordur. Adam 
öldürmede taammüt var mıdır, yok mudur, yan
gın da kasıt var mıdır, yok mudur, hırsızlıkta 
kasıt var mıdır, yok mudur Her cürümde kasıt 
unsuru aranmaktadır. Kasıt yoksa 45 nci mad
deye göre fail© ceza verilmiyecek. Biz bu cihet
lere teklifimizle asla dokunmamaktayız. Teklif 
kaîbul edildiği takdirde bugün bu hususlar na
sıl taifedir ediliyorsa yine öyle takdir edilecek. 
Yüksek Malûmlarıdır ki, neşren vâki hakaret
lerde mahkeımeler lüzum görürlerse ehli vukufa 
müracaat etmektedirler. Hattâ müddeiumumiler 
de, dâvayı açabilmek için sulh hâkimleri mari
fetiyle ihzari mahiyette ehli vukufa işi tetkik 
ettirerek rapor almakta ve buna istinat etmekte-
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dirler. Gerçi rapor mahkemeyi takyit etmez 
ama tenvir eder. 

Neşriyatın temkid veya tahkiri tazammun edip 
etmediğini müddeiumumi ve muhakeme araştı
racaktır. 266 ncı maddeye tevafuk edeın ve doğ
rudan doğruya takibe tâbi olan huzurda vâki âdi 
hakaretlerle 268 nci madde mucibince yine re'sen 
yapılan neşir vasıtah hakaretlerde olduğu gibi... 
Binaenaleyh, bu yönden bir yenilik getirmiyo
ruz. 

Osman Kavrakoğlu ve Necip Bilge arkadaş
larımın, bakanın muvafakatiyle dâvanın açılma
sı hususundaki tekliflerine ve vazgeçtiği takdir
de dâvanın, düşmesi hükmünün fıkraya ilâvesi
ne karşı közümüz yoktur. Bu cihetin takdiri 
Yüksek Heyete aittir. Ancak izne tâbi tutulma
sında mahzur yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; teklifi yaptığımız sıralar
da demokrat memleketlerde bu kabil hükümler 
mevcut olup olmadığını da araştırdık. Fransız 
Matbuat Kanupıunun 47 nci maddesinin birinci 
fıkrasında « takibatın doğrudan doğruya yapı
lacağına dair » hüküm vardır. Ve 30 - 31 nci 
maddelerdeki ceza müeyyideleri de ağırdır. Bir 
seneye kadar hapis 3 000 franga kadar para ce
zası veya birlikte olarak hükmedilmek salâhiyeti 
verilmektedir. 

Projelerinin 86 ve 105 nci maddelerine de bu 
hükmü almışlardır. 

Alman Kanununda da re'sen takip hükmü 
mevcuttur. 

Hulâsa; biz tenkid hürriyetinin alabildiğine 
genişlemesini ve matbuatın ana kuvvetler ara
sındaki mevkiinin kuvvetle muhafaza edilmesini 
parti olarak ve fert olarak kabul etmekteyiz. 

Bu teklif ile vekillerle, memurlar arasımda-
da şeref bakımından fark gözetilmemiştir. An
cak vekilin hizmetinin aksamaması gayesini he
def ittihaz etmiş bulunuyoruz. 

' SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sual sora
cağım. 

REİS _ Milletvekillerine sual sorulmaz Sırrı 
Bey. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Teklif sahibine 
soracağım. 

REÎS — Teklif sahibine de sorulmaz. 
Refik Şevket ince. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; müessese bir kaidenin esaslı bir 
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zaruret olmadıkça değiştirilmemesi yolunda vâki 
olacak teklifin, leh ve aleyhinde ne kadar tenkidi 
ve münakaşayı mucip olduğuniu bu madde müna
sebetiyle görmüş oluyoruz. Hakikaten her iki 
taraf da mücerret memleket menfaatine uygun 
olduğu zannı ile bu 273 ncü maddenin son fıkra -

i sının lehinde ve aleyhinde bulundular. Hiç şüp
he yolr ki, bütün vicdanı millette müşterek bir 
kanaat olarak ifade edilebilir ki, herkesin haysi
yeti muhterem ve mukaddestir. Bilhassa Devlet 
işlerini omuzlarına alanlar hakkında uluorta ya
pılacak hakai'etamiz beyanat her şeyden evvel 
milletin vicdanı ahlâkisine taarruz teşkil eder 

Gerek Adliye Encümeninin Sözcüsü ve gerek 
teklif sahiplerinden biri olan Akçal arkadaşımı
zın son beyanları, bu madde üzerinde kendilerinin 
dahi ufak tefek tadilât yapmak zaruretini duy
duklarını ifade etmeleri, memnuniyeti muciptir. 
tlâve ediyorlar ki, ikame edilecek dâva, dâva et
mesi lâzımgelen vekilin iznine bağlı olsun. Bina
enaleyh bir kaideyi değiştirdikten sonra onun hu
sule getirdiği boşluğu doldurmak için yeni bir 
tesise gitmekten ise, esas üzerinlde tetkikat yapa
rak onu kül halinde kabul etmeli veya kül halinde 
reddetmelidir. Vukubulan hakaret suçu vekil4n 
sıfat ve memuriyetine mi taallûk ediyor, yoksa 
şahsına mı taallûk ediyor? Müsaadenizle sözcü 
arkadaşımızın söylediği, Adana'da çıktığını işit 
tiğimi'z neşriyatın mahiyetine bakacak olursak, 
orada memuriyet sıfat ve hizmetinden mütevellit 
bir suc yoktur. Doğrudan doğruya Adnan Men
deres arkadaşımızın şahsına vukubulan bir taar
ruz vardır. Yani sıfatı memuriyet ve hizmetten 
mütevellit diye komisyon sözcüsü arkadaşımızın 
doğrudan doğruya esbabı mucibe olarak göster
dikleri misal onun şahsını alâkadar eden bir me
seledir. Demek ki, vâzıı kanun olarak dahi key
fiyeti takdirde biz burada şüphelenir, tereddüde 
düşersek kazalardan başlıyarak memleketteki sav
cıların heyeti umumiyesinin, bir hâdise üzerinde 
hususle gelecek kanaatlerinin doğuracağı kanun
suzlukları yahut kanuni ihtilâfları da hatırdan 
çıkarmamak lâzımdır. 

Şdmdi benim asıl endişem; bu kanun çık
tıktan sonra, bir vilâyetin filân kazasında, me
selâ Kars'ın filân köyünde, bilmem Edirne'nin 
şu kazasında veyahut merkezinde bulunan 
müddeiumumi bir yazıyı okuduğu zaman, bun
dan Adliye Vekilinin, Millî Müdafaa Vekilinin, 

| Başvekilin veya İçişleri Vekilinin vazifei me« 

— 77 — 



B : 92 5 J 
ımuriyetine taallûk «den ibir ibare vardır diye 
re'sen harekete geçerse memlekette hatırü ha
yale gelmiyen vaziyetler ihdas etmiş oluruz. Bu 
takdirde her tarafta dâva ikame etmek vazi
yetleri hâsıl olacak, bu yüzden pirincin taşını 
ayıklamak zor olacaktır. 

Sonra en mühim hâdise; mücerret vekille
re yaranmak endişesiyle şu veya bu, havsala
mızın kabul etmiyeceği hususi endişelerle gay
retkeşlik yapmak ve binaenaleyh o kanunun 
izin bahsinden istifade etmek yoluna sapmak 
gibi bir cereyana kıymet vermiş olmak tehli
kesi baş gösterecektir. Binaenaleyh vekiller 
şahıslarında ifa ettikleri vazifeden dolayı fara
za âmme menfaati elde edelim derken bu sefer 
âmme menfaatini ihlâl edecek hususi yolların 
açılmasına dahi meydan vermiş olacağız. Bun
dan 'korunmak mükellefiyetindeyiz, 

Arkadaşlar, tenkid ve tahkir faslı bütün 
hukuk mensuplarını her zaman işigal eden na
zik bir meseledir. Bu nazik .meseleyi, vekilin 
şahsına vâki olan taarruz keyfiyetini takdire 
bütün müddeiumumileri vekil tanımak bence 
her şeyden evvel o vekilin kendine malolan 
şaref ve haysiyetini muhafaza keyfiyetini baş
kasına havale etmesi demektir ki, ben şahsan 
hayatımda vekil olduğum zamanda dahi kendi 
şerefimin muhafaza edilmesini ancak bir avu
kata havale ederim, yoksa müddeiumuminin, 
benim tenkid saymıyacağım bir husus dçin onu 
hakaret sayıp harekete geçmesi gibi bir mah
zur dolayısiyle mevcut usulün bozulmasında 
bir faidei içtimaiye görmemekteyim. 

Arkadaşlarım vukubulan tenkidlere cevap 
verdiler. Onların sözlerine ilââve edeceğim bir 
nokta var. Nerede, ki muayyen bir düsturun 
şu veya bu sebeple istisnai şekilleri doğarsa 
oinun esasını teşkil eden kanun bir müessesede 
daima zararlı olur. Şikâyet hakkını takyidin 
birçok neticeleri Vardır, onları da kısmen ce
vaplandırdılar. Suiistimali ispat, dâvadan fe
ragat şu veya bu gibi keyfiyetler bu yeni for
müle göre artık boş kalmış olacak değildir. 
Yalnız yeni bir formül olarak bize sundukları 
şey vekillerin iznine bağlı olması keyfiyeti da
hi bir vatandaşın haiz olduğu hukukun iptali
ne yol açmamalıdır. Binaenaleyh, 273 ncü 
maddeye bir fıkra ilâvesi suretiyle, ana pren
siplerden ayrı olarak, vekiller hakkında sav
cıların, (müddeiumumilerin taüribata gitmelerine 

>. 1953 O : 1 
î cevaz vermemiz, her şeyden evvel prensiplere, 
I mevcut ceza hukuku prensiplerine muhalefet 

olur. 
Başka memleketlerde bulunduğu keyfiyeti

ne gelince; bir defa kaç vekilin aleyhine böy
le neşriyat vâki olmuş da bundan vekil arka
daşlarımız işlerinden kalacak kadar zarar gör
müş ve bunlar mahkemeye Verilmiştir? Malû
matımız yok. 

ikinci olarak bir şey daha söyliyeyim: Fran
sa'da, İtalya'da şöyledir diye hakikaten ikti
bas mahallerini göstermek suretiyle, dâvamızı 
kuvvetlendirmek yoluna gidiyoruz. Fakat mü
saade buyurursanız, bizim de kendi bünyemize 
uygun olan bugünkü mevzuun ipkasındaki fa-
ideyi belirtmek suretiyle, bize misal gösterilen 
milletleri numune ittihaz etme lüzumunu söy-
liyen arkadaşlara, bu hukukta müsavat kaide
sinde onların bize değil, bizim onlara misal 

I olmamız icabettiğini söylemek daha yerinde 
olur. 

I Binaenaleyh arkadaşlar, her şeyden evvel 
I her hangi bir teşevvüşe meydan vermemek ve 

bir müsavatsızlığın ortadan kaldırılması bakı
mından mevcut hükmün muhafazası daha isa
betli lolur. Binaenaleyh arkadaşlar bendenizin 
teklifim; 273 ncü maddenin son fıkrasının tay-
yı teklifidir, takdir Muhterem Heyetinizindir. 
(Alkışlar). 

REİS — efendim, kifayeti müzakere takri
ri vardır. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Parti grupu 
adına söz istiyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Parti 
grupu adına söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun, kifayeti müza
kereyi kabul edip etmemek Yüksek Heyetin tak
dirine muallâktır. 

Bendeniz şunu arzediyorum : Sırada söz 
almış arkadaşları okumuştuk. Fakat Zihni Be-
til arkadaşımız partisi grupu adına konuşa
cağını söyledi. O halde kifayeti müzakere tak
ririni reye koymadan evvel komisyon konuşa
caksa komisyona, ve sonra da milletvekili olarak 
Zihni Betil'e söz vereceğim. Kifayeti müzake
re aleyhinde şimdi konuşulmayacaktır. Takriri 
okutmuyorum. 

Komisyondan sonra Halk Partisi Grupu adı-
I na Zihni Betil konuştuktan sonra kifayeti mü-
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zakere takririni Yüksek Heyetiniz reddederse 
sıraya devam olunacaktır. O zaman aleyhte Hi
dayet Aydıner'e söz vereceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben 
de parti grupu adına söz istemiştim. 

REİS — Sıraya koyuyorum. Halil özyörük 
buyurun efenlim. 

ADALET KOMİSYONU REÎSÎ HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem ve aziz arka
daşlar, geçen oturumda vâki maruzatım, muha
lefet safında bulunan bâzı arkadaşların endi
şelerini tahrik etmiş olmalı ki, beyanatımı talil 
sadedinde şahsıma karşı da bâzı tarizlerde bu
lunmak lüzumunu hissetmişler ve bunu ifadeleri 
arasında izhar etmekten çekinmemişlerdir. 

Ben evvelki sözlerimi komisyon raporunun 
heyeti umumiyesine tevcih edilen tenkidler vesi
lesiyle . ve mücerret hakikatları açıklamak mec
buriyeti ile söylemiştim. Münakaşaların müza
kere edilecek kanun tekliflerinin ilmî esaslara 
uygun olmasını temin için tenkidin hudutları
nı çerçeveliyen prensipler göz önünde tutularak 
o hudutların gerektirdiği sahaya maksur olma
sı icabederken bilâlüzum şahsiyat vadisine inti
kal ettirilmesinin makbul bir müdafaa tarzı ol
madığını söylemeyi zait addederim. Mevzuun 
ilmî mahiyetini bir tarafa bırakarak şahsa hü
cum etmenin ancak acizden başka bir saikı ola
maz. Ben kıymetli arkadaşlarımın acizlerini id
dia edecek kadar hodgâm bir insan değilim, fa
kat her nedense halli gereken meseleyi bir ta
rafa bırakarak şahsa hücum etmek onlar için 
âdeta bir tabiye haline getirilen bir usul olmuş
tur. Bunun için genç arkadaşlarıma bu gayri-
makbul hareketlerden vazgeçerek, fikirlerini 
memleket ve millet menfaatlerinin teminine ya-
rıyacak meselelerle meşgul olmaya alıştırmala
rını tavsiye etmeyi bir vicdan borcu bilirim. 
Bana şeyhuhat izafe eden arkadaşımın, eğer 
sözlerinde başka bir kasdı yoksa, zahir halim her 
keşçe meşhut olduğu için badema bu gibi kül
fetlere katlanmamasını tavsiye ederim. (Gülüş
meler) Allah'a şükürler olsun, sıhhatimden hiç
bir şikâyetim yoktur. Kafam işlemekte ve her 
gün muayyen vazifenin ifasına fazlasiyle yete
cek enerjiye sahip bulunmaktayım. Kendileri 
de benim yaşıma geldikleri zaman aynı dina
mizmi muhafaza edebileceklerine kani bulunu
yorlarsa bununla şimdiden iftihar edebilirler. 
Bu arkadaşımız benim Adalet Bakanlığım zama-
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' nmda yaptığım tek işin bâzı hayvan hırsızlığı 

yapan Çingenelerin mevkufen muhakemelerinin 
icrasına mâni olan bir tasarı getirmekten ibaret 
olduğunu söyliyerek şimdi antidemokratik ma
hiyette hükümler taşıdığını iddia ettiği bu Ce
za Kanunu tadilâtını nasıl müdafaa ettiğimden 
bahsediyor. 

Her şeyden evvel kendisine şu ciheti hatır
latmalıyım ki, hayvan hırsızlığı yapan Çingene
leri mevkufen muhakeme edilmekten korumak 
için yapıldığından bahsettikleri tasarı hakkın
daki tezyifkâr sözleri tamamen kötü bir düşün
cenin izharından başka bir şey değildir. 

1950 seçimlerinde iktidara geçen Demokrat 
Parti Hükümetinin memleket idaresinde gözeti
lecek ana prensipleri tesbit eden esasları gerçek 
demokrasilerde olduğu gibi yurtta kanunu üs
tün kılmayı, devleti bir kanun devleti haline 
getirmeyi temin için hazırlanmış programının 
ilk tatbik hareketini teşkil eden o tasarı, fer
din esas Teşkilât Kanunu ile müeyyet olan 
haklarım ihlâle müntehi ve antidemokratik 
mahiyette bulunan hükümlerin mevzuatımız
dan kaldırılmasını istihdaf ediyordu. Mahke
me hükmünden .evvel bâzı siyasi mülâhaza ve 
sebepler altında suçlu zannedilen bir vatanda
şı tevkife Türk hâkimini icbar eden hükümleri 
Ceza Usulü Kanunundan ve diğer kanunları
mızdan kaldıran tasarıyı bu sözlerle tezli! ve 
tahkire nasıl cüret ettiklerine hayret etmemek 
kabil değildir. 

Mesken taharrisinin muayyen teminata bağ
lanması ve keyfemayeşa ev aramanın menedil-
mesi hükmü de evvelkini tamamlıyan bir hü
küm idi. Ve şüphesiz vatandaş hak ve hürri
yetlerini telâfisi mümkün olmıyan netice ve 
zarardan korumayı sağlamış bulunuyordu. Hü
kümetin bu yoldaki faaliyetini, Matbuat Ka
nununun yürürlükten kaldırmayı temin eden 
ikinci hareketi takip etmiş bulunuyordu. Ben 
birbirini vely ve takip eden faaliyetleri burada 
sayıp dökmek için zahmet ihtiyarından kendi
mi vareste tutuyorum. Çünkü eserler meydan
dadır. Deliller kabili inkâr olmıyacak derece
de müspettir, maddidir. 

Bütün bu hareketler karşısında Hükümetin 
müdahalesi olmaksızın bâzı mebus arkadaşların 
ımemleketin muhtaç olduğu huzur ve emniyeti 
temin sadedinde tertip ve ihzar ederek Yük-

I sek Meclise sundukları kanun tekliflerinden 
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Hükümeti mesul tutmak ve teklifler arasında 
bulunan 273 ncü maddedeki bir hükmü ele 
alarak tekliflerin ihtiva ettiği bütün hüküm
leri antidemokratik mahiyette telâkki ve bu 
veçhile tavsif etmekteki niyet ve maksadın 
mahza iktidarı zedelemek ve yıpratmaktan baş
ka hedefi olamaz. 

273 neü maddenin basın hürriyetini zedele
diğinden ve fikir serbestisini ihlâl eylediğin
den bahsediyorlar. Ve antidemokratik mahi
yette vasıflandırdıkları bu fıkranın Demokrat 
Parti iktidarı tarafından teklif edilip Yüksek 
Meclisçe yürürlükten kaldırılmış bulunan eski 
Matbuat Kanununun 30 ncu maddesinin ihya 
edilmesinden doğan bir mahiyet arzeylediğini 
iddia ediyorlar. 

Bir kere şu ciheti belirtmek lâzımdır ki ; 
Basın Kanunu yürürlüğe girdikten sonra bu 
kanunla sağlanması arzu edilen basın serbesti
sinin Türk Ceza Kanununda yer alması teklif 
edilen 273 nıcü maddeye ilâve edilen fıkra ile 
nasıl ihlâl edilmiş olduğunu bilmeye ihtiyaç 
vardır. Bu cihet hukuki esaslara uygun olarak 
tasrih edilmedikçe meseleyi esasından tetkik 
de imkânsız bir hale gelmektedir. Basın Ka
nunumuz basın hürriyeti yönünden tam bir 
metin halinde değildir. Çünkü bu hürriyeti 
tanzim edecek kaide ve zabıtları tesis etme
miştir. Sadece matbua neşri hakkındaki maddi 
şart ve şekilleri gazetecilik meslekine dair bâ
zı dağınık hükümleri ve bir kısım usul esasları 
koymuştur. Basının sadece bu kanun dairesinde 
muamele göreceği bittabi düşünülemez. Basın yo-
liyle işlenecek suçların umumi hükümlere tâbi 
olması zaruridir. Umumi hükümler ise Türk Ceza 
Kanununda yer almış bulunmaktadır. Ceza Ka
nununun ferdin hürriyet, haysiyet ve şerefini 
korumak maksadiyle tesis etmiş bulunduğu hü
kümlere, her hangi bir neşir vasıtasiyle aykırı ha
reket edenler de elbette tâbi olacaklardır. Ceza 
Kanunu alelıtlak hürriyetleri sıyanet ederken 
basın hürriyeti kadar fertlere ait sair hürriyetleri 
de şüphesiz teminat altına sokmuştur. 

Eski Matbuat Kanununun 30 ncu maddesi şu 
idi. (Millî hisleri inciten veya bu maksatla millî 
tarihi yanlış gösteren yazıları neşredenler elli 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. Türk Ceza Kanununun 156 nci 
maddesi sarahati haricinde kendilerine mevdu/ 
vazifenin ifasından dolayı Büyük Millet Meclisi 
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âzasından, İcra Vekilleri Heyetinden ve resmî 
heyetlerle Devlet memurlarından biri veya bir 
kaçı hakkında isim ve madde gösterilmiyerek 
müphem bir süizannı davet edecek mahiyette 
mütecavizane yazı ve resimlerle Büyük Millet 
Meclisinin ve tera Vekilleri Heyetinin ve resmî 
heyetlerle Devlet memurlarının şeref ve haysiye
ti ihlâl olunursa üç aydan altı aya kadar hapis 
ve yüz liradan eksik olmamak üzere ağır para 
cezası hükmolunur.) 

Ya, 35 nci madde, o heyeti umumiyesi ile mu
hakemeye ve tahkikata mütaallik her nevi evrak, 
vesika, karar müzakere ve diğer safahatın neş
rini memnu kılmaktadır. 

Şimdi müzakere edilen kanun tekliflerinin 
273 ncü maddeye taallûk eden hükrm yalnız, 
müddeiumumilikçe re'sen takibat yapılmasına 
cevaz veren bir müsaadeyi tazammun etmektedir. 
Birbiri ile hiç alâka ve münasebeti olmıyan eski 
Matbuat Kanununun 30 ncu maddesi ile şimdiki 
273 ncü maddeye eklenen fıkrayı mukayese et
mek nasıl bir zihniyetin mahsulü olduğunu iza
ha ihtiyaç hissettirmiyecek kadar açıktır. 

Muhterem arkadaşlar, 273 neü maddeye ilâ
ve olunan fıkra mülâhaza edilirken her hangi bir 
zühule düşmemek lâzımdır. Bir kere bütün Dev
let memurları ile Büyük Millet Meclisi Reisine 
kadar mebusları ve îcra Vekilleri Heyetini tah
kir fiillerini, Ceza Kanununun resmî sıfatı haiz 
olan aleyhinde işlenen suçlara ait 266 nci mad
deden 273 ncü maddeye ve eşhasın haysiyet ve 
şerefine taallûk eden hakaret fiillerine mütaal
lik 480 ilâ 488 nci maddeye kadar olan hüküm
lerini dikkatle mütalâa etmek lâzımdır. Birinci 
halde yani bir Devlet memurunu veya bir vekili, 
huzuren tahkir etmek 266 veya 268, her hangi 
maddeye uygun ise o maddedeki cezayı müstel-
zimdir. Bu hakaret fiillerinden dolayı şikâyete ve 
şahsi dâva açmaya mahal olmaksızın müddeiumu
milikçe re'sen takibat yapılır. Bu husustaki ka
nun hükümleri sarihtir. Hiçbir tereddüde yer 
vermiyeeek kadar barizdir. Fakat bu memurun 
veya vekilin eğer gıyabında hakaret vâki olmuşsa 
bunun için Türk Ceza Kanunfunda muayyen bir 
madde yoktur. Alelıtlak eşhas aleyhinde gıya
ben veya vicahen yapılmış olan hakaret fiillerine 
tatbik edilen 480 nci ve mütaakıp maddeleri tat
bik olunur. Huzuren yapılan hakaretlerde sarih 
hükümler var da gıyaben yapılan hakaretler için 
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neden bîr hüküm konfulmamıştır? Bu, tamamen 
bizim kanunumuzun bir eksiğidir. 

italya Ceza Kanununda gıyaben yapılan ha
karetler de re'sen takibe tâbi tutulur ve ceza 273 
ncü madde ile artırılarak bu suretle bizdeki boşluk 
orada doldurulmuş ve açık bir nokta bırakılma
mış iken bizim zühulümüz -sebebiyle şimdiye kadar 
açık bir gedik bırakılmış oluyor. Bu sebeple 
Temyiz Mahkemesi memurların veya vekillerin 
veya Büyük Millet Meclisi âzasından birinin gı 
yabmda 480 nci-madde muhtevasına giren veya 
neşir yoliyle yapılmış olan hakaretleri bittabi ce 
zasız bırakmıyacağı için en az bir vatandaş va
ziyetini düşünerek nasıl ki, bir vatandaş hakkında 
gıyabında veya neşir yoliyle bir hakaret yapıldığı 
zaman 480 veya 482 n(ci madde tatbik olunuyorsa 
memur için de bunun tatbikinin uygun olacağını 
düşünerek tesis ettiği bir içtihatla suçun mahiye
tine göre 480 veya 482 noi maddeyi tatbik etmiş 
ve fakat memur veya vekilin sıfatı ve vazifesi do-
layısîyle hakaret yapılması sebebiyle bu cezayı 
273 ncü madde ile artırmıştır. Bu içtihat eskiden 
beri şimdiye kadar müstekar bir halde devam 
ede gelmiştir. Demek ki memur veya. vekil hak
kında yüzüne karşı vazife sırasında veya vazife
den dolayı bir hakaret veya cismen eza verecek 
bir suç işlendiği zaman resmî sıfatı haiz .olanlar 
hakkında işlenen suçlara ait Ceza Kanununun 
266 nçı maddesiyle ondan sonraki maddeler tat
bik edilecek, ama gıyabında soğulmuş, hakaret 
edilmiş olursa bir fert gibi 480 veya 482 nci mad
deler tatbik olunacak ve yalnız bu maddeler alel
ıtlak şahıslar hakkında yapılan hakaretlere taal
lûk ettiği için o maddelerdeki cezalarla berabeı 
273 ncü madde de tatbik olunacaktır. 

Şimdi burada yine ayrılan bir nokta var. 
Bir vatandaş hakaret görmüş ise tahkir eden 
suçlu hakkında ancak hakaret görenin şikâyeti 
veya şahsi dâva açmasiyle iş mahkemeye inti
kal edebilir. Müddeiumumi re'sen dâva açamaz. 
Halbuki memur hakkında, yüzüne karşı haka
ret yapılmış ise vazife sırasında olmak veya 
vazifeden doğmuş bulunmak şartiyle memurun 
şikâyetine hacet yoktur. Müddeiumumi re'sen 
dâva açmakla mükelleftir. Peki memurun yü
züne karşı hakaret yapılmakla gıyabında haka
ret yapılmak arasında fark nedir? Neden biri
ni Müddeiumumi re'sen takibediyor da ötekini 
memurun şikâyetini bekliyerek dâva açamıyor. 
Bunun için bâzı kimseler tarafından ileri sû-
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I rülen fikir ve mütalâa isabetli değildir. Diyor

lar ki, memurun veya Vekilin gıyabında yapıl
mış ise belki dâva açmak istemeyecektir. Hal
buki müddeiumumi re'sen dâva açarsa onun 
rızası hilâfına bir hareket demek olur. 

Muhterem arkadaşlar; bu-düşünce doğru 
mudur? Bir memur, bir hâkim, bir Vekil hattâ 
bir Mebus vazife ifa ederken veya ifa ettiği va
zife sebebiyle huzuren hakarete uğradığı zaman 
dâva açıp açmamakta muhayyerliği kabul edil
miyor da gıyabında yine vazife sebebiyle haka
ret edilmiş ise muhayyer olmasının mantıki se
bebi çok güç bulunur. Gıyabında bahusus neşir 
vasıtasiyle hakaret edildiği takdirde memurun, 
Vekilin sükût etmesi daha fena değil midir? 
Huzurunda hakaret yapıldığı zaman belki buna 
kimse muttali olmaz ve yahut bir iki kişi hazır 
bulunup fiile muttali olur. Ama gıyap böyle 
midir? Gıyapta yapılan bilhassa»maddeli haka
retin suç olabilmesi için en az üç kişi bulunmak 
icabeder. Hele gazete ile broşürle yapılan ha
karetlerde bütün memleket halkı buna ıttıla 
kesbeder. Görülüyor ki gıyapta yapılan haka
ret daha şeni ve daha kötü iken bunu memurun 
şikâyetine bırakıyoruz. Çünki gıyaptaki haka-

! ret için tatbik edilecek madde Ceza Kanununun 
eşhasa karşı vâki hakaret suçları hakkında 
tatbik olunacak maddedir ve bu madde, buluh-

• duğtı faslın 488 nci maddesindeki sarahat veç
hile şikâyetnameye bağlı bulunduğundan me
mur ve Vekil için de şikâyetname vermesi lâ
zımdır deniliyor. Bu bir tenakuz değil midir? 
Eğer bu fiillerin hepsi hakkında kanun teklif
leri olsaydı Adalet Komisyonunuz elbette bu 
tenakusları ortadan kaldıracak hükümler koyar
dı. Fakat (teklifler yalnız 480 ve 4812 nci mad
deler hakkında vâki olduğu için şikâyetnameden 
bahseden 488 nci maddeye el süremedi. 273 ncü 
maddenin, değiştirilmesi teklif edildiği cihetle de 
fcra Vekilleri hakkında re'sen takibat yapılma
sı hükmünü bu maddeye koydu. Burada bir 
nokta hatıra gelebilir. Niçin bütün memurlar 
hakkında denilmek de yalnız îcra Vekilleri He
yeti hakkında hüküm konuldu? 

Muhterem arkaldıaşlar; bunun sebebi izaha 
muhtaç ©lmıyaicaik kaklar açıktır. Üç senelik 
gecen hür zaman bize göstermiştir 'ki, bütün hü-
ctahlair vekiller aleyhinle tevcih edilmiştir. Zi
ra iktidarın icra origânı olan vekillerin f aaMyet 

I ve mesaisi aneak o iktidarı ayakta tutabil^, 
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Eğer Vekiller Heyeti yani Hükümet,, deruhde | 
eyediği vazifesinde ve faaliyetinde muvaffak 
olamaz, yıpranırsa iktidar partisinin sukutu bir 
emritabiîdir. Bu sebeple bir vekil semadan 
inmiş bir melek de olsa ona mutlaka bir kusur 
bulunacak, isnatlar, iftiralar, tezvirler ve büh
tanlarla behemehal yıpratılıp düşürülecek ve 
oîhdan sonra yerine gelecek' yenisi ille meşgul 
olmaya başlanacaktır. Tasavvur buyurulsun 
ki bir vekil hakkımda memlekette intişar eden 
muhtelif gazetelerde 'bin bir türlü halber neş
rolunabilir. Vekilin günü gününe bunlardan ha
berdar olması mümkün müdür? Farzedelim ki, 
bütün gazeteler vekâletlere gelmektedir, bunla
rı birer birer okumaya bir vekil nasıl muktedir 
olabilir? Bir kalem heyeti teşkil etsin de bun
ları okutsun denilemez. Çünkü o takdirde yine 
birtakım hücumlar vâki olacaktır. Vekil sırf 
şahsını 'korumak için vazifeli, memurları esas va
zifelerinden ve işlerinden, ayırarak bir kalem teş
kil etti denilecektir 

Hepimiz kaani oluyoruz ki, bir vekilin taar
ruzdan kurtulması bir emrimuhaldir. Söz ve 
neşir hürriyetine ad[la bir fren konamaz. Bunu 
bilhassa bir Demokrat Parti bir an için hatırına 
getirmez, ve getiremez. O halde yapılacak tek iş, 
âmme müdafii ve icra Vekilleri Heyetinin mü
messili olan müddeiumumilere re'sen takip hak
kı vermektir. Diğer memurlar' ve vazifeliler • 
için böyle bir tehlike mevzuubahis olamıyaeağı I 
için onları bu fıkra içine koymadık. Komisyon 
olarak bizlerin düşüncemiz budur. 

Aziz arkadaşlar; fazla uzatıyor diye bana 
kustur bulmayınız. Bu hukuki meseleler mâhke- I 
melerde uzun zaman bu işlerle meşgul olan 
hâkimlerin ve müddeiumumilerin ancak gavrı-
na, âmakma, nüfuz edebilecekleri meselelerdir. 

Binaenaleyh yalnızca usuli olan bu 273 ncü 
maddedeki hükmü, fikir hürriyetini baltalayıcı I 
ve neşir ve kalem hürriyetini tahdid edici bir 
hüküm diye kıyametleri koparanlara kıymet 
vermeyiniz. Bu, sadece Ceza Kanununun bir 
eksiğinden başka bir şey değildir. Hakaret gö- I 
ren memur dâva edeceğine müddeiumumi dâva 
açıyor. Haddi zatında suç var, unsurlarında 
bir fıkra ile asla bir değişiklik yapılmamıştır. 
Yalnız netice itibariyle faydası, tenkid değil. 
Tecavüzleri, tahkirleri, isnatları ve iftiraları 
Önliyecektir. Tenkid herke'sin her türlü vatan
daşın hakkıdır, Demokrat Parti eğer tenkidi | 
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serbest birakmamak isteseydi Matbuat Kanu
nunu ortadan kaldırmazdı. Bugünkü Basın Ka
nunu yukarda da arzettiğim gibi yalnız cevap 
hakkından bahseden ve idari mahiyetteki hü
kümler taşıyan mücerret bir kanundur. Neşir 
yoluyla yapılan suçlar tamamen Ceza Kanu
nunun muhtelif maddelerinden yer almış hü
kümlerle başlanır. İşte 273 ncü maddeye ekle
nen fıkranın ilâvesi sebebi budur. Kabul, ret 
Yüksek Meclisin bileceği ve takdim edeceği bir 
husustur. Anti demokratik, totaliter, yok bil
mem ne şekilde bir karekter taşıdığı hakkın
daki iddialar mücerret sözlerdir. Asla hukuki 
bir kıymet taşımamaktadır. 

Bir arkadaş, Sayın Sırrı Atalay, vekillerin 
memur olup olmamak hususunda Suad Hayri 
Ürgüblü için verilen Yüce Divan karariyle Ha
san Âli Yücel dâvasında memur olmadıkları 
hakkında verilmiş bulunan karar arasında ay
kırılık bulunduğunu ileri sürerek beni izaha 
davet etti. 

Bir diğer arkadaş da, vekillere yapılan gi-
yabi hakaretlerde ispat iddiasının kabul edi-
lemiyeceğine dair Temyiz Umumi Heyetinin 
tevhidi içtihat suretiyle ittihaz eylediği kararın 
yersizliğinden bahsederek yine bana tarizde 
bulundu. 

Bu suallere cevap vermek benim için güç 
bir iş değildir. Yalnız mevzuumuzla hiçbir alâ
kaları bulunmadığı için epeyce zamanınızı alacak 
mâruzâtta bulunabilmek üzere evvelâ sizlerden, 
Yüksek Meclisten müsaade istemek mecburiyetin
deyim. Eğer müsaade buyurulursa sözlerime he
men başlıyacagım, müsade etmezseniz ne yapa
yım, sükût ederim. (Dinliyoruz sesleri). Madem
ki müsaade .buyuruyorsunuz, teşekkür ederim. 

Evvelâ şu ciheti bir tenıel hüküm olarak arze-
deyim. Vekil her şeyden evvel bir mebustur. Meb
uslukla memurluk bir kimse üzerinde içtima ede-
miyeceği için vekil memur değildir. Şimdi Suad 
Hayri Ürgüblü niçin bir memur gibi cezai mesu
liyet yönünden Yüce Divanda muhakeme edilmiş
tir? 

Anayasanın' vekillerin vazife ve mesuliyetle
rinin hususi kanunla gösterileceği hakkında ki, 
47 nci maddesi gereğince bugüne kadar hususi 
hükümler taşıyan bir metin çıkarılmamış olması, 
riasıl icra organının bir Uzvu olan her vekilin iş
gal ettiği vekâleti alâkadar edert çeşitli vazife-
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lerin mevcut olmasına bir mâni teşkil etmemiş 
ise, aynı suretle vekillerin cezai mesuliyetlerinin 
hiçbir yazılı hukuk hükmüne tâbi olmaması gibi 
müeyyidesiz bir durumun düşülmesine de imkân 
veremez. Vekiller için cezai mesuliyetleri bakı
mından ayrı hükümler konulmadığı müddetçe, 
bunların durumunu âmme hizmeti cihazları ba
şında veya şubelerinde vazife gören diğer vatan
daşların durumu gibi mütalâa etmek zaruridir. 
Ceza hukuku bakımından mühim olan, iradesi ile 
veya kararı ile âmme hizmetinin işleyişinde rol 
sahibi olan kimsenin hizmetin sosyal icaplarına 
uygun düsmiyen kusurlu fiil veya hareketini 
müeyyide altında tutmaktır. Burada esas mef
hum, hukuku kabul tarzına göre, memurluk vas
fından ziyade, âmme hizmetinin yolunda yürü
mesi fikridir. Binaenaleyh, memur statüsünür 
tekmil hususiyetlerini haiz bulunmıyan.ve birçck 
bakımlardan memurlardan ayrı durumda bulun
duklarına şüphe olmıyan vekiller, âmme hizme
tinin başlıca icra uzvu olmak haysiyeti ile, hak
larında Esas Teşkilât Kanunumuzun 47 nci mad
desinin emrettiği hususi hükümler tedvin olu
nuncaya kadar, vazifeleri ve mesuliyetleri yö
nünden umumi hükümlere tâbi olmak zorunda
dırlar. Kaldı ki, Esas Teşkilât Kanunun çıkarıla
cağından bahsettiği mesuliyet hakkındaki hususi 
kanun, vekiller için Umumi Ceza Kanununda ya
zılı suçluluk fiillerinden gayrı birtakım fiilleri, 
ceza tehdidi altına sokmak veya âmme hizmeti
nin lâalettayin bir elemanı için müsamaha ile 
.görülebileceğinden nispeten hafif bir ceza ile kar
şılanan fiile mukabil böyle bir fiil, âmme hizme
tinin başında bulunan bir kimse tarafından işlen
diği takdirde kolayca mazur görülemiyeceğinden 
daha ağır bir ceza konulması sebeplerine matuf
tur. Yoksa esas Teşkilât Kanununu hazırlıyanla-
rm maksadı, âmme hizmetinde rol alan vekilden 
gayrı vatandaşları ceza tehdidi altırtda bulundu
rup da, bizzat vekili velev hususi kanun çıkarı
lıncaya kadar olsun her türlü ceza terdidi chşjinda 
bulundurmak değildir ve olamaz. Aksini düşün
mek vekiller hakkındaki ceza mesuliyetleri esa
sını inkâra varır, işte bu sebeple hususi hüküm
ler sevkedilinceye kadar vekillerin cezai mesuli- ' 
yetleri bahsinde teşriî kudretin millet hayatı için 
tanzim ettiği umum? ceza -hükümlerinin tatbiki I 
zaruridir. Esas TeşMlât Kanunumuzun 46 ncı I 
maddesi, vekillerin müşterek ve münferit mesu- | 
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I liyetlerini esas itibariyle tesbit eden hükümleri 

muhtevi olduğu da malûmdur. 
Yüce Divanın mesuliyet bahsinde dayandığı 

esaslar bunlardır. 
ispat kaziyesine gelince : 
Birçok kimselerin dimağında bir istihfam 

işareti olarak şekillendiği nörülen bu keyfiyet de 
Temyiz Mahkememizin tevhidi içtihat suretiyle 
ittihaz edilmiş kararında mündemiçtir. O karan 
burada aynen okumak suretiyle Heyeti Kiramı 
tasdi etmek istemem. Bunların esas mesnetlerini 
şu veçhlie telhisi mümkündür. 

1. Ceza Kanununun 481 nci maddesinde: 
ispat iddiasının asla kabul edilemiyeceğini tesbit 

I eden hükmü bir kere ahlâk kaidelerine dayanır. 
Kuranın nassı ile memnu olan teşhir fiili mez-
mumu, ahlâkan dahi makduh bir hareket olduğu 
için kanun vâzıı bunun bir defa da mahkeme hu
zurunda ispatı suretiyle ikinci bir teşhire katiyen 
cevaz vermemiştir. 

2. Bu kaidei esasiyenin istisnasını teşkil et
mek üzere gösterdiği üç halden, hakaret gören 
kimse memur olup da isnat olunan madde, me
muriyet vazifesinden doğmuş ise hükmüne, 
f ilesas kanunun sarahati veçhile memur olmasına 
imkân bülurımıyan vekillerin cezada kıyas cari 
olamıyacağı cihetle kıyasen memur olarak kabul 
edilmesi tasavvur edilemez. 

3. — Ceza Kanununun 279 ncu maddesi gere-
reğince teşriî, idari, siyasi veya adlî bir âmme 
vazife veya hizmeti gören kimselerin ceza tatbi
katında memur sayılması, bu gibilerin cezai mes
uliyetleri bakımından memur sıfatını iktisap 
etmeleri için değil, bir Devlet memuru o suçu 
işlediği zaman hakkında ne ceza tatbik edilirse 
memur olmıyan bir âmme vazifesi sahibinin 
de o cezayı görmesini temin içindir. Bu sebeple
dir ki, meselâ, 3460 sayılı Devlet iktisadi Teşek
külleri hakkındaki Kanun hükümleri mucibince 
hususi hukuk ahkâmına tâbi ve bir şahsiyeti 
hükmiyeye tâbi olan her hangi bir iktisadi mü
essese hizmetlilerinden biri, o müessesenin para 
veya malını zimmetine geçirirse Devlet memu
runun göreceği cezaya çarpılır diye hüküm sev-
kedilmiştir. Bu sebeple bir Sümerbank veya 
Etibank memuru, Devlet memuru değildir, fakat 
279 ncu madde mucibince ceza tatbikatında me
mur sayılır. Yine diğer bir kanunda meselâ, 
Kızılay ve buna benzer hayır müesseselerinin me
murları, muayyen hususlarda cezai mesuliyet-

83 — 



B : 92 5.6 
leri ieabederse Devlet memuru gibi tecziye edi- I 
lir hükmü vardır. 

Bunlar da gösterir ki ; haddi zatında memur 
olmasına imkân olmıyan bir Vekil, 481 nci mad
denin istisnaları arasında mutlak olarak zikre
dilen memur değildir. I 

4. Bir vekilin cezai mesuliyetini müstelzim 
hareketinden dolayı muhakemesi Esas Teşkilât 
Kanunu hükmünce yüce divana aittir. Vekil, 
ispat iddiası zımnında intizamı âmme esasına 
müsteniden kurulmuş bulunan Yüce Divandan 
gayrı bir mahkemede muhakeme edilmesine cevaz 
A^erilemez. 

Farzımuhal, vekil' hakkında bir memur gibi 
umumi mahkemelerin birinde muhakeme edilmesi 
katmi edilse, bu takdirde Esas Teşkilât Kanunu 
hükümleri her halükârda mahfuz tutulacağı 
için tekrar Meclis tahkikatı yapılması ve Divanı 
âlide muhakemasinin görlülmesi zaruridir. Bu 
takdirde mahkeme hükmiyle Divanı âli hükmü 
arasında bir muhalefet vukuunda bunun telifi 
gayrimümıkündür. Hangi hükme itibar edilecektir? 
Ve Vekil asıl mahkemem1 dlani Divamı Âliden gayrı 
yerde muhakemesine cevaz verecek bir kanun 
hükmü var mıdır? Arzeylediğim bu sebepler 

REİS — Oturumu açıyorum. Söz Cumhuri
yet Halk Partisi Meclis Grupu adına Zihni Be-
til 'indir. 

ZİHNİ BETÎL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, muhtelif bakımlardan tasnife tâbi tu
tulan suçlar takip olunmak bakımından da 
tasnife' tâbi tutulmuşlardır. Suçların bir kısmı 
doğrudan doğruya Cumhuriyet müddeiumumi
leri tarafından re'sen takip olunur, bir kısmı
nın takibi için de Cumhuriyet Müddeiumumi
sinin harekete geçebilmesi suçtan zarar gören 
şahsın Usüli hükümlere uygun olarak şikâyet
te bulunmasına bağlıdır. Türk Ceza Kanunu 
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tevhidi içtihat kararının ittihazında âmil olan 
ve kararın müstenidatmı teşkil eden esaslardır. 

Bu kadar hukuki ve ilmî sebep muvacehesin
de hiçbir hukuki prensibe ve mantıki esasa da-
yanmıyan ispat iddiasının vekillere de sirayeti
ni kabul etmek, esasatı hukukiye ve kanuniye-
nin inkârı veya bundan teami edilmesi olur. 

Hulâsa, 273 ncü maddenin eklenen fıkrası
nın tadili için ortaya atılan iddialar, hukuki 
mesnetten mahrumdur. 

Vekillerin sıfat ve salâhiyetleri sebebiyle 
mâruz kalacakları hakaret sıfçlarmda âmme hu
kukunun alâkadar olmasından daha tabiî bir 
şey olamaz. Zira, yapılan tecavüzler ve müsteh
cen taarruzlar, vatandaşların huzurunu gidere
cek ve memleketin huzur ve emniyetini ihlâle 
müeddi olacak bir mahiyet arzeylediği takdir
de buna âmme müddeisi olan makamın müdaha
le etmesi, umumi huzur ve emniyeti koruma 
bakımından zaruret halini alır. 

Sizleri fazla tasdi ettim. Müsamahanıza sı
ğınır, sözlerime nihayet veririm. (Alkışlar) 

REİS — Efendim Heyeti Umumiyenin yorul
duğunu görüyorum, 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hüküm
leri tetkik edildiği zaman görülmektedir ki ta
kibi şikayete bağlı bulunan suçlar da şahsi 
dâva yolu ile takip edilenler, şahsi dâva yolu 
ile takibine lüzum bulunmıyanlar olmak üzere 
iki kısma ayrılmıştır. Mevzuatımıza göre, ha
karet ve sövme cürümleri, takibi şikâyete ve 
şahsi dâvaya bağlı suçlar arasmdadı.r 

Müzakereye konu olan mesele, (vekile ha
karet vâkıdır, fakat bu hakaret vekilin huzu
runda olmamıştır, kendisine gönderilen telgraf, 
mektup, resim ve her hangi bir yazı vasıtasiyle 
de olmamıştır. Bu durum karşısında ne ya-

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,05 

REÎS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ahmet Morgil (Rize) 
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pılmaktadır, ne yapılmalıdır?) meselesidir. 

Hemen söyliyelim ki; kanunumuz, bu nevi 
hareketlerin takibini mümkün kılmış ve faili
nin tecziyesi için müeyyide koymuş bulunmak
tadır. Adalet .Komisyonu Sözcüsü Semi Ergin, 
teklif sahiplerinden İzzet Akçal ve Adalet Ko
misyonu Başkanı Halil özyörük; sıra ile, şim
di huzurunuzda yaptıkları konuşmalarda, âde
ta bu nevi hakaret faillerinin takip ve tecziye 
edilememekte olduğu, kanunumuzda boşluk 
bulunduğu hissini doğuracak şekilde ifadeler
de bulundular. Halbuki; T. C. K. nun 480, 
482 ve 273 ncü maddelerinin mer'i hükümleri 
takip ve tecziyeyi mümkün kılmaktadır. 

Şimdi meselenin bütün esası ve ruhu, bu 
nevi takiplerin aslolan kaideden ayrılmak su
retiyle re'sen takip edilmesine lüzum var mı
dır! Yok mudur? Noktasında düğümlenmekte
dir. 

Burada bir noktayı daha tebarüz ettirmeyi 
lüzumlu görürüm. Semi Ergin; huzurunuzda 
bâzı yazılar okudular. Ben o yazılara bugün ilk 
defa muttali oldum. Hangi dergilerde çıkmış
tır? Yazanlar kimlerdir? Bilmiyorum. Hiç şüphe 
yok ki, teessür duydum. Fakat o yazıların alâ
kalı vekillerin hizmetleriyle hiçbir ilgisi yok
tur. Halk dilinde hakaret için kullanılması 
mûtat olan kelimeler düpedüz kullanılmış ve 
açıkça hakaret kasdı gözetilmiştir. (Gürültüler, 
Başbakanın kasdedildiği belli değil mi? Sesleri) 

BEÎŞ — Müsaade buyurun efendim... Devam 
edin Zihni Bey. 

ZÎHNÎ BETlL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, âmme hizmeti ifa etsin veya hususi 
iş hayatı içinde ömürgüzar olsun, bütün vatan
daşların haysiyet ve şerefini her nevi tecavüze 
karşı masun tutmak bir cemiyet için başta ge
len, vazifedir. (Gürültüler) Fakat bu vazife mâ
kul ve muhik sebepler bulunmadıkça âmme hiz
meti ifa edenleri sınıflara ayırarak, bunlar
dan bir kısmına karşı işlenilen hakaretleri istis
nai bir usul ile takibetmeyi icabettirmez. 

Arkadaşlar, demokrasinin yurdumuzda yer
leşmesini ve Garp memleketlerinle görüp imren
diğimiz merhalelere ulaşmasını hepimiz arzu 
ediyoruz. Gene hepiniz çok güzel takdir edersi
niz ki, bu kolay ve çabuk olmuyor. Makbul ya
zar odur ki; devamlı olarak yazma ve yazdığını 
okutma imkânına malik olsun. Semi Ergin'in bi
ze okudttfn yazı gibi yazı yazanlara bir zaman-
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I 1ar çok rastladık. Fakat çok şükür ki, bu yazı

lar tutunmadı, rağbet görmedi. Tıpkı (Millî 
münafık, millî tezvirci) sözlerinin tutunmayı-
şı ve rağbet görmeyişi gibi. Bunu, rejimimiz he
sabına iftiharla müşahede edilen bir levha ola
rak belirtmek isterim. 

I Muhterem arkadaşlar, icra Vekilleri Heyeti 
âzasından birisine ifa ettiği vazifeden dolayı 
huzurunda taarruz, tecavüz ve hakaret edilir 
veya sövülürse fail hakkmla C. müddeiumu
misi tarafından re'sen takibat yapılır ve Türk 
Ceza Kanununun 266 ncı maddesinin 3 ncü ben
dine göre ceza tâyin olunur. 

Taarruz, tecavüz, hakaret veya sövme, veki
lin gıyabında fakat vekile hitaben telefonla, ke
za vekile hitap eden telgraf, . mektup, resim 
veya her hangi bir yazı vasıtasiyle işlenirse 
fail hakkında C. müddeiumumisi tarafından ge
ne re 'sen takibat yapılır ve Türk Ceza Kanunu
nun 268 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre 
ceza tâyin olunur. Bu iki hal dışında kalan bü
tün taarruz, tecavüz, hakaret ve sövmeler dahi 
- İster sözle olsun, ister yazı ile olsun - adı ge
cen Kanunun 480 ve 482 nci maddelerine gö
re cürüm sayılmış fakat C. müdleiumumisinin 
takibat yapabilmesi kendisine tecavüz edilen 
vekilin şikâyetname vermesi şartına bağlan
mıştır. 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine 
eklenmesi teklif edilen fıkra, böyle ahvâlde ta
kibat icrası için vekili şikâyetname vermek 
külfetinden vareste tutmakta ve C. müddeiumu
misini fail hakkında re'sen takibat yapmaya 
mecbur etmektedir. Buna neden lüzum görül
müştür? 

Adalet Komisyonunun 22 . II . 1953 günlü 
raporu, Vacid Asena, îzzet Akçal, Müfit Erku-
yumcu ve M. Daim Süalp taraflarından müşte
reken yapılan 22 . V . 1952 günlü teklif ile 
Mehmet Özbey tarafından yapılan 6 . 1 . 1953 
günlü teklifteki mucip sebeplerin nakil ve tek
rarımdan ibarettir. Aaena, Afeçal, Erfeuyumcu, 
Süalp ve Özbek; esas olarak demektedirler ki, 
bu fullerin vekilin huzurunda yapılması ile, gı
yabında yapılması aJraısıında, vekile hitap eden 
telgraf, mektup, resim Veya herhangi bir yazı 
vasıta üle yapılması ile, başkalarına hitap eden 
telgraf, mektup, resim veya her hangi bir yazı 
vasıtasiyle yapılması arasmda fark yoktur. O 
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halde takip usuiündeki ikiliği izale etmek lâ
zımdır. 

Bundan başka, vekilin vazifeleri ve mesuli
yetleri ağırdır, vakitleri kıymetlidir, aleyhle-
rtindeki sözleri ve yazıları şahsan takip etme im
kânından mahrumdurlar, dâva açmak ve mah
kemelere gitmek zamanlarını alır, işlerini aks'a-
tır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sözü müsaade
nizle," bu sebeplerin öyle bir teklifi ımâkul ve 

"h'ajklı gösterip göstenmiyeeeğiinin izahına 
naklediyorum: 

Her şeeyden önce tasrih etmek isterim ki, 
vazifesi veya vaziyeti ne olursa olsun, vatandaş 
hayisiyet ve şerefini her türlü tecavüz ve ta
arruzdan masun tutmak, mütecaviz ve mütaar-
rızları tecziye etmek esastır. Ancak, vâki tek
lifin bu esais ile hiçbir alâkası yoktur. Zira 
mevzuatımız, sadece vekillerin değil; sadece 
âmme hizmeti ifa eden vazifelilerin değil bü
tün vatandaşlarım haysiyet ve şerefini her tür
lü tecavüz ve taarruzdan masun tutmuş bulun
maktadır. 

Vekilleri kanun önünde müsavi olmak bakı
mından, hak ve vecibe bakımından, amme hizme
ti bakımından, âmme hizmeti ifa eden diğer va
zifelilerden, bu arada mebuslardan farklı müta
lâa etmenin haklı hiç bir sebebi yoktur. Büyük Mil
let Meclisi Reisinin, mebusların vazife ve vazi
yetleri vekillerfinkinden farklı mıdır? Müsteşar
lar da vekil gibi, vekil adına âmme hizmeti ifa 
etmiyor mu? Meselâ Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisinin, Temyiz Mahkemesi, Şûrayi Devlet ve 
Divanı Muhasebat Reisi ve âzalarmın yaptıkla
rı hizmet, âmme hizmetlerinin en ağırlarından 
ve mesuliyetlilerinden değil midir? Vekilin duru
munu, kendilerini devamlı olarak murakabe ve 
her an ıskat edebilme salâhiyetine sahip olan 
mebuslardan tefrika nasıl imkân tasavvur edi
lebilir? Himaye edilen vazifedir, hizmettir, ve
kil de himaye görür, vazife gördüğü, hizmet etti
ği için. 

Kaiıunumuz, 266 ve 268 nci maddeleriyle, ve
kil tâbirini bile zikre lüzum görmeksizin, vekil
lerin durumunu âmme hizmeti ifa eden bütün va
zifelilerin durumu ile esasta bir tutmuş ve bu 
maddelerde yazılı suçları işliyenler hakkındaki 
takibin, mağdur ister vekil olsun ister âmme hiz
meti ifa eden bir başka vazifeli olsun, re'sen 
yapılmasını emretmiştir. Keza, bu maddeler dı-
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! şında kalan ve 48Ö ve 4'82 nci maddelere giren 

hakaret ve söğme cürümlerinin takibindeki usul 
bakımından da, mağdurun Vekil veya âmme hiz
meti gören bir başka vazifeli olması arasında, 

j haklı olarak, hiçbir fark gözetmemiştir. Taarruz, 
tecavüz, hakaret veya söğmenin huzurda olması 
ile gıyapta obuası arasında, keza tecavüze uğrı-

I yan kimseye hitabeden telgraf, mektup, resim ve-
j ya her hangi bir yazı vasıtasiyle işlenmesi ile baş-
! kalarma hitabeden telgraf, mektup, resim veya 

her hangi bir yazı vasıtasiyle işlenmesi arasında 
elbette fark vardır. Nitekim bu farkı, teklif sa
hipleri de kabul etmiş, ceza miktarı bakımından 
mağdurun vekil olması ile âmme hizmeti yapan 
bir başka vazifeli olması arasında tefrik yapma
mış, sadece; gıyaptaki taarruz, tecavüz, hakaret 
veya söğme mağdurunun vekil olması ile âmme 
hizmeti yapan bir başka vazifeli olması arasında 
takip bakımından ayrılık düşünmüş bulunmak
tadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; 266 nci maddenin mat-
labı, (resmî sıfatı haiz olanlar aleyhinde cürüm
ler) dir. Madde okunduğu zaman görülmektedir 
ki, metinde, âmme hizmeti ifa edenler haysiyet 
ve tecavüzlerinin korunması bakımından bir tef
rika tâbi tutulmamışlardır. Sadece suçluya veri
lecek ceza miktarı bakımından fark mütalâa edil
miştir. Yani haysiyet ve şereflerinin tecavüze 
karşı korunması bakımından fark yoktur, sadece 
cezanın miktarı bakımından ifa ettikleri vazifenin 
ehemmiyeti nazara alınarak bir fark mütalâa 
edilmiştir. 

266 nci maddede vekil tâbiri yoktur. 266, nci 
maddenin en çok ceza ihtiva eden üçüncü bendi
ni müsaadenizle okuyacağım; . 

«Hakaret ve taarruz, Büyük Millet Meclisi 
âzasiyle temsil sıfatını ve emir ve idare, salâhiye
tini haiz rüesadan ve mahakim âzasından rbiri 
aleyhinde vâki olursa üç aydan otuz aya kadar 
hapis ve 100 liradan 150 liraya kadar ağır ce
zayı nakdî ile cezalandırılır.» 

"Görülüyor ki, en çok cezayı ihtiva eden üçün
cü bent dahi vekil tâbirini kullanmamış, şümul 
ifade eden bir tâbir ile vekilin ve daha birçok 
vazifelilerin haysiyet ve şereflerine tecavüz vâk ı 
olduğu takdirde verilecek cezanın mîktarınm bi
raz daha fazla olmasını istemiştir. Binaenaleyh 
bütün bu haller kantin yapıcısının maksadını 

j açıkça ortaya koymaktadır, Vekille,' âmme 
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hizmeti yapan sair vazifelilerin arasında haysi- 1 
yet ve şereflerini koruma bakımından esasta hiç
bir fark yoktur. 

Tekrar ediyorum : Himaye edilen vazifedir, 
hizmettir. Vekil de himaye görür, vekil de hima
yeye muhtaçtır ve lâyıktır. Çünkü vazife gör
mektedir, hizmet etmektedir. Ancak, vekilin; 
âmme hizmeti gören sair kimselerden farklı ve is
tisnai olarak bir himaye görmesi için ortada haklı 
bir sebep yoktur, teklifte bulunanlar tekliflerini 
haklı gösterecek tek mucip sebep söyleyememiş
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Positiviste okul hariç, 
hemen bütün müellifler ve kanpnlar hakaret ve 
sövme suçlarının takibini şikâyete bağlı bırak 
mıştır; zira hakaret ve sövmede cemiyetin zararı 
ve buna mâruz kalandan gayrı vatandaşlarda hu
sule, gelen teessür ve reaksiyon son derece hafif
tir. Esasen takibat, bazan isnat olunan fiil ve 
hareketin basın yolu ile âmme efkârına geniş öl
çüde yayılması suretiyle mağdurun daha çok za
rarını mucip olabilir, ayrıca; ileride barışma ih
timalini selbeder; Bunlardan başka, cumhuriyet 
müddeiumumisinin, mağdurun alâka ve müza
hereti olmaksızın, fiile iktisap kesbetmesi ve delil
leri toplaması ekseriya güçtür. Suç, işlediği için 
cemiyete zararlı olduğu sabit olan kimsenin mağ
dur tarafından şikâyet edilmemiş olma sebebiyle, 
cezadan kurtulmasını ıtlak üzere mahzurlu gö
ren Positiviste okulun görüşü kabul edildiği tak
dirde de teklifin vekillere inhisar ettirilmeyip, 
âmme hizmeti yapan bütün vazifelilere, hattâ bü
tün vatandaşlara teşmil edilmesi lâzımgelîr . 

Muhterem arkadaşlar; halk dilinde hakaret 
için kullanılması mûtat olan kelimelerin kullanıl
mamış olması halinde söz veya yazının hakareti ( 
mutazammınt olup olmadığının takdiri de çok mü
him, son derece nazik bir noktadır. Söz veya 
yazıya tenkid kasdı mı, hakaret veya söğme mak
sadı mı âmil olmuştur? Söz veya yazı bizatihi ha
karet veya söğmeyi tazammun ediyor mu? Bunu 
hâkimin takdirine arzetmeden evvel tecavüze uğ-
rıyan kimsenin bizzat takdir etmesi elbette lâzım
dır. Zira, hakaret, ve sövme, haysiyet ve şerefi 
ilgilendiren bir fiildir. Haysiyet ve şerefi üze
rinde, haysiyet ve şerefini ilgilendiren konu 
üzerinde her keşten önce haysiyet ve şerefi ba
his mevzuu olan kimsenin tasarrufta bulunması 
elbette asıldır, esastır. . 

Muhterem arkadaşlar, demokrasi, bütün iş- ' 
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lerin millet önünde ve millet tarafından açık 
açık görüşülmesini, bütün meselelerin halk ef
kârına olduğu gibi arzedilmesini icabettirir 
tenkid ve müsamaha demokrasinin esasıdır, tş 
görürken müsamahayı terketmek, tenkidi, vic
danlara ceza korkusu telkin ederek, durdurmak 
cemiyetler için son derece zararlıdır. Tarih, bu 
zararı çekmiş ve çekmekte olan milletlerin ıs
tırabını acı acı kaydetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, şayet vekil hakaret 
veya sövmeye mâruz kalırsa, buna muttali ol
ması bakımından, hiç şüphe yok ki, âmme hiz
meti yapan başka vazifelilere nazaran daha çok 
imkâna sahiptir. C. Müddeiumumisine bir di
lekçe göndermek dâvayı bir vekil marifetiyle 
takibetmek de çok fazla bir külfet sayılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, görülmektedir ki te
ori ve tatbikat böyle bir istisnayı tecviz etme
mektedir. Müşahede etmiş bulunmaktayız ve 
edilmiştir ki, esastan ayrılarak bu konu üze
rinde böyle istisnai bir usul kabul etmek için 
mâkul ve muhik hiçbir sebep zikredilebilmiş 
değildi*. 

Muhterem arkadaşlar, geride bıraktığımız 
devirlerin bizi üzen hâtıralarını, şayet intibah 
dersi almışsak, unutmaya mecburuz. Tekâmüle, 
ancak bu inan ve azimle ulşaabiliriz. sövüp 
.saymayı geçer akça sananların adedi bugün, 
düne nazaran, çok azalmıştır, yarın daha çok 
azalacaktır. Arızi sebeplerin tesiri altında, ana 
kaidelere lüzumsuz istisnalar koymaktan ka- • 
çın alım. 

Muhterem arkadaşlar, (bu işi yapıyorum 
ama, ya tenkide uğrarsam, ya hakarete uğrar-
sam) düşüncesi, kendisinden ve işinden emin 
olan insanların kafasında yer alamaz. Bu iti
barla ben T. Ceza Kanununun 273 ncü madde
sinde yapılması istenilen değişiklik teklifinin 
reddini lüzumlu görmekteyim. Mâruzâtımı bi
tirmiş bulunuyorum. Sayın Reise önergemi de 
takdim ediyorum. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır, şimdi bu takriri okutaca
ğını. (Sağdan gürültüler). («Kifayet aleyhdn-
de konuşacağız» sesleri). 

Yüksek Riyasete 
273 ncü madde üz'erindeki müzakerelerin ki

fayetinin reye vaz'ını arzeclerim. 
Rize. Mebusu : 

Osman Kavrakoğlu 
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HİDAYET AYDIMER (Konya) — Takririn 

aleyhinde 'konuşacağını. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Ben de 

takririn aleyhinde söz istemiştim. 
REİS — Efendim; Hidayet Bey kifayet aley

hinde sizden evvel söz almıştı. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Biz, grup adına söz istiyorduk Reis Bey. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Biz Hi

dayet Aydmer'den evvel söz istemiştik. 
REİS — Efendini, demin siz salonda yoktu

nuz. Hidayet Aydıner sizden evvel söz almıştı. 
Rica ederim, usule itina edelim. 

Hidayet Bey, buyurun, sözünüze devam 
edin. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, müzakere uzamış, sinirler 
biraz gerilmiştir, anlıyorum. Biz, hattâ mu
halefeti de tatmin için bir tadil teklifi vermiş 
bulunuyoruz. Şimdi bu teklifin reddi veya ka
bulü hakkında bir karar verilecektir, ama meş
hur atalar sözüdür, bir insana söz vermeden 
onu asmazlar. Teklifimiz 'hakkında hitamı mü
zakere karan vermeden bizi lütfen dinlemenizi 
rica «diyoruz. Aynı şekilde teklif sahiplerinin 
müdafaalarını yapabilmeleri için bu defalık, 
yalnız bu teklif sahiplerine munlhasır olmak 
üzere, konuşmaya müsaade etmenizi istirham 
ediyorum. (Reye, reye sesleri). 

SIRRI A T ALAY (Kars) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum. 

RElS — Müsaade buyurum Sırrı Bey, de
min arzettim, müzakerenin kifayeti aleyhinde 
ancak bir kişiye söz verilir, verdim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Takririn lehin
de söz istiyorum. 

REİS — Buyurun... Müsaade buyurun, ki
fayet takriri aleyhinde bir kişiye söz verilir, 
lehinde verilmez, sözümü geri alıyorum, Özür 
dilerim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Üzerinde ko
nuşacağım. 

REİS •— Tüzük hükmüne 'göre bir kişiye 
söz verdim, müsaade buyurun. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Tüzükte var
dır... 

REİS — Müzakerenin kifayetini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Müzakerenin kifayeti ekseriyetle kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). 
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j OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kendi 
j kendinize bu işi yapın. 

(Millet Partisi ve Türk Köylü Partisi me
busları salonu tertkettiler.) 

ı REİS — Efendim 273 ncü madde ile alâkalı 
I hayli takrirler vardır. Şimdi sıra ile o<kuna-
j çaktır, bilâhara aykırılıık derecesine göne ayrı, 

ayrı oyunuza atfedilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Partisi Meclis Grupu namına arzet

tiğim mütalâaya binaen 273 ncü maddeye mü-
taallik tadil teklifinin reddini arz ve teklif 
ederim. 29. V . 1953 

Giresun Mebusu 
A. H. Pamukoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
273 ncü maddeye ilâve olunmak istenen fık

ranın reddini arz ve teklif ederim. 
Mardin Bebusu 
Kemal Türitoğlu 

Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 273 ncü mad

denin son fıkrasının tayyını teklif ederim. 
Manisa Mebusu 
Refik Ş. İnce 

5 . VI . 19-53 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Şifahen arzettiğim mucip sebeplere istina
den T. O. K. nun 273 neü maddesinde yapıl
ması istenilen değişiklik teklifinin reddini is
tirham ediyorum. 

I Toıkad Mebusu 
Zihni Betil 

I Yüksek Başkanlığa 
I Ceza kanunu tasarısının 273 ncü maddesinin 
I aşağıdaki şekilde oya konmasını arz ve teklif 

ederim. 
Niğde Milletvekili 

Necip Bilge 

I Madde 273. — Kanunun hususi hükümlerle 
tasrih eylediği haller dışında, her kim Büyük 
Millet Meclisi Âzası ile temsil sıfatını veya 

I emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya 
j diğer memurlardan biri aleyhine sıfat ve hiz

metlerinden dolayı bir cürüm işlerse o cürüm 
için kanunen muayyen olan cez© altıda birden 

| üçte bire kadar artırılır. 
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tcra Vekilleri Heyeti azalarından birisi aley

hine sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlarda takibat yapılması Adalet Bakanının 
iznine bağlıdır. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
T. C. Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesine dair* olan ve halen görüşülmekte bu
lunan 273 ncü maddenin aşağıda yazılı şekil
deki tadil ve ilaveleriyle birlikte kabulünü 
Yüksek Meclisin tasvibine arzetmenizi rica ede
riz. 

Erzurum Mebusu Kars Mebusu 
Memiş Yazıcı Abbas Çetin 

Madde 273. — Kanunun ahkâmı mahsusa 
ile tasrih eylediği ahvalin haricinde her kim 
Büyük Millet Meclisi Âzası ile temsil sıfatını 
ve emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan 
veya diğer Devlet memurlarından biri aleyhi
ne sıfat ve hizmetlerinden dolayı bir cürüm iş
lerse o cürüm için kanunen muayyen olan ceza 
altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

tcra Vekilleri Heyeti âzıalarmdan ve me
buslardan biri aleyhine sıfat veya hizmetlerin
den dolayı işlenen suçlarda takibata başlan
ması şikâyete bağlı değildir. 

İkinci fıkrada yazılı şahıslar aleyhine ya
pılan suçların mahkemeye tevdii o şahsın mü
saadesi inzimam etmek şartiyle Adalet Veki
linin izniyle yapılır. Sanık kapalı celsede isna
dını ispat etmeye yetkilidir. Mağdurun müsaa
desi halinde Adliye Vekili izin vermeye mec
burdur. 

Yüksek Başkanlığa 
273 neü maddenin birinci fıkrasının sonuna 

«suçlu iddiasını ispat ettiği takdirde suç sakıt 
ölür» cümlesinin eklenmesini teklif ediyorum. 

Seyhan Mebusu 
Reşad Güçlü 

5 . V I . 1953 
Yüksek Reisliğe 

273 ncü maıdde; Büyük Millet Meclisi âzası 
ile rüesa ve sair memurlar aleyhinde, sıfat ve 
hizmetlerinden dolayı işlenen takibi şikâyet ve
ya şahsi dâvaya bağlı suçlar içindir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile, vekiller lehinde 
,bir istisna teklif edilmektedir. Bu gibi suçlar 
vekiller aleyhinde işlendiği takdirde takibin şi
kâyete bağlı olmaması istenmektedir. 
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Böyle bir istisna doğru değildir. Mademki, 

bu madde sıfat ve hizmetten doğan suçlar için
dir. Sureti umumiyede takibat icrası şikâyete 
bağlı olmamalıdır. 

Bu sebeple 273 ncü maddenin son fıkrasının 
aşağıda yazılı olduğu üzere tadilini arz ve teklif 
eylerim. Konya Mebusu 

A. Fahri Ağaoğlu 
Madde : 273 
Son fıkra : 
Bu gibi hallerde takibat icrası şikâyete bağlı 

değildir. 

Yüksek Reisliğe 
273. maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Mebusu Çanakkale Mebusu 
Avni Yurdabayrak Nusret Kirişcioğlu 

«İcra Vekilleri Heyeti âzasından biri aley
hine sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlar, mağdurun yazılı muvafakati üzerine 
Cumhuriyet Müddeiumumiliklerince re'sen ta
kip olunur. 

Muvafakatin geri alınması halinde hukuku 
âmme dâvası sukut eder.» 

Yüksek Reisliğe 
273 ncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadil ve kabulünü arz ve teklif eylerim. 
«İcra Vekilleri Heyeti azalarından biri aley

hine sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlarda takibat yapılması, kendisine karşı suç 
işlenen Vekil veya Başvekilin muvafakatine 
bağlıdır.» Diyarbakır Mebusu 

Ferit Alpiskender 

Yüksek Başkanlığa 
273 ncü maddenin son fıkrasına: «Şu kadar 

ki ; C. Müddeiumumisi takibata tevessül etme
den evvel mağdurun muvafakatini alır ve hü
küm kesinleşinceye kadar mağdurun feragati 
âmme dâvasını ıskat eder» fıkrasının eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Osman Kavrakoğlu 

Reisliğe 
Tasarıdaki 273 ncü maddenin sonuna aşa

ğıdaki ibarelerin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Hidayet-Aydıner 
Şu kadar ki C. Müddeiumumisi takibata 

— 88 — 
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başlamadan evvel suça hedef olan Vekilin mu
vafakatini alır ve ceza kesinleşinceye kadar bu 
muvafakatin geri almmasiyle âmme dâvası kal
kar. 

Yüksek Başkanlığa 
273 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
Bingöl Mebusu Kars Mebusu 

Mustafa Nuri Okcuoğlu Sırrı At alay 

Maznuna, talep ederse ispat hakkı verilir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Takririmi izah 

edeceğim. 
REÎS — Müzakerenin kifayeti, izahata da 

şâmildir Sırrı Atalay Bey. 
Tekrar ediyorum : Evvelâ en aykırı olan 

takrirleri tekrar okutuyorum. Bilâhara oyunu
za arzedeceğim. 

(Arif Hikmet Pamukoğlu'nun takriri tekrar 
okundu.) 

• (Kemal Türkoğlu'nun takriri tekrar okundu) 
(Refik Şevket înee'nin takriri tekrar okundu) 
(Zihni BetiFin takriri tekrar okundu). 
REÎS — Son fıkranın kaldırılması mahiye

tindeki bu takrirleri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrirler reddolun-
muştur. 

(Üiğde Mebusu Necip Bilge'nin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Efendim, teklifler arasında nüans 
vardır. Bu bakımdan her takriri ayrı ayrı oku
duktan sonra komisyonun noktai nazarını alıp 
reyinize arzedeceğim. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Komisyon ko
nuşunca bizim de konuşmamız lâzımdır. 

REÎS — Reşad Bey, komisyon konuşmıya-
eaktır, Riyaset vuzuh bakımından komisyon
dan soracaktır. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Takrir sahibi 
o zaman komisyondan sual sorar. 

REÎS — Söz vermiyorum. 
Komisyon ne mütalâa beyan ediyor? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGÎN (Manisa) —- izne tâbi olmasına biz de 
taraftarız. Bu ya Adalet Bakanının iznine ve
ya mağdur bakanın iznine tâbi olur. Heyeti 
Umumiye bunlardan hangisini kabul ederse biz 
de ona iltihak ederiz. 

REÎS — Efendim, Adalet Bakanının iznine 
bağlı olması mahiyetindeki takriri bir daha 
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i okutarak oyunuza arzedeceğim. Komisyon müta

lâasını beyan etmiş bulunuyor. 
Necip Bilge'nin takririnin son kısmını oku

tuyorum : 
«îcra Vekilleri Heyeti azalarından birisi aley

hine sıfat ve hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlarda takibat yapılması Adalet Bakanının iz
nine bağlıdır.» 

REÎS — Bu takririn dikkate alınmasını oyu
nuza arzediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir reddolun-
m ustur efendim. 

(Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı ve Kars Me
busu Abbas Çetin'in önergesi tekrar okundu.) 

REÎS — Takrir..! 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Usul hakkında konuşacağım. 
REİS — Müsaade edin... 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Fıkra fıkra reye konmasını rica edeceğim. 
REÎS — Takrir bir kül teşkil etmektedir. 

Bu itibarla okunan takririn dikkate alınıp alın
mamasını oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Abdürrahnıan Fahri Ağaoğlu'nun takriri
ni okutuyorum. 

; (Konya Mebusu Abdürrahnıan Fahri Ağaoğ
lu'nun önergesi tekrar okundu). 

REÎS — Takririn dikkate alınıp alınmıya-
eağmı oylarınıza arzediyorum. Kabul Edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

(Nusret Kirişcioğlu ve Avni Yurdabayrak'm 
önergesi tekrar okundu.) 

(Ferit Alpiskender'in önergesi tekrar okundu.) 
(Reşat Güçlü'nün Önergesi tekrar okundu.) 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — O ayrı-

| dır, bununla alâkalı değil. 
I (Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu ve Konya 
I Mebusu Hidayet Aydmer'in önergeleri tekrar 
[ okundu.) 

REÎS — Efendim; Hidayet Aydmer ile Os-
I man Kavrakoğlu'nun takrirleri aynı mahiyette

dir, ilâvesini istedikleri fıkraları okutuyorum: 

«Şu kadar ki> O. Müddeiumumisi takibata baş
lamadan evvel suça hedef olan vekilin muvafa-
fakatini alır ve ceza kesinleşinciye kadar bu mu
vafakatin geri almmasiyle âmme dâvası kalkar.» 

Konya Mebusu 
J Hidayet Aydmer 
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«Şu kadar ki, C. Müddeiumumisi takibata te- j 

vessül etmeden evvel mağdurun muvafakatini alır 
ve hüküm kesinleşinciye kadar mağdurun fera
gati âmme dâvasını iskat eder.» 

Rize Mebusu 
Osman Kavrakoğlu 

REÎS — Evvelâ bu iki takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oyunuza arzedeceğim: Dik
kate alınmalarını kabul edenler... Etmiyenler... 
Dikkate alınmaları hususu kabul edilmiştir. 

Takriri komisyona veriyoruz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 

ERGÎN (Manisa) — îki takrirden ibaret oldu
ğuna göre İıemen lütfederseniz maddeyi burada 
tanzim edip takdim edelim. 

RElS — Müsaade buyurun, diğer takrirler 
de vardır okuyalım: 

(Nusret Kirişejoğlu ve Avni Yurdabayrak'la 
Ferit Alpiskender'in takrirleri tekrar okundu.) I 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu ile A.vni Yurda -
bayrak'in .müşterek takriri diğer nazarı dikkate 
alınması kabul edilen takririn istihdaf ettiği ga
yeyi güdüyor. Bu itibarla bu takriri oyunuza ar- I 
zetmiyorum. Diğer takrir komisyona verildiği I 
için bunu da oraya veriyorum. I 

Feri t Alpiskender'in takriri de aynı mahiyet- I 
tedir, binaenaleyh, onu da reyinize arzetmiyo- I 
mm'. I 

Şimdi bu madde ile ilgili diğer takrirler vat- I 
dıı% tekrar okutuyorum : I 

(Bingöl Mustafa Okcuoğlu ve Kars Sırrı Ata-
lây'in önergesi tekrar okundu). 

(Seyhan Reşad Güçlü'nün önergesi tekrar 
okundu). 

REÎS — Necip Bilge'nîn sonradan verilmiş 
bir takriri var. 

Yüksek Başkanlığa 
Ceza kanunu tasarısının 273 neü maddesinde

ki suç hakkında ispat iddiasının kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Mebusu 
ftecip Bilge 

REÎS r - Efendim, şimdi Necip Bilge arka
daşımızın bu takririni, dikkate alınması kaydiyle j 
oyunuza arzedeeeğim. Takririn dikkate alınma
sını kabul buyuranlar lütfen elleri ile işaret bu 
yursunlar... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. . , . ', 
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Sırrı Atalay ve M. Nuri Okcuoğlu'nun tak

ririnin dikkate alınmasını kabul edenler... kabul 
etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Reşad Güçlü 'nün takririnin dikkate alınma
sını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Efendim; 273 ncü madde, ilgili takrirler.dik
kate alınmak suretiyle komisyona verilmiştir. Ge
reken redaksiyon yapılıncıya kadar mirtaakıp 
maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 311. — Bir suçun işlenmesini aleni ola
rak tahrik eden kimse aşağıda yazılı şekillerde ce
zalandırılır : 

1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezası muvak
kat ağır hapsin üstünde bîr ceza ise üç seneden 
beş seneye kadar ağır hapis; 

2. Muvakkat ağır hapis veya hapis cizasını 
müstelzim ise fiilin nev'ine göre üç seneye kadar 
sap is; 

3. Sair hallerde 500 liraya kadar ağır para 
cezası. 

Tahrik, gazete veya mecmua ile veya sair ta
bı aletleriyle veya elle yazılıp çoğaltılarak yayın
lanan ve dağıtılan yazılar ile ve umumi yerlerde 
levha ve ilân asmak suretiyle olursa yukardaki fık
ralar uyarınca suçlu hakkında tâyin olunacak 
ağır hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. Pa
ra cezası hükmolunacak hallerde bu ceaa suçun 
nev'ine göre 25 liradan 1 000 liraya kadar ağu 
para cezası olmak üzere tâyin olunur. 

Yukarda 2 ve 3 sayılı bentlerde beyan olu
nan hallerde ceza tahrik olunan suç için muayyen 
olan cezanın en yukarı haddini geçemez. 

Aleni tahrik neticesi olarak istenilen suç iş
lenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse tahrik
çiler, asıl suçlular ile ayni derecede ceza görürler. 

REÎS — 311 nei madde üzerinde Necip Bil
ge, buyurun. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Efendim, bir ifa 
de hatasını düzeltmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasının 3 ncü satı
rı nd a (yukardaki fıkralar) tâbiri geçmektedir. 
Halbuki 3 neti fıkrada, (yukardaki 3 sayılı 
bentler) tâbiri geçmektedir. Yani bir yerde 
(fıkra), bir yerde ; (bent) geçmektedir. Halbuki 
maddede numara ile gösterilmiş olan cümleler 
birer fıkra değil, bentten ibadettir. 

•O halde 2 nei fıkranın 3 neü satırındaki (yu-
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kardaki fıkralar) tâbiri yersizdir. (yukardaki 
bentler) şeklinde değiştirilmesini rica edeceğim. 

REÎS — Komisyon Burada geçen (fıkraların) 
kelimesinin (bentlerin) olarak değiştirilmesini 
kabul ediyor mu efendimi 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGlN (Ma
nisa) — Evet, kabul ediyoruz. Bir de birinci 
bentteki «her hangi» kelimesinin «eğer» olarak 
değiştirilmesini rica ediyorum. 

REÎŞ — O, zaten (eğer) olarak okundu. Baş
ka mütalâa var mı? Maddeyi tashih veçhile reyi
nize arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir 
fiili açıkça öven veya iyi gördüğünü söyliyen ve
ya halkı kanuna itaatsizliğe ve yahut cemiyetin 
muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için teh
likeli bİT tarzda kin ve adavete tahrik eyliyen 
kimse üç aydan bir seneye kadar hapis ve 50 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm olur. 

Yukarıki fıkrada yazılı suçları neşir yolu 
ile işliyenlere verilecek ceza bir misli artırılır. 

REÎS — 312 nci madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim?. 

AVNİ BAŞMAN (îzmir) — Bu maddede 
(kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça öven ve
ya iyi gördüğünü söyliyen...) dîye geçen ibare 
deki (iyi gördüğünü) yerine (beğendiğini) demek 
daha iyi olur zannederim. 

REÎS — Komisyon ne diyor efendim? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma

nisa) — Eski metin aynen alınmıştır, burada yal
nız cezalar artırılmıştır, iştirak etmiyoruz. 

REİS — Efendim, 312 nci maddeyi aynen 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 403. — 1. Uyuşturucu maddeleri 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal 
veya ihraç veyahut bu fiillere teşebbüs edenler 
on seneden aşağı olanamak üzere ağır hapis ceza
sı ile birlikte istihsal mıntakalan dışında ve po
lis teşkilâtı bulunan kaza merkezlerinden birin
de infaz edilmek ve bu müddet içinde emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundurulmak üze
re üç seneden beş seneye kadar sürgün ve uyuş
turucu maddenin her gram veya küsuru için on 
lira ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Şu 
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kadar ki, hükmedilecek para cezası 1 000 liradan 

I aşağı olamaz. 
2. Yukarıki bentte gösterilen uyuşturucu 

madde eroin, kokain, morfin veya esrar ise faile 
I müebbet ağır hapis cezası verilir. 

3. Uyuşturucu maddeleri memleket içinde 
I ruhsatsız veya ruhsata aykırı alarak satanlar ve

ya satışa arzedenler veya satmalanlar veya ya
nında yahut başka bir yerde bulunduranlar veya 
bu maddeleri parasız devredenler veya bu su
retle devralanlar veya sevk veya nakledenler 
veya bunların alınıp satılmasına veya devrine 
veya her ne suretle olursa olsun tedarikine va
sıta alanlar, beş seneden az olmamak üzere ağır 

I hapis cezasiyle birlikte istihsal mmtakalan dı
şında ve polis teşkilâtı bulunan kaza merkezle
rinden birinde infaz edilmek ve bu müddet için
de emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulmak üzere iki seneden beş seneye kadar sür
gün ve uyuşturucu maddenin her gram veya 
küsuru için on lira ağır para cezasiyle cezalan
dırılır. Şu "kadar ki hüfemedilecelk para cezası 
500 liradan aşağı olamaz. 

4. Eğer geçen berattaki fiil eroin, Ikoikain, 
morfin veya esrara, taaJll'ûJk ederse ağır hapis 
cezası on seneden ve ağır para cezası 1 000 lira
dan ve sürgün cezası üç seneden eiksik olmaz. 

5. YukarıTci bentlerde yazıılı cürümleri iş
lemek maksadiyle teşekkül vücuda getirenler
le bu teşetekülleri idare edenlere veya bunlara 
dâhil olanlara beş seneden az olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir. 

iki ve daha ziyade kimselerin bu cürümleri 
işlemek için anlaşmaları teşekkül sayılır. 

I Oürmün teşekkül vücuda, getirenlerle idare 
edenler veya bu teşekküle dâhil bulunanlar ta
rafından işlenmesi halinde 1 nci, 3 ncü, 4 ncü 
bentlerde yazılı cezalar bir misli artırılarak hük-
molunur. İkinci bentteki halde faillere ölüm 
eez&k verilir. 

6. Birinci, üçüncü ve dördüncü bentlerde 
yazılı cürümler, bu cürümleri meslek, sanat ve-

I ya maişet vasıtası haline getirenlerle araların
da anlaşma ve irtibat olmaksızın iki veya daha 
ziyade kimseler tarafından toplu olarak işlenir
se hükmıolunacak cezalar yarı nispetinde artı
rılır. İkinci bentte gösterilen halde ölüm ceza
sı verilir. 

7. 18 yaşını bitirmiyen küçükleri veya ee-
I za ehliyetini haiz bulunmıyanları birinci, üçün-

-n — 
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eü ve dördüncü bentlerde yazılı öSrönüeri işle- j 
mekte kullanan kimseler hakkında asıl fail için 
tertip olunacak ceza altıda bir nispette artırılır ! 
ve ikinci bentteki hakle ölüm cezası verilir. 

Birinci, ikinci bentlerle beşinci, »Hıncı ve 
yedinci bentlerin ölüm cezası tertip veya bu ceza- j 
lar yerine baş-ka bir ceza tâyin ohroduğu haHerde 
failin Ipcümle menkul ve gayrimenkul maiları-
nm müsaderesine dahi hülkmolunur. 

$EİS _ Madde üzerinde söz istiyen var mı? | 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 

(ölünO kelimesinin (idam) kelimesiyle değişti- ı 
ribnesini istiyorum. 

REİS — Komisyon ne diyor? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ $EMİ 

ERGİN (Manisa) — Kabul ediyoruz efendim. 
REİS — Maddeyi bu tadille reyinize ajpzedi-

yorıun.' Kabul edenler ... Kabul etmiyenkr ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen eklenmiş fıkra ile 273 
nciı maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 273. — Kanunun ahkâmı mahsusa 
ile tasrih eylediği ahvalin haricinde her kim 
Büyük Millet Meclisi Âzası ile temsil sıfatını ve 
emir ve ve idare salâhiyetini haiz rüesadan ve
ya diğer devlet memurlarından biri aleyhine ' 
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I sıfat ve hizmetlerinden dolayı bir cürüm isler

se o eürüm için kanunen muayyen olan ceza 
altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

îera Vekilleri Heyeti asalarından biri aley
hinde sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen 
suçlarda takibat yapılması şikâyete bağlı de
ğildir. 

Ancak, Cumhuriyet müddeiumumisi takiba
ta başlamazdan evvel mağdurun yazılı muvafa-

I katini alır. 
Hüküm kesinleşinceye kadar muvafakatin 

geri alınması halinde hukuku âmme dâvası sü-
! kût eder. 

AVNÎ BAŞMAN (İzmir) — Birinci satırda 
I geçen (ahkâmı mahsusa) yerine (hususi hüküm

ler) tâbirinin konmasını rica ediyorum 
REİS — Komisyon ne diyor? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGİN (Manisa) — İştirak ediyoruz. 
REİS — Maddeyi değiştirilmiş şekliyle ve 

tashih edildiği veçhile oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim; vakit geçmiştir. 
8 . VI . 1958 Pazartesi saat 15 te toplanmak 

üzere Birleşime son veriyorum. 

Kaptana saati : 18,15 
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6! - -SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZİLİ SORULAR 

î. —> Tekirdağ' Mebusu Şevket Mocan'm,-Çi
lingoz ve Malatrja sahil Devlet depolarından 18 . 
II . 1949tarihinden Sİ . VII . 1949 tarihine ka
dar devren odun satınalam, Alâaddin ErgümmL^ 
mina kaç kental nakliye kesildiğine, bu iki de
ponun sahüe ne kadar Müsaf ede olduğuna ve se-
nelik açığı miktarına dair sorusuna Tarım <Vekû 
iü NeWvrh Ökmen-İm yazılı cevabı '(6/1034). 

" ' ' ' ' İ 7 " . IV . 19Ş3 " •: 
T. B. M. Meçlisi Başkanlığı Yüksek Katına 
.Aşağıdaki suallerimin yazılı olarak Tanın 

Vekilinin cevaplandırmasını rica ederim : 
1. Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünün 

Istranca Bölgesince (Çilingoz) ve (Malatra) 
sahil devlet depolarından 18 . I I . 1949 dan 31 , 
Temmuz 1949 tarihine kadar köylüye satılan 
pazar satışı odunundan devren satmalan (Alâ
addin Ergfin) , namına kaç kental nakliye kesip"', 
mistir? Motörlerinin ismi ve tonu nedir? Bunla
rın istanbul'a hareket - tarihleriyle bildirilnıe-
si. 

2. (Çilingoz) ve (Malatra) sahil devlet"de"-1"' 
poları sahile n« kadar;mesafededir;? 

3. Bu iki deponun sene sonunda açığı ne 
kadardır? Açık devletçe ödenen kental miktarının 
yüzda kaçıdır?. 

4. Trakya'nın her hangi bir sahil iskelesin-
deki devlet depoları pazar satışı devirlerimde^ 
18 . I I . 1949 dan 31 . VII . 1949 tarihine ka
dar Alâaddin Ergün namına kaç kental odun 
nakliyesi kesilmiştir? Motor isimleri ve tonları 
nedir? 

Tekirdağ Mebusu 
Şevket Mocan 

T. G. 
Tavım Vekâleti 20 . V . 1953 

Orman Umum Müdürlüğü 
Şubesi: 4. Ks. IV 
H. No. 4010-62 

özet: Şevket Mocan'm sözlü 
sorusu Hk. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
24 . IV . 1953 gün 6-1034-5154/11343 sayılı 

emirlerinize K: 
Yukarda gün ve sayısı kayıtlı emirlerinizle 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm yazılı soru 
önergesi mevzuundaki istenilen bilgiler 30JV. 
1953 gün 4010-62 sayılı yazı ile İstanbul Başmü
dürlüğüne sorulmuştur. 

İstenilen bu bilgilerin İstanbul Başmüdür
lüğünce işletmelerden ,toplanması zamana mü
tevakkıf olmadı itibariyle henüz cevap gelme
miştir. , . , ' • ' • ' ' 

'•Durumun yüksek makamınıza arzedilmesi 
bu yüzden gecikmiş bulunmaktadır. Cevap ahıi-. 
dığmda bildirileceğini saygı ile arzederim. 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

T. O. ; 

Orman Umum Müdürlüğü 3 . VT . 1953 
Şubesi: 4. Ks. IV 

H. No. 4010-62 

Özet: Şevket Mocan'm sözlü 
sorusu hakkında : 

. Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
24.v IV . 1953 gün-,6-1034-5164/11347 sayılı. 

! emirlerinize K. ve 20 ,,V . 1953 gün 4010-62-sa
yılı yazımıza ektir: 

Yukarda gün ve sayısı kayıtlı emirlerinizle 
Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm yazılı soru 
önergesinde istenilen bilgiler aşağıda sırasiyle 

L aksedilmiştir. 
1. Çatalca'nm Çilingoz ve Malatra sahil de

polarındaki köylü pazar satışı odunlarından 
Alâaddin Ergin namma satış yapılmamış ve 
nakliye kesilmemiştir. 

2. Çilinkoz ve Malatra depoları sahilde 
olup, deniz kenarına 50-100 metre mesafelerde
dir. 

3. 1949 yılı sonu itibariyle Çilinkoz depo
su umum mevcuda nazaran % 5,13 hesabiyle 

i 5 032,44 kental ve Malatra deposu % 9,13 he
sabiyle 3 434,94 kental fire vermiştir. 

4. Trakya'daki işletmelerin diğer sahil de
polarından Alâettin Ergin namına satış yapıl
mamıştır. Trakya'daki odun ticaretinden dolayı 
Alâettin Ergin ile Şevket Mocan arasında çıkan 
ihtilâf neticesi iş İstanbul Asliye Ticaret Mah-

| kemesine aksetmiş, mahkeme 1951 Nisan aym-
j da Şevket Mocan'm yazılı sorusundaki 3 mad-
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deyi aynen İşletme Müdürlüğünden sormuş bu- I 
hmduğuna bilgilerinizi saygı ile arzederim. 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Malatya'nın Adıyaman, Pütürge, Darende ve 
Arapkir kazalarındaki sağlık merkezlerinden 
kaçında doktor ve müstahdem kadrosunun ta
mam olduğuna, Adıyaman ve Pütürge sağlık 
merkezlerinin hangi tarihte açıldığına, bu has
tanelerin mütehassıs doktor kadrolarının ne za
man tamamlanacağına, konfor ve sıhhi tesisat
ları hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri 
Üstündağ'ın yazılı cevabı (6/1057) 

30. IV . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurultaasmı saygı ile di
lerim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kartal 

1. Malatya'nın Adıyaman ve Pütürge ilçe
lerinde mevcut sağlık merkezleri fiilen hangi 
tarihte açılıp hasta kabulüne başlamıştır? Bu
güne kadar bu merkezlerde kaç vatandaş teda
vi edilmiştir? 

2. Bu vilâyetin Darende ve Arapkir ilçe
lerinde mevcut sağlık merkezleri de dâhil ol
mak üzere bu dört hastaneden kaçının doktor, 
memur ve müstahdem kadrosu tamamdır ve 
her birinin kaçar doktoru bulunmaktadır? 

3. Hasta vatandaşların bu müesseselerden 
lâyikı veçhile istifade edebilmeleri için lüzum
lu bütün malzemeleri ikmal edilmiş midir? Bir 
gecikme var ise sebebi nedir? 

4. Bu hastanelerin memleket için faideli 
olabilmesi için bilhassa doktorlarının ehliyet 
ve ihtisasları bakımından vatandasın itimadı
na mazhar olması lâzımdır. Ne kadar kabili
yetli olursa olsun pratisyen bir doktorun bu 
güveni kazanabilmesi ve hattâ muvaffakiyet 
göstermesi uzun ımesai ve tecrübeye ihtiyaç 
göstermektedir. Bu itibari» sağlik merkezle
rinde en az bir; mütehassısın ve bilhassa bir 
operatörün bulundurulması şarttır. Bu noksa
nın ikmali için ne gibi tedbirler alınmıştır ve | 
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bu hastanelere hangi tarihe kadar en az müte
hassıs vermek mümkün olacaktır? 

5. Son iki seneden beri tesis edilmiş olan 
sağlık merkezleri mahallinden temin edilecek 
münasip bina bulunmak şartına talik edilmiş 
ve bu sebeple de bir hastaneden mahrum bu
lunmanın doğurduğu ihtiyaç içinde kıvranan 
halk nakli olarak her çareye bas vurarak müm
kün mertebe ilçenin en münasip (binasını bu 
hayırlı işe tahsis etmektedirler. Bu binalar, 
Bakanlığın gönderdiği projelere uygun bulun
masa dahi hastaneden mahrum kalmanın ıstı
rabı karşısında bir an evvel bu imkâna kavuş
mak için ekseriya muvafıik rapor verilımektıe-
dir. Umumi olarak memleketin şartlan ve bi
na inşa tarzı malûm bulunduğuna göre birçok 
ahvalde büyük şehirlerimizde dahi bir hasta
nenin icabettirdiği konfor ve sıhhi teçhizatı 
havi bina bulmak bir hayli müşküldür. Bu ba
le nazaran bir hastane için ehliyetli doktor ve 
personel kadar ehemmiyetli olan konforlu ve* 
sıhhi tesisatı havi binalara bu sağlık 'merkez
leri ne zaman kavuşturulacaktır? Bu hususta 
Bakanlığın bir programı var mıdır? Bu prog
ramın ta'tbikatındaki kıstas nedir? 

T. O. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 3 . VI . 1953 

Vekâleti 
Vekil 

866 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Yüksek 
Katına 

Ankara 

K : 6 . V . 1953 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 6/1057 - 5229/11493 sayılı yazıya. 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal tarafından 
Yüksek Reisliğinize sunularak vekâletimize 
gönderilmiş olan Adıyaman, Pütürge, Darende 
ve Arapkir kazalarındaki Sağlık merkezleri hak
kındaki yazılı sorusuna cevabı ilişikte açıklan
mıştır. 

Saygılarımla. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

VeM 
Dr. E. H. Üstündağ 

1. Adıyaman ve Pütürge ilçelerindeki sağlık 
merkezleri 25 Şubat 1953 tarihinde açılmış, ancak 
hasta muayenesine başlamışlardır. Gerek malî yıl 
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sonu ve gerek yolların kapalı bulunması hasebiyle 
Malatya'da depo edilen lüzumlu malzemesi de son 
zamanlarda mahallerine gönderilmiştir. Bundan 
böyle hasta yatırmaya da başlıyacaklardır. 

2. Darende, Pütürge ve Arapkir sağlık mer
kezlerinin ikişer, Adıyaman'ın da bir doktoru 
olup bu dört sağlık merkezinden birer doktor ko-

. ruyucu tababet kursunda staj yapmak üzere ha
len Ankara'da bulunmaktadırlar. 

Bundan başka Adıyaman, Arapkir ve Daren
de de birer hemşire, Pütürge *de de bir hemşire 
ve bir ebe vardır. Bu dört sağlık merkezinden 
her birinin birer kâtip ve depo memuru ile birer 
sağlık memuru, şoför ve diğer personeli bulun
maktadır. 

3. Darende ve Arapkir sağlık merkezleri -
yurkarda açıklandığı veçhile - evvelki senelerde, 
Pütürge ve Adıyaman'ın sağlık merkezleri ise 
1953 yılı bidayetinde açılmışlardır. Bunların lü
zumlu ihtiyaçları bütçe imkânları nispetinde te
min edilmiştir. 

4. Sağlık merkezlerinin birinci vazifeleri ko
ruyucu tababettir. Bunun için de pratisiyen ta
biplere staj yaptırılmaktadır. Ayrıca bir doğum 
mütehassısı veya operatörün de bu müesseselerde 
bulundurulması vekâletimizce düşünülmekte ve 
mütehassıs bulundukça tercihan tâyin edilmek
tedir. 

5. 1950 yılı başında mevcut 16 sağlık mer
kezinin sayısı 1952 malî yılı sonunda gerek mün
hasıran Devletin yaptırdığı ve gerek Devletin de 
yardımının inzımamiyle halk veya mahallî teşek
küller tarafından veyahut da Hazineye intikal 
eden halkevleri binalarının tâdiliyle yapılan bi
nalarda tesis edilmek suretiyle sayısı (90) na 
çıkarılmıştır. Bu (90) sağlık merkezinden ancak 
birkaçı mahallen tedarik edilmiş binalarda - ile
ride bir yenisi yapılmak üzere - muvakkaten ve 
halkın şiddetli arzusu üzerine açılmıştır ki, Pü
türge ve Adıyaman bu şekildedir. 

Devletin prensibi, ehemmi mühimme takdim 
etmek suretiyle ve bütçe imkânları nispetinde mu
ayyen bir program dâhilinde her ilçeyi bir 
sağlık merkezine kavuşturmaktır. Nitekim 1953 
yılı içerisinde yurtta (90) ı mütecaviz sağlık 
merkezi inşasına başlanacaktır. Bunların arsaları 
tedarik edilmiş, plânları hazırlanmış yakında 
Bayındırlık Vekâletince münakaşaya çıkarılacak-
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I tır. Bu sağlık merkezlerinin teçhizatı da yine büt

çe imkânları nispetinde temin edilmektedir. 
Yukarda tasrih olunduğu veçhile son yıllar

da gerek inşa ve gerek halkevlerinden esaslı bir 
tarzda tadil olunan binalar bütün vasıfları haiz 
ve bu iş için tam elverişli bir durumdadır. 

3. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, Ma
latya Vilâyetinin Besni Trahom Hastanesinde vv>-
kubuUhiğça söylenileit hâdisenin sebebine ve bu 
hususta tahkikat yapılıp yapılmadığına dair olan 
yazdı sora önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1073) 

20 . V . 1953 
I Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Malatya'nın Besni îlcesinjde mevcut Trahom 
Hastanesi tabiplerine haber vermeden ve bu mü
essese hekimlerinin bulunmadıkları bir zamanda 
Besni Kaymakamı Hasan Lüleci ile Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Mustafa Batur bu müesseseye 
gelerek bizzat aramalarda bulunarak iki paslı bj-
çak elde etmişler ve bu arama sırasında Kayma
kam Hasan Lüleci, İlaçlama Memuru Hacı Dine-
el'i ve Jandarma Komutam Yüzbaşı Mustafa 
Batur da hademe MeVlût Boyasan 'ı hastanede di
ğer müstahdemin huzurunda tokatlamak sure
tiyle dövdüklerini haber aldım. Bu hâdiseyi mü-
taakıp mezkûr müesseseye gelen trahom mücadeh 
reisi de tahkikatını ikmal etmiş durumdadır. Bu 
sebeple aşağıdaki sorularıma Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekilinin yazılı olarak cevap vermesini 
arz ve rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Dr. H. Fırat 

1. Besni Trahom Hastanesinde yapılan ara
manın saik ve sebebi njedir? 

?. Aramaya bizzat gelen Kaymakam Hasan 
Lüleci ile Jandarma Komutanı Mustafa Batur 
müessesedeki İlaçlama Memuru Hacı Dingel ile 
Hademe Mevlût Boyasan'ı tokat atmak suretiyle 
dövmelerinin sebebi nedir? 

3. Bu dövme hâdisesinden dolayı yapılmış 
tahkikatta tahkik memuru olan trahom mücadele 
reisine dövülen şahıslar tarafından şikâyette bu
lunmuşlar mıdır, bulunmuş iseler görgü ve müs
tenit şahitlerin dinlenip dinlenmedikleri? 

4. Bu arama işinin mezkur müessesenin he
kimlerine haber vermeden ve bu müessese tabip
lerinin bulunmadığı bir sırada yapılmasının se> 
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bebi nedir ve bu gibi sıhhi müesseseye yapılacak I 
ziyaretlerin mûtat usulleriyle kabili telif midir? 

5. Bu meselenin tahkiki ilgili memuru tara
fından yapılmış olduğuna nazaran ne sonuç ver
miştir? 

6. Bu dövülen tlâçlama Memuru Hacı 
Dinçel ve Hademe Mevlût Boyasan'la bunlar] 
döven Kaymakam Hasan Lüleci ve Jandarma 
Komutanı Mustafa Batur haklarında ne gibi ka
nuni takibata girişilmiştir? 

7. Arama sonucu elde edildiği haber alı
nan iki paslı bıçak taşınması yasak olan aletler 
m'eyanmda mıdır ve nerede veya kimin nezdin-
de elde edilmiştir? Sahipleri kimdir ve bu gibi 
yasak vasıftaki bıçak varsa bunların sıhhi mü 
essesede işi nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 4 . VI . 1953 

Vekâleti 
861 | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek ! 
Kiyasetine 

Ankara 
K : 22 . V . 1953 gün ve Kanunlar Müdür- | 

lüğü 6/1073/11722 - 5336 sayılı yazıya. i 
Malatya - Besni Trahom Hastanesinde vuku- ı 

bulduğu söylenilen hâdise hakkında Yüksek j 
Riyasetinize sunularak vekâletimize gönderil- i 
miş bulunan yazılı soru üzerine keyfiyet Ma
latya Valiliğinden sorulmuş ve alman yazı eki- i 
nin bir örneği ilişikte sunulmuştur. | 

Saygılarımla arzederim. I 
Sağlık ve Sosyal. Yardım 

Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Suret 
t. Besni Hastanesinde yapılan aramanın 

saik ve sebebi' Adı geçen hastane hemşiresi Hasi-
be Tamer'in hastanede bulunmasını istemediği 
bâzı müstahdemlerin kendisini tehdit ettiklerini 
kaymakama ihbar em esi üzerine arama yapıl
dığı anlaşılmıştır. 

2. Aramaya gelen Kaymakam Hasan Lüleci 
ile Jandarma Komutanı Mustafa Batur'dan baş
ka ihbarı yapan hemşire Hasibe Taşer ve bir 
jandarma erinin de bulunduğu, jeep otomobili 
ile öğleden sonra hastaneye gelmişlerdir. Has
tane kapısında o sırada izinli olarak çıkmak üze
re bulunan hademe Mevlût Boyasan 'a tesadüf et- j 
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mislerdir. Hademenin o sırada teşbihini cebine 
koymasından şüphelenen jandarma komutanı, ka
bine ne koydun çıkar, diye vâki ihtarı ile bera
ber bir tokat attığını bu ihtar ve tokattan sonra 
teşbihini cebinden çıkaran hademenin elinden 
teşbihi alınmış ve koparılarak yere atılmış ol
duğu hademe tarafından ifade edilmiş ise de bu 
hâdiseye şahit kimseyi gösteremediği gibi şahsi 
bir şikâyette de bulunmamıştır. Aynı şekilde 
hastane dışında jeep arabasında giden kayma
kam yolda hastabakıcı Hacı Dinçer'e tesadüf et
miş ve çağırarak kendisine sorulan sorguya müs
pet cevap alamayınca, elinin tersi ile vurduğunu 
Hacı Dinçer tarafından ifadeleri alındığı sırada 
söylenilmiş ise de şahsi bir şikâyette bulunul
mamıştır. 

3. Besni Trahom Hastanesi Hemşiresi Ha
sibe Taşer'in hastane tabipleri, idare memuru 
ve hastabakıcı Hacı Dinçer'in yolsuzlukları bu
lunduğundan bahisle vilâyete yapmış olduğu 
şikâyet üzerine Besni'de tahkikata başlanmış 
tahkikat esnasında hastanede arama ve dayak 
hâdisesine muttali olunmuştur. Tahkikatı ya
pan Trahom Mücadele Reisine dayaktan müte
vellit ayrıca bir şikâyette bulunulmamış ancak 
ifadelerinin alınması sırasında arama ve tokat 
atılma ciheti ifadelerinde yer almıştır. Bu iki 
şahsın şahit irae edemediklerinden hâdisenin tes-
bitine imkân hâsıl olamamıştır. 

4. Hemşire Hasibe Tamer'in kaymakamlığa 
vâki ihbarı üzerine hastanede yapılan arama bir 
baskın şeklinde olmayıp mesai saati içerisinde 
ve doktorların vazifeleri başında bulunması ica-
beden bir saatte yapılmış olduğundan ayrıca 
hastane hekimlerine hastaneye gelineceği bildi
rilmemiştir. 

5. Yapılan tahkikatta Hemşire Hasibe Taş
er'in bütün iddialarının mesnetsiz olduğu aşçı 
Hüseyin Göçmüş ve Hastabakıcı Ayşe özgül ile 
işbirliği yaparak tabiplere idare memuru ile di
ğer bâzı müstahdemlere isnat ve iftirada bulundu
ğu tahakkuk etmiş aşçı Hüseyin Göçmüş tahkikat 
sırasında hastaneden oğlu vasıtasiyle evine ek
mek gönderdiği sırada yakalanmış ve derhal işine 
son verilmiştir. Tüberkülozlu bulunduğundan isti
da ile muayenesini talebeden Hemşire Hasibe 
Taşer de Malatya Devlet Hastanesine mua
yeneye gönderilerek tahakkuk eden hastalığı
na binaen mezkûr hastaneden bir buçuk ay 
tedavi ve istirahat raporu verilmiş ve raporla 
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vazifesinden ayrılmıştır. Bu konuya ait tahki
kat evnakı 'fezlekeye'bağlanarak•sunulmak üze
redir. 

(î. -.Dövüldükleri iddia edilen ilaçlama me
muru ilacı Dinçer'le hademe Mevl.ût Boyasan 
alâkalı mercilere şikâyette bulunmuş olma
makla beraber vilâyetçe kaymakam ve jandar
ma komutanı haklarında gerekli tahkikata 
başlanmıştır. Netice ayrıca arzolunaeaktır. 

7. Arama sonucu el'de edildiği bildirilen 
iki paslı bıçak kaymakamlıkça Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine tevdi edildiği yapılan tah
kikat sırasında mezkûr kaza kaymakamından 
öğrenilmiştir. Bu bıçaklar arama sırasında bi
risi Hacı Dincer'in, diğeri de Mevlût Şeker'in 
yatakları altında çıktığı kaymakamlıkça mu
hakkik trahom mücadele reisine tevdi edilen 
zabıttan öğrenilmiş ve tahkikatta da 'Mevlût 
Şekere' ıaif olan bıçağın bir düğün evinde oy
nanan oyunda misafirlerden birinin düşürdü
ğünü ve sahibini bulamadığından yatağının al
tında muhafaza etmekte olduğu ve izinli çıktı
ğında bıçağı düğün evine teslim edilmek üze
re alıkoyduğunu, İlacı Dincer'in yatağının al
tında bulunan paslı ve kılıfsız bıçak ise ken
disine ait olmadığı ve aynı gün kendisinin 
izinli bulunduğu ve böyle bir şeyden haberi bu
lunmadığını beyan ve ifade etmiştir. Hemşire 
Hasibe Taser'in öteden beri Hastabakıcı Hacı 
Dinçer'e derin bir husumeti olduğundan muh
telif bahanelerle bunu hastaneden attırmak is
tediğim ve bir seme eıvvel dö eski 'kaymakam 
zamanında böyle bir isnatta bulunmuş ise de 
aslı çıkmamış olması bu sefer de bunun yine 
hemşire tarafından tertiplendiği kanaati hâsıl 
olmuştur. 

4. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen Gümrük 
Muhafaza memurları hakkındaki sorusuna, Güm
rük ve Tekel Vekili Emin Kalafat'ın yazılı ceva
bî • (-6/1074)-

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Ba

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca, ederim. 

Saygılar. 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Bâzı Gümrük Muhafaza memurlarından al
dığım mektuplarda : 

1. Kadrosuzluk sebebiyle uzun yıllar terfi 
edemediklerini, yıllar ve yıllarca kadro bekle
diklerini ve 20 liradan fazla kadro alamadık
larını, 

2. Polis memurlarına tanınan bâzı hakla
rın kendilerine tanınmamasından mağdur ol
duklarını iddia etmektedirler. İddialar haklı 
mıdır? Haklı ise ne gibi bir tedbir düşünülmek
t ed i r ! 

T. C. 
'Gümrük Muhafaza Umum 

Kumandanlığı 3.VT.1953 
Şube 1. Kısım 3. 

Kayı: 
G. 8746 . , . 
(.'). 111208 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
23 . V . 1953 güu ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/1074 - 5341/11737 sayılı yazı karşılığıdır: 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu; Gümrük 

Muhafaza memurlarından aldığı mektuplarda 
kadrosuzluk yüzünden yıllarca terfi edemedik
lerini ve polis memurlarına tanınan bâzı hakla
rın kendilerine tanınmadığını ileri sürerek şikâ
yette bulunmakta ve bu iddiaların doğru olup 
olmadığı, vekâletçe bir tedbir düşünülüp düşü
nülmediğinin yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istemektedirler. 

Yazılı soru karşılığı ilişik olarak sunulmuş
tur. Kendilerine verilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Gümrük ve Tekel Vekili 
K Kalafat 

1. Gümrük Muhafaza memurlarının kadro
suzluk yüzünden zamanında terfi edemedikleri. 

2. Polis memurlarına tanınan bâzı hakların 
kendilerine tanınmadığı iddiaları doğrudur. 

Muhafaza teşkilâtı kadrolarının darlığı ve 
mahrutun üst kademeye doğru birden bire kü
çülmesi aşağı kademede bulunan memurların 
yükselmesine mani olmaktadır. 

Şoyleki : 
1. 1438 Muhafaza memuru kadrosunun 

1088 i 15 liralık ve 350 tanesi da 20 liralık kad
ro esasına göre kabul, edilmiştir. 
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B : 92 5. 
Bu itibarla 15 liralık kadroda bulunan 1088 

Muhafaza memurundan kademe ve ehliyet de
recelerine göre ancak 350 tanesinin 20 liralık 
kadroya terfileri yapılabilmekte geri kalan 738 
memur senelerce bu kadrolarda münhal vuku
unu beklemeye mecbur kalmaktadır. 

2. 25 ve 30 liralık kadrolar kısım amirliği 
kadrosudur. Bunların miktarı; 100 ü 25 lik ve 
30 u da 30 luk olmak üzere ceman 130 dur. 

Binaenaleyh 15 ve 20 lik kadrolardaki 143S 
Muhafaza memurundan kısım amirliği yapar 
sicili alanlardan ancak 130 u terfi edebilmekte 
geri kalan 1308 memur terfi için sıra bekle
mektedir. 

Bu noksandığı gidermek için Teşkilât ka
nununda gösterilen maaş derecelerinin barem
lerini bir nispet dâhilinde düzeltmek ve artır
mak icabetmektedir. 

Polis memurlarının faydalandıkları ilk me
muriyete girişte tahsil derecesine bakılmadan 
20 liradan başlaması, yıpranma zammından 

. 1953 O : 2 
I faydalanması, tren ve belediye otobüslerinden 

istifade edilmesi gibi haklardan faydalandıkları 
halde Muhafaza memurları bu haklardan mah
rum bırakılmışlardır. 

Gümrük Muhafaza memurlarının kadroları
nın genişletilmesi ve ilk tâyinlerinde maaşları
nın 20 liradan başlatılması için bir kanun tasa
rısı hazırlanmaktadır. Vekâletlerin de müta
lâaları alındıktan sonra Büyük Millet Mecli
sine sevkedilmek üzere Başvekâlete sunula
caktır. 

Polis memurları gibi yıpranma zammından 
istifade edebilmelerini temin maksadiyle 5434 
sayılı Emeklilik Kanununun 32 nci maddesine 

I bir fıkra ilâvesi için hazırlanan kanun tasarısı 
i Meclise sevkedilmek üzere Başvekâlete sunul-
I muş bulunmaktadır. 

Sözü edilen kanun tasarıları kanuniyet kes-
I bettiği takdirde yazılı soruda açıklanan mah-
j zorların mühim bir kısmı önlenmiş olacaktır. 

Gümrük ve Tekel Vekili 
Emin Kalafat 
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