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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YİOKLAMALAR 
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289 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Ülkemizde bulunan, irlanda Cum

huriyeti Parlamento Heyetinin, TBMIM Ge
nel Kurulunu ziyaretleri dolayısıyla, Başkan
lıkça, 'ktendliiterinfc, «Hoş ıgöld'iniz» deroiltmesi! 

B) Tezkereler ve Önergeler 
il. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı T. C. 

Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Elk Madde 
ile V6 Geçici Madde Eklenmesi ve 2.3.1970 
Tarihli ve 1!239 Sayılı Kanun ile 8.7.1971 
Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 3247 sayılı 
Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince 'bir defa daha görüşülmek üzere iade 
edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
43/941) 289:291 

C) Danışma Kurulu Önerileri 291 
1. — Maliye Eski Bakanı Adnan Başer 

Kafaoğlu 'hakkındaki Meclis Soruşturması 

Sayfa 
önergesinin ı(9/331) görüşülme günü ve ko
nuşma sürelerine dair Danışma Kurulu öne
risi 291 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 291,328 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 291 
1. — Aydın Milletvekili Ertu,ğrul Gök-

gün'ün, DESÜYAB'MI ortak olduğu işçi şir
ketlerinin durumuna ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Calhit Aral'ın cevabı (6/504) 291:294 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver' 
in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesisle
rinde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
ı(6/505) ' 294 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üze
rindeki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru »önergesi <6/5Ö6) 294 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri İhracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru «önergesi (6/507) 294 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap-
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Sayfa 
tığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/508) 294 

6. — Aydın Müe'evekili Ertuğrıi Gök-
gün'ün, son yurt tâışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözM soru önergesi (6/509) 294 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.' 
11 işadamlarının can ve mal güvenliklerini* 
sağlamak üzere 'bir anlaşma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/511) 294 

«. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
yatırıtoayan vergi 'borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/513) 294 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
m, güvenlik soruşturmalarına ilişlkm Başba
kandan sözlü soru önergesi 1(6/515) 294 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergemi (6/424) 294 

•11. — 'İçel MiHörvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. 
seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 294:295 

12. — içel ^Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru-önergesi 
(6/519) 295 

13. — (Diyarbakır MiletVekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına 'dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 295 

14. — Hatay Milletvekili Albdurrahiman 
Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun 
Limanına yanaşan bazı yük gemilerine ön
celik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/473) 295 

15. — Ay'dın Milletvekili E^tuğrül Gök-
gün'ün salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve KÖy-
îşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 295 

16. — Hatay (Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa f iya-

Sayfa 
tına satan çiftçilerin tablan fiyatı üzerinden 

I 'fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddia-
I sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 

sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Te-
nekeci'nin cevabı (6/477) 295:297 

17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
I gün'ün, yurt 'dışından itihal edilen tohumlara 
I ilişlkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın

dan sözlü soru Önergesi (6/478) 297' 
18. — (Kahramanmaraş Mille'tVekili Meh

met Turan Bayezît'in, Kahramanmaraş'da 
yayınlanan 'bir ^gazetedeki habere ilişlkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 297 

19. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Balsın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce alınan ted
birlere ilişlkin (Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 297 

20. — Hatay Milletvekili Abdurrahtnan 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) 297 

21. — Erzurum Milletvekili HMmi Nal-
bantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış 

I nedenine ilişkin Başlbakan'dan sözlü soru öner
gesi (6/495) 297 

22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve ABD ile ülke
miz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışiş
leri Bakanıridan sözlü soru önergesi (6/496) 297 

23. — Adana MMeJCvekili Cüneyt Can-
ver'in, Is'tanbul - Sarıyer Karakölundaki bir 
tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/501) 297 

24. —• İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pa
saportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeni
den pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından ısözlü soru önergesi 
(6/522) 297 

125. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu-
I ri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir 

tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi (6/544) 297 

286 — 
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Sayfa 
26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, Tarim - İş Sendikası Sulbe Başkanının, 
Diyarbakır -'Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü 

' Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü id
diasına ilişkin Tarım Orman ve 'Köyişleri Ba
kanından Sözlü soru önergesi (6/524) 297 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
'bantoğlu'nun, yurt dışında teşkilatı 'bulunan 
bakanlıklara ve görevli personele ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı ı(6/545) 297:299 

28. — Manisa Milletvekili AbdulMı Ça-
ıkırefe'nin, Zonguldak 'Kömür Üretim Böl
gesindeki işçi ve üretim açığına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 299 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kuru'm Ve kuruluşlarında 
çalışan kadın memurlara ve 'bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/529) 299 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa İline götürülecek olan ula
şım ve iletişim hizmetlerine ilişkin Ulaştır
ma Bakamından sözlü soru önergesi (6/5311) 299 

31. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan 
'hizmetlere İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 299 

'32. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
girin, Manisa Hine yeni 'bir PTT 'binası ya
pılıp yapıl'mayacağına ilişkin ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/533) 299 

33. — Aydın Milletvekili Eftuğrul Gök-
gün'ün, Kuşadası - Davutlar Bucağına mü-

Sayfa 
fettiş ıgönderilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 299 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, dizel motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 299 

35. — Hatay Milletvekili A'bdurra'hman 
Demirtaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işle
necek tütünlerin üretimine ilişkin Maliye ve 
Gümrülk Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/537) 299 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum - Osmancık 'karayolunun trafi
ğe açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/538) 299 

37. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
ıbazı ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki ta'ban 
fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) 299 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 328 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

jbanifioğlu'nun, 1 Nisan 1984 tarihinden itiba
ren il belediyelerine alınan personele ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulüt' 
un yazılı cevabı (7/724) 328:329 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 300,317 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ile Nevşehir Milletvekili 
Turan öztürîe ve 3'1 Arkadaşının aynı mahi
yetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu {2/1Ö2, 2/230) ı(1S. Sayısı : 8£, «2*ye 
1 inci ve 2 nci ek) 300:316,317:327 

< ^ •<• • • 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu sat l'5,0O*fce açıldı. 
İçel Mi'IeBvekili Durmuş Fikri Sağlar, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşma
da temas ettiği «Abide Şahsiyetler» adlı kitapla ilgi
li görüşünün, geçen birleşimde Ankara 'Milletvekili 
Hazım Kutay tarafından yapılan gündem dışı ko
nuşma ile kamuoyuna yanlış aksettirildiği hakkında 
gündem dışı Ibir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekilli Nejat Abdullah Resuloğlu' 
nun, «&969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına 'Dair Kanun Tekiifbnin (2/262) İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi reddedildi. 

tçişileri, Tarım, Orman ve Köyişleri, TBMM He
saplarını İnceleme ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
komisyonlarında açık bulunan üyeliklere, grupların
ca gösterilen adaylar seçildiler. 

İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve 13 arkadaşı
nın, Devlet kontrolündeki bankalar aracılığıyla iktU 
dar partisine mensup ya da ona yakın olanlara ayrı
calıklı davranılaralk kredi sağlandığı iddialarını sap
tamak amacıyla Anayasanın 98 inci, - İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca Ibir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin (10/9) öngörüş-
meleri tamamlandı; Meclis Araştırması açılması red
dedildi. 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, ban
ker ve bankerzedelere ilişkin (6/434) ile 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İlindeki camilerin temizlik sorununa iliş
kin ı(6/543) sözlü sorularına 'Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, besi hay
vanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan kredi
ye ilişkin ı(6/475) ile 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz Orman 
Bölge Şefine ilişkin '(6/528) sözlü sorularına Tarım 
Orman ve Köyişleri IBakanı H. (Hüsnü Doğan; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Sivas 
İlindeki Dieliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme ne
denine ilişkin (6/479) sözlü sorusuna Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray, 

Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konukse-
ver'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan su
lamaya ve sonuçlarına ilişkin (6/523) ile 

'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üretici
lerin kredi sorunlarına ilişkin (6/530) sözlü soruları
na Tarım Orman ve Köyişleri IBakanı H. Hüsnü Do
ğan; 

Cevap verdiler. 
Aydın MMle'Üvekili Ertuğrul Gökgün'ün, (6/504), 

1(6/509), 
'İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, (6/507), 

(6/508), {6/511), (6/513), (6/518), (6/519), 

Diyarbakır Milletvekili Mabmud Altunakar'ın, 
(6/437), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
(6/495), 

Eskişehir Mille'tvekiii Mehmet Nuri Üzerin, 
ı(6/544); 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/505), 
(6/506), (6/424), (6/496), (6/501), 

Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, (6/515), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, 

(6/473), (6/493), (6/537), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğunç'ün, 

(6/522), 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

(6/526), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, (6/531), 

'(6/532), 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, (6/533), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, (6/536); 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldu
ğundan, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, (6/476), 
(6/478), (6/534), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
(6/545), (6/529), 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, (6/538), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, (6/540); 

Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin birden 
fazla sorusu gündemde yer aldığından, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu' 
nun, (6/477), (6/489), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, (6/480); 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ve 
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iDiyarbakır Miltetvekili Kadir Narin'in, (6/524) 
sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda 'bu
lunmadığından 'bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler, 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, (6/453), 

İstanbul 'Milletvekili imren Aykut'un, {'6/520), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ikinci cevap 
gününde de Genel Kurulda hazır bulunmadıklarm-
dan düştü. 

'Devlet 'Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısının {\ffZ2) (S. Sayısı : 389), üzerindeki 

görüşmelere devam edilerek tümü kabul edildi ve. 
kanunlaştığı açıklandı. 

9 Ocak 1986 Perşembe günü saat 15.Ü0*te ropla-
nılhnalk üzere birleşime saat 19.13te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâ'tip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
îçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

BİRİNCt OTURUM 
Acüma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bflgfaı 
KÂTtP ÜYELER : Arif Agaoglu (Adıyaman), Cemâl özbüen (Kıridareli) 

BAlŞjKAN — Türkiye (Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklatma 
yapılacaktır. Saym milletvekilleriBin, salonda bulun-
dıtvicipfip} yüksek sesle 'belirtmelerini rica. ederim. 

'(Diyarbakır Milletvekilli Ahmet SaıLVa kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Ülkemizde bulunan, İrlanda Cumhuriyeti 
Parlamento Heyetinin, TBMM Genel Kurutunu zi
yaretleri dolayısıyla, Başkanlıkça, kendilerine «Hoş-
geldiniz» denilmesi 

BAŞKAN — Saym milletvekilleri, İrlanda Cum
huriyeti parlamento üyeleri şu anda Genel Kurulu
muzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine, Meclisimiz adı
na, hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli 

Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde 
Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 sayılı Kanun 
ile 8.7.1971 Tarihli ve 1425 sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 3247 sayılı 
Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince 
bir defa daha görüşülmek üzere iade edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (31941) 
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•" ÖBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge- I 
çdyoruz. I 

Gündemin, «Başkanlığın Genel Kurula Sunuşla- I 
rı» kısmında, 3:247 numaralı Kanunun, Anayasanın I 
89 uncu maddesine ıgöre, ibir ıdaha görüşülmek üze- j 
re geri gönderildiğine dair Guımihurbaşlkanlığının bir. I 
tezlkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. I 

9 Ocak 1986 
Türkiye Büyük Millet MetiHsi Başkanlığına I 

îfgi : 27 Aralık 1985 tarih ve 5011-19303 sayılı 
yazınız. I 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 3247 sa- I 
yıllı «8.6.Vİ949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum- I 
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun iBazı Maddele- I 
rinin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Ok Madde ile I 
16 Geçici Madde Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve I 
1239 sayılı Kanun ile 8/7.1971 Tarihli ve Iİ425 sa
yılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi -j 
Hakkında Kanun» incelendi. I 

Kalbul ©dilen kanunla; sandığın işleyiş ve çalış- I 
malarını, olumlu yönde etkileyecek düzenlemelere gi- I 
dikmiş, emekli, dul ive yetimler ile Vatanî Hizmet I 
Teribi'binden aylık alanlara, harp malûllerine ve harp I 
malûllerinin çocuklarına ve kendilerine toptan öde- I 
me yapılanlara daha geniş imkânlar sağlanmıştır. I 

Ayrıca, Emekli Sandığının malî dengesi dikkate I 
alınarak emeklilik yaş hadleri yeniden 'belirlenmdş- I 
tir. I 

Yüce Meclisçe üzerinde bir, defa daha durulma- I 
sı istenilen husus, hu Kanunun l'S inci maddesiyle, I 
5434 sayılı Kanuna ilave edilen ilk 5 ek madde ve I 
Geçici 12 ve 13 üncü maddelerle ilgilidir. I 

3247 sayılı Kanunla Emekli Sandığı iştirakçile- I 
rine nazaran -Yasama Organı Üyeleri ve dışarıdan 
atanan hakanlar yönünden iki önemli farklılık ge- I 
tirıilmiştir. I 

Birincisi, kadın iştirakçilerin istekleri üzerine I 
emekliye, ayrılabilmeleri için 20 fiilî hizmet yılını, I 
erkek- iştirakçilerin ise 25 fiilî hizmet yılını doldur-. I 
maları gerekirken, hu süre parlamenterler için kadın I 
ve erkek ayrımı yapılmaksızın 15 yıl olarak kabul I 
edilmiştir. 

İkincisi ise, Emekli Sandığı işitirakçlilefinin, emek
li 'derece ve kademeleri, öğrenim durumlarına ve ça- I 
üsma sürelerine göre tespit edilirken; Yasama Or- I 
gani Üyeleri ve dışarıdan bakanlığa atananların, San- j 
lıkla ilişkilerinde borçlanma hükümleri hariç olmak I 
üzere, öğrenim durumlarınla ve çalışma sürelerine ha- I 
fcılmaksızın, birinci derecenin son kademesi ve işlti- I 

rakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge 
aylığı esas alınmıştır. 

Hiç şüphe yok ki, demokratik parlamenter re
jimlerde yasama organı üyeliklerinin büyük önemi 
vardır. Anayasamızın '80 inci maddesi ile Türkiye 
'Büyük IMİililet Meclisi üyelerinin, bütün milletin tem
silcisi olduğu 'belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye ©üyük 
Millet Meclisi üyeleri sadece seçildikleri bölgeyi ve
ya kendilerini seçenleri değil, millıleti temsil etmekle 
görevlidirler. 

Bu nedenlerle parlamenterlik görevini yaptıkları 
sürece kendilerine birtakım ayrıcalıklı hükümler ge
tirilmiştir. Burada güdülen amaç, parlamenterlerin 
görevlerini, demokratik parlamenter düzenin gerek
lerine uygun bir biçimde yerine getirmelerini sağla
maktır. 

Bütün bu hususlar göz önüne alınarak, parlamen
terlerin emeklilikleri ile ilgili işlemleri kanunlarda dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 

Ancak, yukarıda iki noktada açıklanan ayrıcalık
lar, emeklilik işlemleri yönünden parlamenterler ile 
diğer iştirakçiler arasında dengesizlik yaratmış ve eşit
lik ilkesini büyük ölçüde zedelemiştir. 

Eşitlik ilkesinden ayrılabilmek için, Anayasa Mah
kemesinin; 

Esas No. : 1966/11, Karar No. : 1966/44. ve 
29.11.1966, 

Esas No. : 1971/44, Karar No. : 1972/29 ve 
6,6.1972, • 

Esas No. : 1980/28, Karar No. : 1980/45 ve 
1.7.1980, 

Kararlarında açıklandığı gibi, ortada haklı bir 
neden ve kamu yararının bulunması gerekmektedir. 
Oysa, bu ayrıcalıklı düzenleme yapılırken, haklı bir 
nedene dayanılmadığı gibi. ortada kamu yararının da 
bulunmadığı açıktır. 

Sonuç : 
Yukarıda açıklanan nedenler karşısında 3247 sa

yılı «8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde Ek
lenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun ile 
8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Mad^ 
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun» Anayasa
nın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görü
şülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. —- Mâliye eski Bakam Adnan Başer Kafaoğ-

lu hakkındaki Meclis soruşturması önergesinin (91331) 
görüşülme günü ve konuşma sürelerine dair Danışma 
Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır; okutup, onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 9.1.1986 Perşembe günü yap

tığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu SHP Grubu 
Başkanvekili a Başkanvekili 

Haydar Özalp M. Seyfi Oktay 
MDP Grubu Temsilcisi 

Haydar Koyuncu 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgüriün, 

DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aralın cevabı (6/504) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular kısmına 
geçiyoruz. 1 inci sırada, Aydın Milletvekili Ertuğrul 
Gökgün'ün, DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketle
rinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusu var. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba
kan?.. Burada. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması liçin gereğini arz ede
rim. 

Saygılarımla., 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

1. Devlet Sanayi ve İşçi Yatıran Bankası 
(DBSIYA1B), kaç işçi şirketinin hangi nispetlerle or
tağıdır? 

iBugüne kadar ortak şirketlerine ne miktarda kre
di açmıştır? 

fi • 1 , 1986 Q: 1 

öneri : 

Genel Kurulun 24.12.1985 tarihli 54 üncü Birleşi
minde okunmuş bulunan, Maliye eski Bakanı Adnan 
Başer Kafaoğlu hakkındaki Meclis Soruşturması Öner
gesinin, Gündemin «özel Gündemde Yer Alacak İş
ler» kısmında yer almaşı ve Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre, Meclis Soruşturması açılıp açılma
ması konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 
16.1.1986 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması, 
önerge üzerindeki görüşmelerde konuşma sürelerinin 
25'er dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ortak şirketlerinden, bankanın, dolayısıyla dev
letin alacağı anapara ve faiz ne kadardır? 

2< DESEYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinden 
bugün, kaç tanesi verimli çalışmaktadır? Kaç tane
si faaliyetini durdurmuş, kaçı iflas etmiştir? 

3. Ülkemizin seçkin uzman kadrosunu muka
vele ile bünyesine alan DESİYAB'ın tutumu, özel
likle şirket yönetimlerine direkt veya endirekt mü
dahale eden üst düzey yöneticilerinin davranışları iş
letmelerin, rantabl çalışmamasına ve iflaslarına sebep 
olmaktadır. Kanımca, bu husus sayın hükümetinizin 
de yüksek malumlarıdır. Bu elim durum karşısında 
daha fazla vakit geçirmeden Saym Başbakanlık ile 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önlemleri ne
ler olacak, sorumlular hakkında herhangi bir işleme 
tevessül edilecek midir? 

4. DE&ÎYAB'ın -% 20 ortak olduğu, 1 200'den 
fazla üyesi bulunan bir işçi şirketi de Akdağ Deri 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.*d!İr. Yozgat îtinin Aikçakışla 
Köyünde Türkiye'nin en modern deri fabrikasına 
sahiptir. 

Elli milyon sermayeli şirketin, az gelişmiş Yoz
gat İlinde kurduğu modern fabrika 1978'de deneme 
üretimine geçmiş, ortaklarının yüzünü güldürmüş tür. 
Ne yazık ki fabrika 2 yıldır faaliyetini durdurmuş, 
yurt dışında çalışıp dişinden tırnağından artırdığı ta-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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sarraflarla meydana' gelen bu işletme, bugün çalışan
larına yol vermiş, kapısına kilit vurmuştur. 

Gerekli işletme kredisi 'verilmediği halde, yük
sek faizden dolayı bugün şirketi 7ÖG milyon lira 
borçlandıran, fabrikanın ikide tair satışına tevessül et
tiren, arzu ettiğinde şirket yönetimine etkili bir şe
kilde müdahale eden DESÎYAB üst düzey yönetimiy
le, temsilcisi şiriket yönetim kurulu üyeleri hakkında 
bir işlem yapılması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanı, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL <|Aükara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem milletvekilleri; Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul G'ökgün'ün sorularını cevaplandıraca
ğım. 

DESÎYAB'ın 3H .7.1985 tarihi itibariyle 53 şirket
te 19 304 747 000 liralık ortaklık payı mevcuttur. Bu 
53 şirketin toplam sermayesi 99 milyar 132 milyon 
liradır. Bu durumda, DESÎYAB'ın bir şirketteki or
talama iştirak nispeti yüzde 20 olmaktadır. 

DESÎYAB'ın ortağı bulunduğu şirketlerdeki kre
di miktarı 31.7.1985 tarihi Mbariylle 14 864 820 000 lira
dır. Bankanın toplam kredileri 19 541 408 758 lira olup, 
iştiraklerine kullandırdığı kredilerin oranı yüzde 76 
olmaktadır,) 

Sermayenin yüzde 51'inin Hazineye, yüzde 29'unun 
tüzel, yüzde 20'sinin gerçek kişilere ait olduğu 
DESÎYAB'ın iştirak ilişkisi içinde bulunduğu şirket
lerden olan 14 864 820 000 liralık alacağının, 
3 049 029 000 lirasını kredilere tahakkuk ettirilmiş 
faizlerim henüz tahsil edilmemiş olan kısmı oluştur
maktadır. 

îkinci sorunun cevabi': DESÎYAB'ın ortak oldu
ğu 53 şirketin durumu incelendiğimde; 46'sınm ça
lışmakta olduğu, 6 adedinin faaliyetine ara verdiği, 
1 tanesinin ise, Sosyal Sigortalat Kurumu priim ala
cağı tahsili için iflas talebi sonucu, iflas masasında 
olduğu görülmelktedir. iflas masasında olan tek şir
ket NASTAŞ'ın en büyük ortaklarından biri olan 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasıdır. 

Sayın mMetvekilitniZ'in üçüncü sorusunun ceva
bı: Ticaret Kanununun hükümlerine göre, hepsi ano
nim şirket şeklinde kurulmuş bütün iştiraklerdeki 
DESÎYAB ortalama payı yüzde 20'dir. Bankanın bu 
şirketlerdeki temsilini yönetim olarak kabul etmek 
mümkün değildir. DESÎYAB, şirketlerinin rantbl 
çalışmalarını sağlamak için araştırma, eğitim ve tek
nik yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
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Dördüncü sorunun cevabı1: Faaliyetine ara veri
len şirketlerden biri oliam Akdağ Deri Sanayii ve Ti
caret Anonim Şirketi, Yozgat İllinin Aıkdağmadeni İl
çesinin Akçaıkışla Köyünde deri işleme amacıyla ku
rulup; 1973 yılında yatırıma başlamıştır. 1.1.1982 ta
rihinde istetmeye açılan fabrikaya, Ankara - Yoz
gat ikarayolunun 35 kilometrelik bir stabilize şose 
ve 6 kilometrelik bir toprak yolla ulaşılmaktadır, 
Ulaşım imkânını sağlayan 6 küometrelilk yol şirket 
tarafından yaptırılmıştır. 

DESÎYAB'ın iştirakiyle ilişkisi, 1982 yılında, ser
mayenin 50 milyon liraya çıkarılmasında, satı'lıma-
yan hisse senetlerinin DESiîYAB'ça satın alınmasıyla 
başlamıştır. Bilahara, 1984 yılında tekrar artırılan 
sermayede, satılmayan '8 milyon 700 bin liralık his
se senedinin DESiîYAB'ça alınması sonucu, bankanın 
şirketteki payı yüzde 42,4 oranında yükselmiştir/ 

DESÎYAB'ın şirkete iştirak desteğine ilaveten açı
lan kredilerin tarih ve miktarları aşağıdaki tablo
da gösterilmektedir, sırasıyla söylüyorum: 

31.5.1977 tarihinde 14 milyon 342 bin lira yatı
rım maksadıyla kredi veriilmiş; 2.2.1978 tarihinde 
yine işletme maksadıyla 5 milyon 725 bin lira kre
di verilmiş; 20.5.1980 tarihinde, yine işletme mak
sadıyla 13 milyon 254 bin lira kredi verilmiş; 
20.5.1980 tarihinde erteleme yapılmış, 6 milyon 387 
bin lira; 15.9.1980 tarihinde işletme kredisi olarak 
64 milyon 779 bin lira ilave edilmiş ve 22.1.1982 ta
rihinde yine işletme kredisi olarak 95 milyon 341 
bin lira verilmiş; 30.12jl982 tarihinde fondan 20 mil
yon lira verilmiş ve 6.5.1983 tarihinde özel reeskont 
kredisi olarak da 184 milyon 440 bin lira kredi 
verilmiştir. Krediler toplamı, 414 milyon 268 bin 
liradır. Bu kredilerin 295 milyon 343 bin' liralık kıs
mı, vadelerinde geri ödenmemiş bulunmaktadır. 
Borçlarının yüzde 71'i muaccel hale gelmiş bulu
nan şirkete, acil ödemelerinde kullanılmak üzere, 
22.5.1985 tarihinde ilaveten 111 milyon 130 bin liralık 
kısa vadeli kredi tahsis edilmiştir. 

Bankanın kredi alacağınım dökümü ve toplam 
finansman desteği şu şekildedir: Vadesi gelmemiş 
müeccel alacaklar 287 milyon 538 bin lira, vadesi 
gelmiş muaccel alacaklar ise, 295 milyon 343 bin 
liradır; verilen ıkrediler toplamı ise, 582 milyon 881 
bin liradır, iştirak payı olarak da 21 milyon 200 bin 
lirayı ilave ettiğimiz takdirde, bankanın finansman 
desteği, toplam olarak 604 milyon 81 bin liraya var-
mıştıri 
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tün bunlara rağmen, Yozgat birinci derecede kalkın
maya muhtaç bir bölgedir. Yozgat'ı tanıyan gerek 
•iktidar partisi milletvekilleri ve gerekse de muhale
fet partisi mifletvekilleri olarak, bunun böyle oldu
ğunu hepimiz bilmekteyiz ve bu nedenle iktidarın, 
bugüne kadar büyük hizmetlerden faydalanmayan, 
kendi gücüyle çırpınan bu 'bölgeye, Yozgat'a yardım 
elini uzatması farttır, 

IBu bakımdan, Yozgatlılar ikendi imkânlarıyla ken
di evlatlarını evlerinden, yurtlarından, köylerinden 
ederek Almanya'ya gönderip, gurbetçilik yaptırmış
lardır. Onları çalıştırıp, onların sağlamış oldukları 
tasarruflarla 1 200 ortaklı bir şirket kurmuşlardır. 
Bu şirket başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu başarılı 
çalışmalarda DESİYAB'ın da büyük payı vardır. 
Sayın balkanın burada belirtmiş olduğu raikamlardân 
bunu da anlıyoruz. 

Akdağ Deri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, 
bankacı rehabilitasyona alınan firmalar arasındadır. 
Rehabilitasyon çalışma'liarı sonucu gerekli tedbirler 
alınarak, şirket en kısa zamanda faaliyete geçirile
cektir. Rehabilitasyon çalışmalarına paralel olarak, 
mevcut teknik darboğazların tespiti ^çin, Batı Alman
ya'dan getirilmesi kararlaştırılan uzmanın özellikleri 
belirtilmiş ve bir an önce göreve başlaması için il
gililere talimat verilmiştir. 

7 üyeden oluşan şirket yönetim kurulunda daha 
önce 2 kişi ile temsil edilen DO0SÎYASB, 5 ay önce 
yapılan şirket genel kurulunda, ortakların talebi üze
rine, 3 üye ile temsil edilmeye başlanmıştır. 

Rehabilitasyon çalışmaları: Darboğazı olan tüm 
şirketler için programlı bir şekilde bu çalışma sür
dürülmektedir. 

Akdağ Deri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketine 
verilen kredilere, bankaca, yüzde 15$ Me yüzde 38 
arasında değişen ve ticarî bankalarca uygulanan faiz 
oranlarına 'göre önemli oranlarda düşük yasal faiz 
haddi uygulanmaktadır, DOSİYAlB, tamamlanmış ya
tırımı ekonomimize kazandırmak amacını gütmekte
dir ve bankaca fabrikanın satışına hiçbir zaman te
vessül edilmemiştir. 

Yüce Meclisin hilğilerine arz ederim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gökgün, konuşmak istiyor musunuz öf en

dim?. 
ERTUGROL GOKGÜN {Aydın) — İzin verir

seniz Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun efendim. 

ERTUĞROL GOKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sayın bakana soruma ce
vap verdiği için huzurunuzda teşekkür etmeyi görev 
sayıyorum. 

Ben aslında bu konuyu, Yüce Meclis huzuruna 
getirerek zaman kaybetmemek için yazılı cevap ve
rilmesi maksadıyla sormuştum; ama İçtüzük gereği 
olarak konu huzurunuza gelmiş öldü. Böyle olunca 
da konunun önemini birkaç kelimeyle belirtmek za
ruretini duymuş bulunuyorum. 

Sayın bakanın vermiş olduğu müjdeli haberlerden 
dolayı son derece mutlu ve memnun oldum; ilgileri
ne teşekkür ederim. Bundan sonrası için de ilgileri
nin devamını huzurunuzda diliyorum. 

Yozgat'm ikinci derecede kalkınmada öncelik ta
şıyan bir bölge olduğu, daha önceki program çalış
malarında 'belirlenmiş ve yayınlanmıştı. Aslında bü-

itşçilerin tasarruflarına ilaveten DEStYAB'in ver
diği para ile fabrika kurulmuş; dağlar, ırmaklar, 
okyanuslar aşılmış; bütün engeller geçilmiş. Orta-
doğunun en modern deri fabrikası kurulmuş ve düğ
mesine basıldığı zaman hemen mal üretebilecek du
ruma gelmiştir. (Bizzat köylü vatandaşlar 160 dönüm 
arazilerini bağışlamak suretiyle büyük fedakârlık
larda bulunmuşlardır. Köyde dericilik konusunda ye
tiştirilen uzmanlar da fabrikanın yanı başında bek
lemektedirler; fakat işletme sermayesi olmadığı için 
fabrika bugün muattal vaziyettedir ve makinelerinin 
paslanıp işe yaramaz hale gelme tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

İşte, bu duruma son vermek üzere, konunun ik
tidar tarafından acele olarak ele alınması, hükümetin, 
Sayın Başbakanın ve bakanların bu konuya el uza
tarak harekete geçirilmesi için ve bu konuda bilgi 
almak üzere sorumu sormuştum, beklediğim ceva
bı da aldım; ancak kalkınmaya muhtaç, hizmete 
susamış Yozgatlı'lar da, bu fabrikanın biran evvel 
faaliyete geçirilmesini istemektedirler; gerek Ana
vatan Partili Yozgat'lı milletvekilleri ve gerekse mu
halefet milletvekilleri olarak biz de bunu hükü
metimizden ve sayın bakanlarımızdan bekliyoruz. 
Çünkü, bu önemli bir faaliyettir, 500 kişi çalıştıra
cak büyük bir istihdam merkezidir. 

Ayrıca, deri en önemli hammaddeyi teşkil eder, 
hayvancılığın gelişip kalkınmasına yardım eden önem
li bir unsurdur. Bugün kalkınmış ülkelerin refah
ları sarf ettikleri deri miktarıyla ölçülmektedir. Bu 
da dikkate alındığı takdirde, Yozgat gibi geri kal
mış bir bölgede, bu fabrikanın faaliyete geçirilme-
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siyle ne kadar önemli bir iş yapılmış olacağını tak
dirlerinize sunuyorum. 

(Müjdeli haberler veren sayın bakana huzurunuz
da tekrar tekrar teşekkür edıiyor, Yüce Meclise say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
'Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in^ Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydâna 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

BAŞKAN — 2 nci ve 3 üncü sıradaki, Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in, soruları, soru sahibi
min izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

ABD'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılamadığına iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir.: 
8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) 

'BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların er
telenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?... Yok, 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın,, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir» 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Adana Milletve
kili Cüneyt Canver'in, sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son ABD seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fi'M Sağlar'ın, tedavi nedenliyle yaptığı son 
ABD seyahatine ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok., 
Ertdenmliştir. 
12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikra Sağlar'ın, 

Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 1!2 nci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya (ilişkin Başbakandan sorusu vardır. • 

Sayın Fikri Sağlar?.., Yok. 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi (6/507) I 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, İçel M illet vekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına I 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. I 

Sayın Sağlar?... Yok. I 
Sayın Başbakan?... Yok. I 
Ertelenmiştir.1 
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 

Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) I 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel Milletvekilü Dur- I 
muş Fikri SağHar'ın, hükümet üyelerinin dış ülke- I 
lere yaptığı gezilere İDişkün Başbakandan sorusu var- I 
dır. 

Sayın Sağlar?... Yok.. 
Sayın Başbakan?... Yok, 
Ertelenmi#r,r 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, I 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi (6/509) I 

BAŞKAN — 6 nci sıradaki, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, sorusu, İçtüzüğün 97-nci mad- I 
desine göre eıtelenmiştür. I 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 
yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş- I 
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi (6/511) I 

ıBAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş'Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak | 
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Sayın. Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan 
devlet tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yok. 
Ertelenmiş tir} 

14. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Hatay Milletvekilli 
Abdurrahmaın Demirtaş'ın, soruisu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir, 

75. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/476) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çift
çilerin taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye 
mecbur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekecinin cevabı (6/477) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa 
fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fa
tura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sokmenoğlu?... Burada. 
Sayın Maliye ve Gümrük Balkanı?... Yok. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Ben cevaplandıracağım. 
BAŞKAN — Yerine cevap verecek sayın bakan 

burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın Ahmet Kurtcebe Alpıtemoçin tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi say
gıyla rica ederim^ 

'Mustafa Murat Sökmenoğlu 
1. Mahsulünü ta'ban fiyatına satamayan çiftçi

nin, fatura verirken piyasa fiyatının kabul edilme
mesi, vergide hakkaniyet prensibini zedelemez mi? 

2. 'Pamuk mahsulünü 190 TL. ye satan çiftçi, 
faturasını '239 TL. etkim ta'ban fiyatı üzerinden ver
mek mecburiyetin'de midir? 

3. Bütün mahsuller için piyasa fiyatı cari değil 
midir? 

4. Çiftçinin töalban fiyatı üzerinden fatura ver
meye ımecbur bırakılmaması hususunda ne gibi ted
bir alınmıştır? 

5. Vergide hakkaniyet prensibi çiftçi ve köylü 
için de cari değil midir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah 
Tenekeci buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ha
tay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun ürü
nünü piyasa fiyatına 'satan çiftçilerin ta'ban fiyatı 
üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı id
diasına ilişkin sözlü sorusuna cevap vermek için hu
zurlarınızdayım. 

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
46, 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca, ziraî kazanç 
ölçüleri, il ve merkez 'komisyonlarınca 3 yıl için tes
pit olunmakıtaldır. Ziraî Kazançlar "Merkez Komis
yonu söz 'konusu ölçülerin tespitinde, olağan şart
ları dikkate alarak, Türkiye'yi 10 ayrı coğrafî böl
geye ayırmış; takdirlerde bölgeler arasında dengesiz
liğe yol açmamaya; ayrıca iler arasında büyük fark
lılıkların doğmamasına azamî itinayı göstermiştir. 

Öte yandan, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyo
nunca ortalama satış fiyatının tespiti yapılırken, Ta
rım İşletmeleri Genel 'Müdürlüğü,. Proje Uygulama 
Genel Müdürlüğü, Koy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü ile, destekleme alımları yapan kamu kuruluşları-
nm çalışmalarından yararlanılmaktadır. Ayrıca, fi
yat takdirleri sırasında 3 yıllık bir zaman dilimi de 
göz önünde bulunduralmaktafdır. Çünkü, fiyatlar 
1984, 1985, 1986 yılları için geçerli olmakta ve bu 
fiyatlar, beyanname verme dönemine paralel olarak 
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bir yıl atlamaktadır. Diğer *bir ifade i e 1986 yılının 
fiyatları esas alınarak, tespit edilen gelir, 19*87 yı
lında beyan edilmekitedirv 

Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, pamuk fi
yatlarını 200 lira olarak tespit etmiştir. Oysa, pa
muk ürününe ilişkin destekleme alım fiyatları, 1985 
yılı Eylül ayı İçin. 232 lira, Ekim ayı için 239 lira, 
Kasım ayı için 246 lira, Aralık ayı için 253 lira ve 
1986 yılı Ocak ayı için de 260 lira olarak tespit 
edilmiştir. Görülüyor ki, merkez komisyonunun pa-

•mulk ürünü için takdir ettiği fiyat, destekleme ahm 
fiyatlarının altında kalmıştır. IBu nedenle, adil 'bir 
vergileme amacıyla, çiftçilerin ürünlerini kamu ku
ruluşlarına satmaları halinde, söz konusu kuruluşla
rın alımları vergilemede esas 'alınmakıtadır. Ayrıca, 
bu konuda çıkacak olan sorunların çözümü amacıy
la, satış fiyatı, resmî kuruluşlar veya birliklerce sap
tanıp, ilan olunan destekleme ataılan, ürünler için 
iner yıl açıklanan en son fiyatların esas alınması yo
lunda, 2213 sayılı Vergi Usul Kanununun 205 sayılı 
Kanunla değişik 49 uncu maddesinde değişiklik ön
görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, ıBazı 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Tasarısında, uygulamadaki sorunların çözü
münün yanı sıra, çiftçiler lehine bükümler de ge-
tirümişıtlir. Söz konusu tasarıda yer aldığı üzere, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesine 
eklenen fıkra ile, satış hâsılatlarının tamamı üzerin
den tevkif suretiyle Gelir Vergisi alınmış, çiftçilerin 
yıllık satış hâsılatları tutarına bakılmaksızın, götü
rü gider usulüne geçirilebilecekleri kararlaştırıilmışltır. 
Böylece, defter tutma, isteğe bağlı kılınarak, sadece 
beyanname vermek suretiyle, götürü gider esasına 
göre vergilerıdiriılmelerine imkân tanınmıştır. 

Ayrıca, aynı kanunun mükerrer 112 nci mad
desinde yapılan değişikliklerle, çiftçilerin sadece tev
kif yoluyla ödedikleri vergiler asgarî ziraî vergiler 
sayılmış, işletme 'büyüklüğü dikkate alınmak- suretiyle 
uygulanan asgarî ziraî vergi esası kaldırılarak, tev
kif yoluyla alınan vergi ile de yetmiıtmektedir. 

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2361 sayılı Kanunla değişik 112 nci maddesin
de, asgarî ziraî kazanç esası açıklanmış olup, bu 
madde hükmüne göre, çiftçilerin beyan ettikleri hâ
sılat ve giderlerin ziraî kazanç ölçüleri, ziraî ka
zançlar il ve merkez komisyonlarınca tespit edilen 
ölçüler esas tutulmak suretiyle hesaplanacak hâsılat 
veya giderlere göre 10 bin liradan fazla bir faddı-
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lık gösterdiği ve bu farklılık, mükellef tarafından 
haklı sebeplerle izah edilmediği. takdirde, mükellef 
beyanı yerine vergi incelemesi sırasında, ziraî kazanç 
ölçülerine göre tespit edilen hâsılat ve giderler esas 
alınacaktır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Gelir 
Vergisi sistemimiz beyan esası üzerine kurulmuştur. 
Diğer bir anlatımla, vergileme, mükellef beyanına 
dayanılarak yapılmaktadır; ancak, yukarıda değindi
ğimiz gibi, taban fiyatı 200 liranın üzerinde tespit 
ve ilan edilen bir ürünün, piyasada normal şartlar
da, bu fiyatın altında satılması düşünülemez. Normal 
şartların dışında, ziraî ürünün, yağış, hastalık ve ben
zeri nedenlerle düşük kaliteli olması halinde, çiftçi
lerin, ürünlerini, 'belirlenen 'taban fiyatın altında tüc
cara satmaları tabiîdir. Bu durumun belgelendirilme
si halinde, kanunun da öngördüğü gibi, uygulamada 
mükellef beyanı esas alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Bakan. 
Sayın Sfökmenoğlu, söz istiyor musunuz? 
Buyurun efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMBNOĞUU (Hatay) — 
Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçilerimizin 
ürünlerini, satamadığı taban fiyat üzerinden vergi
lendirilmesi meselesi için, vermiş olduğum önergeye 
cevap veren sayın bakana huzurlarınızda teşekkür 
ederim. 

Ancak, yeni çıkan kanunla, çiftçilere büyük ko
laylık getirilmişse de, eski kanundaki uygulamadan 
ötürü Türk çiftçisi bu sene mağdurdur. Vergide en 
önemli prensip olan hakkaniyet prensibi, bu şekliy
le zedelenımektedir. Bir taraftan, serbest piyasa eko
nomisini ülkede yerleştirmeye çalışacak ve tatbik 
edeceksiniz, diğer taraftan da kooperatiflere ve Top
rak Mahsulleri Ofisine, birliklere, çiftçinin mahsu
lünü sattırmak için tedbir alacak ve serbest piyasa
da teşekkül etmiş olan fiyatlara; mahsulünü satan 
çiftçiye de, «Taban fiyattan aşağı satamazsın ve ver-
gilendMlemezsin» diyeceksiniz. İşte, yanlışlık bura
dadır. Çiftçi veya esnaf ya da tüccar, malını sata
madığı fiyattan vergilendirilemez. Nasıl ki, serbest 
piyasada taban fiyatından fazla bir fiyat teşekkül et
tiğinde faturayı yüksek kabul ediyorsanız; düşük fi
yatı da kabul etmek mecburiyetindesiniz. 

Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve vergi
deki adaletin sağlanmasını bir kere daha talep eder, 
hepinizi saygı ile selamlarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen-
oğlu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün sorusu İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertdlenımiştiır. 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir ga
zetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BAİŞKAN— 18 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş' 
da yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişitir, 
19. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Muralt Sökmenoğlu'nun sorusu içtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

20. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demlr-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

BAŞKAN — 20 nci sıradaki, Hatay 'Milletvekili 
Abduıralhman Demirtaş'ın, sorusu soru sahibinin izin
li olması sebebiyle ertelenmiştir. 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Erzurum 'Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durduru-
'lamayış nedenine ilişkin Başbakandan sorusu var. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu

nanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 
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23. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, is
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir, tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 22 ve 23 üncü sıralardaki, Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in, soruları soru sahibi
nin izinli olması sebebiyle ertelenmişlerdir. 

24. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

BAŞKAN — 24 üncü sıradaki İstanbul Millet
vekilli Feridun 'Şakiır Öğünç'ün, sorusu soru sahibi
nin izinli olması sebebiyle ertelenmişitir. 

25. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Eskişehir Millet
vekili 'Mehmet Nuri Üzerin, Başbakanlıkta görevli 
bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına 
politik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Üzel?., Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta-
rum - îş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Diyarbakır Mlifflet-
veklil Kadir Narin'in, Tarım - îş Sendikası Şube 
Başkanının, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Ensti
tüsü Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddia
sına ilişkim' Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır.' 

Sayın Narin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve 
görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/545) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Erzurum Milletve
kili HMmi Nalbantoğlu'nun, yurt dışında teşkilatı bu-
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lunan bakanlıklara ve görevli personele ilişkin Baş
bakandan soırusu vardır. 

ISayın Nallbantoğlu?., Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek 'ba

kan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımıın, Başbakan tarafından yazı

lı 'olarak yanıifclanımasına iaracıiltğınızı iarz ve rica ede
nim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Şu anda dış .ülkelerde hangi bakanlık-

larımızın teşkilatları var ise bunların yerleri ile teş
kilatta çalışaniarııı adları ve 'görevleri ile aldıkları 
ücretlerin listeler 'halinde bildirilmesini; tahsilleri ve 
lisan bilip bilmedikleri? 

Soru 2. Konu bakanlık teşkilatları için, çalıştık
ları üDke illerinde alınmış ya da kiralanmış bir ka
mu binası var mıdır? Var ise hangi yida alınmıştır? 
Değeni kaç TL.'dır? Alınmamışsa, bina kiralık ise, 
hangi yılda kaç TL.'sına kinallanmıştır ve o tarih
ten beri yıllar itibariyle kiraları kaç TL. olmuştur? 

(Her bakanlık için ayrı ayrı dosyalar halinde) 
BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Bakanı Sa

yın Kâzım Oksay, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum Millet
vekili Sayın Nalbantoğlu'nun Başbakanımıza yönelt
tiği ve kendileri tarafından, adına cevaplayacağım 
sözlü sorunun cevaplarını ifade ediyorum. 

Bakanlıkların dış ülkelerde bulunan personel sa
yısı, 3 670'tir. Bunun dağılımı kuruluşlar itibariyle, 
şöyledir : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığın
da 133, bana bağlı kuruluşlarda 37, Sayın Mesut Yıl-
maz'a bağlı kuruluşlarda 19, Sayın Tınaz Titiz'e bağ
lı kuruluşlarda 1, Millî Savunma Bakanlığında 288, 
Dışişleri Bakanlığında 2 778, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığında 17, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığında 34, Bayındırlık ve tskân Bakanlığında 12, 
Ulaştırma Bakanlığında 267, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığında 4, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığında 43, Kültür ve Turizm Bakanlığında 37 
kişidir. 

ve kişi bazında bir talepleri varsa, bunu yerine getir
menin gayreti içerisinde bulunacağımız tabiîdir. 

Dış teşkilatlarımız için yurt dışında satın alınan 
veya kiralanan taşınmaz mallarla, evvelce satın alı
narak kamu binası haline dönüşen, her çeşit gayri-
menkuller de yine güvenlik önlemleri dolayısıyla açık
lama imkânı olmadığını takdirlerinize arz ediyorum. 
Esasen, istenilen bilgiler, yurt dışında teşkilat ve per
soneli bulunan her bakanlık için kendi bütçelerinin il
gili fasıllarında ayrıntılı olarak mevcut bulunmakta
dır. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, önergeniz üzerinde konuşmak 

istiyor musunuz? 
HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Çok kısa olmakla beraber, sayın bakanın verdiği 
cevaba teşekkür ederim. Zira, yazılı olarak cevaplan
dırılsın diye önerge vermiştim; fakat günü geçtiği için 
sözlü soruya çevrildi. Sözlüde de ancak bu kadar ce
vap vermek imkânı var; bunu da takdir ediyorum. 
Ancak, dış ülkelerde 3 670 personel olduğunu ve bu
nun Başbakanlığa bağlı devlet bakanlıklarında şu ka
dar, diğer bakanlıklarda da şu kadar olmak üzere da
ğılmış olduğunu hepimiz dinledik. 

Bu bakanlıkların dış ülke teşkilatları kadroları 
- ki, esası Dışişleri Bakanlığının teşkilatı olup öteden 
beri var, diğerleri zaman zaman kuruldu, bilmiyoruz -
acaba ihtiyaçtan dolayı mı tahsis edilmiş ve gönde
rilenler de ihtiyaçtan dolayı mı gönderildi, yoksa bir 
kayırma mı vardır, onu da bilmiyoruz. Bu hususta, 
sadece bu hükümet zamanında yapılan atamalar için 
değil, bundan Önceki, diyelim ki, ta 1923'den beri 
bu konu üzerinde kafa yorulmuş mudur, ben hiç emin 
değilim. Bu bakımdan, ilk önce üzerinde durulması 
gereken konu bence budur. 

Tabiatıyla, lisan ve tahsilleri ile aldıkları para
ların miktarı hakkında bu kadar geniş personel için 
burada detaylı olarak bilgi verilemezdi; fakat hiç ol
mazsa 2, 3, 5, 10, 15'i hakkında bir bilgi verilebi
lirdi. Biz de bu bilgi ve rakamlara bakarak orada al
dıkları para ne kadardır, yurt içindekilerin aldıkları, 
ne kadardır; bu bakımdan da bilgimiz olsaydı iyi 
olurdu. «Helal olsun» mu deseydik, «Haram olsun» 

Dış görevlerde bulunan devlet memurlarımızın yer
leri, isimleri, görevleri, ücretleri, tahsilleriyle, lisan 
durumlarının bu detayda açıklanmasına imkân ol
madığını takdirlerinize arz ediyorum. Ancak, kuruluş 
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mu deseydik, onu hiç olmazsa bir vicdanımıza danış-
saydık derim. 

Benim temennim, bu şekilde, sözlü soru şekline 
dönen yazılı sorularımız da olduğuna göre, badema, 
hiç olmazsa sıradan cevaplandırılsa da, biz de hazır
lığımızı buna göre yapsak önceden gündeme girmiş 
sözlü sorularda hazırlanıyoruz da, böyle sümetteda-
rik sözlüye çevrilen yazılı sorular için pek bir hazır
lığımız olmuyor. Zira, zaten verilen cevap, yazılı so
ruda istediğimiz cevabın, belki, yüzde l'i oluyor; 
«Üzerinde ne konuşacaksın» diye insan kendi kendi
ne düşünüyor. «Bu kürsüye çıkayım mı, çıkmayayım 
mı» diye tereddüt ediyor. Onun için, böyle şaşırtma
calar olmasa, iyi olur kanısındayım. 

Diğer temennim ise, dış ülkelerdeki teşkilatımızın 
yeniden gözden geçirilmesi gereği vardır diyorum. 
Eğer kendileri de buna inanıyorlarsa, bu reformist 
hükümetten bunu bekliyorum, temenni ediyorum. 

Bu temenni ile hepinizi sevgi, saygıyla tekrar se
lamlar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim- Sayın Nalbantoğ-
lu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

28. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki isçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

BAŞKAN — 29 uncu sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, sorusu, içtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim 
hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/531) 

31. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 
Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/532) 

BAŞKAN — 30 ve 31 inci sıralardaki, Şanlıurfa 
Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, soruları, soru sahibi
nin izinli olması sebebiyle ertelenmişlerdir. 
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32. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Manisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/533) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki, Manisa Milletve
kili İsmet Turhangil'in, sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

33. — Aydın Milletvekili Ertuğrut Gökgün'ün, 
Kuşadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilme-

. yiş nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Aydın Milletve
kili Ertuğrul Gökgün'ün, sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, di
zel motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/536) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in, sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

35. — Hatay Milletvekili Abdurrahman D emir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 

BAŞKAN — 35 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetiriin, 
Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/538) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum - Osmancık Karayolunun 
trafiğe açılmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Baka
nından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Çetin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

37. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı 
ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, bazı ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki 
taban fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, ı 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci \ 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi ile | 
Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkadaşı
nın aynı mahiyetteki Kanun teklifi ve Adalet Ko- I 
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (Ş. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek).(l) I 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek- I 
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bolü- I 
müne geçiyoruz. I 

1 inci sıradaki, Antalya Milletvekili Ali Dizdar- I 
oğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve I 
178 inci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun I 
teklifi ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 I 
arkadaşının aynı mahiyetteki Kanun teklifinin gö- I 
rüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. I 
Genel Kurulun, 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşi

minde, teklifin 1 ve müteakip maddeleri, önergeler- I 
le birlikte, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre komis
yona verilmişti. Komisyonun bu konuda yeniden ha
zırladığı rapor ve metin, 82'ye 2 nci ek sıra sayısı ile I 
basılıp dağıtılmıştır. 

Şimdi, komisyonun yeniden düzenlediği 1 inci I 
maddeyi okutuyorum : I 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci I 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi I 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 175 inci I 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş- I 
tir. 

Madde 175. — Her kim semavî dinlerden birine I 
ait dinî işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasını I 
men veya ihlal ederse altı aydan bir yıla kadar ha- I 
pis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır I 
para cezası ile cezalandırılır. I 

Eğer bu fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, I 
tehdit veya hakaret vaki olmuş ise, faili bir yıldan I 
iki yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya I 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. I 

(7) 82 S. Sayılı basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim tutanağına; 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
basmayazı 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim tutana
ğına; 82'ye 2 nci Ek S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

Her kim Allah'a veya semavî dinlerden veya bu 
dinlerin peygamberlerinden veya mukaddes kitapla
rından veya mezheplerinden birine hakaret ederse; 
bir kimseyi dinî inançlarından veya mensup olduğu 
dinin emirlerini yerine getirmesinden veya yasakla
rından kaçınmasından dolayı kınar, tezyif veya tah
kir eder yahut alaya alırsa altı aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci ve üçüncü fıkralarda yazılı suçlar basın 
ve yayım suretiyle işlenirse cezalar bir misli artırıla
rak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alan arkadaş
ların isimlerini okuyorum : 

SHP Grubu adına Sayın Coşkun Bayram; MDP 
Grubu adına Sayın Rıfat Bayazıt. 

Şahısları adına : Sayın Musa Ateş, Sayın Rıfat 
Bayazıt. 

SHP Grubu adına Sayın Coşkun Bayram?.. Yok. 

MDP Grubu adına Sayın Rıfat Bayazıt, buyurun 
efendim. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 11.10.1984 tarihli birleşimde, sıra sayısı 82'ye 
1 inci ek teklif üzerinde görüşlerimi etraflı bir şekil
de arz etmiştim. Teferruatı, o güne ait tutanaklarda 
mevcut olup, bu birleşimdeki görüşme üzerine teklif 
komisyona iade edilmiş, tenkit ve öneriler üzerinde 
esaslı bir değişiklik yapılmadan, aynı şekilde yine 
sıra sayısı 82'ye 2 nci ek olarak teklif huzurunuza 
getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Başbakan Turgut 
Özal imzasıyla 11 Temmuz 1984 tarihinde yüce Mec
lise gelen 103-232 sayılı yazıda, Kanun üzerinde uy
gulamadaki aksaklıkları da düzeltmek maksadıyla, 
kısa zamanda hükümette çalışmalara başlanacağı ve 
Ceza Kanununun bütünlüğü ve ceza miktarları ara
sındaki uyumun bozulmaması için, bu teklifin de ya
pılacak çalışmalarla birlikte değerlendirilmesini sağ
lamak üzere, bekletilmesi uygun olacağı bildirilmiş 
ve esasen Adalet Bakanlığında, Ceza Kanunun tümü 
üzerinde bir komisyon çoktan beri çalışmaya başla
mış ve hayli de ilerlemiştir. 

Pek yakında, Türk Ceza Kanunun, tümüyle, mo
dern ceza ilminin ışığı altında, tatbikatçıların ve 
emeklerinin de mahsulü olarak meydana getirilecek 

— 300 — 



T. B. M. M. B : 58 

esasların yakında huzurunuza getirileceğini ümit edi
yorum. 

Aceleye ne lüzum vardır? ilim yoluyla gelecek 
değişiklikleri bekleyelim. 

Türk Ceza Kanunun 175 ve 176 ncı maddelerin
deki yeni düzenleme, semavî dinlerden birine karşı 
vaki hakaret suçlarını cezaî müeyyide altına almıştır. 
Halbuki, dinler semavî ve beşerî dinler olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. 

Semavî dinler : îlk peygamber-Hazreti Adem'den 
bu yana Musa, Isa ve Hazreti Muhammed gibi pey
gamberler aracılığıyla bildirilen Tanrısal buyruk ve 
kurallar dizisidir. Bunlara üç büyük örnek Musevi
lik, Hıristiyanlık ve Müslümanlıktır. 

Beşerî dinler: Totemizm, Brahmanizm ve Budizm 
gibi dinlerdir ki, bunlar insan duygusu ve düşüncesi
nin bulduğu dinlerdir. Japonya'nın millî şuurunu di
le getiren, Şihto dinidir. 

Görülüyor ki, muhtelif milletlerin ayrı ayrı din
leri vardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
18 inci maddesi, Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 9 
uncu maddesi, Anayasamızın 24 üncü maddesi, vic
dan hürriyetini teminat altına alırken, yalnız sema
vî dinleri teminat altına almamış, tefrik yapmaksı
zın, bütün dinleri teminat altına almıştır. Teklifteki 
bu tefrik, Anayasamızın 24 üncü maddesine aykırı 
olduğu gibi, 1948 yılında kabul edilmiş bulunan Bir
leşmiş Milletler insan Hakları Evrensel Beyanname
sinin 18 inci, 1950 tarihinde kabul edilmiş bulunan 
Avrupa Sözleşmesinin 9 uncu maddesine de ters 
düşmektedir. 

Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. 
Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmayan ve 
devletçe de yasaklanmamış bulunan din, devletçe ta
nınmış din anlamına gelir. Bu konuda Ceza Kanunu
muzun mehazı olan İtalyan Ceza Kanununun Majno 
şerhinde (Cilt 2, sayfa 88 - 89, madde 140) sarahaten 
açıklama vardır. Tecavüz bir şahsı hedef almışsa, 
şahsın şikâyeti üzerine, Ceza Kanunumuzun 2 nci ki
tabının, 9 uncu babının 7 nci faslında, cezaî mü
eyyidesi bulunmaktadır. Nitekim Ceza Kanunumu
zun mehazı olan İtalyan Ceza Kanununun 141 inci 
maddesinde, herkesin, devletçe tanınmış dinlerden 
birini tahkir maksadıyla, o dinin mutekidini alenen 
tezyif ederse, müddei şahsın müracaatı üzerine, 1 
seneye kadar cezalandırılacağı öngörülmüştür. 

Teklifteki maddelerde yeni yeni suç oluşturul
ması hatalıdır. Teklifin kabulünden sonra, yeni yeni 
açılacak kamu davaları, Anadolu köylerini ve hatta 

û . 1 4 1986 O : 1 

bütün memleketi birbirine düşürecektir. Şeklî bir suç 
ihdası mevzubahistir. Cezalar az bulunuyorsa, esas 
kanun maddelerinin bütünlüğünü ve cezalar arasın
daki uyumu bozmadan, artırılabilir. Nitekim, bugün
kü gündemde yer alan Sayın Nuri Korkmaz'ın 365 
sıra sayılı kanun teklifinde, Türk Ceza Kanununun 
243 ve 245 inci maddelerinde değişiklik istenilmekte 
ise de, yüce komisyon, Başbakanlığın yukarıda bah
settiğim gerekçesine iştirak ederek, bu teklifi reddet
miş ve Adalet Bakanlığında bu konu ile ilgili olarak 
kurulan komisyon çalışmalarının neticelenmesini ar
zu etmiştir. 

Komisyon, bir taraftan böyle bir teklifi, aynı 
mülahaza ile-reddediyor; bir taraftan da, komisyon 
başkanı tarafından hazırlanan bir teklifi kabul edi
yor. 

Sayın Adalet Bakanının, arz ettiğim nedenler ve 
bilhassa hükümetin isteği doğrultusunda, bu teklif
leri istemesi, yüce Meclisin de bu istek üzerinde bir 
karar vermesi, hükümetteki fikir birliği bakımından 
daha uygun olur kanısındayım. 

iki defa komisyona iade edilen, Danışma Mec
lisinde de muhtelif safhalar geçiren bu kanun tekli
finin, ayrı şekilde ve tekrar tekrar getirilmesi, diğer 
taraftan, Adalet Bakanlığında Ceza Kanunu üzerinde 
çalışmalar varken, doğru değildir. Esasen, hükümet 
görüşü de bu merkezdedir. Teklife ait maddelerin 
bu nedenlerle reddi görüşünde olduğumuzu arz eder, 
hepinize sonsuz saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Coşkun Bayram?.. Yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efen
dim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Ben de söz iste
miştim efendim. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Ben de söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, komisyonun 
önceliği vardır efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve Adalet Komisyonunda üçüncü kez 
görüşülerek huzurlarınıza gelen, Türk Ceza Kanunu
nun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifinin benzeri bir kanun 
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teklifi de, evvelce Danışma Meclisi Üyesi Sayın Meh
met Pamak ve 10 arkadaşı gafından da verilmiş 
olup, 20 Aralık 1982 tarihinde Danışma Meclisi Ada
let Komisyonunda, «Komisyonun mesaisini aşan ge
niş kapsamlı bir önilmî araştırmayı gerektirir» ge
rekçesiyle, teklif, maddelerine geçilmeden tümüyle 
reddedilmişti. 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Nisan 1983 
tarihli 85 inci Birleşiminde, redde dair komisyon ra
poru reddedilerek, teklif, İçtüzüğün 75 inci madde
si uyarınca, komisyona iade edilmişti. Teklif daha 
sonra, Danışma Meclisi Adalet Komisyonunun 27 Ma
yıs 1983 tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı temsil
cisinin de katılmasıyla tekrar görüşülmüş ve GeneL 
Kurul çoğunluğunun. temayülüne uyularak, esas te
keler itibariyle, oy çokluğu ile kabul edilmiş, mad
deler üzerinde bir kısım düzeltme ve değişiklikler ya
pılarak, komisyon raporu Danışma Meclisine gönde
rilmiş ve 22 Haziran 1983 günlü 123 üncü Birleşimde 
kabul edilmişse de, kanunlaşamamıştır. 

Teklifle ilgili maddelerin değiştirilmesi ve kanun
laşması için büyük emeği geçen ve teklifinden yarar
lanılan. Danışma Meclisi üyesi Sayın Mehmet Pamak 
ve arkadaşlarına huzurlarınızda şükranlarımızı sun
mayı bir borç biliriz. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; kanun teklifinin, 
Türk Ceza Kanununun sistematiğini ve kanun tekni
ğini bozmadan getirilen birtakım değişiklikler ve 
müeyyideler içerdiği malumlarınızdır. Yüksek malum
larınız olduğu üzere, Türk Ceza Kanununun 175 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tek
lifi, ilk defa 17 . 2 . 1958 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülmüştür. Türk Milleti böyle 
bir*değişikliği uzun süredir beklemektedir. 

Halen yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanununun 
175 incıi maddesi, din ve mezheplerden birinin tezyif 
ve tahkirini yalnızca neşir yoluyla yapılması halinde 
cezaî müeyyideye bağlamıştır. Bu hüküm, son derece 
yetersiz kalmakta olup, neşir yolu dışında da dinin 
alenen tezyif ve tahkiri halinde toplum büyük öl
çüde rencide olmaktadır. Ayrıca, din ve mezheplerin 
tezyif ve tahkirinin suç kabul edilmemesi, yıllardan 
beri toplumumuzda çok büyük bir eksiklik olarak gö
rülmektedir. 

Halihazırda yürürlükte bulunan Türk Ceza Ka
nununun 175 ilâ 178 inci maddelerine ilişkin suçlarda 
kastın ispatı çok güç ve hatta imkânsız bulunduğun
dan, bugünkü uygulamada tezyif ve tecavüzler, maa
lesef beraatle neticelenmektedir. 
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Türk Ceza Kanununun 175 ilâ 178 inci madde
lerinden açılan kamu davalarının sayısı 1977 yılında 

I 108, 1978 yılında 119, 1979 yılında 132, 1980 yılında 
114, 1982 yılında 113 ve 1983 yılında 73 olup, açılan 
bu kamu davalarının tamamına yakın bölümü - bi
raz önce arz ettiğim nedenlerden dolayı - beraatle 
neticelenmiş bulunmaktadır. Tezyif kastı aranmaksızın 
failin tecziyesine gidilirse, ancaik o takdirde din teca
vüzden korunmuş olacaktır. Bu nedenle teklifin ka
nunlaşmasıyla, mukaddesatımızın temeli, insanlığımı
zın esası, dinimizin ve ahlakımızın bekasının teminatı, 

. büyüklere saygımızın sembolü ve ruhu, canı ve özü 
olan Allaha, peygambere, kutsal kitaplara, imana, 
dine ve dince kutsal sayılan değerlere küfür, hakaret 
ve tezyif önlenecek, uzun süredir ihmal edilen büyük 

j bir kanunî boşluk, hukukî boşluk doldurulmuş ola
caktır. 

ıSayın Başkan, değerli üyeler; Anayasamızın 24 
üncü maddesinde yer alan din ve vicdan hürriyeti, 
temel hak, ve hürriyetlerin başında yer almaktadır. 
Bu madde hükmüne göve hiç kimse dinî inanç ve ka
naatlerinden dolayı kınanmamak'tadır. Ancak, inanan 
bir kişiye karşı yapılan hakaretlerin en tesirlisi ve en 
aşağılayıcısı da, inançlara, dıine ve dinî hissiyata ya
pılmış olanlardır. Bu tür fiiller, Allah'a, peygamber-

I lere ve mukaddes değerlere inanmış, iman getirmiş 
insanlarda derin yaralar açmaktadır. Yüce Türk Mil
leti Allah'a, peygamberine ve dinine inanan bir 
millet olmanın verdiği güçle ve büyük bir inanç 

I birliği içinde, bayrağıyla, ülkesiyle, millî değerleriyle 
ve tarihiyle asırlardır parçalanmaktan kurtulmuş ve 
her türlü ideolojileri mağlup etmiştir.. Devlet dinî 
inanç ve kanaat hürriyetlerinin teminatıdır. Bunlara 

I yönelecek saldırıları önlemek devletin görevidir. 

Anayasamızın 24 üncü maddesinde yer alan «Kim
se dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz» 
hükmünün, artık cezaî bir teminata kavuşturulması 
anayasal bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 
Türk Ceza Kanununun teklifimizle ilgili maddeleri, 
dinî inanç ve kanaat hürriyetini koruma amacına yö
nelik maddelerdir. 

Mukayeseli hukuk yönünden konuyu incelediğimiz
de görürüz ki, 1889 İtalyan Ceza Kanununu mehaz 
almış bulunan Ceza kanunumuz bu konularda yeter
siz kalmış, bugüne kadar Türk Ceza Kanunu 30' 
dan fazla değişikliğe uğramış bulunmasına rağmen, 
bu maddelere dokunulmamıştır. Mehaz İtalyan Ceza 
Kanununu tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, 1930 yı-

I lında yapılan değişiklikle ulûhiyyete veya devletin 
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resmî dininin timsallerine veya bu dinde ta'zim edi- | 
len kimselere tahkir edici sözlerle küfür etme hali, I 
724 üncü maddesinde müeyyide altına alınmak sure- I 
tiyle 1889 Kanununun eksikliği giderilmiştir. Al- I 
man Ceza Kanununun 1953 yılında değiştirilen 166 I 
ncı maddesinde, «Her kim Allah'a karşı alenen kü- I 
fürle hitap ederek rezalet çıkarır veya dinî.müessese- I 
leri veya dinî merasimleri alenen talhkir eder veya ki- I 
lisede veya dinî topluluğa ayrılan yerde alenen tan- I 
kir edici fiiller işlerse, üç yıla kadar hapis cezasıyla I 
cezalandırılır» hükmü yer almaktadır. 1939 tarihli 
isviçre Ceza Kanununun 261 inci maddesinde, «Her-kim I 
alenen başkasının dinî inancını, özellikle Allah'a olan I 
inancını talhkir veya dinî inancıyla alay ederse 
veya dince mukaddes tanınan şeylere saygısızlık I 
ederse, hapis cezasıyla cezalandırılır» hükmü yer al- I 
maktadır. 15 Temmuz 1912 tarihli ve 159 numaralı 
Kanunla İslâm Dinini resmen tanıyan lâik Avustur- I 
ya Cumhuriyetinde, Hanefî Mezhebine bağlı İslam I 
Dinî mensupları, hukukî mevzuat açısından muh
tariyet esasları ilkeleriyle kendi kendine otonom bir I 
şekilde idare etme hakkını kazanmış ve Avusturya Ce
za Kanununda, dine karşı yapılan tecavüzler hakkın- I 
daki müeyyideleri düzenleyen kanunun 122, 123 ve I 
124 üncü maddelerine göre, bir seneden beş ve on I 
seneye kadar ağır hapis cezası getirilmiş bulunduğunu I 
görmekteyiz. I 

Görülmektedir ki, genelde bütün ülkelerin kanun-. 
lan, din ve vicdan hürriyetinin bir neticesi olarak, I 
dinlerin yanında Allah'ı ve dince mukaddes sayılan I 
mefhumları korumakta ve bunların alenen tahkir ve 
tezyifini ağır müeyyideler altına almış bulunmakta- I 
dır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; biz de I 
yüksek huzurlarınıza getirmiş bulunduğumuz teklifle, 
başka ülkelerce 60,70 yıl önce yapılmış bulunan de
ğişiklikleri düzenleyerek, Tüfk Ceza Kanununun 175 I 
ilâ 178 inci maddelerine işlerlik kazandırarak, bu gibi 
fiillerin cezasız kalmamasını ve en azından maksada 
uygun bir ceza ile cezalandırılmalarını amaçlamış J 
bulunmaktayız. Böylece, din ve vicdan hürriyetlerini 
daha iyi koruyabilmek için, Allah'a, semavî dinlere ve I 
bu dinlerin peygamberlerine, kutsal kitaplarına, mez
heplerine hakaretlerin cezaî müeyyide altına alınması, 
ve insanın kişilere sahip çıkılarak, millî birlik ve be
raberliğin pekiştirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Teklifin getirdiği değişiklikle gerek hukukî mev
zuat açısından, gerek Anayasa açısından herhangi bir I 
çelişki söz konusu değildir. Arz ettiğimiz gerekçeler | 
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makul ve mukayeseli hukuk yönünden uygundur. 
«Dinde zor yoktur» prensibine aykırı değildir. Lâiklik 
ilkesine aykırılık yoktur. Ohrevî ve ahlakî, ilahî ve 
ahrete taalluk eden müeyyidelerle de çelişkili değil: 

dir. Hukuk tekniği ve hukuk sistemi açısından da 
herhangi bir engel söz konusu değildir. Hukukun te
mel kuralına aykırılık da yoktur. 

Müslüman, imanlı, dindar ve maneviyatı çok yük
sek bir millet olan Türk Milletinin ve yüce Genel 
Kurulunuzun hissiyatına tercüman olduğum inancıyla 
yüce kurulunuzu saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. 
Sayın Coşkun Bayram?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Musa Ateş, Sayın Rıfat Ba-

yazıt, Sayın Bahriye Üçok söz istemişlerdir. 
Sayın Musa Ateş, buyurun efendim. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifinin 
1 inci maddesiyle değiştirilmesi istenilen Türk Ceza 
Kanununun 175 inci maddesinin düzenlenmesindeki 
bazı ilave ve deyimlere karşı olduğum için, yüksek 
huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın üyeler, karşı olduğum konular şunlardır; 
1. Allah'ı savunma gayretine, 

2. Semavî dinler deyimine ve onları savunma 
gayretine, 

3. Meşru olmayan mezheplerin meşrulaştırılma-
sına, 

4. Hapis cezalarının gereğinden fazla artırılması
na, 

Şöyleki; 

1. Allah külü şeye kadirdir, O'na isyan eden
leri, o, celalî sıfatıyla ıslah veya yok eder; bilinenden 
beri nice kavimleri yok ettikleri gibi, O'nun gücü her 
şeye yeter. Biz kulların O'nu savunmaya hiçbir ihti
yacı yoktur. Bu gibi gayretlere girmek, 'O'nun ilahî 
hikmetlerine inanmamak gibi bir davranış olmaz mı? 
Bu nedenle «Allah» adının tekliften çıkartılmasını 
öneriyorum. Kaldıki, mukaddes kitapları Allah'ın ke
lamı olarak kabul ederseniz, onlar da Allah'ın ilahî 
hikmetlerinin teminatı altındadırlar. Bu nedenle, onla
rın buyruğuna uymayanları Allah celalî sıfatı ile ce
zalandırır; o kelamlara sıdk ile bağlanıp, uyanları da 
cemalî sıfatı ile mükâfatlandırır. Bizlerin savunma
larına onların da ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle 
maddedin «semavî» deyiminin çıkarılmasını öneriyo
rum. Affedersiniz burada bir yanlışlık oldu... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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»BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSA ATEŞ (Devamla) — 2. «Semavî dinler» 

demek gökten inen dinler demektir. Bu yanlış bir ta
nımlamadır. Uzay biliminde sonsuz olan bir evren 
vardır. Sonsuz olan evrenin «altı üstü» diye bir şey 
yoktur, olamaz da. Bu deyim çağdışıdır ve yanlıştır. 
Kaldıki,, mukaddes kitapları Allah'ın kelamı olarak 
kabul ederseniz, onlar da Allah'ın ilahî hikmetlerinin 
teminatı altındadırlar. Bu nedenledir kıi, onların buy
ruğuna uymayanları Allah celali sıfatı ile cezalandı
rır, bu kelamlara sıdk ile bağlı olanları da Cenabı Hak 
mükâfatlandırır. Bizlerin savunmasına, onların da ih
tiyaçları yoktur. Bu nedenle maddede geçen «semavî» 
deyiminin de çıkartılmasını talep ediyorum. 

Üçüncüsü ise mezheplerdir. Bunlar : 
A) Kur'an'ın buyruğuna, 
B) Hazreti Mulhammed'in sözlerine, 

C) Anayasamızın genel esaslarını teşkil eden 2 
noi maddesine, 

D) İnsan haklarına ve de hukukun esaslarına, 
Aykırı icatlardır. 
Bunları açıklamak gerekirse : 
A) Kur'an'ın Rûm Suresinin 32 nci, Âli Imran 

Suresinin 103 üncü, En'am Suresinin 159 uncu, Baka
ra Suresinin 191 inci, Râd Suresinin 25 inci ayetlerin
de ve daha birçok ayetlerinde Birlik ve bütünlük sa
vunulur. İkilik yaratanların, bozgunculuk yaratanla
rın en ağır cezalarla cezalandırılacağı buyurulur. 
Kur'an'ın kesin buyruğu böyle iken, - bölücülük un
surları oldukları için - mezhepler, Kur'an'ın buyru
ğuna aykırı olarak (icat edilmişlerdir. Müslüman olan
lar, bu ilahî emri kabul etmek ve bu buyruğa uy
mak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, süreniz doldu; lütfen 
toparlayınız efendim. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim, kusura bakmayın. 

B) Peygamberimiz Hazreti Muhammed sözlerin
de devamlı olarak birlik ve bütünlüğü buyurduğu 
halde, onun ölümünden 150 küsur yıl sonra, Abbasi 
halifelerinden Cafer-i Mansur, kendi makam ve men
faatinin devamı için, cebren icat ettikleri bölücülük 
unsurları olduklarından, bunlar ehli sünnet olamazlar, 
ehli sünnet değildirler. Ehli sünnet demek, Hazreti 
Mulhammed'in sözlerini, buyruğunu yerine getirmek 
demektir. jÖysa bunlar, onun buyruklarına karşı icat 
edilmişlerdir. Bu sebeple bunlar ehli sünnet olamaz
lar. Bu tanım da yanlıştır. Dinde mezheplere mutlaka 
İhtiyaç olsaydı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed 

teşkil ederdi, kendileri de bir mezhebe tabi olurlardı. 
Hiçbir mukaddes kitapta mezhep diye bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen toparlayınız .efen
dim, süreniz çok geçti. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Kusura bakmayın, 
zaten iki satır kaldı. 

Anayasamızın genel esaslarını teşkil eden 2 nci 
maddesinde : «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun hu
zuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» denilmektedir. 
ki, burada asıl olan, altını çiziyorum, «Hukuk devleti
dir» denilmektedir. Mezhepler, cebren icat edildikten 
bugüne" kadar, hesapsız insan kanının akıtılmasına se
bebiyet verdikleri için katil müesseselerdir. Böyle 
müesseseleri, affın ötesinde, meşrulaştırmak, mukad
desi bir hüviyete kavuşturmak, hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasına aykırıdır. 

Böyle bir teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisin
den geçmesi halinde, bu tasarruf, hukukun esasları
na, icat edildikleri günden bugüne kadar öldürülen 
insanların akıtılmış kanlarıyla, yok edilen haklarına 
ve insanlık haysiyeti ile bağdaşmayan işkence, haka
ret ve benzeri kötü işlere tabi tutulan o insanların 
çektikleri ıstıraplarına saygısızlık olduğu gibi, hakka, 
hukuka uymayan adaletsizce bir karar olur. Böyle 
müesseseleri affetmek değil, gerekli cezaları vermek, 
hukukun genel esaslarındandır. Böylece adalet yerine 
gelmiş olacaktır. Bu nedenle «mezhepler» deyiminin 
maddeden çıkarılmasını öneriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen... 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Tamam efendim, 
müsaadenizle, bitiyor; kusura bakmayın. 

Hapis cezalarının artırılması da dengesizlik gibi 
geliyor bana. O günkü para ile bugünkü para ara
sında değer bakımından farklılıklar vardır; fakat o 
günkü yıllarla, bugünkü, yıllar arasında hiç bir fark 
yoktur, 1 yıl yerine, 2,3 veya 4 yıl ceza verilmesini 
mantığım kabul etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen... 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Bitiyor efendim, ta

mam; kusura bakmayın. 
BAŞKAN — Elinizdeki yazı çok uzun Sayın Ateş, 

ben sözünüzü kesmeye mecbur kalmadan lütfen siz 
bağlayın efendim. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, hu
zurlarınızı en az meşgul edert bir arkadaşınızım; 
lütfen... Burada birtakım haksızlıklar olduğu için, in-
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san ister istemez bir heyecana kapılıyor; sanki bildik
lerini şaşırıyor; haksızlıklar karşısında haklının sus
ması çok yanlış bir şey oluyor. 

Mezhepler gibi, tarih boyunca insanların kanını 
akıtmış, insanı yok etmiş ve ikilik çıkarmış bir mües
seseyi, size soruyorum, burada, hukuk devletinde na
sıl meşrulaştırıyorsunuz? (ANAP sıralarından «Bravo» 
»sesleri, alkışlar) 

İnsaf, bunlar yanlıştır. Bu Kanun teklifi 20 aya ya
kın bir müddet evvel verilmiş bir tekliftir. Bırakın 
Danışma Meclisi tarafını, Sayın Anavatan Partisi bu
nu benimsemiyor; ama ne yazık ki, her nedense, si
yasî yatırım mıdır, selam mıdır, bilmiyorum, bugün 
benimsenmek isteniyor. Bu da yanlıştır efendim. 
(ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri) 

İsterseniz canı gönülden «Bravo» deyiniz, isterse
niz alay ediniz; bu bir gerçektir arkadaşlarım. «Dinde 
zorlama yoktur» deniyor. Bakara Suresinin 256 ncı 
ayetinde. Kulla Allah'ın arasına girmeye hiçbir hak
kınız yoktur; kimin dindar, kimin dinsiz olduğunu 
da Allah bilir, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yalnız şunu unutmayınız ki, memleketin birliği 
ve beraberliği için mutlaka bir noktada birleşmemiz 
icap eder. Bu da Hak'ka, hakikata uymak, dönmek, 
ve anlamakla olur; bilmeden, görmeden, anlamak gaf
lettir; hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Sayın Bahriye Üçok, buyurun efendim; süreniz 

beş dakikadır. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin sayın üyeleri; bir yıla yakın bir süre önce, 
Ceza Kanununun 441 inci maddesi üzerinde, kadın -
erkek eşitliğini amaçlayan bir kanun teklifim huzur
larınıza gelmişti; bu teklifim, Türk. Ceza Kanununun 
yakında tümünün ele alınacağı, bu arada 441 inci 
maddenin de o zaman göz önünde tutulacağı gerek
çesiyle reddedilmişti. 

Şimdi ise, ivedi olarak, Ceza Kanununun 175 ila 
178 inci maddelerinin değiştirilmesi teklifi huzurları-

t niza getirilmiş bulunuyor. Aynı nedenlerden dolayı 
bu teklifin de ertelenmesi gerekir kanısındayım. 

Sayın Başkan, bakanlar sırasından, her konuş
mam esnasında o kadar çok yüksek ses bana kadar 
ulaşıyor ki, söyleyeceklerimi şaşırıyorum; lütfen mü
dahale buyurunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok; siz 
devam edin efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bununla birlik
te, 176 ncı madde ile öngörülen cezaların ağırlaştı
rılmasını olumlu karşılamakta olduğumu açıklamak 
isterim; çünkü, ülkemizin yetiştirdiği en seçkin hu
kukçulardan biri olan Yargıtay Birinci Başkam Sayın 
Imran öktem'in cenaze namazı, hem maaşlı din gö
revlileri tarafından kılınmamış, hem de kılmak iste
yenler, belli bir çevre mensuplarınca engellenmiş, hem 
de en yüksek mahkemenin başkanının cenazesine, 
utanç veren, insanlığa yakışmayacak hakaretler, hü
cumlar yapılmıştı. Bu olayların ardından, ne bu işe 
önayak olan din görevlileri, ne de bu suça iştirak et
miş olanlar hakkında soruşturma açılması ve bunla
rın cezalandırılması yoluna gidilmemiştir. 

Ayrıca, Erzincan'ın Üzümlü Bucağında başka 
bir mezhebe mensup olduğu için bir yurttaşımızın ce
naze namazı kıldırılmamış ve bu olayda da failler 
hakkında bir ceza uygulanmamıştır. Zaman zaman, 
gazetelerinde, falan veya filan kişinin cenaze nama
zının kılınmayacağı da önceden ilan, ve ihtar edil
mektedir. 

Bu itibarla, cezaların ağırlaştırılmasını yerinde 
bulduğumu ifade etmek isterim; ancak 1970'li yıl
larda, bir milletvekiliyle bir daire başkanlığımız ara
sında çıkan tartışma bahane edilerek, «Af dilemezse 
milletvekilinin namazının kılınmayacağına karar alın
dığı» yolunda, başkanlığın gazetesinde bir ihtar ya
yınlayan Din Görevlileri Federasyonu Başkanlığı hak
kında da, dava değil, bir soruşturma bile açılmamış
tır. 

Şimdi ise, benim TCK'nın 441 inci maddesinde 
istediğim değişikliğin reddedilmesi için ileri sürülen 
gerekçe geçerliliğini koruduğundan ve aynı gerekçe
nin bu madde için ileri sürülmemesi nedeniyle, bu 
yasa önerisine olumlu oy vermeyeceğimi ifade eder, 
yüce Meclisin üyelerini saygıyla selamlarken, bir nok
tayı daha bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Önerge sahibi gayet mantıkî bir şekilde önergesi
ni vermiştir. Burada sadece «din» sözünü kullanmış
tır. Halbuki, Adalet Komisyonu bunu «semavî din
ler» olarak tahdit etmiştir, yani Brahmanlık, - ki, bu
nun kitabı da vardır Brahmasutra ve onların en meş
hur kitabıdır - Budizm, Taoizm, Konfüçyanizm, Cai-
nizm gibi... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Şama
nizm... 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bunlar onlardan 
değil, karıştırmayın, 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bunlara men
sup bir turist memleketimize gelse ve biriyle tartışsa, 
yani Budizme, Cainizme, Hinduizme küfretse, bu mi
safirin haklarını bizim adalet cihazımız savunmaya
cak mıdır, hakkını kendisine vermeyecek midir ya
hut haksızlık eden kişiyi cezalandırmayacak mıdır? 
Bunu düzeltmek, daha doğrusu önerge sahibinin doğ
rultusuna getirmek için bir önerge vermiş bulunu
yorum; takdir sizlerindir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Semavî din

lerle bunun ne alakası var? 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — O kadar anlıyor
sunuz işte. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Coşkun 
Bayram, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 82'ye 2 nci ek sıra sayılı yasa tek
lifiyle ilgili olarak, grubumuzun görüşlerini dile ge
tirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, özellikle bir hususu 
vurgulamak istiyorum. Kamu düzenini yakından il
gilendiren düzenlemelerde göz önünde bulundurdu
ğumuz temel ilke gerçek toplumsal ihtiyaçlardır. Top
lumsal bir ihtiyaç, yasal bir düzenlemeyi gerektiri
yorsa, biz elbette bunu savunuruz; ama gerçek ihti
yaçlara dayanmayan ya da hissedilen ihtiyacın ger
çeklerini aşan ve zorlayan her düzenlemeye de karşı 
çıkacağımız tabiîdir. 

Şimdi, sözkonusu olan alanda yasal düzenleme 
esasen vardı; bu düzenleme ihtiyacın gerisinde ise, 
bunu düzeltiriz; ancak görüyoruz ki, bu teklifle, bir 
düzenlemeden çok, 'bir ihtiyacın sınırları ve gerekleri 
aşırı derecede zorlanmaktadır. 

Ayrıca, usul yönünden bir endişemizi de dile ge
tirmek istiyorum. Geçen yasama yılında Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 
tekliflerimizin görüşülmesi sırasında, Sayın Adalet Ba
kanımız «Türk Ceza Kanununda münferit değişiklik
lere karşı olduklarını, esasen Türk Ceza Yasasının ye
niden bir bütün halinde ele alındığını» söylemişlerdi; 
basından öğrendiğimize göre de bu konuyla ilgili ha
zırlıklar bitmiş vaziyettedir. Bu durumda, bize göre, 
daha önceki madde değişikliklerini içeren kanun tek
liflerinde olduğu gibi, bu teklifin de komisyona ye
niden iadesi gerekmektedir; acaba sayın bakanımız, 
bu konudaki düşünce ve görüşlerini deriştirdiler mi, 
doğrusu bunu da öğrenmek istiyoruz. 

Yine, usulle ve kanun tekniği ile ilgili diğer bir ko
nuya daha temas etmek istiyorum: 

Yasaların sistematiği ve madde başlıkları, yasa 
tekniği açısından son derece önemlidirler. Yasalarda
ki maddeler belirli bir düzenlemeden yoksun olarak, 
rasgele, yığın halinde bir araya getirilmemişlerdir; ey
lem, konu, sujeler ve sonuç gibi unsurlar saptana
rak, prensipler bir araya getirilerek hukukî müesse
seler oluşturulmaktadır. Hukukî müesseseler ve kav
ramlar da, konularının benzerliklerine göre sınıflan
dırılırlar,; aynı durum madde başlıkları için de söz-
konusudur. Madde başlıkları da, gerek yorum açısın
dan, gerekse sistematik açıdan büyük bir değere sa
hiptirler ve çok büyük hukukî anlam taşımaktadır
lar. 

Şimdi, değiştirilmek istenilen Türk Ceza Yasası
nın 175, 176, 177 ve 178 inci maddelerine bakıyo
ruz. Bu maddeler, Türk Ceza Yasasının genel siste
matiği içerisinde «Hürriyet aleyhine işlenen cürüm
ler» -bölümünde ve «Din hürriyeti aleyhine işlenen 
cürümler» başlığını taşıyan fasılda yer almaktadırlar. 

Konunun özelliğini ve önemini, adliyeye intikal 
etmiş ve Yargıtayca karara bağlanmış olan bir ola
yı misal olarak göstererek arz ve izah etmeye çalışa
cağım. Olay şu : Bir hastanenin, göz mütehassısı, ak
raba ve yakınlarının rıza ve izni olmaksızın ölen 
bir hastanın gözünü alarak görmeyen bir hastaya 
nakletmiş ve bu hastanın belirli bir oranda da olsa 
görmesini sağlamıştır. Bilahara, Ölenin yakınları Türk 
Ceza Yasasının 178 inci maddesine dayanarak, rıza 
ve izinleri olmadan ölenin gözünün alınmaması ge
rektiğini 'ileri sürerek mahkemeye başvurmuşlardır. 

Buradaki hukukî sorun, hadisemizdeki organ nak
linde Türk Ceza Kanununun 178 inci maddesinde ku-
rallaştırılan suçun oluşup oluşmadığıdır. Türk Ceza 
Yasasının 178 inci maddesinin ikinci fıkrasına bakı
yoruz; «Bunlar haricinde olarak bir kimse bir ölü
nün naaşım tamamen veya kısmen alır veya resmen 
ruhsat almaksızın bir naaşı mezardan,çıkarır yahut 
kemiklerini alırsa bir aydan iki aya kadar hapis ve 
elli liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Eğer bu cürüm kabristana veya ölü gömülmeye 
mahsus sair mahallere memur olan yahut kendileri
ne naaş ve kemikler tevdi olunan kimseler tarafın
dan irtikap olunursa birinci surette ceza üç aydan üç 
seneye kadar artırılır» diye devam ediyor. Şu anda 
yürürlükte olan kanun maddesi budur. 

Yargıtayın, bu hukukî sorunun çözümünde da
yandığı esaslardan en önemlisi, bu maddenin Türk 
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Ceza Kanununun sistematiği içerisinde nerede yer 
aldığıdır. Bu kural, Türk Ceza Kanununun «Din hür
riyeti aleyhine işlenen cürümler» başlığını taşıyan 
ikinci faslında yer almaktadır. Yüksek mahkeme
ce, organ naklinin din özgürlüğü ile bir ilişkisi ola
mayacağından, organ nakli eylemlerinin Türk Ceza 
Yasasının 178 inci maddesi kapsamına giremeyece
ğine karar verilmiştir. 

Değerli üyeler, bunun gibi, 175 inci maddenin bi
rinci fıkrasında yapılmak istenen değişikliği de aynı 
hukuk kurallarının ışığı altında değerlendirmek gere
kir. 

Ceza Kanunumuzun halen yürürlükte olan met
ninde, «Her kim Devletçe tanınmış dinlerden birini 

" tahkir maksadiyle dinî işlerin yahut ibadet ve âyi
nin icrasını men veya ihlal ederse bir aydan altı aya 
kadar hapsolunur ve otuz liradan ikiyüz liraya ka
dar ağır cezayı nakdî alınır» denmektedir. Teklif edi
len metinde ise, tahkir maksadıyla ibaresi yoktur; 
aradaki fark budur. 

Madde metnindeki kasıttan anlaşılan, eylemin özel 
bir maksatla işlenmiş olmasıdır. Burada, sade'ce iba
det ve âyinin icrasını ihlal fiilinin isteyerek işlenmiş 
olması değil, ayrıca sözkonusu dini de, dince mukad
des olan şeyleri de tahkir kastının olması şarttır. Ka
nun vazu ve Ceza Kanununa hâkim olan espri bunun 
ikisini de beraberce meze etmektedir. 

Türk Ceza Yasasında, cezalandırmanın temel ama
cı, din hürriyetini korumaktır. Korunan hukukî de
ğer, o dine inananların dinsel inançları ve inanma öz
gürlüğüdür. Suçun oluşabilmesi, tahkir özel kastına 
işte bunun için bağlanmıştır. Kanun, dinsel eşyala
rın bozulmasını, din adamlarına saldırıyı, mabet ve 
mezarlıklardaki fiilleri cezalandırırken, bunların sim
gelediği dinsel değerleri korumak istemiştir. Kanu
nun amacı, kişilerde oluşan inançları, duygulan ve 
dinsel hakları güvence altına almaktır. Bu bakımdan 
suçun oluşabilmesi için, failin başkasının dinsel inan
cına saldırı özel kastıyla hareket etmesi şarttır. 

Türk Ceza Yasasının genel hükümlerine göre, 
bir fiilin- cürüm olabilmesi için, kasıt unsuru zaten 
gereklidir, şarttır. Böyle olmasına rağmen, madde 
metnine daha başlangıcında bu tabirin konmasının 
özelliği de buradadır. Teklif metninde bu tabirin yer 
almamış olması, tatbikatçılar arasında son derece de
ğişik yorumlara neden olacaktır, karışıklığa sebebi
yet verecektir. Ceza Kanununun elli yıla yakın uygu
lamasında, bu tahkir kastı tabiri vardı ve hâkimleri-
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miz, bunu, bu şekliyle gayet objektif olarak uygula
mışlardır. 

Madde metninden bu tabirin çıkarılması, madde
ye, amacı aşan bir uygulama genişliği getirir düşünce 
ve endişesini taşımaktayız. Bu hususla ilgili bir öner
geyi Sayın Başkanlığa takdim edeceğiz, yüce kurulun 
da bunu en iyi şekilde değerlendireceğini ümit edi
yoruz. 

Değerli üyeler, teklifin, ceza yasasının, yine 175 in
ci maddesiyle ilgili, hukukî yönden aksak bir yeri
ne işaret etmek istiyorum. Bu maddenin son fıkra
sındaki, «birinci ve» kelimeleri bize göre fazladır. Zi
ra, birinci fıkrada bahsedilen, men ve ihlal suçları, 
maddî bir eylemi, maddî bir fiili gerektirir; bu ne
denle, bu suçun basın yoluyla işlenmesi mümkün de
ğildir. Yine, bu hususla ilgili olarak da hazırlamış ol
duğumuz bir önergeyi, Sayın Başkanlığa takdim ede
ceğiz. 

Ayrıca, değiştirilmesi istenilen dört maddenin her 
birinde, cezaların asgarî ve azamî hadleri, eski metne 
göre son derece nispetsiz ve ceza kanununun genel 
sistematiğine hiç de uygun olmayacak bir biçimde, an
cak bir tepki maddesinde olabilecek bir şekilde yük
sek tutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz, manevî de
ğerlerin korunması lüzumunu esas alan konu, gayet 
açık ve önemlidir, ancak bu düzenleme yapılırken, bir 
hususunda mutlaka göz önünde bulundurulması ge
rekmektedir. Yalnız cezaların artırılması ve baskı 
yöntemine dayanan tedbirlerle, köklü çözümlere ula
şılamayacağı gerçeği kabul edilmelidir. 

Dinî terbiye, ahlakî olgunluk ve bunun yüceltil
mesi yolunda, anaya babaya düşen vazifeler gereği 
gibi ifa edilir ve devlet, bu yolda vatandaşlara yar
dımcı olmakta daha büyük bir gayret sarf ederse, ulu
orta dini tahkir edecek olanların sayısı azalır; ama 
bu yardımın şekli - şimdilik çok kısa olarak değine
ceğim - bazı devlet kurum ve kuruluşlarının yetkili^ 
lerinin son zamanlarda yaptığı gibi, laik Osmanlı Dev
leti, laik İslam Dini gibi kavramlar ortaya atmak ve
ya laikliği, Islamın şartları arasında göstermeye çalış
mak gibi Atatürk laikliğini kemirme operasyonu doğ
rultusunda olmamalıdır. 

Ayrıca, dini tahkir ve tezyifin, yüksek miktarda 
cezaî müeyyideyle önlenmesinin mümkün olamayaca
ğı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ceza müeyyide
sinin birdenbire bir aydan altı aya veya bir yıla çı
karılması suretiyle tazyik uygulaması, gayeyi hâsıl 
edecek yol değildir. Halbuki, terbiye ve telkin yoluy-
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la yapılacak ıslahat köklü olur; esasen dinin ve ah
lakın bünyesi de bunu icap ettirir. Kaldıki, ceza nis
peti yükseldikçe uygulanma şansları sanıldığı kadar 
kolay olmamaktadır; istatistikler ortadadır. Tatbikat 
bunun böyle olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan, 
hapis cezalarının asgarî haddinin bu derece yüksek 
tutulmasının, cezanın uygulanma kabiliyetini ve mad
denin işlerlik şansını azaltacağı endişesini taşımakta
yız. Bu hususla ilgili önergemizi de Yüksek Başkan
lığa takdim edeceğiz. 

Değerli üyeler, hukukî yönden bu hususlara işa
ret ettikten sonra, şimdi bu kanun teklifinin günde
me gelişinden bugüne kadar geçirdiği safhalardaki ba
zı garipliklere ve tezatlara dikkatinizi çekmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bayram, 5 dakikanız kaldı 
efendim. 

COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Teklifin Mec
lis Başkanlığına veriliş tarihi, bir dinî bayram arife
si olan 24.5.1984'tür. O teklifin gerekçesinin bir bö
lümünü sizlere okumak istiyorum. «Bu yasaklama ne 
surette uygulama gösterecek ve bir hüküm ifade ede
cektir? Şüphesiz, dine ve inanca yönelen hakaret ve 
tezyiflerin cezalandırılması suretiyle olacaktır» Ayrı
ca teklif sahibi arkadaşımız «Anayasa maddeleri, 
haklara, görevlere ve yasaklamalara genel olarak işa
rette bulunan temel hükümlerdir. Bu hükümlerin ye
rine getirilmemesi, Anayasa hükmünün askıya alın
masıdır, açıkça ihmali ve ihlalidir. O halde diyebili
riz ki, Anayasanın «Kimse dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz» hükmünün tam anlamıyla ce
zaî bir teminata kavuşturulması, kaçınılmaz bir ana
yasal zarurettir» demektedir. 

Bugünkü tarih ise 9.1.1986; yani aradan iki yıla 
yakın bir zaman geçmiştir. Üstelik bu teklif, tatil sü
relerinin dışında da her gün gündemde kalmıştır. 

Bu arada, çok dikkatimizi çeken enteresan bir ge
lişme olmuş ve ilk teklif tarihinden bir yıl sonra, yine 
bir dinî bayram arifesinde, hemen hemen aynı ma
hiyette olan ikinci bir teklif, Nevşehir Milletvekili Sa
yın Turan öztürk ve 31 arkadaşı tarafından Meclise 
verildi. Adalet Komisyonunun bir toplantısında; bi
rinci teklif sahibi ve aynı zamanda komisyon başkanı 
olan Sayın Dizdaroğlu arkadaşımızın da bulunduğu 
bir esnada, ikinci teklifteki birinci imza sahibi ar
kadaşımıza «Zaten gündemde Vardı, neden bir ikin
cisine lüzum hissettiniz?.» diye sorduğumda, aldığım 
oevap şu oldu : «Birincisi atıl bir vaziyette duruyor

du, biz onu harekete geçirmek için bu teklifi ver
dik.» 

Şimdi, açıkça ©örülüyor ki, gerek ıbu cevap, ge
rekse kanun teklifinin geçirdiği birbuçuk hatta iki 
yıla yakın süre, teklifin gerekçesindeki anayasal za
ruret kavramıyla hiç de 'bağdaşmıyor. Eğer anaya
sal zaruret olsaydı, teklifin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi için gereken gayretin gösterilmesi icap 
ederdi. Kaldıki, geçen yasamla dönemlinin son gün
lerinde ve zannediyorum 11.6.Iİ985 tarihli 'birleşimde, 
bir sonraki sırada yer alan ve gerekçesinde, anayasal 
zaruret diye bir ifade de 'bulunmayan Polis Vazife 
ve Selahiyet • Kanununun görüşülmesine imkân tanı
mak için, bu kanun teklifinin görüşülmesi özellikle 
engellenmişti. 

Anayasal zaruret gerekçesi, müdafaa edilebilir du
rumda olmadığına göre, isıter istemez aklımıza şu 
ihtimal gelmektedir. Acaba, 20 nci yüzyılın laik Tür
kiye Cumhuriyetinde hâlâ bu şekilde, yani bayram 
mesajları şeklinde kanun tekliflerine zaruret mi var; 
anayasal gerekçe bu muydu yoksa?. 

Değerli arkadaşlarım, sözleriimin başında da belirt
tiğim gibi, biz genelde kamu düzenini yakından il
gilendiren düzenlemelere karşı büyük foir duyarlık 
gösteriyoruz. Sosyal demokrat ilkeleri benimsemiş 
kişiler olarak, bazı kanunların bir bayram mesajı 
halline getirilmesine dün de karşı idik, bugün de kar
şıyız, yarın da karşı olacağız; çünkü bu tür davranış-
lıarın hiç kimseye bir yarar sağlamayacağı artık an
laşılmalıdır. 

Yüce heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Verilmiş önergeler var, sırasıyla okutacağım. 
FERllT MEUEN (Van) — Sayın Başkan, izlin ve

rirseniz bir soru soracağım. 
BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
FERİT MEUEN (Van) — Sayın Başkan, Ana

yasamızın 24 üncü maddesi «Hiç kimse dinî inançla
rından ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz» diyor. 
Bu 24 üncü maddede bir ayırım yoktur, yani sema
vî dinler veya beşerî dinler arasında bir ayırım yok
tur, tümünü kastetmiştir. Halbuki, teklif sadece İslam 
Dinin değil, semavî dinleri, yani Hıristiyanlığı da, 
Museviliği de 'himaye etmekte; fakat diğer dinleri, 
milyonlaroa sâliki olan Budizm gibi, Brahmanizm, 
Şintoizm gibi dinleri bunun dışında tutmaktadır. Aca
ba hangi gerekçeye dayanarak bu tefriki yapmışlar
dır ve bunda bir zaruret mi vardır?. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun (Sayın Dizdaroğlu. 
ADALET .KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D(İZ-

DAROĞLU (Antalya) — Teklifte, (Anayasaya aykırı 
bir durum olmadığı hususunu, gerekçeleriyle önce 
uzun uzun arz etmiştim. 

Bugün, devletçe (tanınan dinlerle sınırlandırmak 
zorunluluğu nedeniyle semavî dinler tabiri kullıanıl-
mıştır. 

Teşekkür ederim. 
FERİT MELEN (Van) — öteki dünler devletçe 

tanınmıyor mu?. Hem, ben komisyondan sormadım, 
hükümetten sordum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, 'bu tasarı değil, kanun teklifidir. Bu 
itibarla kendinrü sualin muhatabı addetmedim, (bağış
layınız Sayın Melen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun ISayın Ateş. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan soru

larım şunlardır : 
1. Kur'an'da mezhep var mıdır?. 
2. Hazreti Mu'haimmed'in mezhebi nedir?. 
3, Bir Alevî vatandaş bir Sünnî vatandaşın mez

hebine küfür ederse cezalandırılır da, 'bir Sünnî vatan
daş bir Alevî vatandaşın mezhebine küfür ederse ce
zalandırılır mı?. 

4, Alevî vatandaşların, Alevî oldukları iç>;n cenaze 
namazı kılınmaz denir, Bu, Kur'anla, insanlığa uyan 
doğru bir uygulama mıdır?. 

BAŞKAN — iBuyurun Sayın Dizdaroğlu. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞiLU ı(Anitalya) — Mezhep, lügatta «gidilen ve 
tutulan yol» diye tarif edilmektedir. Terim olarak, 
(beli bir din içinde, dinî esasların, emir, yasak ve 
'hükümlerin, din biligihleri tarafından farklı anlaşılıp 
yorumilanmiası; zaman, mekân, örf, âdet, kültür, 'im
kân ve şartların değişikliği etkiler1! sonucu inanç ve 
uygulama sahasında meydana gelen sistem ve ekolleri 
ifade eder. Başka bir deyişle, aynı dine bağlı çeşit
li dinî anlayıştaki gruplar mezhepleri oluşturur. Bel
li bir din içlinde meydanla gelen farklı dlinî anlayış
taki grup ve düşünce ekollerinden her birine, mezhep 
denir. 

Mesela, Hıristiyanlık 'bir dindir. Bütün Hıristiyan
lar, Hıristiyanlık «di altında idini bir topluluk teşkil 
ederler. Ayrıca, kendi aralarında Katolik, Ortodoks, 
Protestan, Anglikan, Süryanî gibi çeşitli sosyal ve di
nî gruplarla ayrılırlar. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — O yanlıştır; mukaddes 
kitapta da mezhep yoktur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ
DAROĞLU (Antalya) — Sordunuz, ben de cevap ve
riyorum. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Yanlış bahsetmeyelim. 
tlim'i hâle göre, dört mezhebin, dördü de iç içedir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ
DAROĞLU (Antalya) — Müsaade ederseniz oraya 
da geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, karşılıklı konuşmayalım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALt DİZ
DAROĞLU (Antalya) — islam dünyasında da ehli 
sünnet ve ehli bid'ait genel adıyla • "bilinen mezhepler 
bulunmaktadır. Ayrıca, ehli sünnet kendi arasında 
itikadı yönden Selefiyye, Eş'ariyye, Matüridiyye 
gruplarına; amel yönünden 'ise, Hanefî, Şafiî, Mali
ki ve Hanbeli mezheplerine ayrılmıştır. 

Ehli bid'at genel adı altında ise, Şîa, 'Mutezile", 
Cehriyye, Mürc'ie, 'Müsebbibe, Hariciyye gibi mez
hepler yer almaktadır. 

Bilindiği üzere, yurdumuzda genellikle itlikadî 
mezhep yönünden eM'i sünnet görüşüne bağlı Sünnî 
yurttaşlar ile, Şîa'nın bir kolu sayılan Alevî yurttaş
lar bulunmaktadır. Diğer din ve mezhep mensupları
nın sayısı azdır. 

İslam anlayışına göre, dinin kesin hükümlerinden 
birlini inkâr gtfbi, din sıaırından çıkmayı gerektiren 
bir durum olmadıkça, kişi, hangi mezhebe mensup 
olursa olsun, bazı yanlış inanç ve davranışları olsa 
bite Müslümandır. 

Bu itibarla, ilslam Dininde çeşitli mezhep mensup
larının, ilmî ölçüler içinde yapılacak tartışmalar dı
şında, birbirlerini kınamaları ve tahkir etmeleri di
nen caiz değildir. Uygulamada rastlanan aksi dav
ranışlar, cehalet ve taassuptan kaynaklanmaktadır. 

Mezhep tabiri ve terimi, Anayasamızın 14 üncü 
maddesinde, Türk Ceza Kanununun 175 inci madde-
s;nde, Devlet 'Memurları Kanununun 7 ve 125 İnci 
maddelerinde, Dernekler Kanununun 5 inci madde
sinde halen yaşamakta ve yerini muhafaza etmekte
dir. • 

Teşekkür ederim. 
MLOA ATEŞ (Tunceli) — Bir soruma cevap ver-

meditor Sayın Başkan; Hazreti Muhammed'in mez
hebinin ne olduğu şeklindeki sorumu cevaplandırma
dılar. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, cevaplandırmaya mec
bur değiller. 
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Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci mad

desi ile değiştirilen T.C.* Kanunun, 175 inci madde
ci: in 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme-
>jni arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Ural Cahit Tutum 
İstanbul Balıkesir 

Vehbi Batuman Onural Şeref Bozkurt 
Adana Çanakkale 

Coşkun Bayram 
Adana 

Madde 175 (Birinci fıkra) — Her kim devletçe ta-
nmmış dinlerden birini tahkir maksadıyla dinî işlerin 
yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men ve ihlal eder
se üç aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan 
yüzbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
TBMM Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa önerisinin 175 inci mad
desinin 1 inci fıkrasından «Semavî» sözcüğünün çı
karılmasını öneririz. 

Reşit Ülker İbrahim Ural 
İstanbul İstanbul 

Hüseyin Aydemir Ömer Kuşhan 
İzmir Kars 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Gerekçe : 
Yürürlükteki fıkra metninde, «Devletçe tanınmış 

dinlerden birini» denilmekte idi. Bundan maksat 
«.Devletçe men edilmeyen ve genel ahlaka aykırı ol
mayan dinler» dir. 

Semavî dinler ise devletçe men edilmeyen dinleri 
değil, sınırlı dinleri kapsamaktadır. Bu fıkra bu sını
rın dışında kalan dinlerle ilgili din hürriyetini koru
ma dışında bırakmaktadır. Bu haliyle Anayasamızın 
2 nci ve 24 üncü maddesinde yer alan laiklik ilkesi
ne aykırıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

TBMM, Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa önerisinin 175 inci mad

desine «Tahkir kastı» ibaresi eklenerek fıkranın aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Reşit Ülker İbrahim Ural 
İstanbul İstanbul 

Hüseyin Aydemir Ali Rıdvan Yıldırım 
İzmir Tuncefli 

Ömer Kuşhan 
Kars 

1 inci fıkranın önerdiğimiz biçimi : 
Her kim dinlerden birini tahkir maksadıyla dinî 

işleri yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men ve ih
lal ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin 
liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Gerekçe : 

Din hürriyetine karşı işlenen suçların en önemli ayı
rıcı unsuru suçun manevî unsurudur. 

Failin bir dini tahkir maksadıyla hareket etmesi 
suçun ayırıcı vasfıdır. Failin, dinî hisleri, o dine ina
nan kimselerin dinî inanç ve ibadet hürriyetlerini ren
cide edecek nitelikte bir harekette bulunması bu bi
çimde kasıt taşıması şarttır. 

Kastı bu şekilde olmayanları, örneğin din adam
larından biriyle araları açılmasından dolayı yapılan 
bir tartışmanın «ibadet ve ayin yapılmasını men ve 
ihlal» kabul edilmesi büyük bir adaletsizlik olur. Bu 
maddede kaynak İtalya'dan alınmış, bugüne kadar 
değişiklik görmemiştir. Acele bir değişiklikle yanlış
lık yapılmak ihtimali çoktur. 

Komisyon üyeleri Adana Milletvekili Sayın Coş
kun Bayram'ın, Malatya Milletvekili İlhan Dinçel'in 
muhalefet şerhlerine katılmamak mümkün değildir. 

Vatandaşlar arasında bazı ihtilaflara yol açması 
çok muhtemeldir. Bu nedenle fıkraya «Tahkir kastı» 
eklenmelidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

T. Ceza Kanununun* 175 inci maddesinin birinci 
fıkrasında gösterilen ceza miktarı, kanunun diğer mad
deleriyle ilgili cezalara göre, fazla görüldüğünden, 
maddenin, cezaya müteallik kısmının aşağıda yazılı 
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şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 27.6.1984 

«6 aydan bir yıla.kadar» hapis 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Emin Alpkaya 
Niğde 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan teklifin (sıra sayısı 82) 1 inci 
maddesiyle değiştirilmek istenen TCK'nun 175 inci 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

dördüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, benim önerim komisyondaki görüşmeler sırasında 
teklife aynen alınmış olduğundan önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge geri alınmıştır efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin 3 ün

cü fıkrasında yazılı «Dinî inançlara» hükmünün 
maddeden çrkarılmasını arz ederiz. 27.6.1984 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Emin Alpkaya 
Niğde 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci madde
siyle yeniden düzenlenen Türk Ceza Kanununun 175 
inci maddesiyle ilgili madde metninin üçüncü ve 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Recep Kaya 
Bilecik 

Aydın Arvasi 
Van 

Ferruh îlter 
istanbul 

Sabri Araş 
Kars 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Her kim Allaha veya semavî dinlerden veya bu 
dinlerin peygamberlerinden veya mukaddes kitapla
rından veya mezheplerinden birine hakaret ederse, 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşbîn liradan yir-
mibeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lır. 

Üçüncü fıkrada yazılı suçlar basım ve yayım su
retiyle işlenirse cezalar bir misli artırılarak hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
82"ye 2 nci ek sıra sayıyla görüşülmekte olan An

talya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza 
Kanununun 175,176,177 ve 178 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifiyle, Nevşehir 
Milletvekili Turan öztürk ve 31 Arkadaşının Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifinin, 1 inci çerçeve madde
siyle değiştirilmesi öngörülen Türk Ceza Kanununun 
175 inci maddesinde geçen, «Allah'a, semavî dinlere 
veya mezheplere» deyiminin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Musa Ateş 
Tunceli 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Hilmi Naibantoğlu 
Erzurum 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Cüneyt Canver 
Adana 

Mehmet Kara 
* Trabzon 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 
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Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Sururi Saykal 
Ankara 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Salim Erel 
Konya 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Neriman Elgin 
Ankara 

Fikret Ertan 
tzmir 

Şevki Taştan 
Sivas 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Y. Salih Güflgörmez 
Kocaeli 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Ali Aşkın Toktaş 
tzmir 

Rıza Tekin 
Siirt 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Ruşan Işın 
Sivas 

Vehbi Batuman 
Adana 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

tsmet Turhangil 
Manisa 

Rıza Öner Çalkan 
Zonguldak 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Gerekçe : 
Bu teklifle değiştirilmesi istenilen, Türk Ceza 

Kanununun 175 inci maddesinin yeni düzenlenmesin
deki bazı ilave ve deyimleri maddeden çıkarılmasını 
istiyoruz. Şöyleki : 

1. Allah'ı savunma gayretine, 
2. «Semavî dinler» deyimine ve onları da savun

ma gayretine, 

3. Meşru olmayan mezheplerin, meşrulaştırılma-
sına, 

Karşıyız. 

Neden : 
1. Allah küllü şeye kadirdir, ,0'na isyan edenleri, 

O, Celali sıfatıyla ıslah ve yok eder. «Bilinenden beri 
nice kavimleri yok ettikleri gibi» O'nun gücü her şeye 
yeter. Biz kullarının O'nu savunmaya, O'nun hiçbir 
ihtiyacı yoktur. Bu gibi gayretlere girmekle O'nun 
ilahî hikmetine inanmamak gibi aykırı bir davranış 
olmaz mı? Bu nedenle «Allah» isminin maddeden çı
kartılmasını istiyoruz. 

2. «Semavî dinler» deyimini yani gökten inen 
dinler anlamına geliyorki, bu yanlış bir tanımlama
dır. Uzay biliminde sonsuz olan bir evrenin altı üstü 
diye bir şey yoktur. Sonsuz feza vardır, bu deyim 
de çağdışıdır. Kaldıki, mukaddes kitapları Allah'ın 
kelamları olarak kalbul ederseniz, onlar da Allah'ın 
ilahî hikmetlerinin teminatı altındadırlar. Geçen «se
mavî» deyiminin çıkartılmasını istiyoruz. 

3. Üçüncüsü de mezheplerdir. Bunlar: 
a) Kur'an'ın Rum Suresinin 32, Aliimran Suresi

nin 103, Enam Suresinin 159, Bakara Suresinin 191, 
Rad Suresinin 25 inci- ayetlerinde ve daha birçok 
ayetlerde birlik ve (bütünlüğü savunur. İkilik yara
tanların, bozgunculuk yapanların en ağır cecalarla ce
zalandırılacağı buyurulur. Kur'an'ın kesin buyruğu 
böyle iken, Hazreti Muhammed de sözlerinde birlik 
ve bütünlüğü buyurduğu halde, mezhepler bu buy
ruklara aykırı olarak icat edilmiştir. Kaldıki O'nun 
olumundan 150 küsur yıl sonra Abbasi halifelerinden 
Cafer-i Mansur kendi makam ve menfaatlerinin de
vamı için, cebren icat ettikleri bölücülük unsurları 
olduklarından, bunlar ehli sünnet değiller, ehli sünnet 
demek, Hazreti Muhammed'in sözlerinin buyruğunu 
yerine getirmek demektir. Oysa bunlar, jÖ'nun buy
ruklarına karşı icat edildikleri için bunlar ehlî sün
net olamazlar. Bu tanım da yanlıştır. Dinde, mezhep
lere mutlaka ihtiyaç olsaydı, Hazreti Muhammed teş
kil ederdi, kendileri de bir mezhebe tabi olurlardı. 

d) Anayasamızın 2 nci maddesinde geçen «Toplu
mun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı için
de insan haklarına saygılı, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir» denilmektedir. 

Mezhepler ise, cebren icat edildikten bugüne ka
dar hesapsız insan kânlarının akıtılmasına sebebiyet 
verdikleri için katil müesseselerdir. Böyle bir mües
seseyi affetmek, mukaddes bir hüviyete kavuşturmak, 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin yapısına 
ters düşmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
bu şekliyle geçmesi halinde: 

1. Bu tasarruf hukukun genel esaslarına, 
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2. İcatlarından bugüne kadar öldürülen insanla
rın akıtılan kan ve haklarına, 

3. İnsanlık haysiyetiyle bağdaşmayan işkence, 
hakaret ve 'benzeri kötü işlemlere talbi tutulan o in
sanların ıstıraplarına, saygısızlık ve adaletsizce bir ka
rar olur. 

Böyle müesseseleri affetmek değil, gerekli cezaları 
vermek hukukun genel esaslarındandır. 

4. Bu hapis cezalarının da, «dinde zorlama yok
tur» buyruğunu gerektiren Kur'an'ın Bakara Suresi
nin 256 ayetinde, Anayasamızın 24 üncü maddesine 
aykırı düşmektedir. Bunun için bu cezalara karşıyız. 
Allah ile kulun arasına girmeye. hakkımız yoktur. 

Çağdaş bilim, teknik ve teknolojisi ile uzayın 
sonsuz derinliklerine ulaşmak için yarışmakta iken, 
1 300 yıl önce bazı kişilerin icat ettikleri ve hiçbir 
gerçek ve esaslı temele dayanmayan çağdışı böyle 
görüşlerle uğraşmamak lazımdır görüşündeyiz. 

Bu teklif, bu haliyle yasalaşırsa: . 
Yurdumuzda birçok olayların yaratılmasına, birçok 

yuvanın yıkılmasına, 
Mahkemelerin fuzuli meşguliyetlerine, 
Böylece kamu düzeninin bozulacağından, 
Teklifte geçen, «Allah'a, Semavî dinlere veya mez

heplere» kelimelerinin tekliften çıkarılmasını arz ve 
talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemimizde 82'ye 2 nci ek sıra sayı ile görü

şülmekte olan Kanun Teklifinin, 1 inci çerçeve mad
desi ile değiştirilmesi öngörülen Türk Ceza Kanunu
nun 175 inci maddesinin üçüncü pragrafında geçen, 
«veya dinî inançlara veya mezheplere» ibaresinin net 
anlaşması için «Türkiye'deki Alevî, Sünnî ve diğer 
Vatandaşların gerçek dinî inançlarına veya mezheple
rine» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Musa Ateş 
Tunceli 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Mehmet Kara 
Trabzon 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Cüneyt Canver 
Adana 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1 Lezgin önâl 
Hakkâri 

1 Hilmi Nallbaritoğlu 
1 Erzurum 

1 M. Turan Bayezit 
1 Kahramanmaraş 

1 Sururi Saykal 
1 Ankara 

1 Muhittn Yıldırım 
Edirne 

1 Ruşan Işın 
1 Sivas 

I Vehbi Batuman 
1 Adana 

I Kadir Narin 
1 Diyarbakır 

Halil Nüzhet Goral 
I Aydın 

Fikret Ertan 
I İzmir 

İsmet Turangil 
Manisa 

S. Hüsamettin Konuksever. 
Edirne 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Ali Rıza 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Ali Aşkm Töktaş 
İzmir 

Rıza Tekin 
Siirt 

Salim Erel 
Konya 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Selahattin Taflıöğlu 
Yozgat 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Şevket Taştan 
Sivas 

Neriman Elgin 
Ankara 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Kenan Nehrozoğlu 
Mardin 

Akaydın 
- . Çorum 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Gerekçesi var efendim. 
BAŞKAN — Gerekçesini okutuyorum : 
Gerekçe : 
Evvela bir hususu belirtmek isteriz : Evet, bu 

önergemizle bir evvelki verdiğimiz ve mezheplere kar
şı olduğumuz önergemiz ile çelişkiye düşmüyoruz. 
Zira, Kur'an'da Alevilik, Sünnilik yoktur. 

Görüleceği gibi, maddede ki «dinî inançlara» deyi
mi elastikî ve çok geniş kapsamlıdır. Demek olu
yor ki: Hak olmayan Totemizm, Budizm, Şamanizm, 
Zerdüştizm, Mecusi, Putperestlik vesaire batıl itikat
lara küfür edenler de cezalandırılırlar. 

Kur'an'da şeytan lanetlenmiştir. Şeytana tapanlar 
da vardır. Şeytana lanet edenler de cezalandırılacak
tır anlamı çıkmıyor mu? 
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Evet Kur'an'da; Alevilik, Sünnilik ve mezhepler I 
yoktur. Eğer bu teklif aynen kabul edilirse ve «mez- I 
hepler» deyimi de aynen kalırsa; Anayasamızın ve di- I 
ğer yasa ve mevzuatımızdaki «eşitlik prensibine» ve I 
insan haysiyetine uygunluğun sağlanması bakımından 
maddede ki «dinî inançlara» deyiminin iyi ve net bir I 
şekilde anlaşılması için, «Türkiye'deki Alevi, Sünni I 
ve diğer vatandaşların mezhep ve gerçek dinin inanç- I 
larına» şeklinde değiştirilmesi, hakka ve adalete da
ha uygun bir uygulama olur. I 

Hakiki Müslüman Alevi vatandaşlarımızın aley
hinde, düşmanlarımızın uydurdukları, yetersiz din 
adamlarının ve cahil insanların da alet oldukları; I 
dinimizin buyruklarıyla Peygamberimiz Hazreti Mu-
hammed'in gerçek sözleriyle insan haysiyetiyle; hak, 
hukuk, adalet ve (benzeri tüm mukaddesatla bağdaş
mayan ve ifade etmekten utanç duyduğum bu deyim
lerden bazıları şunlardır. «Alevileri öldürenler cennete 
giderler.» «Alevilerin canlarına, mallarına ve her türlü 
mukaddes varlıklarına hakaret edenler, sevap kaza
nırlar» «Alevi, gâvur olmadan Müslüman olamaz.» 
«Alevinin kestiği hayvan eti yenilmez» ve benzeri j 
gibi birçok iftiralar yüzyıllardan beri süregelmiştir. 
Bu çirkin iftiraların en ilginç tarafı da, sanki dinimiz 
böyle buyurmuş da, bunlar da din namına bunu ya
pıyorlarmış gafletidir. 

Tabiî ki; birinci görevimiz, yeminimize sadakat 
göstererek bu gibi, yersiz, çok üzücü yalanları (hiçbir 
tesir altında kalmadan) oldukları gibi halkımıza bildir
mek ve halkımızı gerçeklerin ışığında aydınlatmaktır. 
Böylece bu kötü ikilik mikroplarını yok etmektir. 
Millî birliği ve bütünlüğü sağlamaktır. Ulu önder 
Atatürk'ün ilkelerinin doğrultusunda, çağın müspet 
biliminin ışığında cennet vatanımızı, asil ulusumuzu 
çağın eri üst düzeyine ulaştırmaktır. 

Bilindiği gibi, mütekâmil dinimizin manevî yö
nündeki asıl olan maksat, kişiyi ermişlik mertebesine 
eriştirmektir. Dürüst ahlak sahibi olmayan bu merte
beye gelmez. Gelmediği gibi, tüm uğraşılar da boşu
nadır. 

Nitekim, Kuran'ın birçok ayetlerinde dürüst ah- ' 
laka çok önem verilmiştir. Bunlardan, «İslâm dini, 
dürüst ahlak üzerine kurulmuştur.» Kul hakkıyla 
huzuruma çıkma» ve benzeri buyruklardır. Yine pey-
igamlberimiz Hazreti Mulhammed de, «Ümmetimin 
ahlakını düzeltmek için görevlendirildim» diye bu
yurmuştur. «Müslümanlık ne demektir?» sorusuna, 

«Dürüst ahlaktır» diyorlar. «Peki, dürüst ahlak nasıl 
olur?« sorusuna, «Ne kendinizi, ne de başkasını in-
citmemektir» diye yanıtlıyorlar. Dikkatinizi çekiyo
rum, «incitmemektir» denildiği halde; insanları öldü
renler, başkalarının canlarına, namusuna, tüm hakla
rına ve her türlü mukaddes varlıklarına kastedenlere 
ne denilmek lazımdır, böyleleri Müslüman olur mu? 

Türlkiyemizde yaşayan milyonlarca alevi vatandaş
larımız dürüst ahlakın özünü teşkil eden; eline, diline, 
beline sahip Kur'an'ın ruhuna uygun ve Hazreti Mu-
hammed'in gerçek sözlerinin doğrultusunda yürüyen 
nice ermişleri, velileri, hak ve halk ozanlarını yetişti
ren ve böylece dinimizin manevî yönünü tamamlayan 
bu gerçek Müslüman olan vatandaşlarımızın layık 

, olmadıkları bu gibi çirkin ihtiraf ların yersiz ve uydur
ma olduklarını kamuoyuna açıklamak, vatandaşları
mızı zan altında bırakmamak, layık oldukları değeri 
kendilerine vermektir. 

Bu hakların verilmesi de gerçekleri gören, bilen ve 
anlayan, varlıklarını fark eden, temiz vicdanlı hak, 
hukuk, adalet gibi tüm mukaddesatlarının hasletle-
riyle mücehhez mümtaz siz sayın milletvekillerinin 
vazgeçilmez görevlerindendir. 

Bunun bilincinde olarak böyle bir önergeyi verdik. 
Yüksek takdirlerinize saygılarımızla sunuyoruz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

175 inci maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Üçüncü fıkrada yazılı suçlar basın ve yayın yo
luyla işlenirse, ceza bir misli artırılarak hükmolunur. 

> Birinci fıkrada yazılı suçların basın ve yayın yolu 
ile teşvik ve tahrik edilmesi halinde aynı ceza uy
gulanır. 

Osman Bahadır Sabahattin Eryurt 
Trabzon Erzurum 

Emin Alpkaya Ertuğrul Göfcgün 
Niğde Aydın 

Mustafa Çorapçıioğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin (sıra sayısı 82) 1 inci 

maddesi ile değiştirilmek istenen Türk Ceza Kanu
nunun 175 inci maddesinin son fıkrasında yer alan 
«birinci ve» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Caihit Tutum 
Balıkesir 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Coşkun Bayram 
Adana 

Hasan Altay 
Samsun • 

Ömer Kuşhan 
• Kars ' 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci rnad-
ddsiyle düzenlenen Türk Ceza Kanununun 175 linçi 
maddesinin 'birinci fıkrasının aşağıdaki sekide değiş
tirilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Ömer1 Kuşhan 
Kars 

Lezigin onat 
Hakkâri 

Coşkun 'Bayram 
Adana 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

«Her kim semavî dinlerden birine ait dini üslerin 
yahut ibadet ve ayinin yapılmasını dini tahkir mak
sadıyla men veya ihlal ederse, altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve 5 'bin liradan 25 bin ilraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır» 

BAŞjKAN — Diğer 'önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 lineti maddesiyle 

düzenlenen Türk Ceza Yasasının 175 inci maddesinin 
sön fıkrasındaki «Birinci ve» kelimelerinin metinden 
çıkarılmasını, cümlemin «üçüncü fıkrada yazılı suç
lar basın ve yayın suretiyle işlenirse, cezalar (bir mis
li artırılarak hükmalunur» şeklinde düzeltütaesıini say
gıyla arz ve teklif ederiz.. 

Cahlit Tutum 
Balıkesir 

Ahknet( Sırrı ÖzJbek 
Adıyaman 

Coşkun Bayram 
Adana 

'Lezgin Önal 
Haiklkari 

•BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tekliflin 1 inci maddesiyle dü
zenlenen Türk Ceza Yasasının 175 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasındaki, «bir kimseyi dini' inançlarından 
veya mensup olduğu dinin emirlerini yenine getirme
sinden veya yasaklarından kaçınmasından dolayı 
kınar, tezyif veya taihıkıir eder yahut alaya alırsa» 
ibarelerinin metinden çıkarılmasını saygıyla arz ve 
teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muhittin! Yıldırım 
Edirne 

Salih Aİcan 
Tekirdağ 

Coşkun Bayramı 
Adana 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

M. Besim Göçer 
Çorum 

ıBAŞKA'N — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi' Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad
desiyle düzenlenen Türk Ceza Yasasının 175 indi mad-
desinıin üçüncü fıkrasının son cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ede
riz., 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Coşkun Bayram 
Adana 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

«... alırsa 3 aydan 6 aya kadar hapis ve S b!im li
radan 10 'bin İraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır.» 

BAŞjKAN — önergeleri aykırılık sırasına g^öre 
okutup, işleme koyacağım. 

(Sayın Sabahattin Eryurt ve arkadaşlarının öner
gesi, yeni düzenlenen 1 inci maddenün kapsamına uy
duğundan işleme koymuyoruz efendim. 

Sayın Cahit Tutum ve arkadaşlarının önergesi, 
1 inci maddenin değiştirilen birinci fıkrasın'a aynen 
uyuyor. Bu hususta İsrar ediyorlar mı?. Yeni dü
zenlenen 'birinci fıkraya uymuyor, 'bunda ısrar edi
yorlar mı efendim?. 

Sayın Coşkun Bayram, bu önergede sizin de im
zanız var. «Her 'kim devletçe tanınmış dinlerden toi-

— 315 — 



T. B. M. M. B : 58 9 . 1 , 1986 0 : 1 

rin'i tahkir maksadıyla dinî işlerin yapıp, ibadet ve 
ayinin yapılmasını men ve ihlal ederse, 3 aydan 1 yı
la kadar hapis ve 50 bin liradan 100 bin liraya kadar 
ağır para cezası...» ısrar ediyor musunuz?. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Tahkir kastı 
nedeniyle ısrar ediyorum.: 

BAŞKAN — Pekli. 

Efendim, komisyon herhalde okunan önergeyi din
lemedi. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ D1Z-
DAROĞLU '(Antalya) — Tekrar okutun lütfen. 

(BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları
nın önergesi : 

Madde 175. — 1 indi Fıkra - Her küm devletçe 
•tanınmış dinlerden birini tahkir maksadıyla dinî iş
lerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men ve ih
lal ederse üç aydan 'bir yıla kadar hapis ve 50 bin li
radan 1100 ibin liraya kadar ağır para cezası İle ceza
landırılır. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞtKANI AIİ D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BALKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmamaktadır. 

lönerge üzerinde söz isteyen?... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Söz istiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayram. 

CO$KUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli tmiletvefcMleri; önergeyle ilgili sözleriime baş-
lamadan önce, yine bir hususu, özelikle vurgulamak 
istiyorum; kamu düzenini yakından ilgilendiren dü
zenlemelerde göz önünde 'bulundurduğumuz temel il-
ke, gerçek toplumsal lihtüyaçlardır. Toplumsal bir ih
tiyaç, yasal bir düzenlemeyi gerektiriyorsa büz »bunu 
savunuyoruz. 

Şiirrudıi, bu değerlendirmenin ışığı altında önutge-
yi izah edeceğim. Kanunun halen yürürlükte olan 
metninde «Tahkir maksadıyla» İbaresi mevcuttur, 
Bu yeni düzenlemede «Tahkir maksadıyla» İbaresi 
metinden çıkarılmaktadiır. 

Madde metnündeki kasıttan anlaşılan, eylemin özel 
bir maksatla işlenmiş olmasıdır. Burada, sadece iba
det ve ayinin icrasını ihlal fiilinin isteyerek işlenmiş 
olması değil -özellikle 'bdlıirtliyorum- ayrıca söz ko
nusu dini de, dince mukaddes olan şeyleri de tahkir 
'kastının bulunması 'gereklidir. Kanun vazu ve Ceza; 
Kanununa hâkim olan espri 'bunun ikisini beraber 
meze etmektedir. 

Türk Ceza Kanununda cezalandırmanın temel ko
nusu, din hürriyetini korumaktır. Korunan hukuki de
ğer, o dine inananların dinsel inançları ve inanımla öz-
(gürlüğüdür. (Suçun ölüşaibilmesi, tahkir özel kastına 
bunun için fbağlanımıştır. 

Kanun, dinsel eşyaların bozulmasını, din adam
larına saldırıyı, malbet ve mezarlıktakli fiilleri ceza
landırırken; bunların simgelediği dinsel 'inanç değer
lerini korumak istemiştir. Kanunun 'amacı, kişilerde 
oluşan inançları, duyguları ve dinsel hakları güvence 
altına almaktır. Bu bakımdan, suçun oluşialbilmesi için 
failin ibaşkasının dinsel inancına saldırı özel kastıyla 
hareket etmesi şarttır. 

Aslında, Türk Ceza Yasasının genel hükümlerine 
göre, ıbir fiilin cürüm olabilmesi için «kast» unsuru 
şarttır. Bilhassa hukukçu arkadaşlarımın dikkatini 
çekmek istiyorum hu konuya; bu, Iböyle olmasına rağ
men, madde metnine ta 'başlangıcında bu tabirin kon-
masının özeliği 'buradadır işte. Tekif metninde bu 
taJbirin yer afallamış olması, tatbikatçılar arasında 
son derece değişik yorumlara neden olabilir, karışıklı
ğa sebebiyet verebilir. Ceza Kanununun 50 yıla yakın 
uygulanmasında bu «Tahkir kastı» tabiri vardı ve 
hâkimlerimiz 'bunu bu şekliyle de uygulamışlardır. 
Madde metninden bu tabirin çıkarılması, maddeye 
amacı aşan bir uygulama genişliği getirir düşünce 
ve endişesini taşımaktayız. 

Bu 'bakımdan, bu önergeyi vermiş 'bulunuyoruz. 
Saygılar sunuyorum. ıflSHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
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H. — YOKLAMA 

ıM, SEYFl OKTAY ("Ankara) — Çoğunluk yok 
efendim, yoklama istiyoruz. 

(SHP sıralarından 10 milletvekilli ayağa kalıktı.) 

BAŞKAN — Çoğunluk var efendim. 
Efendim, salonda 140 fcişji var. 
M. -'SEYFt OKTAY (Ankara) — Efendim, nere

den biliyorsunuz?. 

BAŞKAN — Saydık efendim. 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — 10 kiişi hakkı

mızı kullanacağız., 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Devam) 

BAŞKAN — Önergelerin işlemlerine devam edi
yoruz. 

Cahit Tutum ve arkadaşlarının önergesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve arkadaş

larının önergesi : 
175 inci maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

>«lHer kim, semavî dinlerden birine ait dinî işlerin, 
yahut ibadet ve ayinin yapılmasını; dini tahkir .mak
sadı iıle men veya ihlâl ederse, altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeş'bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

İBAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ OÎZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEIM ^Mar

din) — Katılmıyoruz efendim. 

İBAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Var efendim. 
(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayram, süreniz 

5 dakikadır. 

BAŞKAN — Tamam, isimlerinizi 'bildirin, yaza
lım efendim. 

«Sayın Oktay, Sayın Ateş, Sayın Bayram, Sayın 
Demir, Sayın özgene, Sayın Sevtinç, Sayın Üçok, Sa
yın Cengiz, Sayın Arpacıoğlu, /Sayın Dinçel yokla
ma istemişlerdir. (ANAP sıralarından «Ayağa kal
kanlar dışarı çıkıyorlar» sesleri.) 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. (ANAP 
şuralarından alkışlar) 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli ımilfetvekilleri; burada arz etmek istediğim 
asıl husus, yine tahkir maksadıyla ilgili olan durum
dur. Tahkir kastı, 50 yıla yakın uygulamadaki ka
nun maddesinde mevcut iken, şimdi bu teklifle uy
gulamada karışıklıklara yol açabilecek şekilde, tah
kir kastının madde metninden çıkarılması öngörül
mektedir. 

Asıl söylemek istediğim konu şu : Geçen yasama 
yılında, Ceza Kanununun bazı 'maddelerinin değişti
rilmesini öngören münferit yasa tekliflerinin gerek 
komisyonda, gerekse yüce Mecliste görüşülmesi sı
rasında (Biraz sonra, bugünkü gündemde yer alan 
ıbir kanun teklifi ile ilgili 'bir örneğini yine yaşayaca
ğız) sayın bakanımız, Türk Ceza Yasasının Ibu tür 
münferit değişikliklere uğratılmaması gerektiğini, esa
sen Ceza Yasasının tümünün düzenlenmesiyle ilgili 
çalışmaların yapıldığını beyan etmişler ve bazı tek
lifler Ibu nedenlerle ya komisyonda, ya da yüce ku
rulda reddedilmişti. 

Şimdi, bizim özellikle merak ettiğimiz konu şu : 
Şu anda Ceza Yasasının tümünü değiştiren hazırlık 
çalışmaları bitmiş, her türlü düzenleme yapılmış, 
bakanlıktaki komisyon çalışmaları tamamlanmış ve 
Meclise sevk edilmek durumuna gelmiş iken; acaba, 
bu maddenin, ıbu şekilde gündeme getirilmesi neden 
icap etti? Bir acelesi mi vardı? Yani, istatistikler, 
acaba ülkemizde dinin elden gittiği şeklinde veriler 
mi ortaya koydu da bu durum meydana geldi; yok
sa sayın bakanımız Ibu husustaki fikrini mi değiştir
di? Bunu bilhassa öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram, 

V. -î- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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'önergeye hükümet ve komisyon katılımıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilıme-
mıiştiır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşiları-

nın önergesi : 
175 inci maddesinin 1 inci fıkrasından «Semavî» 

sözcüğünün Çıkarılmasını öneririz. 

(BAŞKAN — 'Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KIÖMİSYİON'U BAŞKANI ALt DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELOEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — önerige sahibi konuşmak isterler 

mi efendim? 
(Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; geçen müza'kerelerde de arz 
etmiştim; Ceza Yasası 'büyük 'bir eser olup, bütün 
maddelerinin arasında bir 'bütünlük gözetilmesi ge
rekir. Bu yasada yapılacak değişiklikler için, bütün 
üniversitelerin ve !bu iş'te uzman olan diğer kişi ye 
kurumların görüşleri alındıktan sonra teklif yapıla
bilecek nitelikte İbir iştir. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz maddenin gerek
çesinde ««Devletçe tanınmış olan dinler» talbiri kul
lanılmaktadır. Bunun da anlamı, «Devletçe tanınmış"' 
olan dinler» ibaresinden maksat, devletçe men edil
meyen ve genel ahlaka aykırı olmayan dinlerdir. 
«Semavî dinler» talbiri İse, onlar 'bellidir; Tevrat, Ze
bur, İncil ve Kur*an-ı Kerim. Şimdi, bunun dışında 
kalan birçok din vardır, 'bunlar da devletçe tanın
mıştır. Mesela : 'Budizm; Türkiye'de bir Budist de 
İbadet edebilir, onun ibadetine de 'müdahale edile-
bilinir, Konfüçyüs Dini, Taoizm gibi daha pek çok 
din vardır. ıBu maddeyi, bu şekilde geçirdiğimiz za
man, 'bu dinler 'bunun dışında kalacaktır ve kanım
ca da laiklik ilkesi .bakımından Anayasaya da aykırı 
olacaktır. Onun için, istirham ediyorum, komisyon 
Ibu noktadaki fikrini lütfen açıklasın veyahut geri 
alsın. Üniversitelerin ceza kürsülerinin fikirlerini sor
sun, ondan sonra lütfedip getirsin. Aksi halde, öner
geye oy vermenizi istirham edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAKSAN — Teşekkür ederim Sayın Üiker. 
Efendim, önergeye komisyon ve hükümet katıl

mamaktadır. 
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Önerigeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları

nın. önergesi : 
(175 inci maddesine «Tahkir kastı» ibaresi ekle

nerek fıkranın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
ririz. 

«Her kim dinlerden birini tahkir maksadıyla dinî 
işlerin "yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men ve 
ihlâl ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin 
liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADİALET KdMfS'TONU BAŞKANI ALt DÎZ-

DAROÖLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak ister mi? 
REŞİT, ÜLKER (İstanbul) — Evet, konuşmak 

istiyorum. 
(BAS/KAN — 'Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; (bu maddede «Her kim, devletçe tanın
mış olan dinlerden birini tahkir maksadıyla, dinî 
işlerin yahut İbadet ve âyinin icrasını men ve ihlal 
ederse.» deniyor. Çok geniş bir anlam. 

Simdi, farz edelim; bir adam kan davası yüzün
den diğer bir adamı kovalıyor ve adam da canını 
kurtarmak için kendini âyin yapılan yere atıyor; 
orayı dağıtıyor, karmakarışık ediyor. Tabiî bunun 
gfci daha çok misaller de bulunabilir. 

Simidi, tahkir kastını buraya koymadığımız za
man, o kimse mahkûm edilebilir ve böyle bir mah
kûmiyet de bir -Müslüman ülkede veyahut kendi dî
nine, ayinine inanan bir yerde, onun için büyük bir 
leke teşkil edebilir. Ülkemiz İslam ülkesi; hadise 
başka 'türlü cereyan «töse de, böyle bir kimse, yarın 
dine müdahale etmiş, ayini dağı'tmış, mahkemece de 
mahkûm olmuş olabilir. 

Onun için, madde metnine «tahkir kastı» ibare- . 
sinin konulmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. 
Evvelce Ceza Kanununda da «Tahkir kastı» ibaresi 
vardı; kasıtsız olarak yapılan bir şeyden dolayı ceza 
verilmemesi lazım gelir. 

Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve arkadaşla
rının önergesini okutuyorum : 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge ıgeri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka

daşlarının önergesi : 
175 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı «Di

nî inançlar»a hükmünün maddeden çikarılmasını arz 
ederiz. 

«BAŞKAN — Komisyon? 
ADAUET KOMİSYONU BAŞKANI AUt DÎZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM ((Mar

din) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önereg sahibi konuşmak isterler 

mi efendim? 
Buyurun Sayın Eryurt 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar im; ben, bu 
tabirin, yani maddede getirilen «dinî inançlara haka-
ret»in bazı tefrikalara, karışıklıklara meydan verece
ği düşüncesiyle çıkarılması teklifini yaptım. Çünkü, 
'buradaki «dinî inançlar» belli ve belirgin hususlar 
değildir. İnançtan neyi kastediyorsunuz? Enfüsî bir 
şey; «Din» değil, «Din ile alakalı ulvî kitaplar» de
ğil; inanç. Yehbva Şahitliği, ateşe tapma, puta tap
ma; bunlar da bir dinî inançtır. Biz, kanunun bu 
maddesine «dinî inanç» tabirini koyduğumuz zaman, 
(bunu himaye altına almış oluruz. Hem, bir taraftan 
cezaî müeyyideye ta'bi tutacağız -Yehova Şahitlerinde 
olduğu 'gibi- hem de, burada olduğu gibi, kanunun 
himayesi altına sokacağız. Bu bizi, tabiî ki haki
katen güç olan birtakım tefsirlere, çelişkilere, yanlış 
yollara götürmeye ve sevk etmeye am'ir bir ibaredir. 

Nitekim, Ceza Kanunumuzun eski metninde bu 
ibare yoktu; bu ibareyi, komisyondaki arkadaşla
rım getirmişlerdir. Bu itibarla ben, bu «dinî inanç» 
kelimelerinin maddeden çıkarılması teklifini arz et
tim. Tabiî burada açıkladığım hususlar arkadaşla-
rımca uygun (bulunur, önerge kabul edilir ve bu 
terim maddeden çıkarılırsa, madde metni daha salim 
bir şekilde tanzim edilmiş olur. 

Saygılarımı sunarım. (MD!? sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 

Önengeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge ka'bul edilmemiştir. 

'Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tunceli 'Milletvekili Musa Ateş ve arkadaşlarının 

önergesi i 
175 inci maddede 'geçen; «Allah'a, semavî dinlere 

veya mezheplere deyiminin maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

JBAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADAUET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DÎZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Hükümet?. 
ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) —Katılmıyoruz. 
IBAjŞKlAN — Önerge sahibi konuşmak isterler 

mi? 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Efendini, 'gerekçede 

gereMi açıklama var, izaha gerek yoktur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş'tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Tunceli (Milletvekili Musa Ateş ve arkadaşlarının 

önergesi. 
175 inci maddenin 3 üncü paragrafında geçen 

«veya dinî inançlara veya mezheplere» ibaresinin net 
anlaşılması için; «Türkiye'deki Alevî, Sünnî ve di
ğer vatandaşların gerçek dinin inançlarına veya mez
heplerine» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADAUET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-

DAROĞLU (Aritalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor 

mu? 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Evet efendim. 
BAŞKAN —' Buyurun Sayın Ateş, süreniz 5 da

kika efendim. 

'MUSA ATEŞ ((Tunceli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekileri; bu önergemdeki maksat, bugün Tür-
kiyemizde 20 milyona yakın bir Alevî kitlesi vardır. 
(ANAP sıralarından «kaç, kaç» sesleri.) 20 milyona 
yakın, daha fazla belki. Her aydın kişi dahi Alevidir. 
Bunun için, örneğin bir Sünnî vatandaşın mezhe
bine bir Alevî vatandaş taira'fından k'üfredilirse, bu 
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kanuna göre haliyle ceza alır. IBir Sünnî vatandaş 'bir 
Alevî vatandaşın mezhebine küfrederse bu kamu 
hukukundan çıkar, takibi şikâyete girer. 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — öyle 
•bir şey yok. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Ben sordum, «4 tane 
mezhep var» dedi Diyanet İşleri Başkanı, 5 inci mez
hep yok; 5 inciyi mezhep kabul etsinler; ben de onu 
istiyorum. 

'BAŞKAN — 'Sayın Ateş, daha sairin- konuşunuz. 

.MUSA ATEŞ (Devamla) — Lütfen, istirham edi
yorum. Birlik ve beraberliğimiz bozan mezheplere 
tamamîyle karşıyım; Alevîliğe, Sünnîliğe karşıyım. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın buyurdukları gibi Kur'an' 
da mezhep yok; ama Anayasamızda, devlet memur
ları yasasında vesâir yasalarda mezhepler yer almış
tır. Bunlar yanlış bir şekilde oraya yerleşmiştir. Be
nim istirhamım, birlik ve beraberliğimizin teessüsü 
için mutlak surette tek bir mezhep, bir din ve bir 
yolda olmak şarttır. «Dört mezhep» diye birbirleriy
le çelişen Büyük llmihal'i okuyunuz. Ben okudum 
ve hayal kırıklığına uğradım. Mezheplerin birisinde 
elin kanarsa abdest bozulur, birisinde çizmeye kadar 
kan dolarsa dahi albjdest bozulmaz,, birisinde bayana 
dokunulursa abdest bozulur, birisinde bilmem ne ol
mayınca abdest bozulmaz denilmektedir. Büyük ll
mihal'i okuduktan sonra, akla fikre gelmeyen husus
larla karşılaşıyorsunuz; affedersiniz domuz kılı han
gi şekilde mekruhtur, hangisi mekruh değildir diye 
akü ve fikre girmeyen bir şekilcilik vardır. Bunun 
için mezheplerin mutlak surette madde metninden çı
karılmasını istemiştim, kabul etmediniz. Alevîliğin, 
Sünnîliğin olmadığını, dinde birlik ve beraberliğin 
olduğunu, ikiliğin hakka hakikate uymadığını ve in
sanlara iyüik getirmediği kanısıyla «Alevîlik, Sünnî
lik ve diğer dinî inançların» tabirini aynen kabul 
etmenizi saygıyla arz ederim. 

Hürmetler ederim. 
IBAŞ'KAN — Teşekkür ederim, Sayın Ateş. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Adana Milletvekilli Coşkun Bayram ve arkadaş

larının önergesi : 

175 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki «bir kim
seyi dinî inançlarından veya mensup olduğu dinin 
emirlerini yerine getirmesinden veya yasaklarından 
kaçınmasıridan dolayı kınar, tezyif veya tahkir eder, 
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| yahut alaya alırsa» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
I saygıyla arz ve teklif ederiz. 
I BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
I katılıyor mu? 

ADALET KÖMİSTONU BAŞKANI ALİ DİZ
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI İM. NECAT ELDEM (Mar-
I din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
I katilmıyorlar. 

Sayın "Bayram, buyurunuz efendim. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; her iki teklifi de incelediğimiz 
takdirde, gerek Sayın Ali Dizdaroğlu arkadaşımızın ve 
gerekse Nevşehir Milletvekili Turan öztürk arkada
şımızın teklifleri de incelendiği takdirde, bu ibarele
rin her iki teklif metninde yer almadığı görülecek
tir. 'Bu ibarenin buraya nasıl girdiği de ayrı bir me
rak konusudur; bu hususta komisyona verilmiş bir 
önerge olduğunu da zannetmiyorum; zira, o zaman 
ben Adalet Komisyonu üyesiyim, Ayrıca, Anayasa
nın 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası incelendiğin
de, «Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılma
ya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlana
maz; dinî inanç ve kanaatlerinden 'dolayı kınanamaz 
ve suçlanamaz» ibaresi açıklıkla yer almaktadır. 
Anayasanın 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası po
zitif hali düzenlemiştir. 'Bu düzenleme ise aslında ne
gatif hali de içermektedir; onun için, ya iki taraflı 
düzenlemeler yapılsın veya tek taraflı olan bu dü-

I zenleme -ki sonradan ilaVe edilmiştir- metinden çı
kartılsın. 'Önergeyi bu maksatla vermiş bulunuyoruz. 

Saygı ile arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyorlar. 

I önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
I Diğer önergeyi okutuyorum : 
I Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka-
I daşlarının önergesi : 
I TCK'nın 175 inci maddesinin son fıkrasının aşa-
I gıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
I Üçüncü fıkrada yazılı suç basın, yayın yolu ile 
I işlenirse, ceza bir misli artırılarak hükmolunur. 
I Birinci fıkrada yazılı suçların basın ve yayın yo-
I lu ile teşvik ve tahrik edilmesi halinde aynı ceza uy-
I gulanır. 
I IBASKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
| efendim? 
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AÖALET -KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU ((Antalya) — Sayın Başkan, önergede 
maddî (bir hata var sanıyorum, önergenin, sadece 
birinci cümlesine katılıyoruz; ikinci cümlesine İcatı-
lamıyaruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutacağım efen
dim; komisyon olarak ya bütünüyle kalbul edeceksi
niz veya* etmeyeceksiniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Üçüncü fıkrad'a yazılı suç basın, yayın yolu ile 

işlenirse, ceza bir misli artırılarak hükmolunur. 
Birinci fıkrada yazılı suçların basın ve yayın yolu 

ile teşvik ve tahrik edilmesi halinde aynı ceza uygu
lanır. 

BAŞKAN — 'önergeye, komisyon katılıyor mu 
öfendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROÖLU (Antalya) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI -M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Önerge kalbul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
175 inci maddesinin son fıkrasındaki «Birinci 

ve» kelimelerinin metinden çıkartılmasını, cümlenin, 
«üçüncü fıkrada yazılı suçlar basın ve yayın sureti 
ite işlenirse cezalar bir misli artırılarak hükmolunur» 
şeklinde düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve arkadaş
ları. 

BAŞJKA'N — Sayın Bayram, önergeniz (biraz ev
vel kabul edilen önergeyle aynı mahiyette; geri alı
yor musunuz efendim? 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
biraz önce ka'bul edilen önerge ile, aşağı yukarı ay
nıdır; yalnız bir nüans farkı vardır; izninizle izah 
etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KÖMfSYONU BAŞKANI ALt DÎZ-
DAROÖLU (Antalya) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın 'Hükümet?. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye sayın komisyon ve hü
kümet katılmıyorlar. 

Sayın Bayram buyurun efendim. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; vermiş olduğum önerge, biraz 
evvel ka'bul edilen önergeyle aşağı yukarı aynı ma
hiyettedir; yalnız, aradaki tek fark şudur: Bu mad
denin son fıkrasındaki, «(birinci ve» kelimeleri, bize 
göre fazladır. Zira, birinci fıkrada bahsedilen «men 
ve ihlal» suçları, maddî bir eylemi, maddî (bir fiili 
gerektirir. Bu nedenle, 'bu suçun basın yoluyla iş
lenmesi mümkün değildir. 

Bu bakımdan önergeyi vermiş bulunuyoruz; hu
kuk tekniğine ve hukuk mantığına aykırıdır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

'Etmeyenler... önerge ka'bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum -: 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve arkadaş

larının önergesi : 
175 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cüm

lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

«.. alırsa, üç aydan altı aya kadar hapis ve beş-
bin liradan onb'in liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALA DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi bir açıklama yapmak 

istiyor mu efendim? 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayram. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; şüphesiz, manevî değerlerin ko
runması lüzumunu esas alan konu gayet açık ve 
önemlidir; ancak, 'bu düzenleme yapılırken, bir hu
susun da mutlaka göz önünde bulundurulinası gerek
mektedir. 

Yalnız cezaların artırılması ve baskı yöntemine 
dayanan tedibi rierle köklü çözümlere ulaşılamayaca
ğı da 'bir gerçektir. Dinî terbiye, ahlakî olgunluk 
ve bunun yüceltilmesi yolunda ana ve 'bahaya düşen 
vazifeler gereği gibi ifa edilir ve devlet de, hu yolda 
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vatan'daşiara yardımcı olmakta daha büyük gayret 
sarf ederse, ulu orta dini tahkir edecek olanların sa
yısı azalır; yani, dinî tahkir ve tezyifin yüksek mik
tarda cezaî müeyyide ile önlenmesi mümkün değil
dir; önergeyi vermemizdeki asıl maksat budur. 

Ceza müeyyidesinin birden bire bir aydan altı 
aya çıkarılması suretiyle tazyik uygulaması, gayeyi 
hâsıl edecek (bir yol değildir. Halbuki, terbiye ve tel
kin yolu ile yapılacak ıslahat köklü olur; esasen di
nin ve ahlakın bünyesi de, bunu icap ettirir. Kaldı 
ki, ceza nispeti yükseldikçe, uygulanma şansı sanıl
dığı kadar yüksek olmamaktadır; -tatbikat bunun böy
le olduğunu göstermektedir. 

Bu bakımdan, hapis cezalarının asgarî haddinin 
yüksek tutulması bizce hatlaı olmuştur. Cezanın uy
gulama kabiliyetini ve maddenin işlerlik şansını azalt
mıştır. Bu 'endişeyi taşmakta olduğumuz için bu öner
geyi takdim etmiş buîunuyoruz. 

'Saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
'Önergeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 
'Diğer önergeyi koütuyorum: 

'Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi : 

175 inci maddesinin son fıkrasında yazılan «Bi
rinci ve» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU '(Antalya) — Katılmıyoruz.» 

BAŞKAN — Hükümet? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELÖEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen?.. Yok. 

(önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... öjnerige kabul edilmemiştir. 

ADALET KOİMÎSTONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROĞLU '(Antalya) — Sayın Başkanım, biraz ön
ce kalbul edilen Sayın Bryurt'un önergesindeki cüm
le içerisinde «suç» kelimesinin «suçlar» olarak dü
zeltilmesi gerekmektedir. Arz ederim. 
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SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Evet 
• efendim doğrudur. 

BAŞKAN — Komisyon «suç» kelimesinin «suç
lar» olarak düzeltilmesini teklif ediyor. 

Sayın Bryurt, katılıyor musunuz? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Evet, 

katılıyorum.' 

BAŞKAN — önerge bu şekilde düzeltilmiştir. 
'Maddeyi, kabul etmiş bulunduğunuz önergeyle 

birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 1.76 ncı 

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 176. — Her kim semavî dinlerden birini 
tahkir maksadı ile bu dinlerce kutsal sayılan ma
betleri, mezarları, buna benzer yerleri veya bu yer
lerdeki eşyayı yıkar, bozar veya diğer bir suretle za
rar verirse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi-
b'in liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Semavî din 'görevlilerinin görevleri esnasında veya 
görevlerini yapmalarından dolayı kendilerine veya 
mevcut bulunanlara karşı bir cürüm irtikap olundu
ğu takdirde bu cürm'ün kanunen muayyen olan cezası 
altıda bir miktarında artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

'Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutu
yorum : 

Büyük Mîllet 'Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 176 ncı maddesinin 1 inci 
fıkrasında gösterilen ceza miktarının aşağıdaki yazılı 
şekilde 'değiştirilmesini arz ederiz. 

Bir yıldan üç yıla kadar hapis, 

Sabahattin Eryurt Osman Bahadır 
Erzurum Trabzon 

Ertuğrul Gökgün Müstofa Çorapçıoğlu 
Aydın »Balıkesir 

Emin Alpkaya ' 
Niğde 
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BAŞSKİAN — (Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa önerisinin 176 ncı mad
desinin 1 inci ve 2 nci fıkralarından, «semavî» söz
cüğünün çıkartmasını öneriyoruz. 

Reşit Ülker İbreMm Ural 
İstanbul 

Bütl Şişman 
istanbul 

Hüfceytin Aydemir 
İzmir 

HayruMah Olca 
tîzmir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 82 sıra sayılı kanun teklifinin 
2 nci maddesiyle değiştMlimek. istenen Türk Ceza 
Kanununun 176 ncı maddesinin birindi fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

lediğli takdirde, o cürtmün kanunen beli olan cezası 
altıda iki oranında artırılarak hükmolunur. 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Mehmet Topaç 

İsmail 'Dayı 
(Bahkeslir 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

İHSAN NURİ TÖFfKAYA tfOrdu) — Sayın Baş
kan, komisyonda kabul edildiği için önergemizi ge
ri alıyorum. 

tir. 
(BAŞKAN — Peki efendim, önerge ged verilmiş-

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

176 ncı maddenin aşağıdaki gibi değiştirlmesüni 
öneririz. 

ıSaygı i'le. 

(Madde 176. — Her kim kişilerin kutsal tanıdığı 
dini, dince kutsal sayılan eşyayı tahkir eder, bozar 
veya düğer bir surette zarar verirse iki yıldan beş yı
la kadar hapis ve ell'bin liradan yüzbin liraya ka
dar para cezası ile cezalandırılır. 

Din görevlilerinin görevlerini yapmaları sırasında 
yeya görevlerini yapmalarından dolayı bir cürüm iş-

Bahriye t)çok 
Ordu 

H M Nalbantoğlu 
Erzurum 

Ömer Necati Cengiz 
ktan-bul 

Sal'im Erel 
Konya 

Müaki Sevinç 
'Eskişehir 

iBAŞjKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tekliflinin 2 nci madde
siyle yeniden düzenlenen Türk Ceza Kanununun 176 
ncı maddeciyle 'ilgilıi madde metninin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki yazılı sekilide değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Nihat! Afcipak 
'Sakarya 

Burhan Calhiît Gündüz 
İzmir 

. Recep Kaya 
'Bilecik 

Âydm Arvasi 
Van 

Sabri Araş 
Kars 

Fenruh Itftler 
istanbul 

(Semavî din görevlilerinıin görevleri esnasında veya 
görevlerini yapmalarından dolayı kendilerine karşı 
»bir cürüm işlendiği takdirde 'bu cüaımün kanunen bel
li olan cezası altıda 'bir oranında artırılarak hükmo-
lunur. 

BAŞKAN .— Sayın Sabahattfin Eryurt ve arka
daşlarının 'bu madde üzerine verilmiş 'bir önergeleri 
vaır; madde aynı kapsamdadır, o bakımdan. o öner
geyi işleme koymuyorum, efendim'. 

önergeleri aykırılık sırasına göre okultup 'işleme 
koyacağım. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Madde 176. — Her 'küm kişilerin kutsal tanıdığı 
diini, dince kutsal sayılan eşyayı tahkir eder, bozlar ve
ya diğer bir surette zarar verirse iki yıldan beş yıla 
kadar hapis ve eHıibin liradan yüzbin liraya kadar pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

(Din görevlilerinin görevlerinıi yapmaları sırasında 
veya görevlerinJi yapmalarından dolayı bir cürülm iş
lediği takdirde, o cüaımün kanunen bellii olan cezası 
altı dla iki oranında artırılarak hükmolunur. 

'BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?^ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DtZ-

DAROÖLU (Antalya) — Katılmıyoruz, 
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'BAŞKAN — Hükümet?.., 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-

ıdiin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi?. 
BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, bu 

konuda hükümetle ve komisyon başkanıyla Özel ola
rak; yaptığım 'konuşmalarda gördüm ki, ne desem, 
ne kadar mantık yolundan hareket etsem kabul edlil-
ımıeyecek; onun için önergemi açıklamak gereğinıi duy
muyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederata. 
(önergeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kklbul etmeyenler... önerge kaîbul edilememiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul MilletvefkM Reşit Ülker ve arkadaşları

nım önergesi : 
176 ncı maddesiinin birinci ve İkinci fıkralarından 

«semavî» sözcüğünün çıkarılmasını öneriiyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÎZ-
DAROĞILU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

§ BAŞKAN — Hükümet?., 
ADALET BAKANI 'M. NECAT ELDEM Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi... 
RJEŞİİT ÜLKER i(tstanlbul) — SÖyledıim efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve arkadaşları
nın önergesi : 

176 ncı maddesiyle 'ilgili ikinci fıkranın aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Semavî din 'görevlerinin 'görevleri esmasında ve
ya görevlerim' yaplmalarındian dolayı kendilerine kar
şı bir cürüm işlendiğü takdirde bu cürmün kanunen 
(belli olan cezası altıda bir oranımda artırılarak hük-
molunur. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÎZ-

DAROGLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?, 

ADALET BAKANI M. NECAT ESLDEM •'(Mar
din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, kabul etmüş bulunduğunuz önerge doğ
rultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..., 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İMADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 177 nci 

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 177. — Her kim ibadethanelerde, bunla
rın müştemilatında veya külliyetlerinde mevcut tez
yinat, demirbaş ve mütemmim cüzleri veya benzeri 
eserleri yahut kabristanlardaki malhkûkâtı bozar, me
zarları tahrip, ederse bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve onhin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Bunlardan birini telvis eden veya her ne suretle 
olursa olsun kirletenler üç aydan bir yıla kadar ha
pis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo-

ruın: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 82 sıra sayılı kanun teklifinin 
3 üncü maddesiyle değiştirilmek istenen Türk Ceza 
Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

îhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Mehmet Topaç 
Uşak 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
Diğer önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ,177 nci 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzel
tilmesi teklif olunur. 

Her kim semavî dinlere ait ibadethanelere konul
muş abide ve benzeri eserleri veya kabristandaki 
mahkûkâtı bozar veya mezarları tahrip ederse, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Alaattin Fırat 
Muş 

İsmet Oktay 
(Eskişehir 

Alâeddin Kısatürk 
Kahramanmaraş 

Berati Erdoğan 
Samsun 

iMehmet Onur 
(Kahramanmaraş 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 üncü mad

desiyle yeniden düzenlenen Türk Ceza Kanununun 
177 nci maddesiyle ilgili madde metninin ikinci fık
rasının aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Nihat Akpak Hüseyin Aydın Arvasi 
Sakarya Van 

Burhan Cahit Gündüz Sabri Araş 
İzmir Kars 

Recep Kaya Ömer Ferruh tlter 
Bilecik İstanbul 

(Bunlardan 'birini her ne suretle olursa olsun kir-
lentenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin 
liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

İBAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, işleme koyacağım. 

«Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve arkadaşlarının 
önergesi1: 

il'77 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde düzeltilmesi teklif olunur.. 

Her kim semavî dinlere ait ibadethanelere konul
muş abide ve benzeri eserleri veya kabristandaki 
mahkûkâtı bozar veya mezarları tahrip ederse bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ADÎ DİZ-

DAROĞLÜ '(Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

/BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılmıyor. 

önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı 
efendim?. Yük./ 

önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
«Sakarya Milletvekili 'Nihat Akpak ve arkadaşla

rının önergesi: 
177 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki ya

zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bunlardan birini her ne suretle olursa olsuıı̂  kir

letenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin li
radan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.^ 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLU ^Antalya) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar

din) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka- . 

tılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge ka'bul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 178 inci 
maddesi aşağıda, yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. • 

Madde 178. — Bir kimse bir ölünün naaş ve ke
mikleri hakkında hakaret yapar veya meşru olma
yan bir maksatla birinin naaşım yahut kemiklerini 
alırsa, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin lira
dan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

'Bunların dışında, her kim bir ölünün naaşım ta
mamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın 
bir naaşı mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan yir
mibeşbin liraya kadar ağır para cezsı ile cezalandırı
lır. 

Eğer bir cürüm kabristanda veya ölü gömülmeye 
veya muhafazasına mahsus diğer yerlerde görevli 
olan yahut kendilerine naaş ve kemikler tevdi olunan 
kimseler tarafından işlenirse, yukarıda yazılı ceza
lar t>ir misli artırılarak hükmoiunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
'Buyurun efendim. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; huzurunuzu fazla işgal ettiğim ' 
için özür diliyorum; ancak, teklifin 4 üncü madde
siyle düzenlenmek istenen Türk Ceza Yasasının 178 
inci maddesine son şekli veren metne baktığımızda, 
daha önce söylediğim sözlerin ne kadar doğru ol
duğunu hep 'hinlikte göreceğiz. Sayın Adalet .Baka
nımız da, müteaddit konuşmalarında, Türk Ceza Ya
sasında yapılacak 'bu tür münferit değişikliklerin, 
Ceza Kanunumuzun sistematiğini 'bozacağım belirt
mişlerdi, gayet haklı söylemişlerdi; ama Ceza Ya
sası tasarısı yüce Meclise sunulacak duruma gelmiş 
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olmasına rağmen, bu Kanun teklifi huzurlarımıza 
gelmiş oldu. 

'Şimdi, 178 inci maddenin birinci fıkrasına »bakı
yoruz, -Lütfen dikkatle dinleyelim- «Bir kimse bir 
ölünün naaş ve kemikleri hakkında hakaret yapar 
veya meşru olmayan 'bir maksaltla birinin naaşım ya
hut kemiklerini alırsa, üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve Ibeşbin liradan yinmilbeşjbin liraya kaldar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır» denmiş. Yani asıl suçu 
işleyen bir kimseye üç aydan bir yıla 'kadar hapis 
cezası verMmiş. 

ikinci fıkraya bakıyoruz, «'Bunların dışında» yani 
asıl gayenin dışında, korunmıalk istenen asıl maksa
dın dışında, «her kim 'bir ölünün maaşımı tamamem 
veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir naaşı 
mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa altı aydan 
bir yıla 'kadar hapis» denmektedir. 

Şimdi, 'burada o kadar 'büyük 'bir tezat var ki 
ceza tekniği yönünden; daha ağır bir suça daha ha
fif İbir ceza, yani üç aylık bir ceza hükmediliyor; da
ha hafif bir suça ise dalha ağır bir ceza, yani miktar 
itibariyle ıaltı ayılık bir ceza verilmesi öngörülmüştür. 

NİHAT AKPAK Sakarya) — Üç aydan bir 
yıla... 

COŞKUN BAYRAM itfDevamla) — Ceza Kanu-
munum tatbikatında, mahkemelerde, asgarî had esas 
alınır; azamî had ise takdire taalluk eden bir konu
dur; değerli arkadaşımız, zammediyorum hukukçu 
'olmadığı içim buna takıldı; asıl olan asgarî had-
lerdir. 

Bu 'konuyla ilgili 'bir husus daha var. Hıfzıssıhlıa 
Kanunumda bu konuyu (düzenleyen bir bölüm var; 
ancak unsur itibariyle farklıdır, ha'k veriyorum; ora
da bile alt sınır üç aydan (başlıyor; ama unsur iti
bariyle bazı değişiklikler vardır. Bu batanım mutlak 
surette düzeltilmesi lazım gelir. 

Genelde benim söylemek istediğim konu şu : Bi
raz sonra veya daha başka Ibir 'güm gümdeme gelecek 
olan 365 sıra sayılı bir kanun teklifi vardır... 

BAŞKAN — Sayın Bayram, bir dakikanızı ala-
'biilir miyim? 

Sayım milletvekMeri, çalışma süremiz dolmak üze
redir. 

•Kanum teklif imim bitimime kadar süremin uzatıl
masını oylarımıza sumacağıım : Kabul edenler... Ka-
'bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bayram, devam edin. 
COŞKUN BAYRAM «(İDevamla) — Bu 365 sıra 

sayılı kamun tdklifi, Türk Ceza Yasasındaki münfe

rit değişikliklerin sakıncaları dile getirilmek suretiy
le, komisyonda reddedilmiş ve gerekli prosedür ta
kip edildikten somra yüce •Meclise intikal dtmiştir. 
Bu hususlarda da Sayım Bakanımızın görüşlerini me
rak ediyoruz ayrıca. 

Benim söylemek istediğim komu özellikle bu idi; 
takdir yüce Meclisindir. 

" Saygılarımıla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım 'Bayram. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerine verilmiş önergeler var, sırasıyla oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad

desiyle yeniden düzenlenen Türk Ceza Kanununun 
178 inci maddesiyle ilgili madde metninin birinci ve 
ikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilerek ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Sadi Abasoğlü 
istanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Haydar Özalp İsmail Dayı 
Niğde Balıkesir 

Fa!ruk Dirik Alâettim Kısakürek 
Nevşehir Kahramanmaraş 

Bir kimise, bir ölünün naaş ve kemikleri hakkın
da hakaret yapar veya tahkir maksadıyla veya meşru 
olmayan diğer bir maksatla birimim maaşını yahut 
•kemiklerini alırsa, üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
beşbin lirdan yirmibeşbin liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılır. 

Bunların dışında, her ikim bir ölünün naaşım ta
mamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir 
maaşı mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa, iki 
aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmi
beşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin 4 üncü maddesi ile 
düzenlenen Türk Ceza Yasasının 178 inci maddesi
nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Coşkun Bayram Muhittin Yıldırım 
Adana Edirne 

Salih Alcan Besim Göçer 
Tekirdağ . Çorum 

Ömer Kusman Feridun Şakir öğünç 
Kars istanbul 
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(Bunların dışında her kim bir ölünün naaşım ta
mamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir 
naaşı mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa 2 
aydan 6 aya kadar hapis ve 5 bin liradan 20 bin. lira
ya ıkadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumlarına 
göre okutup işleme koyacağım: 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve arkadaşları
nın önergesi :> 

1'78 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Bir kimse, bir ölünün naaş ve kemikleri hakkın
da hakaret yapar veya tahkir maksadıyla veya meş
ru olmayan diğer bir maksatla birinin naaşım yahut 
kemiklerini alırsa, üç aydan bir yıla ıkadar hapis 
ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Bunların dışında, her kim bir ölünün naaşım ta
mamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir 
naaşı mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa; 
iki aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan 
yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DtZ-

DAROÖLU "(Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI İM. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

IBAŞKAİN — önegeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadır. 

»*» 

8 * 1 , 1 9 8 6 0 : 1 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 
edenler.„ Kabul etmeyenler..; Önerge kabul edilmiş
tir. 

Sayın Bayram, ikinci önerge size ait; ama birinci 
önerge ile aralarında sadece rakamlarda bir farklı
lık var; bunu da işleme koyalım mı efendim? 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan 
geri alıyorum, zaten maksat hâsıl oldu efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim. 
Sayın Bayram'ın önergesi geri verilmiştir. 
4 üncü maddeyi, kabul edilmiş olan önerge doğ-

rultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
IMA'DDE 5t — Bu (Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer^ 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. —Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek ve 

14 Ocak 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapamıyorum. 

Kapanma'Saati : 19.04 
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IV. — SORULAR V 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun„ 1 Nisan 1984 tarihinden itibaren il belediyele
rine alınan personele ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım \Akbulut'un yazılı \cevabı (7/724) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. 1 Nisan 1984 tarihinden itibaren şimdi

ye kadar il 'belediyelerine alınan personellerin sayı
ları ile, alındıkları görev yerleri, ad ve soyadlarını 
gösterir 'listelerin gönderilmesini. 

Soru 2. Bütün Ibu atamalarda yasalara uygun sı
navların yapılıp yapılmadığının bildirilmesini. 

iSoru 3. \Bütün bu atamalarda güvenlik soruş
turması yapılıp yapılmadığının bildirilmesi ile 

Soru 4. Bakanlığınızca bu atamaların yasalara 
uygun yapılıp yapılmadığı konusunda bir tetkik yap
manızın tetkik sonucunun gönderilmesinin mümkün 
olup olmadığının bildirilmesini. 

Soru 5. Erzurum 11 Belediyesince alınan ve ha
len çalıştırılan : 1. Mustafa Güntay Çarpan, 2. Bay
ram Ipraş, 3. Erkol Turgut, 4. Aydın Kömürcü, 5. 
Cemil' Güngörmez, 6. Ahmet Morçiç'ek, 7. Muzaffer 
Kahya, 8. Eyüp Taşkın, 9. İsmail Hakkı Kırbaçlıoğ-
lu, için güvenlik tahkiki yapılmış mıdır? Bunların 
güvenlik soruşturma özetlerini göndermen'iz mümkün 
müdür? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 20.11.1985 
!$b. Md. : AFK-ARGE-5'71 (85)/9090S 

Konu : Yazılı soru 'önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliği 5.11.1985 gün 

ve Kanunlar Kararlar (Daire Başkanlığı 7/724-4637/ 
17989 sayılı .yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan verilen, «1 Nisan 1984 tarihinden itibaren il be-

(1) Soru cevabının ekleri çokluğu nedeniyle ya
yımlanmamış olup, (7/724) esas numaralı dosyasın
dadır. 

I CEVAPLAR (Devanı) 

'tediyelerine alınan personele ilişkin yazılı soru öner-
gesİMide yer alan konularla ilgili olarak valiliklerden 
telsiz mesajı "ile blllgi istenilmiş olup, ancak önerge 
süresi içinde tamamından cevap alınamamıştır. 

'Bu nedenle Bakanlığıma gerekli ceva'bın 'hazırlan
ması için 30 gün süre verilmesine müsadeleririizi arz 
ederim. 

Yıldırım Ak'bulut 
İçişleri Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 9,1.1986 

Mahallî İdareler Genel1 

Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK-ARGIE-

~ 571 (8l5)/90OO8 
Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : a) 5 Kasım 1985 gün ve Kanunlar, Ka
rarlar Dairesi Başkanlığı 7/7l24-46l37/l'7989 sayılı ya
zınız. 

>b) 27 Aralık 1985 gün ve Kanunlar Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 7/724-4l637/17989 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun «1 
Nisan 1984, tarihinden itibaren il belediyelerine alı
nan personele ilişkin yazılı soru önergesi»ne verilen 
cevalbın bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

'Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T. C 
'İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel 9.1.1986 
Müdürlüğü 

Sb. Md. ': AIPK-ARGE-
571 >C8<5)/90OÖ8 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hilmi Nalfbantbğlu 
. Erzurum Miletvekili 

il Nisan 1984 'tarihinden itibaren H Belediyeleri
ne alınan personele ilişkin yazılı soru önergenizde yer 
alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

64 Valilikten alınan bilgilere göre; 
1. 1 Nisan 1984 tarihinden bugüne kadar 64 il 

•İbelediyesine (IMa, İsparta, Sakarya İlleri hariç) 
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4 93'6 personelin alındığı valiliklerinden alınan ilişik 
listelerden anlaşılmıştır. 

2. Bütün atamalarda yasalara uygun olarak sı
navlar düzenlenmiştir. 

3. il 'belediyelerine atanan bütün personelin gü
venlik soruşturmaları yapılmıştır. 

4. 'Belediyelerin tüm 'iş ve işlemleri bir program 
dahilinde Bakanlığımız Mülkiye Müfettişlerince de
netime tabi tutulmakta ve kanunlara ayikırı usulsüz 
işleme rastlandığında ilgilileri hakkında soruşturma 
yapılmaktadır. 

• • ^ 

9 . 1 â 1986 O : 1 

5. Erzurum İl Belediyesine atanan ve halen ça
lıştırılan; 1. Mustafa Gün'tay Çarpan, 2. Bayram 
İpraş, 3. Erkdl Turgut, 4. Aydın Könürcü, 5. Ce
mil Güngörmez, 6. A'hmet Morçiçe'k, 7. Muzaffer 
Kahya, 8. Eyüp Taşkın, 9. ismail Hakkı Kırbaçlı-
oğlu için güvenlik tahkikatı yapıilmış olup valilikten 
alınan soruşturma özeti ekte gönderilmiştir. 

(Bilgilerinize rica ederim. 
NOT : Geri kalan Urfa, İsparta ve Sakarya tile

rinden cevap alındığında ayrıca ek bilgi verilecektir. 
Yıldırım A'kbulut 

İçişleri Bakanı 

• » • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

58 İNCİ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DEStYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Orta'k Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

4. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

7. — tçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

8. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

12. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Malhlmuld Alitunafcaır* 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

14. — Haltay Milletvekili Abdurralhlman Dömirteş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

,15. — Aydın Milletveklili Ertuğrul GöklgünTün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

16. — Hatay Milldüvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

ıl7. — Aydın MiUöüvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6/47#) 

(/) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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18. — Kalhraimanımaraş Milletvekili Mehmet Turan j 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

19. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söklmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle- j 
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

20. — Hatay Milletvekili Abdurralhıman Demir-
taş'm, zeytin sineğî  ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Kövişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

21. — Erzurum Milletvekili HİM Nalbanıfcoğlu' 
nuny enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

•22. — Adana Milletvekili Cüneyt Camver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara üişkin Dışişleri Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/496) 

23. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakokradaki bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) I 

124. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğüne* 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi- I 
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/522) 

25. — Eskişehir Milletvekilli M>ehimet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi- I 
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 
(D 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kaldır Narün'in, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fımdan dövüldüğü İddiasına 'ilişkin Tanım Orman ve 
Köyişlerli Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/524) 

)27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve 
görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/545) (1) 

28. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'rJin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/526) . 

29. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanltoğlu* 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa iline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

31. — Şanlıurfa MMdüvekili Vecilhi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

32. — Manliısa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa tüne yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

33. — Ayfdın Milletvekili Erbuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üroer'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

35. — Hatay Milletvekili Abdurrabıman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) v 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

37. — Uşak Milletvekilli Yusuf Demircin, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER İŞLER 

(1, — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğiu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 hci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 



12. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında. Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra« 
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 
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I 3, — Konya M'Möfevek'ili Salbri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu-

I nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

• • 





Dönem : 17 Yasama Yılı : % 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 82'ye 2 nci Ek 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 Arka
daşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 

Raporu (2/102, 2/230) 

Not : Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun S/103 Esas Kayıt No. lu teklifi 82 Sıra Sayılı Basma
yandadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Türk Gezi Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci maddelerinin dtepşItMImesine Dair Kanun Teklifimiz 

1985 

ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Turan öztürk Mahmut Orhon 
Nevşehir Yozgat 

Mehmet D elice oğlu Nihat Türker 
Adıyaman Afyon 

Alpaslan Pehlivanlı Muzaffer Arıcı 
Ankara Denizli 

Cevdet Karakurt E. Bülent Yalçınkaya 
Diyarbakır Kastamonu 

M. Umur Akarca ' Nabi Poyraz 
Muğla Ordu 

Şükrü Yürür Eyüp Aşık 
Ordu Trabzon 

0. Nuri Akyol Burhan Kara 
İzmir Giresun 

M. Ali Doğuşlu Beraatı Erdoğan 
Bingöl Samsun 

Fuat Öztekin Ahmet Ekici 
Bolu Kütahya 

Prof. Dr. Ercüment Konukman Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İstanbul Kayseri 

Metin Yaman Arif Ağaoğlu 
Erzincan Adıyaman 

25 . 4 

Osman Doğan 
Şanfarfa 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Naci Taşel 
Elazığ 

Ziya Ercan 
Konya 

Metin Gürdere 
Tokat 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

İsmail Dayı 
Bahkesir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Sebahattin Araş 
Erzurum 
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G E R E K Ç E 

Tatbikatta elimizde bulunan Türk Ceza Kanununun malum olduğu üzere Zanerderli'nin yaptığı İtalyan 
Ceza Kanunundan aynen adapte edilerek bugünkü Ceza Kanunumuz meydana getirilmiştir. 

Bir Kanunun topluma uygun olması için o toplumun örf ve âdetlerine, manevî inançlarına, gelenekle
rine, teammüllere ve ahlakî değerlerine uygun olması gerekir. Mevcut Türk Ceza Kanunu başka kaynaklar
dan doğrudan alındığından bu zamana kadar üzerinde sosyal yapımıza adapte edilmesi bakımından birçok 
değişiklikler yapılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci maddeleri de toplum yapımıza uygun olmadığından 
tatbikatta geçerlilik kazanamamış olaylar toplumda menfi tepkilere neden olmasına rağmen bu olaylar 
karşısında ilgili maddeler yeterli olmamıştır. Biz aşağıdaki değişikliklerle yüzde doksandokuzu müslüman 
olan geriye kalanlarının ise yine Semavî Dinler'e mensup olduğu bir toplumda ilgili maddelerin tatbikatta 
geçerliliğini sağlamak amacıyla gerekli değişiklikleri yaptık. 

Anayasamızda öngörülen Din ve Vicdan Hürriyeti, İbadet Hürriyeti de Kanunda yapılan bu değişiklikler
le sağlanmış olmakta ve Anayasanın laiklik ilkesine uyum sağlamaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Değiştirilen L75 inci maddenin gerekçesi, 
175 inci maddede «Devletçe Tanınmış Olan Dinlerden Birini» tabiri yerine «Semavî Dinler» tabiri kulla

nılarak maddenin muhtevası düzeltilmiştir. Ayrıca Dine ve Dinî Değerlere doğrudan sataşanlara, tahkir eden
lere veya hakaret edenlere de ceza verilmesi madde muhtevasına dahil edilmiştir. Bu suretle 175 inci mad
deye işlerlik getirilmiştir. 

Madde 2. — Değiştirilen 176 ncı madde gerekçesi, 
176 ncı maddede yapılan değişiklikle mabetlerin bizatihi kendileri de tecavüzden men edilmiştir. Buna me

zarlarda dahildir. Yine yalnız din görevlilerine değil ibadet esnasında mevcut bulunan cemaatede herhangi 
bir cürüm irtikap olunması halinde cürmü işleyenin cezalandırılması düşünülerek madde kapsamı genişletil
miştir. 

Madde 3. — Değiştirilen 177 nci madde gerekçesi, 
177 nci maddede «İbadethanelere Kurulmuş Abide» tabiri çıkarılmıştır. Bunun yerine «İbadethane veya 

külliyelerinde mevcut tezyinat, müştemilat ve demirbaşlar» tabiri getirilmiştir. Zira İbadethaneleri genelde 
küliyeleri ile birlikte düşünmek gerekir. Ayrıca İslam İbadethaneleri içerisinde Abide vasfında ilaveler yok
tur. Kanunun esas metninde zikredilen «Abide» den kasıt bazı ibadethaneler içerisinde mevcut olan Din 
Ulularına ait mezarlar ise bunlarda mabet değil kutsal mezarlardır. Ayrıca ibadethanelerin çeşitli şekillerde 
kirletilmesi de men edilmiştir. Böylece toplum vicdanını rencide etmeye yeltenecek olanlarda ceza kapsamı 
içine alınmıştır. 

Madde 4. — Değiştirilen 178 inci madde gerekçesi, 
178 inci madde daha açık bir şekilde ele alınmıştır. Burada «Ölü Muhafazasına Mahsus» deyimi ilave 

edilerek çeşitli şekillerde hastane morklarında veya ölü muhafazasına tahsis edilmiş sair yerlerde meydana 
gelen suiistimallerin de önlenmesi düşünülmüştür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82'ye 2 nci Ek) 
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MEVS/EHÎR MtLUETVEKlLÎ TURAN ÖZTÜRK VE 31 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 175. — Her kim Semavî Dinlerden birine ait dinî işlerin yahut ibadet ve Ayinin icrasını men 

veya ihlal ederse 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 10 bin liradan 50 bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Eğer bu fiilin işlenmesi halinde cebir, şiddet veya tdh'dit veya hakaret vaki olmuş ise fail 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Her kim Allaha Semavi Dinlere bu Dinlerin Peygamberlerine veya Mukaddes Kitaplardan birine veya 
Dini inançlara veya Mezheplere veya inançlar gereği mukaddes sayılan hususlara aılenen hakaret ederse 1 
yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

1 inci ve 3 üncü fıkralarda yazılı suçlar Basıım ve Yayım suretiyle işlenirse cezalar bir misli arttırılarak 
hükmolunur.» 

'MADDE 2. — Türk Ceza* Kanununun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«IMadde 176. — Her kim Semavi Dinlerden birini tahkir maksadıyla Dince Kutsal sayılan Mabet, Me

zar ve buna benzer yerleri yıkar, bozar veya diğer bir surette zarar verirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 10 
bin liradan 50 bin liraya kadar ağır para cezası ile. cezalandırılır. 

Semavi Din görevlilerinin görevi esnasında veya görevlerini yapmalarından dolayı kendilerine veya mev
cut 'bulunanlara bir cürüm irtikap olunduğu takdirde 'bu cürmün kanunen muayyen olan cezası 6/1 mik
tarında arttırılır.» 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 177 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 177. — Her kim ibadet hanelerde veya külliyelerinde mevcut tezhinat, müştemilat ve demirbaş

lara ve benzeri eserlere veya kabristanlardaki mahkû'câtı bozar veya mezarları tahrip ederse 6 ay dan 1 yıla 
kadar hapis cezası ile cezai andırılır. 

Bunlardan birini Dinî Duyguları rencide edecek şekilde kirletenler dahi 6 aydan 1 yıla kadar hapis ce
zası ve 10 bin liradan 50 bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 178 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 178.— Bir kimse bir ölünün naaş ve kemikleri hakkında hakarette bulunur veya bu maksatla 

veya meşru olmayan bir maksatla birinin naaşım yahut kemiklerini alırsa 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 
25 bin liradan 50 bin liraya kaldar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bunların dışında her kim bir ölünün naaşım tamamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir naaşı 
mezardan çıkarır yahut kemiklerini alursa 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 10 bin liradan 50 bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer bu cürüm kabristanda veya ölü gömülmeye veya muhafazasına mahsus diğer yerlerde memur olan 
yahut kendilerine naaş ve kemikler tevdi olunan kimseler tarafından işlenirse yukarıda yazılı cezalar yarı 
nisbetinde arttırılarak hükmolunur.» 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82'ye 2 nci'Ek) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2(102, 2J230 6.6. 1985 
Karar No. : 84 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya MiMöüvekili Ali Dizdaroğhfnun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Komisyonumuzun 14.6.1984 tarihi 27 ve 20.6.1984 tarihli 28 inci bir
leşimlerinde görüşülerek kaibul edilmiş ve konuya ilişkin 20.6.1984 tarihli 36 sayılı Raporumuz Başkanlığa su
nulmuştu. 

Teklif Genel Kurulun 28.6.1984 tarihli 85 inci birleşiminde görüşülmekteyken İçtüzüğün 89 uncu mad
desi gereğince maddeler üzerinde verilen önergelerle 'birlikte bir kez daha görüşülmek üzere Komisyonu
muzca geri alınmıştır. 

Söz konusu Teklif, maddeler üzerinde verilen önergelerle birlikte Komisyonumuzun 3.10.1984 tarihli 1 inci 
birleşiminde Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ve Teklif sahibinin de katıldığı toplan
tıda yeniden incelenip görüşülmüş ve 4.10.1984 tarihli 43 sayılı Raporumuz Başkanlığa sunulmuştur. 

Teklif Genel Kurulun î l . 10.1984 tarihli 11 inci birleşiminde görüşülmekte iken İçtüzüğün 88 inci maddesi 
gereğince bir defa daha görüşülmek üzere Komisyonumuza geri verilmiştir. 

Sözkonusu teklif Komisyonumuzca kaibul edilen 2 nci metin esas alınmak ve aynı konu ile ilgili olarak 
Komisyonumuza 26.4.1985 tarihinde havale edilen Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkadaşının; 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun Teklifi ile birlik
te mütalaa edilmek suretiyle Komisyonumuzun 5.6.1985 tarihli 40 inci birleşeninde Adalet Bakanlığı ile Diya
net İşleri Başlkanlığı temsilcileri ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla bir kez daha incelenip görüşülmüş 
ve maddelere ilişkin olarak yapılan değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Teklifin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası daha geniş biçimde kaleme alınmış, hapis ve para cezaları
nın aşağı ve yukarı hadleri fazla bulunarak indirilmiş ive birinci ve üçüncü fıkralarda yazılı suçların basın 
ve yayım suretiyle işlenmesi halinde cezaların bir misli artırılacağı hükme bağlanmıştır, 

2. Teklifin 2 nci maddesinde redaksiyon yapılmış ve birinci fıkradaki hapis cezasının aşağı ve yukarı had
leri fazla bulunarak indirilmiştir. 

3. Teklifin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası daha ayrıntılı biçimde düzenlenmiş ve fıkraya hapis cezası 
yanında para cezası da ilave edilmiştir. İkinci fıkraya yapılan ilave ile fıkraya açıklık getirilmiş, hapis ve 
para cezalarının yukarı hadleri az bulunarak artırılmıştır. 

4. Teklifin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki para cezasının yukarı haddi artırılmış, ikinci fıkradaki 
para cezasının aşağı haddi indirilmiş, üçüncü fıkradaki «memur» kelimesi «görevli» olarak değiştirilmiş ve 
maddede yazılı suçun görevliler tarafından işlenmesi halinde cezaların hir misli artırılacağı hükme bağlan
mıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82'ye 2 nci Ek) 
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5. Teklifin 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir, 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmaik üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğiu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Başkanvekili 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
Tümüne karşıyım. 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Bağçeçi 

Yozgat 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82'ye 2 nci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 hiçi Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 175. — Her kim semavî dinlerden birine ait dinî işlerin yahult ibadet ve.ayinin yapılmasını men 

veya ihlal ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, tehdit veya hakaret vaki olmuş ise, fail bir yıldan iki yıla 
kadar hapis ve önbin liradan effibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Her kim Allah'a veya semavî dinlerden veya bu dinlerden peygamberlerinden veya mukaddes kitaplarından 
veya mezheplerinden birine hakaret ederse; bir kimseyi dinî inançlarından veya mensup olduğu dinin 'emir
lerini yerine getirmesinden veya yasaklarından kaçınmasından dolayı kınar, tezyif veya tahkir eder yahut alaya 
alırsa altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

Birinci ve üçüncü fıkralarda yazılı suçlar basın ve ya yım suretiyle işlenirse cezalar bir misli artırılarak hükmo
lunur. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 176 ncı mad desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştıir. 

Madde 176. — Her kim semavî dinlerden birini tahkir maksadı ile bu dinlerce kutsal sayılan.mabed-
leri, mezarları, buna benzer yerleri veya bu yerlerdeki eşyayı yıkar, bozar veya diğer bir suretle zarar verirse 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Semavî din görevlilerinin görevleri esnasında veya gö revlerini yapmalarından dolayı kendilerine veya mevcut 
bulunanlara karşı bir cürüm irtikap olunduğu takdirde bü cürmün kanunen muayyen olan cezası altıda bir 
miktarında artırılarak hükmolunur. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 177 nci maddesi aşağıda yazdı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 177. — Her kim ibadethanelerde, bunların müştemilatında veya külliyelerinde mevcut tezyinat, de- • 

mirbaş ve mütemmim cüzleri veya benzeri eserleri yahut kabristanlardaki mahkûkâtı bozar, mezarları tahrip 
ederse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bunlardan birini telvis eden veya her ne suretle olursa olsun kirletenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 178 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 178. — Bir kimse bir ölünün naaş ve kemikleri hakkında hakaret yapar veya meşru olmayan bir 

maksatla birinin naaşım yahut kemiklerini alırsa, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeş
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bunların dışında, her kim bir ölünün naaşım tamamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir naaşı 
mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu cürüm kabristanda veya ölü gömülmeye veya muhafazasına mahsus diğer yerlerde görevli olan 
yahut kendilerine naaş ve kemikler tevdi olunan kimseler tarafından işlenirse, yukarıda yazılı cezalar bir misli 
artırılarak hükmolunur. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82'ye 2 nci Ek) 


