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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde; 

Kars Milletvekili Cemil Ünal, Kars'ta çeki
len yiyecek ve hayvan yemi sıkıntısı ve, 

Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil de, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erhakan başkanlığındaki heyetin iSuudî 
Arabistan gezisi konularında gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın; geri kal
mış bölgelerin lise ve dengi okullarından mezun 
olup, Temmuz 1974 tarihinde yapılacak olan 
üniversite giriş sınavlarına girecek gençlerin 
eğitim sorunları hakkındaki gündem dışı deme
cine Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ 
cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Av
rupa Konseyi İstişarî Meclisi toplantılarına ka
tılmak üzere siyasî parti gruplarınca aday ola
rak ^gösterilen ve >ö,nceki birleşimde okunan asıl 
ve yedek üyelere dair listenin eki, Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Teklifler 
1. — Adıyaman Milletvekili Kemal Taibak' 

in, tıp ve yardımcı tıp mesleklerinin uygula
ması hakkında kanun teklifi ('2/190) (Adalet, 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

2. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak' 
in, sağlık personelinin tam süre çalışma esasla
rına dair kanun teklifi (2/19ıl) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

3. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak' 
in, '6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun
da bazı maddelerin değiştirilmesi ve bazı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi (2/192) 
(Adalet, Sağlık ve -Sosyal İşler komisyonları
na) 

4. —• Aydın Milletvekili Naihit Menteşe ile 
Sivas Milletvekili Vahit fBozatlı'nm, 1497 sayılı 
Çay Kur Kanununun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ,(2/193) '(Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 11 ar
kadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve öğret
men okullarında meydana gelen olaylar ve bu 
olaylar karşısında yetkililerin tutum ve davra
nışları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/1) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, ge

nel görüşme açılması reddolundu. 
Millet Meclisi ve C. Senatosu İdareci Üyele

rinin, T. B. M. M. eski üyeleri hakkında Kanun 
teklifinin, yapılan görüşmelerden sonra (2/911) 
(S. Sayısı : 29) maddeleri ve tümü kabul edil
di. 

7 Mayıs 1974 Sah günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 1'9,00'da son veril
di. 

Başkan Divan Üyesi 
Baışkanveıkili Kaisıtaimonu 

Ahmet Çakmak Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

İçel 
Oral Mavioğlu 

Rapor 
5. —• Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 

ve IÜ34 arkadaşının, Cumihuriyetin '50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 
arkadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım öna
dım ve 7 arkadaşının, splortif faaliyetlerle ilgili 
cezaların affı Ihakkında; Konya Milletvekili 
Necmettin Ernakan'ın, Cumihuriyetin 50 nci yı
lı af; Konya Milletvekili M. Kuibilay İmer ve 
3 arkadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili 
M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç 
ve 'cezaların affı hakkında ve Çorum Milletve
kili Yasın Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cum
huriyetin 50 nci yılı sehehiyle çıkarılması düşü
nülen bazı suç ve cezaların affına mütedair ka
nun teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

3 . 5 . 1974 Cuma 

— 351 — 
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2/102, 2/1124; C. Senatosu 2/72) (M. Meclisi S. 
ISayısı : 25 ve 25'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 13.5.1974) (GÜN
DEME) 

Yazılı sorular 
6. — Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu' 

nun, Van'ın Muradiye ilçesinde yatılı bölge 
okulu açılmasına ilişkin Millî Eğitim, Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/133) 

7. —• Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu' 
nun, Van'ın Muradiye ilçesinde Sümerbank sa
tış mağazası açılmasına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/134) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Hacıbektaş ilçesinde imam - hatip okulu açıl
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/135) 

9. —• Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Hacıbektaş ilçesini Avuç Köyüne bağlayan yo
lun yapımına ilişkin Bayındırlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/136) 

10. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'in Çardak köyündeki tarihî camiin 
onarılmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/137) 

11. —• Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'de yüksek lisan okulu açılmasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/138) 

12. —• Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'de televizyon yansıtıcı cihazı kurul
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/139) 

13. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/140) 

14. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'in Gülhisar ilçesinde bölge tarım oku
lu açılmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/141) 

115. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir Tekstil Fabrikasına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/142) 

16. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir iline bağlı Gülşehir - Tlözköy karayo
luna ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/143) 

17. —• Kahraman Maraş Milletvekili İsmet 
Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları için
deki belediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/144) 

18. —• Diyarbakır Milletvekili Hasan De-
ğer'in, Diyarbakır Ziraat Bankası şubelerinden 
kredi alanlara ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık ve Ticaret bakanlarından yazılı soru öner
gesi '(7/145) 

19. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet 
Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ve Gaziantep 
ilindeki bir kaçak sanığa ve Türkoğlu Kayma
kamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/146) 

20. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 215 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 11 nci maddeye ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/147) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'ta hayvan hastanesi açılmasına ilişkin Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/148) 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
Belediye Başkanının dilek ve temennilerinin 
cevaplandırılmadığına ilişkin Başbakandan ya
zılı sou önergesi (7/149) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Televizyon İstasyonu inşaatına ilişkin Tu
rizm, ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önerge
si (7/150) 

•24. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan' 
in, Balıkesir Kâğıt Fabrikası projesine ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/151) 

25. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydm'm Yenipazar ilçesinde Halk Bankası şu
besi açılmasına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından yazılı soru önergesi (7/152) 

— 352 — 
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7 . 5 . 1974-Balı 

Rapor 
1. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta

rafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (11/41) (S. Sayısı : 
81) (Dağıtma tarihi : 6 .5 .1974) (GÜNDEME) 

» > • • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma/ sıaıaitiil : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekilli Riatsütm Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Arıklan (Sürt), İlhaani Çetdn (Yozgıat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 71 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BASİLAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerdin (beyaz düğmelere 
basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melerle başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A)' GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
Mboğlu'nun, Türk Hava Yollarının Ankara -
Kayseri seferini yapan 404 sefer sayılı uçağında 
uçuş sırasında meydana gelen arıza hakkında 
gündem dışı demeci ve Ulaştırma Bakanı Ferda 
Güley'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var
ıdır, üç arkadaşa söz vereceğim. 

•Sayın Hayrettin Nakiboğlu, uçaklarda gö
rülen arızalar hakkında, .buyurun efendim. 

HAYRETTİN NAKÎBOĞLU (Kayseri) — 
'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türk Hava Yollarının, Ankara - Kayseri 
seferini yapan, 404 sefer sayılı uçağı ile ilgili 
mâruzâtta .bulunmak üzere huzurlarınızdayım. 

Olay şudur: 19 . 4 . 1974 günü İstanbul'dan 
Kayseri'ye gitmek üzere olan yolcular, Anka
ra'dan iltihak tedenlerle ıbirlikte Esenboğa Ha
va limanında, kendilerini götürecek uçağı bek-
lemektedirlıer. Bir ara, «Beklenen uçağın ala

na indiği ve Kayseri yolcularımın ihazırHannra-
ları» anons ediliyor. Yolcularını alan uçak 
Kayseri üzerine geliyor; linâşe geçildiği haber 
verildikten birkaç dakika sonra da, teknik arı
za nedeniyle inilemediği ve Ankara'ya dönmek! 
ımeclburiyeti hâsıl olduğu bildiriliyor. Uçak, 
Ankara üzerine geldiği halde inememekte ve 
tur atmaya devam etmektedir. Cesaret ve so
ğukkanlılık timsali olan kaptan pilot fcir taraf
tan yolcuları teskin iederken, öte yandan da 
elindeki aletlerle arızayı gidermeye çalışmak
tadır. Arıza, (inıiş takımlarmdadır ve pilotun 
bütün gayretine rağmen İbir ıtürlü laçılamıamak-
tadır. Bu 'arada, uçaktakiler kule ile yapılan 
devamlı koınıuşmaları diniliyor ve pist etrafında 
sıralanan itfaiye v<e kurtarma leMplerini çare^ 
sizlik içinde seyrderiyorlıar. Kuleden verdlen 
birçok talimat arasında, benzinin boşaltılması 
da mevcuttur. Yolcuların o andaki durum ve 
haleti rmhiyelerini takdir ibuyurursunuz; ben 
ayrıca dile getirmeyeceğdım; ancak, bazılarının 
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İlaları tedavi görmekte okluklarına temasla ye
tineceğim. 

Muhterem mıille'tvelkilleri, bir mucize ve kap
tan pilotun fevkalâde soğukkanlıibk ve cesare
tli, büyük bir faciayı, ıbeılki ide ikinci ibir İzimir 
veya Paris faciasını önlemişıtir. Bu şartlar al
tında uçak alana indikten sonra, izahı mümkün 
olmayan sebeplerle, yolcular (kimse lillie ihıtilât 
ettirilmemiş, 'telefonla ikonuşmialarına ve Baka
nı aramalarıma müsaade olunmaımış; hemen oto
büse alınarak, hazırlanan taksilerle memleket-
ilerine sevk ledilmlişllerdir. 

'Sayın |m.ıillet;viejkilleri, ibıı ıkaibil lıadıiselıerni 
gizleyerek değil, açıikiça konuşup tartış arak, se-
'bepilerini laraş'tırarak ve aynı 'zamanda ımutla-
!ka tedbirlerini ide bularak, h erik ese güyeın ve-
riıle'bilir ve millî menfaatler korunabilir. İnsan 
bayatının değeri hiçJhir şeyle ölçülemez. Mal 
ve para kaybolur; fakat; kolaylıkla yerine ko
nulabilir. Ama, kayibolan insanı yerine koy
mak mümkün değildir. Bu seJbeple, insan ba
yatının mövzııııbalhis olduğu her konuda azamî 
•titizlik ve dikkat gösitermıelk zorunludur. Bu! 

hassas konu, bilhassa (kamu .göreivMlerinin ıasla 
ihmal edemlejyecekleri ıkanuınî mecburiyetler
dendir. Her şeyin, gözleri önünde cereyan et
tiğini belirten yolcular, meydana inen uçakta 
en ufalk bir kontrol yapılmadan (iniş takımla
rı dahil) kendilerinin uçağa davet edildiklerini 
beyan ediyorlar. 

Sayın Ulaştırma Bakanının olayı tahkik et
tirmesini, bu ikalbil olaylara meydan yiermemek 
üzere devaımlı işleyecek İbir ıkonitrol sistemi kur
masını ve genefald bütün tedbirileri aldırmasını 
rica eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Na-
ikiiboğlu. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Cevap vermek üzıere söz rica ediyo
rum ISayın Bıaşikan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Balkan. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 

(Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
iüyeller i; 

Kayseri Milileıtveıkilli ıSayın Hayrettin Na-
kiboğlu arkadaşımıza kısa bir cevap arz etmek 
görevi ile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
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iEilhal, Nisan'in 19'unda Esenboğa'dan Kay-
seri'ye uçuş yapan: F-28 uçağımız, Kayseri üze
rine geldiği ve inmek lîçıin hazırlık 'yaptığı sı
rada (sayın konuşmacı arkadaşımızın da işaret 
ettikleri gibi) iniş takımları açılmamış ve pi
lot, hidrolik frenin arıza yaptığını ve hidroli
ğin 'boşaldığını ianilanııştır. O halliyle uzun ol
mayan aîskeırî pfete inmek, can ve (mal kaybını 
göze almak demek olacaktı. Uluslararası Si
vil Havacılık Teşkilâtlının, ICAO'nun ikloşulla-
n n a uyarak pilot, bütün kurtarma olanakları
na sahip ve pislti uzun olan Esenboğa'ya dön
meye ve oraya iniş yapmaya karar vermiştir. 
Filhal tamı -tatbik etmiş, sayın konuşmacı ar
kadaşımızın değindikleri gibi Esenjboğa'ya iniş 
•yapmıştır. 

Değerli arkadaşıım, konuşmalarında ;(tespit 
ettim), «Koybolan iınısanı yerine koyımalk ımüm-
!kün değildir. Bundan dolayı iUgiliıler azamî 
ıdiilk'kat göstermek vazifesindedirler:;» mealinde 
çok haklı, çok doğru bir fikir ileri sürdüler. 
O 'gün 404 - 405 sefer siayıüı uçağa komuta 
eden pilot 'da, işte, «Bu kaybolan insanı yerine 
(koymak mümkün değildir:» fikrinden hareket 
(ederek, indiği .takdirde fren tutmayacağı içıiuı, 
kısa mesafeli İbir piste indiği takdirde insan 
ziyama sebep olmalk tehlikesi ortada bulunduğu 
için bunu göze almamış, ge^iyıe dönmüş, pisti 
uzun ve bir arıza, bir kaza vükulbulduğu tak-
ıdiirde kurtanma olanakları büyük olan Esen-
hoğa'ya dönmüştür. 

Bunumla beraber, sayın arkadaşımızın bu 
ıkonuda gösterdiği hassasiyete ve işletmecilerin 
-ve Ulaştırma Bakanlığının bu konulanda, daha 
takipçi, daha devamlı ve ısrarlı ıgözetici olmak 
yolundaki ikazlarına, uyarılarına Ulaştırana 
Bakanınız olarak teşekkür ediyorum. 

'Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baksan. 

2. —- Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'ın, 
Kastamonu ilinin çeşitli sorunları hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Kastamonu Milletvekili Sayın 
Vecdi İlhan'ın, Kastamonu sorunları hakkında 
gündem dışı (konuşma talebi vardır. 

Buyurun ıSayın İlhan. 
YEODİ İLHAN (Kastamonu) — Sayın Baş-

1 İkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

354 — 
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iSizüere, Ankara'nın 240 (kilometre yakının
da fakat sosyio - 'ekonomik durumu kötü, yol
ları olmayan yoksul insanların yaşadığı 'bir 
bölgeden, Kaîstamionıı'dan 'baihsetmek için söz 
almıiş bıılunııyoru'm. 

Şunu üzülerek söylemek isterim ki, 50 sene
lik iCumıhuriyet 'döneminde, (Doğu dileri de dâ
hil) Kastamonu kadar, (Devletin elini uzatmadı
ğı bir iböılıge mevcut değildir. Bu 'sözlerimi teyit 
eder mahiyette ibir - iki rakam vermek isterim: 
Bu ilde kişi başına düşen ğayrisâfi millî hâsıla 
değeri 2 102 lira civarında olup, bu miktar, 
Türkiye'nin diğer kırsal «bölgelerinde yaşayan 
kişi 'başına düşen gayrilsâfi millî hâsıla değe
rinden % 20 eksiktir. Okur - yazar oranı ise, 
1970 istatistiklerine göre Türkiye'de % 48,7 ol
duğu (halde, Kastamonu'da 'bu miktar ancak 

. % 34,6'yı ıbulınaktadıır. İl nüfusunun % 88,8'i 
köylerde, '% 12'si kaisaibada ve merkezde yaşa
maktadır. Şehirleşme oranı d;a, diğer illere nis
peten 2 mMiniden düşük gözükmektedir. 

Kastamonu'nun 13 ilçesinin, birbirlerine bağ
lantısı olan yolları stabilize, 'bozuk ve virajlı
dır. İlin, diğer illerle arasındaki yolların ancak 
140 (kilometresi asfalttır: Nazlar 'boncuğu gibi... 

İlimiz içerisinde 1 087 (köyümüz, 4 600 yer
leşme Ibölgemiz vardır. ,Bu yerleşme 'bölgeleri
nin % 80'inin yolu ve suyu mevcut değildir. 
Arazinin büyük bir kıismı ziraalte elverişsizdir. 
iBunun yanında, bölgede hiçjbir sanayi tesisinin 
de olmaması nedeniyle, lıer geçen gmı fakirle-
şip geçim sıkıntısına düşen Kastamonulu, di
ğer illere göç etmektedir. 

Bölgedeki köylerin büyük 'bir 'kısmı orman 
içindedir. Bu orman içi ıbölgelerde yaşayan hal
kın tek ıgeçim vasıtası, ormandan aldığı odun
ları pazarda satarak: elide ettiği para ile, orman 
idaresi hesabına yaptığı istihsal karşılığı or
man idaresinden aldığı kesim ücretidir. 

Yukarıda anahatlarını çizdiğim bu hazin 
taiblonun saihibi Kastamonu'nun 'kara kaderini 
yenmek için tek çare, Türkiye'nin en zengin 
ormanlarına ısahibolan bu bölgede ormana bağ
lı bir (kâğıt sanayii tesis etmektir. 

İlimiz hudutları içerisindeki 1 310 000 hek
tar arazinin 839 050 hektarı ormanlıktır. Bu 
miktar, tüm arazinin % '64'ünü teşkil etmekte
dir. (Bumdan, yılda ortalama olarak 727 697 
metremikâp. tomruk, 2 300 000 ster odun istih

sal edilmektedir. Tüm orman yolları yapıldığın
da, Ibu miktar 1 200 000 metremikâlba çıkacak
tır. 

Türkiye'nin gazete kâğıdının % 90'mı veren 
Giresun Aksu Kâğıt Fabrikasının senelik tom
ruk ihtiyacı 180 000 metremikâp olduğu göz-
önüne alınırsa, Kastamonu ormanlarının ne ika-
dar zengin bir kapasitesinin olduğu kolayca an
laşılabilir. 

'Kâğıt sanayii için il çevresinde her şey mev
cuttur. ıSu, 1975 tarihinde işletmeye açılacak 
Karaçomak Barajından elde edilebilir. Enerji, 
halen Çâtalağzı elektrik yüksek 'gerilim sant
ralından temin edilebilir. Bütün ibu olanaklara 
rağmen, 'şimdiye 'kadar Kastamonu'ya kâğıt sa
nayiinin kurulmamiasmdaki isabetsiz ve haksız 
tutumu 'anlamaya imkân yoktur. 

Geri kalmış illere öncelikle sanayi tesisleri
nin 'kurulacağına inanıyorum. Bunun en güzel 
örneğini, Kastamonutya kurulacak bir kâğıt 
faibrikaisı verecektir. Böyle ibir tesisin kurulma -
siyle büyük menfaatler sağlanacak, kâğıt ham
maddesi tesisin yanında üretileceğinden nakli
ye ücreti verilmeyecek ve kâğıt ucuza malola-
ca'ktır. 

Şuna burada işaret etmek isterini ki, İzmit 
Kâğıt Fabrikasının tomruk ihtiyacının % 40 'ı, 
Çaycuma Kâğıt Fabrikasının tomruk ihtiyacı
nın % 60'ı Kastamonu'dan temin edilmektedir; 
bunun için de büyük bir nakliye ücreti öden
mektedir; 'bu da, kâğıt fiyatına, tesir etmekte
dir. Kastamonu Kâğıt Falbrikası kurulursa, fab
rikanın sağlayacağı yararın yanında, bin civa
rında işçi ailesi faibrıkalarda, 'binlerce işçi or
manda iş bulma 'imkânına kavuşacaktır. Tom
ruğun ve üretilen kâğıdın nakli de ayrıca ge
niş ibir iş sahası açacak, ekonomik bir canlılık 
meydana gelecek ve 'bu suretle, Ibaîba ocağını 
geçim sıkıntısı yüzünden terkeden Kastamonulu, 
göçebe hayatından kurtulacaktır. 

Değerli mllletvekilıleri, uzun seneler kendi 
kaderiyle başbaşa bırakılmış bir bölge, sizlerin 
alacağı haklı ve isabetli kararları 'bekliyor. «Geri 
kalmışlığın bir kader olmadığı» sözü, yalnız lü-
ıgatlarda geçen 'bir deyim olarak kaim»'«Mili
dir. Değerli HıükÜTOotfe^zûen, Kastamonu so
runlarına acele çare bulmasını diler, saygılar 
isunarım. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 
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[BAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın. İlhıam. 
3. — \Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 

fındık taban fiyatlarının 'bu wy içinde ilân edil
mesinin faydaları (hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Giresun MMletveili Sayın Or
han Yılmaz, «Fındık üreticileri ve fmdık ürü
nünün sorunları* hakkında konuşmak işitiyor
sunuz. 

(Buyurunuz efendim. 
lOEHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin döviz 
kaynağı bakımından ikinci, üçüncü derecede 
ihraç, ürünü olan fındık taban fiyatlarının, se
zon başını beklemeden bu ay içerisinde ilân 
edilmesinin faydalan üzerinde durmak bakı
mından söz almış bulunuyorum. 

iDeğerli arkadaşlarım, Türkiye, dünyada en 
çjok fındık üreten ülkedir. Türkiye'nin yıllık 
ortalama fındık üretimi 250 000 ton civarında
dır ; ıson yılların ortalamaları alındığında (bu ra-
ıkatoh, ortaya çıkmaktadır. 

(Bu itibarla, ıbu sene fındık taban fiyatları
nın, rekolte tespitinin beklenmesine (dolayısıy-
le, sezon başını beklemeye rekolte tespiti bakı
mından) lüzum görmeden, bu ay içerisinde ilân 
edilmesi gerektiği görüşündeyiz. Aslında, tarım 
ürünlerinin taban fiyatlarının erken ilân edile
ceği hususuna, gerek Hükümet Programında, 
gerekse Sayın Başbakanımızın verdiği demeç
lerde değinilmişti. 

Talban fiyatlarının erken ilân edilmesinin 
faydalara vardır. İç alivre satışları şimdiden 
başlamış olduğu için; eğer fındık taban fiyatları 
Ibu ay içerisinde ilân edilecek olursa, fındık 
üreticileri, fındıklarını iç alivre pazarlarda 
ucuz fiyata satmayacaklardır. Fındık üreten 
bazı bölgelerimizde, özellikle Ordu ve Giresun 
illerinde iç alivre satışlar şu anda başlamış du
rumdadır ki, bu durum tamamen üreticinin 
aleyhinedir. 

Saniyen, dış alivre satışlarda da döviz kay
bıma uğramamamız ve fındık: dı'ş piyasasını 
Türkiye'nin elinde tutmaJsı bakımından yine, 
tahan fiyatlarının (bu ay içerisinde ilânında zo-
runluk vardır. 

I^eer l i arkadaşlarım, ıbu mevsim fındık 
kampanyasına Türkiye, elifle stoku yok dene
cek kadar az Ibir şekilde girmektedir; (bu da 
üreticinin lehine bir durum yaratmaktadır: 

1970 - 1971 ve 1973 yıllarından bakiye çok az 
miktarda fındık mevcut olup, bu fındıkların da 
Ibir kısmının satışları yapılmış; ancak, şevkleri 
bir zaman sonraya bırakılmış durumdadır. 

(Bu itibarla biz, fındık taban fiyatlarının bu 
ay içerisinde ilânında ve ilân edilirken de yük
sek bir fiyat politikasının izlenmesinde yarar 
(görmekteyiz. Şöyle ki ; bugün Avrupa^da (100 
kilo olarak) fındık fiyatları alivre 1974 talep
leri 196 dolara kadar yükselmiş bulunmaktadır. 

• Aslında, Hükümetimizin yüksek taban fiyat 
politikası izleyeceğinin duyurulması ve tütün 
fiyatlarında da bunun bizzat (gösterilmesi kar
şısında, Avrupada findik fiyatları 165 - 160 do
larken, (birden 185 dolara kadar yükselmiştir. 

iŞimdi, Avrupa'daki talep ve fiyatlar erken 
ilân suretiyle daha da yükseltilebilir ve bunun
la da, iç pazar yüksek tutulmuş olabilir. Eğer 
burada bir gecikme olursa, bu, Avrupa'daki ta
lebin ve fiyatların düşmesine neden olacaktır. 
Zira, Avrupa 1dan bazı alıcı firmaların Türkiye* 
deki bazı ihracaatçı firmailara göndermiş bu
lundukları mektuplarda da Ibu durum üzerinde 
durulmaktadır. Bu arada, 1970 - 1971 yıllarında 
elde kalmış bulunan ve miktarı da çok az olan 
fındıklardan, ihraç kabiliyetini kaybetmiş olan
ların, özellikle 1970 yılına ait fındıkların şu an
da ihracının da tamamen durdurulması gerektiği 
görüşündeyiz. Zira, 1970 ve 1971 yılı fındıkla
rı Avrupa'da 1973 yılı fındığı ile harmanlanıp, 
böylelikle alıcılara fındık işleyici firmalara sa
tılmaktadır. Bu durum da, Türk fındık üretici
sinin aleyhine olmaktadır. Bu nedenle Sayın Ti
caret Bakanlığının, 1970 ve 1971 yılı mahsulü 
fındıkların ihracatını durdurmasını öneriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, fındık üreticilerinin 
sorunlarına çözüm yolu bulabilmenin ve Tür
kiye'de fındık fiyatlarını yüksek tutabilmenin, 
Türkiye'nin döviz gelirleri bakımından olduğu 
gibi, üreticinin de, artan hayat pahalılığı karşı
sında geçinme gücünü artıracağı nedeniyle biz, 
fındık talban fiyatlarının yüksek olarak ve bu 
ay içinde gecik tirilmeıksizin ilânında yarar gör
mekteyiz. Bu konuda, fındık bölgesinde bizzat 
ilgili bakanlığın fındık fiyatlarını ilân etmesini 
Öneriyoruz. 

Saygılar sunarım. (C. II. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

file:///Giresun
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Orhan Eyüboğlu'na Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/197) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir Cumhurlbaşkanlığı tezkeresi vardır, oku

tuyorum efendim,. 
•Millet ıMJeclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Orhan (Eyüboğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üs
tündağ'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. (3/197) 

Fahri ıS. Koruıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapıl
masına. dair kanun teklifi hakkında G. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisuonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/4; C. Senatosu : 2/45) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sayısı : 
228) (1) 

BAŞKAN —• Şimdi, geçen birleşimde görü-

V. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

sayısı üzerinde Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
ile mutalbakata varmak için gündemde kalanı, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair ka
nun teklifini görüşecek Karma Komisyonun, 
varılan mutabakata uygun biçimde, 8 Cumhu
riyet Senaitosu üyesi ve 8 de milletvekilinden 

oluşarak 16 üyeden kurulması hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

şülmesi tamamlanan ve Karma Komisyonun üye iKabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA ISUNUŞLARI (Dövam) 

C) DANIŞMA 'KURULUNUN TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun Cumhuriyetin 50 
nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hak
kında kanun teklifinin, gündemdeki diğer bütün 
işlere tmkdimen ve öncelikle görüşülmesine dair 
önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir öneri
si vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi : 
No. : 12. 
Bugünkü gündemin kanun tasarı ve teklif

leriyle komisyonlardan ıgelen işler kısmında yer 
alan ve Cumhuriyet Senatosundan dönen «Cum
huriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve ceza
ların affı hakkında kanun teklifi» nin gündem
deki diğer bütün işlere takdim en ve öncelikle 

(1) 27 S. Sayılı Basmayazı 30 . 4 . 1974 ta
rihli 69 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

-görüşülmesinin 'Grene! Kurulun onayına sunul-
ınaısı önerilmiştir. 

Millet Meclisi 
Başkanı 

ıK. Oüven 

O. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

S. Erverdi 
M. S. P. Grupu 

Başkanvekili 
F. Cuma>lıoğlu 

C. G. P. 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 
N. Menteşe 

D. P. Grupu 
Başkanvekili 
(M. Altınsoy 

Grupu 
Başkanvekili 

N. Oktay 

BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka>bul edil
miştir efendim. 

— 357 — 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman Bemirel ve 14 
arkadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Ön
adını ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili 
cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili Nec
mettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
af; Konya Milletvekili M. Kubilây tmer ve 3 ar
kadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili M. Ke
mal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve ce
zaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Ya
sin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 
50 nci yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı 
suç ve cezaların affına mütedair kanun teklifle
ri hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 2/102, 
2/124; C. Senatosu 2/72) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 25 ve 25'e i nci ve 25'e 2 nci ek C, Senato
su S. Sayısı: 353) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, biraz önee aldığımız ka
rar gereğince genel af kanununun görüşülmesi-
ne geçiyoruz. 

Raporu okutmadan önce komisyonunum ihir 
önerisi 'vardır okutuyorum. 

Millet Mectosi "Başkanlığına 
'Komisyonumuzca rapora bağlanan ve 25'e 

1 nci e!k ısıra sayısı ile (basılıp ıdağııtılan, Cumhu
riyetin 50 inci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Ceza
ların affı hakkındaki kanun itekliifiıniln Millet 
Meclisince kabul olunan mieltninlden, Cumhuriyet 
Senatosunca 8 ve 21 nci maddeler 'çıkarıldığın
dan ibunıa igör© ıbütâin imaddeileıım mum araları 
değişmiş bulunmaktadır. 

Komiisyonumuz, ısözü geçen maddelerin çıka
rılmasını benimsemediğinden, ıbinnetice yalnız 

Not: (1) 25 S. Sayılı basmayazı 27.3.1974 
tarihli 58 nci Birleşim Tutanağına, 

25'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 4.4:1974 ta
rihli 62 nci Birleşim Tutanağına, 

25'e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı bu tutana
ğın sonuna eklidir. 

numara değişikliğine talbi olan 9, 17, 19, 20, 23 
ve 24 noü maddeler de ıbönimısenm'eımiiş olacaktır. 

Maddî haıta sonucu raporda ve tabloda ibıı 
maddelerin karşısına- konan «üBeniraılsenmıiştir» 
ifadesinin, «Beniımisenımıemfetir» biçiminde düzel -
tilınesi gerekmektedir. 

Zorunlu düzeltilıişiın yapılıiMisım rica öderiz. 
Saygılarımızla. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Söızoü 
Sinop Çorum 

Yalçın Oğuz Yasin Hatilboğlu 

Hatay 
M. Sait Reşa 

Adana 
Osman Çıtırık 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Urfa 
Celâl Paydaş 

İstanbul 
İlhan özbay 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Siirt 
Abdülibaki Cartı 

Tunceli 
Süleyman Yıldırım 

BAŞKAN — Raporu, komlisyonun isteği üze
rine yapılan değişiklikle heraıber okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ YAL

ÇİN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, ihir yerde 
yanlış okuma oldu, tavzih etmek iletiyorum. 

BAŞKAN — Rapor hakkında konuşmanız 
mı var efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU 'BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Okunan rapor üzerinde 
İhir tavzihim olacak efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Ibuyurunuz tav
zih ediniz. 

ADALET KOMİSYONU ıBAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Raporda 1, '2, 3, 4 ve 5 
nci maddelerin îbeniansenmemösıine karar veril
miştir. Burada, «henimisenmesine» şeklinde okun
muştur. Bu hususun tavzihi gerekir. 

BAŞKAN — Doğrusunu okuldular efendim, 
doğrusunu okudular. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (.Sinop) — «Bendımısemmıeısine'» şek
linde okundu. 
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BAŞKAN — Tekrar o bölümü okutuyorum 
efendim. 

«Millet Meclisinde kabul edilen 1, 2, 3, 4, ve 
5 ne i maddeler üzerinde Cumhuriyet (Senatosun
ca yapılan değişiilklilklerin benimısenmemesine, 6 
ve 7 nci maddeler esasen kesinleşmiş bulundu
ğundan yapılıacak ibiir işlem kalmadığına» 

Bu şekilde düzeltlilmişltır. 

1 nci ımıadcleyi ekuıtuyoıruım. 
Cumhuriyetin 50 nei Yıllı, Nedeniyle Bazı ISuç 

ve Oezalann Affı bakkında (Kanun teklifi' 
iMadde 1. — 2İ9 Kkim 1973 tarihine kadar iş

lenmiş suçlardan : 

A) (Kanunların suçu ıtespit eden asili mad
desinde, üst sınırı ('1:2) yuh ıgeçmeyen 'hürriyeti 
bağlayıcı, bir ceza ile yalhut yalnız veya bilirlikte 
olarak para cezasıyle cezailandırıldiığı, veya mü
sadereyi yahut Mır meslek veya sanatın yapıl-
mıamaisını veyahut 'bu cezalardan birini veya 
birkaçını gerektiren fiililer hakkında takibat 
yapılım az, 

İB): (<1!2) yıl veya. daha az (hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya yahut ,'bu ımlilktarı aşmayan (hür
riyeti bağlayıcı bir ceza ille 'birlikte veya nıüs-
takillen (hükmedilmiş para cezasına mahkûm, 
o'lanlar veyaihut ımahkem elerden başka merciler-
ce kaklarında para cezası tayin edilenler, «8 nci 
madde hükmü saklı kalmak şartıyjle» fer'i ve 
(mütemmim ©ezalanyle ceza mabkûmiiyetlerinin 
sonuçlarını da kapisamak üzere af f edilmişlerdir. 

€ ) Müstakillen (12) yıldan fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cefaya veya /bununla birlikte para 
cezasına ınıa'hkûm. edilenlerin 'hürriyeti bağilayıcı 
cezaların (112) yılı ve para eezalannın tamama' 
affedilmiştir., 

D): !Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı, ölüm cezasına maıh-
İdkn edilenlerin bu cezaları (ı30) yıl. ağır bapse, 
müebbet ağır hapse maftıkûım edilenileriın cezala
rı da '(124) yıl ağır1 'hapse 'çevrilmiştir. 

İE) Yüksek Adalet Divanı tarafından imaüı-
kûm edilmiş olanların 78 sayılı,, 2tL8 sayılı ve 
780 ısayıiı Af kanunları ile Anayasaniin 97 nci 
maddesi uyarınca cezaları kısmen veya taima-
men affedilenlerl'e bu afların dışında kalanların 
as'lı ve fer'i cezaları dayandıkları kanun hü
kümleri ayırdeldilmefcsizin bütün neticeleri1 ile 
biıilikte ortadan IkaldiTilmoştıır, 

BİAŞKAN — Komisyon önerisini okutuyo
rum. 

««Madde 1. — Cumhuriyet ISenatıoisunun 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca 'benimsenmemiştir.» 

BAŞKAN — 1 nci madde Cumlhuriyet Sena
tosunca değiştirilmiş, Millet Meclisi Komisyo
nunca da kabul edilmemiştir, beniimsienm emiş
tir* 

Bu, benimsenmemiş olan madde hakkında 
müzakere açıyorum^. ISİöz İsteyen arkadaşlarıma 
sırasıyle ısiöz vereceğim. 

Demokratik Parti Grupu adına ISayın Ku-
bilây İmer; şahısları adına; Hasan Yıldırım, 
iSa'yın Nurettin Yıilmıaz, ISayın İhsan Ataöv, Sa
yın Enver Aklova, İS'ayın 'Celâlettin Ezman, (Sa
yın Hayrettin Uysal söz istemişlerdir. 

(Demokratik Parti 'Grubu adına ISayın Kubi-
lây İmer, buyurun efendim. 

i ) . P. GRUPU ADINA MUlSTAFA KUB1-
LÂY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, 
kıymetli arkadaşilarım; 

'Meolisin kabul etmiş .olduğu 1 nci madde 
metninde, (Senato tarafından bir tarih değişik
liği yapılmıştır. Bu .tarifti değişikliği, aslında, 
1 -nci maddenin bütün af teklifi metnini içine 
alan bir mıadde olması dolayısıyle 'büyük bir 
ehemmiyet taşımaktadır. Millet Meclisindeki 
ımıüzakereler sırasında, Deıriokratik Parti ıola-
rak üzerinde ısrarla durarak, çıkanllacak olan 
bu af kanununun, Cumhuriyetin 50 nci Yıldö
nümü münasebetiyle çıkaırılması gerektiğini ve 
kanunun bu hususta, hlükümileıü ihtiva- etmek 
mecburiyeti içerisinde (olduğunu 'ortay a koy-
mıuş'tuk. Ve o zamanlar demiştik ki, bunun ta
rikini 7 . 2 . 1974'e almak suretiyle, Cumhuri
yetin 50 nci Yıldönümünden 51 nci yılına at
lanma gilbi bir dunun mevzubahis edilecektir. 

Bütün partilerin seçimlerde bir affı vaadet-
miş oldukları ve bunun da Cumlhuriiyetin 50: nci 
Yıldönümü (münasebetiyle çıkması gerektiğine-
igöre, aslında bu 7 . 2 . il974 tarihi, çıkarılacak 
af ille alâkalı bir 'hüküm değil idi; aslında bu 
hüküm, iki partinin Ikoalisyorilaııının •tasdikinin 
tarihi olmaktan öteye bir imâna taşımıyor idi. 

'Asılında, yine dediğimiz ıgfilbi, gerek bu 1 nci 
madde, gerekse onu takilbeden maddeler, koa
lisyonun, koalisyon ortaklarının, muayyen .me
sele ve 'mevzuun ideolojik birtakım inanışların 
bu af kanunu vesilesiyle çıkmasına 'sebep teşkil 
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.edeeeik hareketleri idi. Nitekim, iımevzu Millet 
'Meclisinde görüşülüp Senatoya intikal ettikten 
sonra verilen 'birtakım beyanatlar, çıkan yazılar, 
ibu 'mevzuun üzerinde meseleyi -'hakikaten gayet 
yerinde teşrih ettiğimize ve parmak basitığımı-
za delili olmuştur. Nitekim, Adalet (Balkanının, 
Senato 'Komisyonunda söylediğimize itiraz et
mesine rağmen, «sonlumda hâdisemin bitei teyidet-
tiğimi gördüğümüz 'bir husus vardı. Orada, tek
lif sahiplerinden birisi olarak aynen sumu ifa
de etmiştim: «Eğer bu ikamın, ki 5 nei mad
deye geldiğimiz 'zaman o (konudaki fikirllerimi-
zıi yine söyleyeceğiz, sizin arzu .ötmediğiniz şe
kilde çıkacak olursa, bu Koalisyon çatlaya
caktır». 

Nitekim, İbu mevzua cevap vermek lüzumu
nu defaatle ortaya 'koymuşlar, o .gün Komis
yonda cevap vermekle kalmamıışllar, kemdi par
tilerinin Genel (Başkanı ve Hükümetlin ikinci 
durumdaıki Vekili, Başbakanı Yardımcısı, ayak
larının tozu ile Kayseri'ye gitmişler, ibu mev
zuda 'beyanlar vermişler ve iş basına da intikal 
ederek derece derece artmıştır. Hattâ e derece 
aıitmışıtır M, iktidarı tutan birtakım 'beyanlar
da, iktidarı tutan hirtakiim gazet.e makalelerim
de; «değil çatlamak, hu affın iktidarın sonu 
olacağı» nloiktasıı üzerinde ısrarla duruıimıuşiur. 
Hattâ, bugün görüşülecek olan ve sadece Se
nato metninin benimsenip henimsommenıesi yo
lundaki hır oylamada verilecek oyların n'eti-
ceya '226 gibi bir oy yönümden tesiri olmama
sına rağmen, hurada mevzuu ve mesele üzerim
de iktidar kanat;!arının ne kadar ıkararlı olduk
larının belirtilmesi yönünden, oylamaya her
kesin katılacağımun beyanı ortaya konulmuştur 
ve ibu 'beyanı ortaya 'koyan hareketlere de te
vessül edildiğini (biliyoruz. Çünkü, iktidar ka
natları, hastası, ve sairesiyle bugün 'buraya gel-
•miş ve bu .oylamada hu yoldaki ikararlılıkl an
ın gösterme gösterisi içerisine girmiş 'bulun-
ım aktadırlar. 

ENGİN UNSAL (.tsıtam'bul) — Ne gösterisi 
yahu, içten samimiyet bu! 

D, P. GRUPU ADINA MÜSITAPA KUBÎ-
LÂY İMER (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, affın daha burada görüşüldüğü ve hat-
t'a zemmediyorum bu madde ile ilgili müzalkere 
sırasında, afta ölçümün, 'ölçüsüzlük olduğunu, 
bir muhterem Halik Partisi sö'zcüsü 'beyan et

mişti. Ölçünün, ölçüsüzlük olduğu bir af içe
risinde, bu madde de tarihin hangi ölçü içeri
sinde konduğu açıklıkla meydandadır. Yani, 
ıbir ölçüsüzlük ölçüsü içerisinde hir af tarihi 
tespit edilmiş 'bulunmaktadır. Çümikü, İbu ifa

de bütün ımaddelere sâri, bütün hükümleri içe
l'isin e almış bulunmaktadır. 

Biliyoruz, Senatodaki müzakereler, iktida
rı tedirgin etmektedir. Affın gecikmesinden 
tedirgin .olmaktadırlar. Şunu ifade edelim; 
suçluları korumanın ve onlara Mran evvel yar
dımcı olamamanın telâşı içerisindedirler. Ama, 
biz de inandığımızı ortaya koymanın ve inan-
dığrmızı müdafa 'etmenin kararlılığı ve raihaitılı-
ğı içerisindeyiz. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Neye inandı
ğımı söylesen de, 'biz de bilsek. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 
— Bu arada bu madde, tasarının, (Tasarı de
meyelim, çünkü Hükümet sahip çıkmamıştır, 
getirememiştir; getirmiş olsaydı, güvenlik ku
rullarımla danışmış olması lâzımdı; omun için, 
[Başbakanın imzasını taşıyan 'bir teklifi, ken
di partisi, bir milletvekili sıf atiyle onun imza-
siyle getirmiştir. Bunun için Başbakan Yar-
dıınıcısıda kemdi teklif inli getirememiş, diğer 
hir teklif daha ortaya sürdürmüştür ve İbu su
retle 'bütün görüşlerin, kanatların hangi nok
ta üzerinde teksif edildiği meydandadır) bu 
maddesi, hu Af Kanunu o kadar emteresa.nidır 
•ki, bu Koalisyon 'bu af üzerinde müessestir. 

DAVUT AKSU (Jvam) — Yok, yok! 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 

— «Yok» demeyin, Adliye .Vekilli, 'Senatonun. 
Adalet Komisyonunda; «Eğer hu Af Kamumu 
çıkmazsa, Koalisyonu etkilemez» dediği zaman 
sizi tutam gazetelerdeki yayımlara paralel ola
rak Halk Partili bir arkadaşımın da, ki şimdi 
ismini hatırlayamıyorum; «Eğer hu mevzu (b'öy-
le çıkarsa, biz ide bunun icabını düşüınıeceğiz» 
.dediğimi sarahatle bilmektesiniz muhterem 
Cumhuri(yet Ha'k Partili arkadaşlarım. 

BAŞKAN —• Sayım îmer, vaktimiz dolmai'k 
üzeredir efendim, sözlerimizi /bağlayınız. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 
•Biliyorum (Sayın Başkan, bağlıyorum zaten. 

Muhterem milletvekilleri, hurada hu umu
mî madde ile tekrar, (Diğer maddelerde de ku-
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sim knsını görüşlerimizi arz edeceğiz) şu husu-
ısu belirtelim ki, 'bu (tasarıdaki 1 nci maddede 
isterdik ki, Senatoda da değişiklik yapılsın ve 
müddetler 112 seneden, bizim teklif ettiğimiz 5 
senelik müddete gelsin. Bu 12 senelik müddet 
aslında. ÎSenatodaki değişiklikle, 141, 142, 146 
've 149 nıcu madde'ler ilcin kafbul edilmiş hüküm
lerdir, 163 ncü madde ile alâkası yoktur. Çün
kü, orada azamî müddet 6 senedir. !Beş sene za
ten bu affın içerisine alınırsa, meşrut en tah
liye ile en fazıla mahkûm edilenlerin 'dahi çı
kacağım herkes bilmektedir. Bunun altında ya
tanları 'biliyoruz, biz. 

Bu sebeple 'diyoruz ki, getirdiğiniz ibu hü-
Iküm de, 'Senatonun yapmış olduğu ve memle-
ıket gerçeklerine (Bir kısmıına iştirak 'etmedi
ğimiz hususlar vardır, sonra görüşülecektir 
Ibunlar) uygun olan bu değişiklikler yolunda 
müspet ıbıir mütalâa verirseniz, Ibir parti dik
tasından çıkarak memleketin, milletin (huzuru
nu, Devletin geleceğini düşünürseniz, 'bu yol-
'da hareket etmek mecburiyetini hissetmiş olur
sunuz. Biz diyoruz ki, eğer Millet Meeliteindcnı 
gelen metin, (Muhalefet şerhimizde de belirt
tik) oTduğu (gibi çıkmış ıdluyorsa, bu memle
kette bir iç huzur doğmayacaktır, ıbu memle
kette bir iç barış doğmayacaktır; bu memle-
ıkette bir iç huzursuzluk ve bir iç savaş doğa
caktır. Daha dün îsıtanburda hareket eden ta--
leibelerin söyledikleri... 

BAŞKAN — iSaym İmer, -Sayın İmer, sözle
rinizi (bağlayın rica edenim. 

D. P. GRÜPU ADINIA MUSTAFA KUBİ-
LÂY İMER (Devamla) — Burada açık ve aşi
kârdır. 'Sözümü [bağlarken şunu 'beyan etmek 
işitiyorum. Bakın, bugün iktidar yanlı ibir ga
zetenin son iki cümlesiyle belirtıtiği hususu 
size açıkladığımda, mesele açıklıkla meydana 
çıkacak ve sözümü de ıbu şekilde bitireceğim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Başkan, 
bu bağlamak değil ki. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Konuşmadan sonra, ölen devrimciler için.. 

BAŞKAN — Sayın İmer, Sayın İmer.. 
MUSTAFA KÜBİLAY İMER (Devamla) — 

.. Saygı duruşuna geçilmiş .. 
BAŞKAN — Sayın İmer, kestim efendim 

konuşmanızı. 

MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Devamla) — 
Öğrenciler siol yumruklarını havaya kaldırmış
lardır. Bir öğrenci, «Onllar ölmedi, güneşe gö
müldüler» diye bağırmıştır. 

BAŞKAN — Kestim efendim konuşmanızı, 
kestim efendim. 

MUSTAFA KUİBİLÂY İMER (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Bu, «Ölmediler» sözünün, bu Meclisin kara-
rıyle hükmü icra edilmiş olan Demiz Gezmiş ve 
avanesine aidolduğunu ve bu Af Kanunu ile de 
sizlerin onları) korumuş olduğunuzu biliyo
ruz. 

iSaygılarıımila. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler; A. P. ve D. P. sıralarındanı alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin, A. P. Gra-
pu adına. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KEISÎKİN 
(Kastamonu) -— Sayın Başkan, sayın milletve

killeri ; 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü dolayısıy-

ie görüşülmekte olan Bazı Suç ve Cezaların Af
fına 'dair kanun teklifi Millet Meclisinde ka
bul edildikten sionra, Cumhuriyet İSenaftosumda 
ibazı maddeleri üzerinde değişiklik yapıldığı 
içıin, Anayasamız gereğince tekrar Millet Mec
lisinde bugün görüşme 'konusu olmaktadır. 

Cumhuriyet 'Senatosunun, Millet Meclisinin 
kaıbul ettiği 1 nci maddede yaptığı önemli 'bir 
değişildik vardır. Bu değişiklikle; MÜJİeit Mec
lisi, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü dolayiisıy-
le Bazı Suç ve Cezaların Affına dair 'kanun tek
lifinde suç ve cezaların 7 Şubat 1974 tarihine 
kadar işlenilenlerinin affını kaibul eıtmesine 
rağmen, Cumhuriyet Senatosu, 29 Ekim 1973 
tarihine kadar işlenen suçları affetmiştir. 

iSayıın millet vekili eri, nedir 7 Şuibat 1974 
ıtarühi, nedir 29 Ekim 1973 tarihi? Bunu, Yüce 
'Meclisin huzurunda iki cümle ile ifade etmeik 
işitiyorum. 29 Ekim 1973 tarihi, yeryüzündeki 
!16 nci müstakil Türk Devletlinin, Türkiye Cum
huriyetinin kuruluşunun 50 nci şeref yaş gü
nüdür. 7 Şuibat ise, Cumhuriyet Halik Partisi -
Millî 'Selâmet Partisi Hükümetinin kuruluş gü
nüdür. 

Değerli arkadaşlarım, adını koyacaksınız; 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde bazı vatan
daşlarımıza, 'kaderin sillesini yemiş, feleğin 
'bahtına uğramış 'bedbaht kimselere, suçlarını-
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dan, işledikleri fiillerinden nadim dldukları, 
pişman oldukları' için bir atıfet getlireiceiksihiz, 
«Cumhuriyetin 50 ncıi yıldönümü» diye isim 
(koyacaksınız; sonra da, bir Koalisyon Hükü
metinin kuruluş gününe kadar 'bunu uzatacak
sınız. 

Değerli milletvekilleri, af kanununun Mec-
lise nasıl geldiği üzerinde çok kısa durmak is
terim. 

Adalet Partisi, 1973 seçimlerinden önce 1!1 
"Eylül günü ilân 'ettiği seçim heyannlalmesinde; 
«Seçimi erden sonra, milletimize huzur ıgetire-
ıcek bir af kanunu çıkaracağını» ilân eıtmiş idi. 
Nitekim, milletimize karşı mutaaMıildi okluğu
muz 'bu mevzuda, seçimlerden sonra Meclisin 
açıldığı 24 Ekim gününden ibir gün sonra, 25 
Ekim günü, Adalet Partisi 'bu taahhüdünü ye
rine getirmiş ve Büyük Meclise .af kanunu tek
lifini takdim etmiştir. Daha sonra, diğer siya
sî partiler af kanunu tekliflerini ısırasiyle 
Meclise getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarını, Adalet Partisi mille
te karşı verdiği sözü yerine getirmiştir; ama 
uzun bir süre komisyonlarda bu teklifimiz bek
letilmiş, nihayet görüşülm'eye başlandığı za
man da bizim teklifimiz bir yana 'bırakılıp, 'Cum
huriyet Halk Partisi ille Millî Selâmet Partisi
nin sanki kopye kâğıdı ile çıkarılmış gilbi bir
birinin ikiz kardeşi olan teklifleri ele alıınmıış 
ve af kanunun başlanlgıç tarihinin, (iSlon ola
rak) 7 Şubat olmasına karar verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Mıeclisimizde 
kabul edilen, Millî Selâmet Partisi ile Ouımhu-
riyeit Halk PartiMnin oylıariyle kabul edilen 7 
Şubat tarihi, Cumhuriyet (Senatosunda değişti
rilmemiş olmasaydı, kesini eşmiş olacaktı. Şim
di', Cumhuriyet 'Senatosu 'böyle hır değişiikaiği 
yaptı diye, «Millî irade, Meclisin iradesi ne ol
du?» gibi birtakım sözler var. Değerli millet
vekilleri, Anayasa Kuruluşu olan Millet Mecli
sinin iradesi irade de, Cumhuriyet 'Senatosunun 
iradesi irade değil mi? Buraya hepimiz seçim
le geldik; Cumhuriyet (Senatosu üyeleri tayinle 
imi geldi? Cumhuriyet Senatosunun iradesi de 
millî iradedir; ama 'bugün Millet Meclisinden 
ne şekilde ibir karar çıkarışa çıksın, (ister 7 Şu-
!bat, ister 29 Ekim) buna da sonsuz sıaıyigımız 
vardır, Adalet Partisi, millî iradeden başka bir 
kuvveti tanımıayan bir fikrin davacısı olarak, 
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çıkacak karan saygı ile 'karşılar. Ancaık, işaret 
etmek isteriz ki, aslında 7 Şubat ve 2'9 Elkim 
(tarihinin, af kanununun derinliğine inen bir 
manası vardır. Cumhuriyet fikri, Cumhuriyet 
Meclisinde, Millî Selâmet Partisiyle Halk Par
tisinin Hükümet kurmasından daha 'büyük İbir 
önem ve mana ve makes bulmalıdır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 7 Şulbat tarihi aslın
da ; demokrasinin, hürriyetçi Cumhuriyetin, 
Anayasanın normal bir gereği olaraık ibir Hü
kümetin kurulmasının tarihidir; hir ko'mlbine-
zon neticesinde ibir Koalisyon Hükümetinin 
kuru İması dır; bir cülus değildir İd, ulufe da
ğıtılsın. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, af kanunun 
sadece, Cumhuriyet Senatosunda değiştirilen 
maddeleri ıgörüşüim ektedir. Affı geciktirme it
hamları sürüp gidiyor: «Affı ikim geciktirdi; 
muhalefet mi, iktidar mı? Tartışması' sürüp gi
diyor. 

-Size 'bir teklifimiz var: Cumihuriyet Sena to
sundan gelen şekline oy veriniz, bugün bu ıka-
nun çıksın; iki saat sonra af kanunu çıkmış 
olur. 

ENGİN UNSAL (Istanibul) — Biz çıkarta
cağız ; -merak etme, çıkartacağız. 

A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN 
(Devamla) — Kaza ve kader kurbanları, kade
rin sillesini yemiş bahtsız insanlar, iki saat 
sonra, kesinleşımiş 'bir kanunla affa nıazihar ol
muş olurlar. Eğer siz, anarşist ve komünistleri 
affetmek istiyorsanız, ayrı 'bir 'kanun getiri
niz. Burnu yapmayıp da, (Sırf onlar için bugün 
ıbu kanun çıkmazsa) Senatodan gelen şekli ile 
hugün kesinleşmesi için oy vermekten içtinap 
ederseniz; görsün kaza ve kader kılınanları, 
affı kim uzatıyor. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Değeıii milletvekilleri, «sözlerimin sonunda 
şunu ifade etmek istiyorum: Af 'kanununda W 
Ekim 1973, yani aziz Cumhuriyetimizin 50 niei 
şeref yaşı gününü kabul etmeyi, Oum'huriyeti
mize karşı 'büyük bir saygının 'eseri olarak ka
bul ediyoruz. 

Adalet Partisi Grupu olarak, Cumhuriyet 
Senatosundan gelen şekline oy vereceğiz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz iSayın Kes
kin. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Yasin- Hatihoğlu, buyurun. 

M. S. P. GRUPU ADINA YÂİSİN BATİB-
OĞLU (Corum) —- Muhterem Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

•Buradan önceki •müzakerelerde 'isteyerek 
veya istem ey erek, belki ele Türkiye'nin politik 
(havası içerisinde, sataşmalarla .müzakereler ge
çirdik, 

Muhterem Adalet. Partisi Grupu adına ko
nuşan kardeşimizin bi'r isteği vardı, «Gelin» di
yordu. Ben de şöyle diyorum: Gelin, huzur içe
risinde ; sataşmadan, çekişmeden ve kader 'kur
banları dedikleri (ki ibiraz sonra endişelerimi 
'bclirıtıeceği'm, kim kader kurbanıdır, ikim kade
rin dışındadır, «Kaza» dediğimiz hüküm kimin 
boynunu kırar, naniği 'kırılan boyun kazanım-dı
şındadır) .insanlara hir atıfet gösterirken, mer
hamet gösterirken 'bile, merhametsizce müzake'-
relere girmeyelim. 

Muhteremi arkadaşlarım, 'bir bardak suda 
fırtına koparmanın hiçbir şeye yaramayacağını 
hepimiz biliriz. Türk .siyasî tarihi bunun mi
salleri ile, bu tarihi seyreden insanların çekti
ği acı ve işkencelerle doludur. O bakımdan, me
seleyi olduğu gibi görmeye, olduğu gibi gös
termeye mecburuz. «Fazilet» dediğimiz bassa, 
'«İnsaniyet» dediğimiz his bizi buraya şevke -
der. 

Ne olmuş'?.. Millet M'eclisi muhterem Kuru
lundaki tüm oylar muteber ve muhteremdir. 
«Ret» oyunun ağırlığı, ihtiram .gösterilmesi yö
nünden ne ise; «Kabul» oyunun ağırlığı) da gön
lümde, odur. Elbette bir grup, «Kabu':» öbürü, 
«Ret» diyecektir. Demokrasinin gereği bu de
ğil midir? 

Gönül elbette muhalefet ister. Anıca'k, mu
halefet «Rehber muhalefet» olmalı, «Engel .mu
halefet» olmamalıdır. 

Ne olmuş?.. Millet. Meclisinde «7 Şubat» -ola
rak kabul edilmişken, Muhterem Senatoda «'29 
Ekim-» olarak kabul edilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizin bildi
ği kadarı ile, a,f kanunu teklifini getirirken bir 
tek kastımız vardı: Ben ayırmayacağım; .aslın
da, ayıramadığım için ayıramayacağıım; her
kes kader kurbanıdır; kaderin halâkınm dışı-

I n.a çıkmış. Güç kimde? Bu bakımdan bunların 
hepsi kader külhanıdır. Bu kader kurbanları
na «Geniş kapsamlı af çıkaralım» diyoruz. 

Bazı arkadaşlarım, «7 . 2 . 1974 «tarihi, Koa
lisyonun tasdiki anlamına gelir» buyurdular. 
Ben bugünkü durumu ile Koalisyonun, vüzeye, 
onaya mubtacolmadığı kanaatindeyim. (C. H. 
P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Koalisyonlar, normaldir ve demioıkra'-

I tiktir ki, zaman zaman Yüce •Meclisin huzuru
na çıkıp, onay isteyecektir, itimat isteyecek
tir. Eğer, istemeyi ihimal eden bir Hükümet 
olursa, onu murakabe eden insanlar olarak biz 

I davet edeceğiz onları; «Gelin! İtimadımız olup 
olmadığını bizden sorun» diyeceğiz; ama gün 

I bugün değil, usul ''bu usul değildir. 

Mümkün olsa, muhterem Meclisiniz bir tadi-
I lâtla bu tarihi değiştirmeye muktedir olsa, bu-

ıgünıkü Tüzük muvacehesinde bendeniz ne tek
lif edeceğim biliyor musunuz: «Şümul tarihi, ne
şir tarihine eştir» diyeceğim. Neden Anarşik 
hadiselere, repimizin aksülâmel duyduğumuz 
'beJlli; 29 Ekimden hu tarafa, bir tane dahi anar
şik hadise olmadığı da belli. O halde, 29 Ekim
den bu tarafa doğru ne'kadar çekersek, (Kul
lanan arkadaşlarımın tabiriyle söylüyorum) ka
der kurbanları o kadar çok istifade etmiş olur. 
Eğer tarihlerin illâ tarihte yazılması gereki
yor ise, yani, «Öyle bir tarih seçelim ki, .af tek
lifine, bu tarihte de yazılı olsun» .deniyorsa, bir 
123 Nisan geçirdik; o da tarih te yazılı, gönül
lerimizde yazılı». Bir 19 Mayıs'ı idrak etmek 
üzereyiz; o tarihe alalım 'mümkünse; ama de
ğil. O halde, 7 . 2 . 1974 tarihi bir Koalisyonun 
tasdiki anlamına gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım, geçmiş misali! e ıi 
de var, hepimiz bilir ve takdir edersiniz: '1968 
yılında çıkarılan 780 sayılı Af Kanunu altı ay
lık bir gecikme ile çıkarılmıştır. Evet, Ellinci 
Yıl hediyesidir 'bu affımız. iSorarım size; duru
munuz müsait olmadı da, gözbebeğiniz kadar 
sevdiğiniz çocuğunuza hediye almayı kararlaş
tırmanıza rağmen, gücünüz yetmediği için o 
günde alamadınızsa, onu alamayacak mısınız 
bi'r daha ? 

Daha sonraki aldığınız, ve fakat önceki aldı-
I ğınız hediyeden daha kıymetli bir hediye ise, daha 
J faziletli değil midir? 
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Muhterem arkadaşlarım, bu sebepleyaffın ge
niş kapsamlı olmasını canı gönülden arzu eden 
Millî 'Selâmet Partimizin mensupları, Senatodan 
gelen şekle (kırmızı oy verecektir. Yani, bunun 
bir mânası 'da ışu oluyor; Millet Meclisi, kendi oy
ladığı 'teklife sahip çıkacaktır burada,. (C. H. P. 
vo M. S. P. sıralarından «Bravo» sekleri, alkış-
•kî . ) 

Ben, kilükal üzerinde duracak değilim; tekli
fin .tümü üzerindeki görüşmelerde herkes görüş
lerini belirtti. Tarihle alâkalı olmayarak, Par
timizi de hedef alarak ıbazı sözler söylendi. Cevap 
verecek de değilim. Yalnız, kanunda bir hüküm 
var, sürçü lisan neticesi, yanlış aktarıldı; bunu 
'tashih için söyleme zaruretini duyuyorum : «163 
ncü maddeye verilen ceza yekûnu 6 yıldır.» de
di, muhterem Demokratik Parti Grupu adına ko
nuşan kardeşimiz. Değil; 163 ncü maddenin bi
rinci fıkrası, «2 yıldan 7 yıla kadar» der. 4 ncü 
fıkrası da, «Neşir yoluyle işlenmişse, üçte bir
den yarıya kadar artırılır.» der. Buna göre ne
şir yoluyle işlenmiş ve hâkim bey de «Takdiren 
ve teşdiden» kelâmını kullanmış ise, 163 ncü 
maddeyi ihlâl eden zata verilecek ceza 10,5 sene
dir. Muhterem Grup Sözcüsü bilmez mi ki, De
mokratik Parti ıbeş yılını indirmektedir teshili çe
kenlerin; geride kalan 5,5 sene tesbit çekenin 
sırtında sayacaktır. Bunu belirtmeyi uygun 
gördüm. 

Bendeniz bir de, şu «kader ve kaza kurban
ları» deniyor; ibir istirhamım var sizden; gelin, 
ne olursunuz; eğer, kafanızda tahayyül ettiğiniz 
'ba'zı fiilleri ve onların faillerim (hani affedemi-
yorsanız bile, olur, affetmiyeibilirsmiz, af fedemeye-
Ibilirsiniz. Çok takdir ©derim sizin hu 'düşünüşü
nüzü, bu fikrinizi beğenirim, buna karşı çık
mam) geliniz, kaderin çizgisinin dışına çıkarma-
3anız. «Kader» denen müessese, büyük bir kud
retin 'elindedir, onun elinden kimse alamaz. Her
kes, kader ve kazanın neticesidir. 

Hürmetlerimle. (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim 'Sayın Hatiboğ-
lu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Orhan Senemoğlu, 'buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA A. ORHAN SE
NEMOĞLU (Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç 
ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun teklifinin 
1 nci 'maddesinde, «7 . 2 . 1974 tarihine kadar» 
işlenmiş suçlar af kapsamına alınmıştır. Cumhu
riyet Senatosunda kaibul edilen metinde ise, af
fın kapsamı «29 . 10 . 1973» olarak değiştirilmiş 
hulunmaktadır. Böylece affın kapsamı, Millet 
MecJlisinin kabul ettiği tarihten, 3 ay 8 günlük 
hir süre geriye götürülmüştür. 

Bu Af Yasası, Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci 
şeref yılının kutlanması için çıkarılmaktadır. 
Tüm siyasî partilerimiz, güçlü Cumhuriyetimi
zin 50 nci yıldönümünü kutlarken, geniş kapsam
lı bir genel af yasası çıkarmayı, Türk milleti
ne İttifakla vadötmişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 64 ncü 
maddesi ise; Yasama Organınıu, siyasal, ekono
mik ve sosyal koşullardan bir veya birkaçına, da
yanarak Genel Af Kanunu çıkarmakta serbest 
bulunduğunu saptamıştır. 

12 Mart 1971 tarihinden itibaren içinde bu
lunduğumuz 'bunalımdan, diğer bir tabirle, «ara 
rejim» den, 14 Ekimde Türk ulusunun 
iradesinin zaferiyle bugünkü demokratik dü
zene ulaştık. Ancak, Türk ulusu, yıllardır 
sürdürülen itham ve iftiralara itibar etmeyerek, 
Cumhuriyet Haılk Partisine güvenini ve inancını 
gösterip, 185 milletvekili ile Yüce Meclise katıl
mamıza karar vermesine rağmen; tek başına Cum
huriyet Halk Partisinin Hükümet olma olanağı 
bulunmadığından, vadedilen Genel Af Yasası 
29 Ekim 1973 tarihine yetiştirilememiştir. 

Cumhuriyetimizin 50 nci şeref yılının mutlu 
gününde, Genel Af Yasası yetıstirilemediği için
dir ki, affın başlangıç tarihi- 29 . 10 . 1973 tarihi 
olarak saptanamamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti, 50 nci şeref yılını ge
ride (bırakırken, 7 . 2 . 1974 tarihinden itibaren, 
demokratik Cumhuriyetimiz de siyasal bunalım
ları arkada bırakarak, demokratik kurallar içeri
sinde işlemeye başlamıştır. Cumhuriyetimizin 
önemi yanında, demokrasimizin işlemesinde, ege
menliğin kayıtsız şartsız halkta olduğu gerçeğinin 
de, 'aynı oranda önemli olduğuna İnanmaktayız. 

Biz, demokrasinin normal kurallar içerisinde 
işlemeye haşladığı, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Millî Selâmet Partisi Ortak Hükümetinin Türtk 
milletine mutluluk ve refah getireceği, bozuk dü
zenin son bulacağı, haksızlık ve adaletsizliklere 
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son verileceği inancıyle ve daha çok insanın, 'da
ha faızla kader kurbanının genel aftan yararlan
ması için, 7 . 2 . 1974 'tarihine kadar işlenen suç
ların genel af kapsamına alınmasını savunduk. 
Bu tarihi tespit de, hem Cumhuriyetimizin 50 
nei şan ve şeref yılını kutluyor, hem de demok
rasimizin ve Cumhuriyetimizin sisli ve bulanık 
günlerini arkada (bırakıyoruz. 

7 . 2 . 1974 itarilhini kabullenirken; daha çok 
insanın aftan yararlanmasını sağlıyor, bunlara 
yeni Ibir ümit, yeni bir imkân veriyor ve hem de 
Devletimizin gücünü, büyüklüğünü ispat ediyo
ruz. 

Bu tarih, bir anlamıyle de, Türkiye Cumhu
riyetinin 50 nei şeref yılında ulaştığı yeni bir dö
nemin mutlu başlangıcıdır. Bu tarihten ürken
ler, bu tarihten endişe ve telâş içinde bulunan
lar, (huzursuzluk duyanlar elbette olacaktır. Ger
çek odur ki, Türk milletinin iradesi 14 Ekim se
çimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Se
lâmet Partisi Ortak Hükümetinin kurulması so
nucunu doğurmuştur. Hâlâ kendisini iktidarda 
zannedenler, 7 . 2 . 1974 tarihinden üıfcmekte, 
demokrasimizin bütün kurallarıyle işlemeye baş
ladığı bu çok mutlu günden sevinç duymaları ge
rekirken, vicdanlarında bir eziklik dn y makta di r-
laı\ 

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak; Af Kanununun, 7.2.1974 
'tarikine kadar işlenen suçları içine almasına ve 
bu tarihin geriye alınmamasına taraftarız. Af 
Kanununun kapsamı 29 . 10 1973 olarak sap
tanırsa, Yüce Meclisin daha önce kabul ettiği ta
rihten 3 ay 8 gün geriye götürülmüş ve (bu süre 
içerisinde işlenen bircdk suçun faili af dışında 
kalmış olur. 

Şimdi, örnek olarak, Cumhuriyetin ilânından 
'bugüne kadar çıkarılan af yasalarının bir kısmını 
kısaca gözden geçirelim: 

2330 sayılı Af Kanununun kabul tarihi 
26 . 10 . 1933; kapsam tarihi ise, 28 . 7 . 1933' 
'tür; arada 3 aydan az bir zaman farkı vardır. 

5677 sayılı Af Kanununun kabul tarihi 
14 . 7 . 1950; kapsam tarihi ise, 15 . 5 . 1950' 
dir «ve arada 2 aylık 'bir süre mevcuttur. 

218 sayılı Af Kanununun kabul tarihi 
23 . 2 . 1963; kapsam tarihi ise, 15 . 2 . 1963' 
;tür ve arada ancak 8 günlük bir.süre mevcuttur. 

Yine, 780 sayılı Af Kanununun kabul tarihi 
3.8.1966; kapsam tarihi ise, 5.6.1966'dır ve 2 ay
dan az bir süre mevcuttur. 

Evvelce Yüce Meclisten çıkan af yasalarının 
kabul ve kapsam tarihleri arasında 8 gün ilâ 
3 ay ğilbi bir süre bulunmaktadır. Cumhuriyetimi
zin kurucusu Atatürk'ün zamanında çıkartılan 
10 uncu Yıl Affında dahi kapsam tarihi, 
29.10.1933 tarihi değil, 28.7.1933 tarihi olarak 
saptanmıştır. 

Bu bakımdan, evvelce çıkartılan af kanunla
rındaki kabııl ve kapsam tarihleri arasındaki uy
gulamaya uygun ve âdil zaman ölçüsü, kapsam 
tarihi 7.2.1974 tarihi olarak kabul edildiğinde 
korunmuş olacaktır. Aksi halde, af yasası en iyim
ser bir tahminle Mayıs ayında çıkacağından, 
kapsam tarihi 29.10.1973 gününe alınırsa, kabul 
ve kapsam tarihleri arasında 7 ay gibi çok uzun 
bir zaman farkı doğacaktır. 

Ayrıca, Af Yasasının Yüce Meclise verildiği 
günden bu yana, bir çok vatandaşımız 7.2.1974 
tarihini benimsemiş ve bu tarihe kadar işlenen 
suçların affedileceğine ümit bağlamıştır. Gerek 
cezaların affı, gerek ticarî protestoların kaldı
rılması, gerekse müsadere ve zaptedilmiş malla
rın iadesiyle ilgili hükümler geriye doğru alın
dığında sosyal yarar da olmayacak, Cumhuriyti-
mizin 50 inci yıldönümü gibi mutlu bir tarihî 
olay nedeniyle çıkarılan af yasası, binlerce va
tandaşımızı hayal ve ümit kırıklığına uğratacak
tır. 

Nitekim, Yüce Senatoda da açıkça belirtildi
ği üzere, affın kapsamı 3 ay geriye itilerek 
29.10.1973 tarihine götürüldüğünde; bundan 
5 - 1 0 kişi değil, en az 30 000 tutukluya yakın 
ansan zarar görecektir. 30 000'e yakın vatandaşı-
şımızm ümidini yok etmeye hakkımız olmalı ğı 
gibi, affın maksadına aykırı, adalet duyguları
mızı ve vicdanımızı zedeleyen bir hissî sonuca da 
varamayız. Cumhuriyetimizin 50 nei Şeref Yı
lını kutlayarak geride bıraktık. Daha mutlu ya
rınlara doğru hamle yaparken, 70 000 sanığa bir 
fırsat, bir imkân ve bir ümit verecek olan affı 
en geniş kapsamlı şekilde ve genel bir af olarak 
çıkartmak görevimizdir. 

50 nei Yıl affı diye, illâ kapsam tarihinin 
29.10.1973 olmasını gerektiren bir hukukî kural 
da mevcut değildir. 1973 yılında seçimlerden ön-
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co, Cumhuriyet Halk Partiyi Nisan 1973 tarihin
de af önerisinde bulunmuş ve 29 Ekim 1973 den 
önce affın çıkarılmasını istemiş olduğu halde; 
«Güçleri yetiyorsa çıkaryınlar» diyenler, bugün 
de 29 Ekim 1973 taııihine af yetişmediği için, 
Cumhuriyet Halk Partisine her nedense hücum 
etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclis, 50 nci Yıl 
affını en geniş kapsamlı ve milletimize vaadedi-
len şekilde, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî 
Selâmet Partisi milletvekillerinin oyları di e ya-
yalaştıracaktır. Af yasasını bahane ederek, 
7.2J 974 tarihinden itibaren Türk milletine yeni 
bir düzen, yeni bir ışık, yeni bir ümit getiren 
Hükümeti yıkma, dağıtma çabaları hüsrana uğ
rayacaktır. Türkiye'de demokratik düzen bütün 
kuralları ile işleyecek, Cumhuriyet Halik Partisi 
ve Millî Selâmet Partisi ortak idaresi Türkiye
lim kaderini iyiye, refaha götürecektir. 

Siyasî çıkar ve hesaplar için affın çıkmayım 
sürüncemede bırakanlar, artık, oyunlarının so
nuna gelmişlerdir. Yüzbinlercc vatandaşımızın 
af ümidine ipotek koyanlar, af yasasını dalga
lanmaya bırakanlar, Hükümet kanadına her 
nev'i çamuru, af yayasını vesile ederek atanlar, 
büyük milletimizden gerekli dersi elbette alacak
lardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi kanadı olarak, daha 
çok insanın yararlanması, yosyal yarar, adaletlin 
eşitliği ve geniş kapsamlı genel af amacına uy
gun olarak, 7.2.1974 tarihine kadar işlenen suç
ların af kapyamma alınması için Millet Mecli
sinden çıkan metne ittifakla oy vereceğimizi arz 
eder, hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Senem-
oğlu. 

Şahıyları adına Sayın Hasan Yıldırım, bu
yurun. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli milletvkilleri; 

Görüşülmekte olan af teklifinin bazı madde
leri Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek, tek
lif tanınmaz hale getirildikten sonra Yüce Mec
lisin huzuruna gelmiş bulunuyor. 

Yüce Heytiniz 1 nci madde ile affın, 7.2.1974. 
tamirine kadar işlenen suçları kapsadığını kabul 
etmiş; Cumhuriyet Senatosu ise kapsam tarihini 
29 . 10 . 1973 tarihine almıştır, 

Cumhuriyet Senatosunun bu değiştirgesi ma
kul ve gerçek sebeplere dayalı değildir. Muhale
fet, af söylentisinin olması ile suçların çoğaldığını; 
kapsam tarihinin 7 . 2 . 1974 olması halinde suç
luya prim verildiğini iddia etmektedir. Bu id
dia tutarsiızdır, samimî ve hukukî değildir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, «doğuştan 
suçlu» tipi yoktur. Dizde, suçun işlenme neden
leri ekonomik, sosyal ve kültüreldir. Hukukçu
lar ve hatta herkes çok iyi bilir ki, bizde suç iş
leme tesadüfidir. Genellikle geri kalmış yöre
lerde», köylerde, «Sen atınla kapımdan ne diye 
çalımla geçtin?» diye kavga çıkar ve bu sebep 
insan canına malolur. Tatbikatta bunun örnek
leri çoktur değerli arkadaşlar. 

Muhalefet, af kapsamının "değiştirilmesi yo
lunda kendi arasında bile birleşemcmlştir. Hani, 
muhalefet, demir parmaklıklar arasında çile çe
ken altmış bin kadar kurbanının özgürlüğe1 ka
vuşması ve sosyal yaşantımıza katılması için 
uğraşıyordu? Hani ne oldu?.. 

Şimdi soruyorum «İktidar ikiyüz komünist 
için onbinleree kader kurbanını affetmiyor,» di
yenlere; 

Yine soruyorum, «Hükümet affı yokuşa sü
rüyor, iş'.i iddiaya bindirdi,» diyerek; iddiaları
nın tersine, yüzbinlercc insanın huzurunu ilgi
lendiren af kanununu, devlet adamı sorumlu
luğu ve ciddiyetiyle bağdaşmayacak şekilde -is
tismar edenlere: Siz, kader kurbanlarından 
yana misinizi yoksa değil imisiniz? Eğer kader 
kurbanlarının gerçekten yanında iseniz, niçin 
affın kapsam tarihini 29 . 10 . 1973 tarihine al
ına gayreti içindesiniz? Size göre, 29 . 10 . 1973 
tarihine kadar suç işleyenler kader kurbanı sa
yılıyor da, o tarihten sonra suç işleyenler kader 
kurbanı sayılmıyor mu? Bunu nasıl izah edecek
siniz; bu nasıl mantık? Bu izahatınıza kim'ina
nacak? 

PUL davranışınız şaşkınlıktır; 14 Ekim seçim 
sonuçlarını hazmedememektir. Aslında, affın 
kapsam tarihinin geriye alınması istemi, sami
miyetsizliğin kesin belirtisidir; içeridekilerin ıs-
tırabıyle alay etmek demektir. İçeridekilerin ıs-
tırabıyle alaty etmeye hiç kimsenin hakkı yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, şahsım adına söylüyo
rum; biraz önce M. S. P. Grupu adına konuşan 
hatip arkadaşım bu noktaya dokundular. Ben de 
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özellikle bu nokta üzerinde duruyorum. Eğer 
samimî iseniz, eğer gerçekten kader kurbanları
nın Özgürlüğe kavuşmasını istiyorsanız, 29 Ekim 
tarihinden bugüne kadar, istismar ettiğiniz 
anarşik olay da olmadığına göre, (Mümkün de
ğildir ama) affın kapsam tarihini bugüne ala
lım; bugüne kadar tesadüfen, bir kader icabı, 
ekonomik ve sosyal nedenlerin bozukluğu nede
niyle suç işleyip cezaevine girmiş olanları da 
özgür yaşantımıza katalım. O zaman gerçekten 
kader kurbanlarının yanında olduğunuza inana
biliriz. Aksi halde, kamuoyu karşısında, tutar
sızlığınız ve samimiyetsizliğiniz kesinlikle orta
ya çıkmış bulunacaktır. 

Bu itibarla, şahsen, Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen af teklifinin 1 nci maddesinin kar
şısındayım. Oyumu, grup kararı icabı olarak 
da, düşüncem ve vicdanım icabı olarak da, af
fın Yüce Meclisten çıkış sekili yönünde kulla
nacağımızı arz eder, Yüce Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldı
rım. 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 

Millet Meclisinde 'bundan bir süre önce ka-
Ibuıl etmiş olduğumuz Af Kanunu teklifi, Yüce 
/Senatoda 'birçok yönlerden değiştirilmiş 'bulu
nuyor. 

Yapılan değişikliklerden bir tanesi, Millet 
Meclisinden ıgeçeıı Af Kanunu teklifindeki kap
sam tarihi olarak belirtilen 7 . 2 . 1974'ün, 
'29 Ekim 1973'e döndürülmesidir. 

iŞunu hemen ifade edelim ki, Cumhuriyet ta
rihinde çıkarılmış olan af kanunlarında Parla
mentoya teklif edilen tarih, hiç birisinde ge
riye .glötürülmemiştir. Bu, ilk defa !bu Af Kanu
nu tekliflinde ortaya çıkan Ibir husustur. 

1966 yılında, Adalet Partisinin iktidar oldu
ğu yılda •çıkarılan 780 sayılı Af Kanunu tasarısı, 
Millet Meclisine 27 . 1 . 1966 tarihinde veril
miş ve af kapsamı olarak 29 Ekim 1965 tarihi 
öngörülmüş idi, yine Currihuriyetin bir yıldö
nümü lOİarak. Fakat, müzakereler dolayısıyle 
aradan geçen zaman sonucu 'bu Af Kanunu ta
sarısı, 3 Ağustoıs 1966 tarihinde kanunlaıştığı 
ıgün, kapsam ta,rihi 5 Haziran 1966 olarak ka-
ftıul edilmişti. 

7 . 5 . 1974 O : 1 

Demek oluyor ki, Cumhuriyetin yıldönümü 
olarak bir af kanununda teklif edilen bir tarih, 
istendiği zaman, arzu edildiği zaman değiştirile-
ıb iliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun ismi ile 
anılır, muhtevası ile değerlendirilir. Af kapsa
mı tarihi ne olursa olsun, kanunlaştığı gün bu 
kanuna, «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Af Kanunu» 
denecektir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İçi na
sıl yazıyor? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Ve Cumihuriyetin 50 nci Yılı Af Ka
nunu da, muhtevası itibariyle değerleidirileeek-
tir. 

Onun için biz Hükümet olarak, daha evvel 
Millet Meclisinde kaibul edilmiş olan teklifi, 
Cumihuriyetin 50 nci Yılı Af Kanunu olmaya 
muhteva itibariyle daha lâyık görüyoruz. 

Cumihuriyetin 50 nci Yılının aziz parlamen
terleri, (biz af ve merhamet sahibi milletimizi 
hakkıyle temsil açısından, 1966 yılı Parlamen
terlerinden daha dar gönüllü değiliz, olamayız. 
Millet Meclisi olarak, ümit verdiklerimizi su
kutu hayale uğratmamalıyız. 

Onun için, Millet Meclisinde daha evvel ka
ibul edilmiş olan 7 . 2 . 1974 kapsam tarihini 
yine 'benimsemenizi, hep !birlikte benimsememi
zi Hükümet adına rica eder, saygılarımı arz ede
rim. (M. S. P. ve C. H. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
!Son söz olarak, ıSayın Nurettin Yi'lm,az; bu

yurunuz efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Takdir edersiniz ki, 27 Mayıstan sonra, Tür
kiye iki huhran gecirmiştir; 'biri 12 Mart önce
si, diğeri ise Ecevit Hükümetinin kuruluşundan. 
evvelki dönem, 

Milletimizin ve Silâhlı Kuvvetlerimizin de
mokrasiye olan aşkının ve inancının sonucu olan 
14 Ekim seçimlerinden sonra tam 100 gün, Tür
kiye rejim sancıları geçirdi. Siyasî Ibunalımı, bir 
rejim "buhranına dönmüştü o günlerde. Hüküme
tin kurulması, ıgüveıı oyu alması bütün hu kuş
kuları yok etmeye kâfi gelmişti. İşte bu neden-
ie, 7 . 12 . 1974 tarihi Türk Milleti için mutlu 
Ibir gün olarak kabul edilmişti. Hiç olmazsa, 



M. Meclisi' B : 71 7 . 5 . 1974 O : 1 

(100 günden beri) huzursuz bir durumda olan 
•vatandaşımız bu tarihten sonra bir Hükümete 
kavuşabilmenin huzurunu ve sevincini tatmıştı. 
Başta Adalet Partililer ve diğer partiler ve 
tüm halkımız; «Hükümet kurulsun da, kim ta
rafından kurulursa kurulsun» diyorlardı. 

[Zira, Türkiye'de A'dan Z'ye kadar her mü
essesenin ve iher vatandaişm sabrı tükenmişti ar
tık. Demokrasiye ve halkın iradesinin hâkimiye
tine inanan milletimiz, Türk demokrasisine dü
şürülmek istenen gölgeye son veren ve Türkiye-
ımıiziı muhtemel ibir rejim ıbulhranından kurtaran 
Hükümetin ıgülven oyu alış tarihi olan 7 .2 .1974 
tarihini hu nedenle, mutlu bir tarih olarak ka-
Ibul etmişti. Kamuoyuna ilân ulunan bu tarihte 
onibinlerce tutuklu, hürriyetine kavuşacaktır. 
29 Ekim 1973 tarihi kabul olunduğu takdirde, 
Parlamento dan, huzur ve özgürlüğe kavuşmayı 
bekleyen kader kurbanı onibinlerce yurttaşımızı 
ıseivine yerine kedere ve hayal kırıklığına terk 
etmiş olacağız. Milletvekili olarak buna 'hakkı
mız olmataıalı sayın arkadaşlarım. 

1 nci madde, Adalet Konıisyonunuii beıımu>o-
nıeıııe hakkındaki görüşüdür. 

Bu görüş 'Meclisimiz tarafından kabul edil
diği takdirde, madde 'karına 'komisyona gönde
rilecektir. Kaibul edilmediği takdirde ise, mad
de kesinleşecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
1 nci maddenin 'benimsenmemeısi hakkında

ki Adalet Komisyonu görüşünü oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Adalet Komisyonunun 'benimsememe teklifi 'ka
ibul Gidilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gönderilecektir. 
(C. 'H. P. ve M. ıS. P . sıralarından alkışlar.) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, oyları lütfeder misiniz1? 

BAŞKAN — İlki divan üyesinin sayılan (bir
birini tutmuş ve arada 25 - 30 fark vardır efen
dim . 

2 nci maddeyi 'okutuyorum: 
Madde 2. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 

işlenmiş : 
A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 

128, 129, 131, 132, 133 ncü maddelerinde, 135 nci 
maddesinin ikinci ^bendinde, 136, 137, 138, 189, 

147, 148, 150, 152. 156, 157, 168, 171, 172 ve 
384 ncü maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 
55, 56 ve 59 ncu maddelerinde ya'zılı »uçlardan 
dolayı 5 yıl veya daha az ;bir süre ile mahkûm 
olanların cezaları, fer'i ve mütemmim cezaları 
ile ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kap
samak üzere affedilmiştir. 1 nci -maddenin (D) 
bendi hükmü saklıdır. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan 
fazla ısüre ile mahkûm edilenlerin 'hürriyeti bağ
layıcı cezalarının Ibeş yılı ve para cezalarının 
t a m ânı ı af f e d ilm işt i r. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, '339, -340, 341, 342, 403 ncü madde
leri ile 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde ve 
406, 407, 414/1, 415, 416/2 - 3, 491, 492, 493, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 503, ve 510 ncu madde
leri ile Askerî Ceza Kanununun 131 ve 132 nci 
•maddelerinde gösterilen suçları işleyenler 'hak
kında ilgili maddede öngörülen Devlet zararı 
önceden ödenmek; tazminat hükümleri ise -sak
lı kalmak şartı ile İm maddenin (A) bendi hük
mü uygulanır'. 

Son olarak şunu arz edeceğim, başta Sayın 
Adalet Partililer olmak üzere, 14 Ekim seçimin
den sonra resmen muhalefette kalacağını ilân 
etmelidir mi? Ve diğer sağ partililerle niçin Hü
kümet kurmaya . cesaret edemediler 1 Edemez
lerdi, zira .ekonomik ve siyasî ortam, ateşten 'bir 
gömlek halini almıştı. Bu gömleğe el atamadı
lar; ama ımilletin yararını parti yararından üs
tün tutan Ecevit Ve grubu, demokrasimizin 
daha fazla sarsıntıya mâruz kalmasını önlemek 
için 'bu. riske katlandı. Bu nedenle, Hükümetin 
güvenoyu aldığı tarih olan 7 . 2 . 1974 günü, 
kader 'kurbanı olan yurtta şiarımız için bir kur
tuluş günü olarak kaibul edildi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisinin müşte
reken ka'bul ettikleri 7 . 2 . 1974 tarihini 'bu ne
denle, Türk demokrasi tarihinde mutlu bir gün 
olarak kaibul ettiğimizden, bir milletvekili ola-
ırak Ibu görüşü 'benimsiyorum. Buna olumlu oy 
kullanacağımı arz eder, hepinize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Yıl
maz. 

1 nci 'madde üzerindeki görüşmeler bitmiş
ti r. 

Bu maddeyi oylamaya .geçmeden evvel «bir 
.husujsu arz etmek istiyorum: Oya sunduğumuz 
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C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) 
bendinde gösterilen maddelerine atıf yapan As
kerî Ceza Kanununun 135 ve 152 nci maddele
rinde yazılı fiiller hakkında da bu 'madde hü
kümleri uygulanır. 

'BAŞKAN — 'Bu anadde ile ilgili komisyon 
görüşünü de okutuyorum efendim. 

Madde 2. —• Cumhuriyet Senatosunun 2 nci 
maddesi (komisyonumuzca 'benimsenmemiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz is-
teyen'saym üyeleri arz .ediyorum: 

Demokratik Parti Grupu adına Kubilây 
İmer, A. P. Grupu adına Sayın Mehdi Keskin, 
Şahısları adına, Sayın Hasan Yıldırım, Sayın 
Nurettin Yılmaz, Sayın İhsan At a öv, Sayın 
Enver Akova, Sayın Celâlettin Ezin an. Sayın 
Hayrettin Uysal söz istemişlerdir. 

Sayın Kubilây İmer... 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Konuşma 'hakkımızı 'kullanmak istemiyoruz, lü
zum olursa konuşacağız. 

BAŞKAN — Peki .efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehdi 

Keskin, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Cumhuriyetin 50 nci yılı dolayısıyle getirilen 
af kanunu teklifinin, Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen 2 nci maddesi hakkında Adalet 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum-. 

Sayın milletvekilleri, af kanununun 2 nci 
maddesiyle affedilen suçlar' arasında Türk Ceza 
Kanununun 146/3 ve 149/3 ncü maddeleri de 
vardı. Biz Adalet Partisi olarak, İm maddelere 
giren suçların tamamen af kanunu dışında bıra-
kılmaismı, gerek Millet Meclisi Adalet Komis
yonunda ve gerekse Millet Meclisi Genel Kuru
lunda ısrarla savunduk. 

Bu suçların af kapsamı dışında kalmalarının 
gereğini izah ettik ve bu yolda oy kullandık. 
Fakat, Cumhuriyet 'Halk Partisi ve Millî Selâ
met Partisi milletvekillerinin oylarıyle bu suç
lar' da af kanunu kapsamına alınmıştı. Cumhu
riyet Senatosu 2 nci maddede yaptığı değişik
likle, baıhsi gecen suçları tamamen af dışında 
(bırakmıştır. 

Baz Adalet Partisi G-rupu olarak, baştan be
ri samimiyet ve ısrarla savunduğumuz fikir ve 

düşüncelerimizin doğru ve memleket yararına 
uygun olduğu inancı içerisindeyiz. Bu sebeple 
de, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen met
nin yerinde olduğuna kaniiz. 

Sayın milletvekilleri, kimdir, Adalet Partisi
nin af dışında kalması için ısrar ettiği; buna 
karşılık Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Se
lâmet Partisi yöneticilerinin affedilmelerini is
tedikleri bu suçlular?. 

Biz niçin, «af dışı kalsınlar», diyoruz? Cum
huriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi 
yöneticileri, niçin bu suçlulara şefkat ve mer
hamet kucağını açıyor? Kimdir bu suçlular? 

Bunlar, yer yüzündeki en son ve müstakil 
Türk Devletini yıkıp, yerine, Allahsız bir komü
nist diktatörlüğünü kurmak isteyenlerdir. Bun
lar, komünist demirperde ülkelerinden yurda 
soktukları silâh ve cephaneleri, komünist eşkı
yanın eline verenlerdir. Bunlar, Anayasayı or
tadan kaldırmaya, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini ıskata teşebbüs ettikleri sabit olanlardır. 
Bunlar, Türklüğü, Müslümanlığı, Cumhuriyeti 
inkâr eden imansızlardır. 

Kaç defa söyledik, kaç defa da gerekrise yi
ne söyleyeceğiz: Türk kanı, Türk imanı taşıyan 
muazzez milletimizin sesine uyarak ve Adalet 
Partisi olarak bunların affına oy vermiyoruz, 
vermeyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, anarşinin başlangıcın
dan beri bu suçlulara; «Masum gençler» ve 
Devleti yıkmayı hedef alan bu suçlara «Masum 
talebe hareketleri» diyen, onları alkışlayan, 
teşvik eden Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. 
Bu sebeple de Cumhuriyet Halk Partisinin, 
anarşist ve komünistlerin affını, Hükümet oluş
larının baş gayesi saymalarına şaşmamak lâzım
dır. 

Bizim iktidarımız devrinde Cumhuriyet Halk 
Partisi, anarşik olayları, Adalet Partisine karşı 
hareketler olarak vasıflandırmış!] r. 12 Mart 
sonrası gelişen olaylar ve ortaya çıkan sonuç
lar*, bunların Adalet Partisine karşı değil, Türk 
Devletini, Türk Milletini, Cumhuriyeti yıkma
ya matuf hareketler olduğunu meydana çıkar
mıştır. Eğer anarşinin hedefi İm olmasaydı, 
Adalet Partisi iktidardan ayrılınca bitmesi ge
rekirdi. 12 Mart'tan sonra 26 ay süren sıkıyö
netim, Adalet Partisini korumak için değil, 
'Türk Devletini korumak için bunlarla mücadele 
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(•etmiştir. Hür ve bağımsız sivil re askerî mah
kemeler, Adalet Partisine karşı suç işlendikleri 
için değil, Devlete ve millete karşı suç işledik
leri için ceza verdi bunlara. 

Mahkeme huzurunda, hedef ve maksatları
nın Cumhuriyet idaresini devirip, yerine Mark
sist, Maoist, komünist bir düzen getirmek oldu
ğunu hâlâ söylüyor bunlar. Şimdi ile, Cumhu
riyet Halk Partisi ile Millî 'Selâmet Partisi yö
neticilerinin kurtarmaya uğraştığı suçlula r 
bunlar. 

ıSayın milletvekilleri, bir noktayı tespite 
mecburuz: Bu maddelerle kurtarılmalar] iste
nenlerin gizli cemiyetler kurup yarattıkları si
lâhlı anarşi ile Devlet, bütün organlanyle aylar
ca ve yıllarca uğra.ştı. Her kademedeki Devlet 
.görevlileri, polis, asker, idareci, savcı, hâkim, 
hep abesle mi iştigal etti, hep lüzumsuz işlerle 
mi uğraştı; yoksa, bu Devlet yıkıcısı komünist
ler masum idi de, onlara zulüm mü edildi ? Zu
lüm varsa, bu zulmü onlara, kanunların verdi
ği cezaları tatbik etmekten başka bir iş yap
mayan Türk adaleti, Türk hâkimleri mi yaptı? 

Hakikatte, Devletin yaptığı is, Devlet ola
rak, hukuk devleti olarak, hürriyetçi demokra
tik cumhuriyet rejimini kahul etmiş devlet ola
rak, devam edebilmenin gerektirdiği kanunî 
müeyyideleri tatbikten başka bir şey değildi. 
Devlet tecavüzî değil tedafüi olmuştur. Devlet 
ve Cumhuriyet, meşru, organlarıyle, girişilen 
tasallutlara karşı savunmuştur kendisini sadece. 
Devlet kendisini yıkmak için uğraşanlarla uğ-
raşm ayacaktı da teşekkür mü edecekti? 

vSaym milletvekilleri, suç işleyene, ceza veril
mesinin iki maksadı vardır. Bunlardan birisi 
ibreti müessire olması, birisi de ıslah edici ol
masıdır. Adalet Partisi olarak görüşümüz şu
dur; bugün kaza ve kader kurbanı d etliğim iz, 
'daha doğrusu anarşist ve komünistlerin dışın-
ıdaki kaza ve kader kurbanı dediğimiz kimseler 
için bu iki maksat da tahassül etmiştir. Kaza ve 
kader kurbanlarına anarşist ve komünistlerin 
ıdısındaki kaza ve kader kurbanlarına verilen 
öezalar ibreti müessire olmuştur. Aynı zamanda 
ılra insanlar işledikleri suçtan nadim ve pişman 
olmuşlardır. Pek çoğu ıslah olmuştur. Onun 
için bunlar Cumhuriyetin. 50 nci yıldönümü atı
feti olarak affedilmelidirler; fakat Cumhuriyet 
Halk Partisinin, kendilerini kurtarmak için af 
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mücadelesine girdiği anarşistler halanımdan 
ibir ibreti müessire mi oldu, yoksa bunlar nadim 
ve pişman mı oldular, ıslah mı oklular da affe
diyorsunuz? Bugün dahi hâlâ karıştırıcı, kış
kırtıcı, huzur bozucu anarşik olaylar var. Her 
gün gazeteler bunların yarattıkları olayları, 
tecavüzleri yazıp duruyorlar. Daha muhakeme
si bitmemiş kaç daya, kaç anarşi suçu, kaç anar
şi suçlusu var? Daha birkaç gün evvel İçişleri 
Bakanlığı bütçesi komisyonda görüşülürken,. 
komisyona verilen raporda açıklandığına göre, 
henüz yakalanamayan 212 tane anarşik olay 
suçlusu var'. Üstelik hâlâ bunlar mahkeme 
önünde pişman ve nadim olmadıklarını, ıslah 
'olmadıklarını, dışarıya çıktıklarında menfur 
gayeler için kan dökerek savaşmaya devam ede
ceklerini açıkça söylemiyorlar mı? Öyle ise ceza
nın ıslah edici maksadı tahassül etmiş midir- ki, 
affa lâyık olsunlar'? 

Cumhuriyet devrinde çıkarılan af kanunları
nın hiç birinde komünist ve anarşistlerin affı 
yoktu. Bunların affını isteyen ilk iktidar bu ik
tidar olmuştur. •Cumhuriyetin 'bu asil geleneğini 
ilk bozan bu iktidar olmuştur. 

Nitekim, sayın milletvekilleri, daha kısa bir 
süre evvel, 23 Nisan 1974 günü Türkiye Cum
huriyetinin başı Sayın Cumhurbaşkanı «Birin
ci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onu takibe-
den meclislerin özgürlüğü kaldıran, Tanrıyı in
kâr eden, sınıf hâkimiyetine el değiştirerek yeni 
hir sınıf yaratan komünizme asla iltifat etmedi
ğini; Allah'a, kutsal kitaplara inancımızı koru
yacağımızı» millete resmen Devletin radyosun
da ilân etmiştir. Bu ses Devletin, bu ses mille
tin sesidir. Milletin sesine kulak vermeye mec
buruz. Biz vekiliz millet asıldır. Milletin arzu 
ve istikametinin dışımı çıkma hakkı hiç kimse
de yoktur. Milletimiz Türklüğünü, Müslüman
lığını inkâr eden ;bu komünistlerin affını iste
miyor. Bakmayın siz .Sayın Adalet Bakanına; 
o istediği kadar, «.iMillet komünistlerin affını is
tiyor, isterseniz referandum yapalım.» desin. Bu 
sözlerinin millete bühtan okluğunu, bir gün o 
da anlar. Millî Selâmet Partisinden seçilip de 
komünistlerin has müdafii kesilmenin maddî ve 
manevî ıstırahım bir gün o da çeker. Keşke Sa
yın Ecevit, Sayın Erbakan, '.Sayın Kazan (böyle 
hir referandum imkânını yaratsalar da, milletin, 
hakikaten Allah.'sız, milliyetsiz devlet yıkıcıla-
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ranın affını isteyip istemediğini cihanı âlemle 
birlikte onlar da görseler. 

;Saym milletvekilleri, şimdi her türlü insaf 
dışı, insanlık dışı, dehşet verici olayların faille
ri olan bu suçluları kurtarmaya uğraşanlara 
•soruyorum: Bunları affetmeyi niçin en baş da
vamız sayıyorsunuz'? Cumhuriyet Halk Partisi
nin Devletin yıkıcı anarşist ve komünistlere bir 
•borcu mu vardır ki, affediyorsunuz? Onlar 
Cumhuriyet Halk Partisine borçlarını ödemişler 
de, siz şimdi karşılığını mı eda etmek istiyor
sunuz ? 

4 Nisan günü Millet Meclisinin bu kürsü
sünde aynen zabıtlara geçen şekilde; «Bayram 
bahane, herkes sevdiğini öper» diye konuşan 
Cumhuriyet Halk* Partisi Sayın Grup Başkan-
vekilinin sözünün kapalı bir yanı mı vardır'? 
Cumhuriyet Halk Pa ı tisi. kimleri sevdiği için 
kimleri öpüyor? 

• Siz Sayın Selâmet Partili arkadaşlarım... 
(C. H. P. sıralarından «Meclise hitabet» sesle
ri) Size bir sözüm var. 

Sayın Hrbakan'm, Sayın Millî Selâmet Par
tili Adalet Bakanın ve birkaç sayın sözcünüzün 
Cumhuriyet Halk Partisinden daha fazla komü
nist hamisi kesilmeleri, elbette sizleri de dilhun 
ediyor olmalıdır. Hepiniz bilir ve kabul edersi
niz ki, kim olursa olsun fani olana değil baki 
olana muhtacız. Bugün geçicidir, yarın ebedîdir. 
Her nefis ölümü tadacaktır, her şey aslına rücu 
edecektir. Kabul ediniz ki, hiç kimsenin kimse
yi kurtaramayacağı bir büyük gün geldiğinde, 
•Sayın Eıbakan da hepimiz gibi kendi başının 
derdine düşecektir. Sayın Rrbakan'a saygıdan 
evvel millete saygı, Yüce Allah'a saygı gelir. 
Herke'sin birbirine hakkı tavsiye ve birbirini 
ikaz etmesi, emredilen bir vazifedir. Ben, gru-
Ibum, adına, mensubu bulunmakla iftihar ettiğim 
Adalet Partisi adına bu emredilen ikaz vazifemi 
yerine getiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, beli bükülmüş ihtiya
rın, saçı bitmemiş yetimin, anarabmindeki ceni
nin vebalini taşıyoruz hepimiz. Bir büyük hesap 
gününde matlup hanemiz dolu, zimmet hanemiz 
(boş olarak çıkmayı sağlayacak kararları verme
yi, dilerim, Allah hepimize nasip etsin. 

Bayın milletvekilleri, kaç kuşak gerideki 
atalarla, kaç kuşak ileride gelecek torunlarımı
zın bizden davacı olmaması, için Allahsız ko-
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münistlcrin, anarşistlerin, millet düşmanlarının 
affına Adalet Partisi Grubu olarak hayır diyo
ruz, hayır diyoruz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAıŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Sayın Hasan Yıldırım, 'buyurunuz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — (Sayın Baş
kan, ideğerli milletvclkilleri; 

Cumhuriyet Senatosu, af teklifinin Yüce 
Meclisten geçen 2 nci maddesine bazı madde
ler- eklenmiş ve bazı maddeleri de kapsam dışı 
bıra'kmıştır. Bu cümleden olarah, vatana -iha
net suçundan Türk Ceza Kanununun. J25, 
126 neı maddelerini ve yine sahte evrak tan
zimi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 
339, 340, 341, 342 nci maddelerini ekleyerek 5 
yıllık bir indirime tabi tutmuştur. Buna mu-
'kabil Türk Ceza Kaıııununuıı 146/3 ve 149 ucu 
maddelerini de madde kapsamının ıdışmda bı
rakmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun; af 'telklifinin 2 nci 
maddesinle aldığı Türk Ceza Kanununun 125 
ve 126 nci maddelerindeki 'suçları işleyenler 
ölüm cezasına çarptırılırlar. Af .telklifinin 2 nci 
maddesinin son sümlesine göre; bu iki mad
deden ölüme •mahkûm olanlar, 1 nci madde
nin (D) fıkrası gereğince aftan' istifade ede
rek cezaları 30 işemeye; Tüıh Ceza Kanunu
nun 59 ncu maddesinin tatbiki halinde de ce
zaları 24 seneye inebilecektir. 

Aı telklifinin Senatoca kabul edilen 2 nci 
'maddesine •göre, 18 yaşını bitiren bir kimsenin 
ölüm cezasına mahkûm olması halinde 5 yıllık 
kısmî indirimden istifade etmesine huhuken ve 
maddeten imkân yoktur. Ancak, suç tarihinde 
18 yaşını ıbitirmeyen çocukların, Türk Ceza 
Kanununun 125 ve 126 nci maddelerine göre, 
ölüm cezasına 'mahkûmiyetleri halinde, ceza, 
yaşları nedeni ile muvakkat ağır hapse dönü
şeceğinden, «Af» nedeni ile istifade söz ko
nusu olabilecektir. 

Senatoda, muhalefet, tarafından af teklifi
nin 2 nci maddesine dahil edilen Türk Ceza 
Kanununun 125, 126 nci «Haddelerinden, 18 ya
şını bitirnıeyen: çocuklar, ancaik 5 yıllık isti
fadeye hak kazanmış olabileceklerdir. 

Senatoda muhalefetin 2 nci maddeye ekle
diği Türk Ceza Kanununun 125 ve 126 nci 
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maddelerindeki amaç 'budur. Şunu üzüntü ile 
(kaydedeyim, ki, 'bu tutumla mulhalefet, lise ça
ğında Ibmluınan çocuklara ve .gençlere (karşı 
büyük 'bir günah işlemektedir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — 149/2 
ne oluyor? 

HASAN YILDIRIM (Devamla)' — Genç
liğe, yetişen çocuklara karşı bu bir düşmanlık 
hissidir. Özür dilerim, şahısım atlına konuşıı-
yoruını; başka izah tarzını bıılamaıdım arka
daşlar. 

Değerli arkadaşlarımı, aslınla hiç kimse af 
teklifinin hu'kkuî yönü, teknik yönü üzerinde 
durmuş değildir. Çıkarılacak: af (kanunu şu 
veya bu partimin adı altında çakmayacak, 
Yüce Parlamentonun malı olacaktır. Bunun 
için Parlamentonun, çıkacak kanunla, itiba
rının 'zedelenmemesi bakımından titizlik gös
termeniz zarureti vardır. 

Simidi, tdklifin 2 inci maddesindeki teknik 
noksanlıkları kısaca 'arz edeyim : Türk Ceza 
Kanunıunun 415, 416/2 ve 8, 491/1 ve 503 neü 
maddeleri 5 yıllık indirime tabi tutulmuştur. 
Sözünü ettiğim bu maddelerden! hiçbirisinde 
©ezanın azamî haddi 5 seneyi geıçımiyor Sayın 
Atagün. 

Adalet Komisyonu da iyice dinlesin; bu 
maddelerden dolayı açılan davalar hakkında 
tahkikat yapılacaktır. Çünkü, 2 nci maddenin 
1 nci fıkrası mahkûmiyetten bahseder. Dava 
Cumhuriyet Savcılığınla geldiği zamanı savcı 
tahkikat yapacak, dava savcılık rtarafamdan 
mahkemeye intikal ettirilecek; dava mahke
meye 'geldiği zaman hâkimler ide1 normal du
ruşmasını yapacaklar, delillerimi toplayacaklar, 
karar verecekler ve (karar verdikten sonra, açı
lan 'davayı, «Af» sebebiyle ortadan kaldıra
caklardır. 

Bu, maihkcıtnelerin işini .çoğaltmaktan başka 
bir şey değildir. 'Tatbikattan 'gelen Sayın Ata
gün aıkadaşrmız, Sayın Köylü oğlu arkada
şımız, Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız da 
bunu ç.'olk iyi bilirler. 

Bu bakımdan Af kanunu teklifinin 2 nci 
maddesinde teknik .hatalar vardır; ama bu 
teknik hataları düzeltmek için, Af kanunu tek
lifi Mecliste görüşüldüğü zaman (hiçbir arka
daşımız bunum üzerinde titizlikle durmuş de
ğildir. Bu sözünü ettiğim hususların 2 nci 
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maddeden! çıkarılması için Yüce Başkanlığa 
ıbir teklifim olmuştu. Belki de, o zaman otu
rumu idare eden iSayaın Başlkanın dahi dikka
tini çekmediği için Sayın Başkan önergemi 
oylamadan, eş önergeler ımeyanınıda mütalâa 
ederek reddi sağlanmıştır. 

Düşüncelerimi ısırası ile arz etilim. Cum
huriyet Senatosunun "2 inci maddeye matuf de
ğiştirgesi (mantıkî ve hukukî değildir. Değiş
ti rgey o katılım yorum. 

Ancak, 2 nci madde Mecliste görüşülüp 
kabul edilmiştir. Teknik hatalar vardır; bu
nunla beraber Grııpumuın alınış olduğu karara 
ve vicdanıma da uymak suretiyle maddeye oy 
vereceğim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim 'Sayın Yıldı
rım. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Hüseyin Abbas, buyurun. 

M. S. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AB
BAS (Tokat) — Muhterem Başkan, Yüce Mec
lisim 'değerli üyeleri; 

Yüce 'Meclis olarak, milletimizce vaat edil-
ımiş olan ve Cumhuriyetin 50 nei yıldönümü 
münasebetiyle yapılması istenilen, affın ikinci 
müzalkeresini yapıyoruz. 

Değerli a ikada şiarım, muhalefet kanadının 
değerli sözcüsü ve bundan evvel konuşma ya
pan arkadaşlar; devamlı olaralk, bu af mev
zuunda 'Millî (Selâmet Partisini hedef alarak, 
tamamen mevzuun dışında, iktidardan: olma
nın hıncı ve acısı ile Millî 'Selâmet Partisine1 

•söylenmedik laf, hakaret bırakmamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, şu Yüce Meclisim ça
tısı altındaki, değerli arkadaşlarımız, hangi 
partiye mensubohırsa olsun, vatanseverlik öl
çüsüyle (kıyaslandığı zaman, kimse (kimseden 
kendinin üstün olduğumu iddia edemez ve yine 
her zaman söylüyoruz; Ibu Yüce Meclisin ça
tısı 'altındaki, hiçbir milletvekili, ımemleketini 
seven milletvekili veya Seniato üyesi, bu mem
leketin hakikaten 'en (büyük düşmanı olan 
komünistin ne doıstıı olur ve ne de anarşik 
olaylarla bu memleketi, bu rejimi yıkmak iste
yenleri affetmeyi ister. Nitekim, burada anar
şik olaynara karışanların tamamen affedil
mesi yerine,- sadece, umumî bir af çıkarılması 
vesilesi ile bundan evvelki iktidarların, yanlış 
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'tutum ve davranışları neticesi, memleketi ikti-
saden, ekonomik yönden, ikültürel yönelen çık-
ımazlara sokması neticesinde cihette tahriklere 
'kapılmış olan veyahut da tamamen bunların 
'dışlında vatanseverlik 'ölçüleri içerisinde gale
yan .etmişler ele alınmıştır ki, onlar da o zaman-* 
ki iktidarın yanlış tutumunu tenkit etmiş ola-
hilirler. 

Bizler de aynı düşünce ile, daha o zamanlar 
1969 seçimlerinden sonra buraya gei:diği.miz za
man, memleketin geleceğinin hüyüık tehlikelere 
gelbe olduğu noktasından hareket ederek, Ada
let Partisi içerisinde, hüyü'k (bir ıgrup olarak za
manın yöneticilerine 'bir çiok hatırlatmalarda 
(bulunduk; ama parti içerisinde gücümüz yet
mediği için, partiden ayrılıncaya îkadar, kovu-
lımcaya kadar 'bunun mücadelesini verdik. Her 
halde bunları ila 'sayın mıuhalefet partisi sözeü-
lierimin anarşik olaylar içerisine sokmaları ge
rekir; zikretmiyorlar; a.ma 'aynı şeyi kastet
mektedirler. 

DeğerJİi arkadaşlarım, meselelere tclk yönlü 
ıha/kmak 'bizi her zaman yanıltır. Bir hadisenin, 
sosyal hadisenin selbepleri ellbette derinlerde
dir. Nasılki, bir hastalık (birden 'bire ortaya çık
mazsa, ihir gelişme devresi varsa, içtimaî olay
ların sosyal hadiselerin 'de bir gelişime devresi, 
bir de patlama .devresi varıdır. 

Şimdi, 'değerli sözcü arkadaşlarıma-, iktidar 
mensuplarını ağır ithamlarla itham eden •arka
daşlarıma soruyorum; 'kendileri öğretmen .olma-
dılarsa da hiç olmazsa öğrencilikten gelmişler
dir, öğrenciliğin ne demeık .olduğunu bilirler 
1965 senesinde iktidara gelen Adalet Partisi, 
1974 yahut 1973 senelerinde anarşik olaylara 
karışan 118, 19 yaşınldaki ' gençleri 10- yaşında 
devir almıştır. 10 yaşındaki bir çocuk, değil 
sağcılık - solculuk g-ilbi ideolojik 'bir fikrin içine 
girmek veya onu anlamak daha sağını, sioiunu 
dahi Ibiimiyordur. 

Şimdi, muhterem Adalet Partisi 'mensupları
na soruyorum : '1965 yılında 10 yaşmda olan ve 
daha sağını solunu b'ümıediği (bir çağda (devral
dığınız hu 'memleket çocukları için, ileride- -ineni-. 
ilekete ve rejime ihanet 'edecek yanlış ideoloji
lere kapılma mal arı için ne tedbirler almışlar
dır'? Bunların, anarşik olaylara katılanların, 
hepsinin yetiştiricisi, mürelibisi Adalet Partisi
dir. (€. H. P. ve İM. 'S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, iki ısene evvel (burada 
TRT ile ilgili kanun 'çıkarılırken - şu 'anda iha-< 
tırlayamadığım - İbir madde üzerinde şöyle 'de
niliyordu : «TRT yayın yaparken, halk eğilimi 
ve millî eğitimle ilgili neşriyat yaparken, Millî 
Eğitim. Bakanlığı ve Halk Eğitimi ile İrtibat 
kurar.» Biz hur ad a 'bir önerge verdik ve dedik 
ki; aynı maddenin içerisine «TRT dinî -neşriyat 
yapacağı zaman da Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile irtiıbat 'kurar.»' ibaresini 'koyalım. Bu madde 
'üzerinde her partiden, h'ir çok arkadaşımız 'bu
rada müspet (kanaat 'belirtmişti; fakat hu fık
danın maddeye gireceğini sezer sezmez Adalet 
Partisinin sayın sözcüsü - 'eski Bakanlardan ^ 
Seyfi Öztürk hey, buraya çıkarak, - hakti ki İra 
madde ıkahul olunaca'k - burada «Grup adına» 
diyerek, hu maddenin, 'buraya girmemesi için bir 
konuşma, yaptı ve Adalet Partisinden oy vere
cek arkadaşlarımız da, ;b aktılar ki grup kararı-, 
na karşı hu maddenin aleyhinde bulunmuş ola
caklar, onun için içeride bulunamadılar, dışarı 
çıkmak ımechuriyetinde kaldılar. 

Değerli .arkadaşlarım, samimî olmak -lâzım
dır. Böylesine meydanlarda hu milleti aldatmak 
için, kendi zümrevî, şahsî menfaatlerini «İde 
etmek için büyük 'kitleleri, yıllarca, peşinde 
,«iSağcıyım» ve saireciyini' 'diye sürükleyip rey 
.alıncaya kadar 'millî irade, rey aldıktan sonra 
millî iradenin tam istemediğini yapan zihniyet
tir ki, hu milleti bu hale getirmiştir. (O. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo», sesleri alkış
lar; A. P. .sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Tam sizin gibi. 

M. iS. P. OltUPi: ADIMA HÜ8EYİN AB-
BAvS (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hiz 
Millî Selâmet Partisi olarak, .günübirlik tedbir
lerle uğraşmıyoruz. Biz ıbu memleketin yıllar 
yılı atrtık kangren haline gelmiş, maddî ve-ma
nevî dertlerine temelden çare (bulmak için 'or
taya çıkmışız ve hu zor şartlar altında iktidar 
ortağı olmayı da tekeffül etmişiz. 

.Değerli kardeşlerim, bugün Millî (Selâmet 
Partisi, Halik Partisi ile müşterek 'olarak geltir-
miş oldukları Hükümet Programımda ve imzala
dıkları protofcollarmda; hugüme kadar millî 
ve manevî duygulardan mahrum yetiştirildiği 
için hu memleket gençlerinin şu veya bu yan
lış ideolojilere saplanarak, kendi vatanına, mil-
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İletine fve rejimine ihanet etmemesi için, gor-
eJk tezhipleri almışızdır. 

Biz, bil' umumî al çıkarıyoruz. Böyle 'bir 
laffıın içerisinde, elbette aldatılmış, kandırıl
mış ve hattâ inan dinilmiş oilsa dahi; T>ıı yanlış 
yollara ıs'ürtiikiLeneııLeri, bu yanlış yoklan kurtar
mak (için bir defoya mahsus olmak üzere ıımı-
ımî bir affın şümulü içerisine alarak 5'er seue-
jlerini •affetmelide, her halde biz bu yanlış yol
lara sürüklenen, • (kandırılmış gençleri, kötü 
ideolojilere . saplanmış gönçleri kaybetmeyiz, 
bilâkis kazanabiliriz. Bunların içe ilkinde piş -
'man olanlar 'vardır. Bir tanesi dahi pişmanlık 
•duysa, -biz o ,bıir imasumu 'kurtarmak için, 'Ci
hette İm toleransı gös'termıeikle yanlış bir tu
tuma girmiş olmayız. 

Değerli kardeşlerim, A. IV bugüınc 'kadar 
Ibu milletin istediği birçok haklı meseleleri 
şu veya bu kuvvet istemiyor, muhalefet iste
miyor diyereik, daima yapması lâzımgelcn, teik 
hasına iktidar okluğu zamanlarda yapması lâ-
'zıımgelen vazifelerini yapmayarak: «Ne yapa
yım, Mecliste Halk Baitişinin muhalefetine! 
gücüm yetmiyor; işte falan filân kuvvetler bas
kı yapıyor» diyerek, ne 1960 ihtilâli mahkûm
larını, ne daha evvel, yıllarca ıevvel memleket
ten sürülmüş olan ecdadım torunlarını bu mem
lekete g-etirnleyi, affetmeyi düşünmediği gibi, 
her getirdiği af teklifinde daima- kendisini ik
tidara getiren bu büyük .kitleyi, maneviyatına, 
•.ahlâkına, millî değerlerine bağlı olan 'kitlıeyi 
mahkûm eden 163 ncü maddeyıi 'affın şümulü 
'dışında bırakım ıştır. 

BAŞKAN — Sayın AHbas, vaktiniz dolmak, 
üzere cümlenizi bağlayınız lütfen. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Toplu
yorum iSayın Başkan. 

Yine burada kendileri, Millî Selâmet Par
tisi için «komünistleri affediyor» diyorlar. Biz 
ikomünist hamisi değiliz arkadaşlar. Asıl biz 
burada, daha evvel Mecliste 2 nci maddede 125 
ve 126 ncı maddeler yokken, -bunlar casus
lukla, ilgili maddeler dil* ve 147 nci ma'dcle va
tan aleyhine işlenen, rejimi devirmeye teşeb-
'büs edenlerle ilgilidir - cebren rejimi ıskat 
edenlerin, ortadan kaldıranların cezası ölüm-
,ken, biz bunları 2 nci maddeye sokmamı şiken; 
bir yandan Millî Selâmet Partisine ve Halk 
Partisine komünist hamisi diye hücum eden 
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Adalet Partisi, öbür tar'aftan casusları ve bir 
mânada vatana ihanet ıcden hainleri de •gizlice 
buraya ve 5 senelik affın içine sokmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, zaten siz, -burada 
sözcü arkadaşımız bol bol vaaz ıetti, zaten siz, 
hep bu milleti, vaaz ede ede, Ikandırarak geldi
niz buraya. (O. H. P. ve M. (S. P. sıralarından 
«Bravo» sesie/ri, alkışlar) Ama... 

BAŞKAN —• ;Saywı Abıbas, Sözlerinizi 'bağ
layınız efendim; rıica (ederim. 

HÜSKYIİN ABBAS (Devamla) — Ben ger-
cdk mücadele yaparak 'geldim, sizin de sahte
kârlığınızı gördüğüm için ikarşı geldim. (C.H.P. 
ve M. 'S. P. sı rala rından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Evet, bi

zim gibi gerçek manada inanmış insanlar ol-
ımasaydı sîzin gibi ımünafıMar, ıdalıa çok belâ 
açardı !bu milletin -başıına. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından. «Bravo» sesleri, alkışlar) 

!Saygılar sunarım.. 
BAŞKAN — Sayın Ablhas ...'Teşekkür ede

rim.... (A. I*, sıralarından gürültüler ve ayağa 
|kalkımaJar) 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Hatip 
A-daiet Partisi Sözcüsüne cevap verirken... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

SEliCUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Gel, 
buraya gel... (Adalet Partisi sıralarından gü
rültüler ve Kayseri Milletvekili (Selçuk İmam-
oğlu'nun Tokat Milleti vekili Hüseyin Alhbas'a 
doğru yürümıesi; A. P. sırallarından gürültüler) 
Münafık: sensin be it... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun 
efendim... (Gürültüler) 

SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Bura
ya 'gel ulan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Keskin. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) -•— Adalet 

Partisi sözcüsü... (Gürültüler) 
SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Bura

da dövüştürmezler, cılk dışarıya; gel... 
MEHDİ KESKİN (-Kastamounu) — Millî 

Selâmet Partisi muhterem sözcüsü koııuşımasın-
da, Adalet Partisi sözcüsüne cevap veriyorum 
diyerek, sahtekârlık ve münafık sıfatlarıyla 
partimizi itham etmiştir. Bu. suretle 'grubuma' 
ve şahsıma sataşmıştır. Kendisine, Meclis 
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adabına ve İçtüzüğe uygun şekilde cevap ver
mek üzere söz istiyorum. 

iSadece hu iki hususa münhasır olmak üze
re, İçtüzük ve Meclisin 'adabına uygun şekilde, 
çok kısa söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Efendim, ıbu .sarf edilen keli
meleri zabıtlardan tespit ederek size söz -vere
ceğim. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun ıSayın Öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş

kam, hatip TRT Kanununun değişmesi vesile-
siye grup adına yaptığım konuşmadaki muhte
vayı gerçek dışı beyanlarla- tahrif ederek, ba
na izafe edilmemesi lâzımgelen sözleri izafe et
mek suretiyle hem ismimden bahsetmiş, hem 
de fikrim,! kamuoyuna ve Yüce Meclise yanlış 
şekilde aikseitirmiştir. Bunun tavzihi için; 
sataşmadan ve 'bana izafe (edilen fikrin doğru 
olmadığını ifade etmek: üzere, her iki nokta
dan söz istiyorum., 

BAŞKAN — Efendim 'hatibin sözlerinde 
sataşma yoktur, yalnız tavzih yönünden isti
yorsanız, tavzihe münhasır kalmak üzere söz1 

yeriyorum. Hilafı hakikat beyan olduğunu 
ifade etmek üzere. 

Buyurun Sayın Öztürk (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

,SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

•Sayın .sözcü arkadaşımız Abbas, yapmış ol
duğu konuşmada; benim geçen yıl TRT Ka-
inununun müzakeresi vesilesiyle bu kürsüde 
grup adına yaptığım bir konuşmayı, kendi 
(maksatlarına göre tağşiş ederek, tevil ederek 
(bir* başka mânada takdime çalıştılar. 

Yaptığımız konuşma bugün tekrar edecek 
(kadar* açıktır, kesindir ve zabıtlarda mevcut
tur. Bunun tahrifine, başka şekilde değerlen
dirilmesine lüzum yoktur. 

Meselenin esası şu : TRT Kanunu, değişen 
Anayasa maddesine göre hazırlanıyor. Millî 
eğitim politikasının yürütülmesi ile ilgili kısım, 
Millî Eğitim Bakanlığının TRT ile yapacağı 
lişlbiriiği; Dışişleri Bakanlığı ile dış politika
nın yürütülmesinde, TRT ile Dışişleri Bakan
lığının İşbirliği yapması hususu TRT Kanunu
nun belli maddesine konuldu. Ayrıca; «Dev
let Bakanlığının temsilcisi muayyen politikala

rın yürütülmesinde TRT ile işbirliği yapacak» 
dendi. Madde böyle, 'müdafaamız böyle.. 

Sayın sözcü dediler k i ; «Diyanet İşleri Baş
kanlığı da belli politikanın izlenmesinde TRT 
ile işbirliği yapsın». Cevabımız şu: «Diyanet 
İşleri, Devlet Bakanlığına bağlıdır. Devlet 
Bakanlığının temsilcisi TRT ile işbirliği yapa
cağına göre; pekâla, uygum görülürse Diyanet 
[İşlerinden bir görevli gider, TRT ile o belli 
konuda, dinî konularda işbirliği yapabilir». 
Zapta geçen beyanımız bu. 

Şimdi soruyorum değerli arkadaşıma; Di
yanet İşleri, Devlet Bakanlığına bağlı değil 
mi? Devlet Bakanlığının temsilcisi kanuna gö-
ı*e TRT ile 'işbirliği yapma- imkânını bizim ha
zırladığımız kamunla sağlamış olmuyor mu? 
Bunu, niçin bir istismar mevzuu halinde hu
zura getiriyorlar? 

Alışmışlardır, nitekim seçimlerde bunu yap
tılar. «Adalet Partisi iktidarı, 85 kilise inşa 
ettirdi» elediler, böyle rey topladılar. «iSııni 
tohum ıbankası kurdurdu» dediler, vatandaşıla-
rımızdan rey taktılar. Ancak şu kadarını ifade 
edeyim; bir kısım insanları ibir müddet aldat-' 
inak mümkündür, ancak her zaman, herkesi 
aldatmak mümkün değildir. (M. .S. P. .sıraların
dan gürültüler) 

yılı, 
BAŞKAN — Sayın Öztürk.. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — 1965 

10 yaşında gençler, Adalet Partisinin 
tiüğü gençler... 

Sayın arkadaşım, 1969'da siz ,o grupta ınıe-
bus değil mi idiniz ? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, yalnız tavzih 
mevzuunda size söz vermiştim, mevzuu dağıt
mamanızı bilhassa rica edeceğim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Grup adı
na yapmış okluğum konuşmamda... 

BAŞKAN — Grubunuz adına ayrıca söz is
teyen var. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın, Baş
kan, Grup adına yaptığım konuşmaya temas 
etti, onun içerisinde bunlar da var. Ben sını
rı içinde kalırım, dikkat ederim; aslında sı
nırın dışına çıkmaya lüzum yok. Kabili muha
tap olarak almamam lâzım, ama bir talihsiz
liktir, muhatap almaya mecbur oldum. (C.H.P. 
sıralarından «O, o, o» sesleri). 

— 375 -
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Saygılar (Sunanım. (Â. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri; alkışlar). 

BAŞKAN — Cumlruriyeitei Güven Partisi 
Grupu adına, (buyurun. Sayın Tosyalı (A. P.. sı-
ıralarından ialllkışlar) 

O. G. P. GRUPU ADİNA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu)' —• .Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Cumlhuriyetei Güven Partisi genel affın acele 
çıkarılması taraftarıdır ve fakat Cumhuriyetin 
50 rici yıldönümünde Cumhuriyeti temelinden 
yıkmak isteyenlerin, Türk vatanını ve Türk 
milletini bölmek, parçalamak, onu dış düşman
larımıza peşkeş çekmek isteyen komünist ve 
anarşistlerin -affının karşısmdadır; ilelebet kar
şısında olacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo* 
sesleri, alkışlar.) 

• öncelikle bunu tespit ettikten sonra, 2 nci 
maddeye dönüyorum,; 2 nci madde ne diyor? 

Cumhuriyet Senatosu metninde ai'i'm kap
sam tarihi 29 Ekim 197Ö'dür, Millet Meclisi met
ninde ise 7 Şubat 1974 tarihidir. Cumhuriyet 
Senatosu metninde, 146 nci maddeye giren suç
lar af kapsamının dışında tutulmuştur, Millet 
Meclisi metninde bunlar affedilmektedir. 148, 
149 neu maddelere giren suçlar, Cumhuriyet Se
natosu metninde affedilmemekte, Millet Meclisi 
metninde ise affedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 146 nci madde ne
dir"? Beraber okuyalım : 146 nci madde diyor 
ki; «Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve 
tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül et
miş olan Büyük Millet Meclisini...» ki, içinde 
'bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisini 
yok etmeye çalışanlar Millet Meclisi metninde 
affedilmektedir. («Bravo Tosyalı» sesleri.) Bun
lara iştirak edenler de affedilmektedir. Senato, 
- Allah - razı olsun - Cumhuriyeti, vatanı, mil
leti, içinde bulunmaktan iftihar duyduğumuz 
Türkiye Büyük Millet Meclisini ayakta tutabil
mek için, bu büyük .müesseseleri yıkmak iste
yenleri af kapsamı dışına almıştır. Senatonun 
varlığı, lüzumu işte burada kendini göstermiş
tir. «Yanlış hesap Bağdat'tan döner.» Burada 
yapılan bir yanlışlık da Senatodan dönmüştür 
arkadaşlar. Senato metnine itibar etmemiz lâ
zımdır. 

Muhterem, arkadaşlarım, 148 nci madde ne
dir? Senato 148 nci maddedeki suçları affet
memektedir, Millet Meclisi metni affetmektedir. 
Millet Meclisi metni kimi affediyor; bir göre
lim : 

Yabancının hizmetinde Türk halkını silâhlan
dırmak ve yabancı amaline hizmet etmek için, 
onu Türk halkının aleyhine kullananları ceza
landırıyor; fakat bu madde bunları affettiri
yor. 

149 ucu madde neyi cezalandırıyor? Hükü
metin aleyhine silâhlı, patlayıcı, uyuşturucu 
madde ile silâhlanarak, bunları silâhlandırarak, 
bunları kullanarak, halkı isyana ve birbiri aley
hine silâhlı katliama teşebbüs edenleri cezalan
dırıyor. 

Arkadaşlarım, birisi Türk Milleti aleyhine, 
yaba.neı millet lehine halkımızı silâhlandıracak 
ve biz bunu affedeceğiz; halkı birbirine düşü
recek, Hükümet aleyhine isyana teşvik edecek, 
biz bunu affedeceğiz. Hayır arkadaşlar, Cum
huriyetçi Güven Partisi olarak, Cumhuriyetin, 
vatanın, milletin aleyhine suç işleyenlerin, ko
münistlerin, anarşistlerin, mutlaka karşısında 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir sual so
ruyorum : Sayın Millî Selâmet Partisi, bizim 
de affını istediğimiz, şu Mecliste hiç kimsenin 
karşı olmadığı, 163 ncü maddenin kapsamına 
girenlerin affını sağlamak için; 141, 142, 146, 
148, 149 neu maddelerin şümulüne giren... 
(C. II. P. sıralarından «450» sesleri.) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 148 yok. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Devanda) — Vatana, millete, Cumhuriyete kas
teden, dış düşmanların oyuncağı olarak bu mil
leti taihrip etmek isteyenleri, bu Türkiye Büyük 
Millet Meclisini tahrip etmek isteyenleri affet
mekle, nasıl oluyor da Millî Selâmet Partisi, 463 
ncü maddeyi kurtarabilmek için, ki onların af
fını biz de istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi
ne tâviz veriyor. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Biz mademki milletçe 163 n'cü maddenin af 
kapsamına alınmasını istiyoruz, ne lüzum var 
millet düşmanlarının affı için Millî Selâmet Par
tisinin Cumhuriyet Halk Partisine tâviz verme
sine ? 

Arkadaşlar, şu Meclisin çatısı altında bulu
nan her partiye mensup milletvekili arkadaşla-
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rımızla, Türkiye Cumhuriyetinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, vatanımızın, milletimi
zin ebediyen payidar olması için, mutlaka bu 
maddelere giren suçluları affetmemekte birleş
meliyiz. Bunda birlik ve beraberlik içinde ol
malıyız. Onlara, o gibilere bu suçları işleyenler 
afi'ediliyorlarmış intibaını vermememiz lazım
dı.'. («Bravo» sesleri.) 

Muhterem, arkadaşlarım, kapsam meselesi, 
1 nci maddede de konuşuldu. 2 nci maddenin 
başlangıcı da, 29 Ekim 1973 tarihine kadar iş
lenmiş suçları kapsam dahiline almaktadır. Mil
let Meclisi metni ise, 7 . 2 . 1974'e kadar olanla
rı almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun ismi; Cum
huriyetin 50 nci yıldönümün af teklifidir. Kanu
na bu ismi koyalım, sonra da metinde tarihi, 
7 .2 .1974 olarak değiştirelim.. 

BAŞKAN —• Sayın Tosyalı, o madde geç
miştir efendim. 

HASAN TOSYALI- (Levamla) — Efendim, 
burada var, değişiklik maddenin başında Sa
yın Başkanım. 2 nci maddenin başındaki tarih 
birinde, 29 Ekim 1973; birisinde ise 7 .2 .1974 ' 
dür. 

Sayın arkadaşlarım, ortada bir Cumhuriyet 
vardır, temeli İstiklâl Harbinde atılmıştır. Ata
türk mimarıdır, Türk milleti mimarıdır. O Cum
huriyetin tarihini, sizin cülus tarihiniz olan, 
Dahiliye Vekilinin ağzı ile Üçüncü Cumhuriyet 
adı ile Bütçe Plan Komisyonunda söylenen şek
le igöre cülus tarihine, bir af tarihinin kapsamı
nı ulaştırmak doğru değil. Bu, küçültür; bu, ik
tidara gelenleri, bu şekilde Hükümet kuranları 
çok küçültür. Onun için ki, kanun '50 nci yıldö
nümü dolayısıyle yapılan bir Af Kanunu tekli
fidir, buna sadık kalmamız lâzımdır. İktidara ge
lişinizi, güvenoyu alışınızı, cülusunuzu millete 
tescil için, bu küçük oyunlarla, parmağınızın ar
kasına saklanamazsınız ey koca Halk Partisi ve 
Millî Selâmet Partisi. (A. P. sıralarından alkış
lar.) Böyle küçük oyunlarla, büyük millî atı
fetleri, Cumlhurîyetin 50 nci yılı dolayısıyle çı
karılacak bir affı, küçük maksatlarınıza alet 
edemezsiniz. 

Bu bakımdan, 2 nci maddede belirtilen Se
nato ile Millet Meclisi metni arasındaki fark
ları tekrar belirterek huzurunuzdan ayrılıyo
rum. 

Kapsam; 29 Ekim 1973'e kadar olmalıdır, 
Senato metnine uyulmalıdır. 146, 148, 149 ncıı 
maddeler Senato metnindeki gibi olmalıdır, biz 
bu şekilde rey kullanacağız. 

Saygılarımı sunarım. (C. G. P. ve A. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tos
yalı. 

Demokratik Parti Grupıı adına Sayın Kııbi-
lây İmer, buyurunuz efendim. 

1). P. GRUPU ADINA MUSTAFA KUBİLÂY 
İMER (Konya) —• Muhterem milletvekilleri, 
eğer bundan evvel görüşülen maddede, hafif de 
olsa bir sataşma mevzuu ortaya sürülmese, bi
zim ortaya sürdüğümüz fikirler için ve burada 
birtakım meselelerin yanlış vaz'ı yapılmamış ol
sa idi söz almak durumunda olmayacaktık. Ama 
burada berveçhipeşin arz edelim ki, biz getir
diğimiz teklifin 10 ncu maddesinde, bu görü
şülmekte olan maddede zikredilen Ceza Kanu
nu hükümlerini daha da fazlasını içine almak 
suretiyle, tümünü af dışı tutmuş bulunmaktay
dık. Bu arada 1Ö3 ncü madde bizde de affın 
şümulü içinde bulunurken, 141, 146, 149 da af
fın şümulü dışında idi. Bunun 5 nci maddenin 
müzakeresi sırasında üzerinde durulacak taraf
ları vardır. Yalnız bu mevzuda, 163 ncü madde 
vesilesiyle buradaki cezaların 8 - 9 seneyi bul
duğunu ileri süren arkadaşıma, (ki elimde Ceza 
Kanunu var) azamî hadlerinin 7 sene olduğu
nu hatırlatarak, bu maddeleri okumasını tavsi
ye edeceğim. 

Yalnız işin içinde samimiyet olması gere
kir; böyle bir samimiyet içinde partilerinin ge
nel başkanı kalkacak; 141, 146, 149'u af şümulü. 
dışında tutuyorum diye teklif verecek, sonra 
da Müslümanları komünistlerle pazarlık hali
ne sokup, (Adliye Vekilinin ağzından komis
yonda bu hususu söyletip) bunu pazarlık ha
line getirecektir. Biz işte buna tahammül ede
miyoruz. Burada mademki dinî mevzuları di
le getiriyorlar bir hususu açıklıkla belirteyim; 
kim Allah'ı, dini ve Kur'anı menfaatine alet 
ederse Allah'ın laneti onun üzerine olsun. (A. P. 
D. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 
Bunu ben söylemiyorum, açıkça Kur'anda mea
li vardır. Mademki burada söylüyorlar, biz de 
belirtelim. 

Muhterem, milletvekilleri, burada görüşülen 
madde, Senatoda, hiç olmazsa biraz dadıa uygun 
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bir şekle getirilmiştir. Aslında, biz teklifimizin 
i'.lO ncu maddesinde, biraz evvel beyan ettiğim 
gibi, bu suçları af dışı tutmuştuk. Öyle af dışı 
tutmuştuk ki, yine pazarlığa girip affetmedikle
ri esrarkeşleri 5 senelik affa tabi tutan duru
mun da içine girmemiştik. 

;Burada .görüşülmekte olan hususlar, 5 sene
ye tabi tutulmakla hiç olmazsa hiraz daha uy
gun bir yola ıgirmiş sayılabilir. Biz aslında bun
ların affa iglrmesini hilhassa zina suçları, irti
kap, irtişa, rüşvet suçları ve nihayet 125 nci 
maddeden itibaren başlayan «Devlet güvenliği 
aleyhine işlenmiş 'suçların» affa girmesini asla 
;arzu etmiyoruz. Çünkü, bu Devletin son Türk 
Devleti olduğuna inanıyoruz. Eğer bugün Ri
yaseti 'Cumhur forsunun üzerinde 16 tane yıl
dız 'Varsa bunun anlaşılan manası geçmişteki 
Türk devletlerine iştiraktir, bunları kabul et
mektir. O halde son Türk Devletime karşı iş
lenmiş olan suçların hidbirisinin af .şümulü için
de ele alınmasının doğru olduğuna iııanımıyo-
ruz. Türk 'Devletinin 'bütünlüğünü bozmuş olan
lar, her . tarafı ile hu memlekete, bu 
millete kastetmiş olanlardır. Bu hal içinde 
•bunların affedilmesi kadar yanlış bir d Liram ve 
tutum, yoktur. Aslında, haksızlıklar .karşısında 
susan, dilsiz şeytandır. Haksızlıklar karşısında 
mücadeleye girmdk lâzımdır. 

Senatoda Anayasa ve Adalet Komisyonun
da Sayın Nihat Erim, bir vesile ile «Yılanların kuy
rukları .ezildi başları kaldı.» diyordu. Evet, biz 
de diyoruz id, Millet Meclisinden /giden 'metin
le o yılanların başlarıdır esals 'kurtarılmak iste
nen. Aslında 7, 8, 9 ncu sıradan anarşistler, 
sıradan militanlar, Deniz Gezmiş ve av an es i gi
bi kızıllar değildir. Esas, yukarıya doğru ge
len ve zülfü yâre dokunmaya (başlayanlardır 
hu affın bu şekil altında igetirilniesinc sebeho-
lanlar. Biz 'bunun için, bunun karşısına çıkıyo
ruz; hunim için diyoruz ki, Türlk -Devletinin 
varlığının mücadelesini yapmak mecburiyeti 
içindeyiz. 

Adalet Komisyonunda (mesele görüş ulurken 
Halk Partili !bir arkadaş; «Yeniden bunlar ta-
fcibedilir; 141, 142'deki aftan istifade edenler.» 
dedi ve devam, edereik; «.Bunu emniyet makam
ları, güvenlik makamları yakalar» dedi. Benim 
de cevalbım şu oldu: «Meclis de salar. Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri mahkûm eder, emniyet 
makamları yakalar, Meclis de salar.» 

Bu bir hırsız polis oyunundan öteye gitme
mektedir. Bunun sonunda, daha evvel de ifade 
ettim, (salacaksınız bu kızılları; yani, Nasrettin 
Hoea'nm dediği gibi; «Taşlar bağlanacak: itler 
ortaya salmıverecek.» (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin iç ve 
'dış güvenliğinin mevzubahsolduğu (bir zam an
ıda, (Orta - Doğu'nun (bugün içerisinde bulundu
ğu durum ve şartlar önünde, dış ve iç siyaseti 
ıgözönüne almadan, hiçbir ışekilde hir harelket 
yapılamaz. Devletin güvenliğini korumak ;mü-
Ikellefiyietiıule olanları, humunla işbirliği halin
de olması lâzınigelenler haitalayamazlar. Ana
yasa bir Devlet nizamıdır. Anayasamızda, biz
ce, ayırıcı .kuvvetler ayrıldığı değil, tamamlayıcı 
'kuvvetler dengesi sistemi vardır. Eğer 'bunlar 
lıirbirini tamamlayıcı durumda olmazlarsa, bi
rinin yaptığını (biri bozarsa, hu Devlete yazık 
olur. Onun için hitabeldiyorum. Koyu parti 'di
siplininden sıyrılan aıikadaışlar. Memleketin, 
milletin ve Devletin menfaatinin (mevzubahsol
duğu yerde, koyu parti (disiplini içerisinde de
ğil, inandık!arımız, düşündüklerimiz istikame
ti içerisinde, inanıp, düşünmelk mecburiyeti içe
risinde, Türlk ve Müslüman olarak, bulunduğu
muz ölçüde hareket etmek zorundayız. 

Burada, af kanunu mevzuunda, ekseriyetin 
olduğundan, iktidar partilerinin Meclisteki ek
se ıüyctindcn ıbahscdiliyor; ekseriyet temsil edi
liyor diyorlar. Hangi ekseriyet? '% 38+ % 11 = 
% 41 dkseriyet mi? Diğer taraftaki % 51 mu
halefet ekseriyetini niye hesaba katmıyorsu
nuz.? (C. II. P. sıralarından gürültüler.) Mu
halefet ekseriyetini niye -hesaba katmıyorsu
nuz 1.. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Kur
sa gidin» sesleri) Bunca imzalı (müracaatlar 
var; bunca vatandaşlar hu mevzuda müracaat
larda bulunuyor. Bunlar 'düzmece imzalarmış. 
Bu ıbeyanı (bir Adalet Bakanı veriyor. Hatta di
yor ki ; «Açık oturuma, (Hükümete ortak ol
dukları için Ecevit'in ağziyle .konuşuyor) mü
nazaraya her zaman, her yerde hazırız. Millet 
önünde...» Ama ıkalkıp /bir Adalet Bakanı der-
jseki; «Bunu referanduma sunalım»; O 'zaman 
Türkiye Anayasasını ve diğer yasaları biimefk 
durumunda, herkesten fazla bilmc'k durumun
da olan mev'kiiyle, acaiba bu beyanını hangi 
şartlar altında (bağdaştırabiliyor diye sorma/k 
lâzımgolir. (€. H. P. sıralarından gürültüler.) 
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Muhterem arkadaşlarım, -bir de bu affedil
mesi lâzımgelenler diye ileriye sürülenler, ya
ni Devlet güvenliği aleyhinde suç işleyenler için 
bir husus ileriye sürüldü. Geçen müzakereler
de bunun üzerinde durmaya imkân kalmamıştı; 
şimdi belirteyim. Deniliyor ki, «"Muktedir ol
mayan, bir suçu işlemiş durumda olarmaz. Çün-
Ikü onu işlemeye kudreti yetmez.» Bu sebeple 
bun lamı sayılarının azlığı ileriye sürülerek, 
yüzbinlerce imza bir tarafa bırakılıp 700 - 800 
kişinin affı da affı diye bir af goygoyculuğu 
içerisine giriliyor. Ama şunu söyleyeyim ; bunu 
söyleyenler, oğer bu memlekette askerlik hizane-
tini yapmamış olsalar dediklerine razıyım; yaş
ları küçüktür. 'Bir alayda, bir taburda, bir tü
mende asker mevcudunun 2 000,' o 000, 8 000, 
10 000 kadar, subay mevcudunun belki bunun 
% l'i kadar olduğunu ve bunların onları idare 
ettiğini bilmeleri iktiza eder. O halde bunların, 
ekip başı durumunda olanların bıralalmalarıy-
le neyi ne şekilde organize ettiklerini biliyoruz. 
Hadi kaldırın bakalım.. 

BAŞKAN —• Sayın hatip bir dakikanız kaldı 
efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Haydi kaldırın bakalım. Bulun; Akbank'ın önü
ne (para da alınmadığı halde) niye bomba atıl
dı? Biz biliyoruz; bu af çıksa da, çıkmasa da 
o affetmek istedikleriniz, o suçluların kuı-tulma-
sı için telaşta, bulunduklarınız, bir ölçüde, ma
nevi ölçüde işbirliği içerisinde bulunduklarınız, 
hiçbir şeyi yine beğenmeyecek, yine hareket 
edeceklerdir. Ama şunu söyleyeyim, bu memle
ketin, bu milletin insanları bu memleketi sev
mektedirler. İstiklâl Harbini yapanların ve on
dan daha evvel yaşayanların evlâdı olanlar, on
lardan daha az cesur değillerdir ve damarların
da dolaşan kan eğer kuramadı ise ki, kuruın<v 
mıştır, o asil kan, bu memleketi, bu Devleti, im 
milleti jgaflet ve delalet içerisine düşürülse bi
le) kurtarmaya yetecektir. Bunu böylece bilesi
niz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İmer. 

Sayın Hüdai Oral, Cumhuriyet Halk Fantisi 
Grupu adına, buyurun efendini: (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

C. II. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Cumhuriyet Senatosunda özellikle siyasal 
suçlularda fikir ve düşünce suçlarına taalluk 
eden maddelerin affın kapsamı dışına alındığı 
ve bununla ilgili olarak da bir rapor düzenlen
diği Yüksek Heyetinizin malumudur. Konuşma
larımı 2 nci ve 5 nci maddeye taalluk etmek 
üzere bölüm bölüm yapmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarını, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkın
daki kanun teklifh bu kez Cumhuriyet Senato
sundan bazı maddeleri değiştirilmek suretiyle 
Yüce Meclisinizle gönderilmiş bulunuyor. Cum
huriyet Senatosunun değişiklikleri üzerine top
lanan Millet Meclisi Adalet Komisyonu, değişik
lik üzerindeki .görüşlerini belirten raporu ile 
teklifi. Yüce Meclise, Anayasanın 92 nci madde
si gereğince, metinler üzerinde gerekli takdir 
hakkını kullanmak üzere sevk etmiş bulunmak
tadır. Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğ
rayan metinler üzerinde, değerli sözcü arkadaş
larımla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisinin1 

görüşlerini sunmaya çalışıyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun, bugünkü terkibi
nin de gereği olarak, genellikle siyasal fikir suç
larını affın kapsamı dışına çıkarmış olduğunu: 
görüyoruz. Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu 1.9 . 4 . 1974 günlü raporuy
la, bugünkü Türk Ceza Kanununda siyasal fikir 
suçu kavramı içine giren; 141, 142, 146, 149 
vs. maddelerde yer alan suçları affın kapsamı 
dışında barakmıştır. Raporda gerekçe olarak, 
hukuk devleti tanımı ile bağdaşması mümkün 
olmayan nedenler ileri sürülmüşıtür. Şöyle ki, 
bu suçların affedilmesinin Anayasanın temel il
keleri ile bağdaştırılamayacağı ileri sürülmüş
tür. Yani Cumhuriyet Senatosu, siyasal fikir suç
larının affının Anayasanın temel ilkelerine ay
kırı olduğunu iddia etmiştir; sayın Adalet Par
tisi Genel Başkanı Demirel'in bu kürsüde ifade 
ettiği gibi. Asıl tartışılacak konu burada. 

Parlamentonun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin genel af ilânı karan yetkisini, bu .görev 
ve yetkinin kaynağı olan Anayasanın temel il
kelerine, siyasal, ekonomik ve sosyal koşullara 
aykırı kullanamayacağını ıS-enato ifade etmiştir. 
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Bu suçların affında yarar da olmayacağını be 
lirt mistir. 

•Seçim günlerinin seçim sürelerinin, Anaya
sanın öngördüğü 6 yıllık bir sürenin üzerine çık
ması konusunda olağanüstü hassasiyet göstere
rek 14 Ekim Seçimleri sonuçlarından 'gereği ka
dar etkilenmeyen Cumhuriyet «'Senatosunun, bu
günkü muhalefete mensup üyelerinin, rahatlıkla 
Türlkiye Büyük Millet Meclisinin sınırsız ve ke
sin olan af yetkisinin siyasal fikir suçlarına 
teşmil etmenin Anayasaya aykırı olduğunu iddia 
edebilmesini yadırgamadığımızı ifade etmek is
terim. 

Elbette 14 Ekim seçimlerinden sonra halk 
iradesini temsil eden yeni Millet Meclisinin, 
halkın yeni siyasal, sosyal ve ekonomik anlayış 
ve görüşleri açısından değerlendirerek (getirdiği 
genel af kanunu ve 'gerekçesini yeteri kadar de
ğerlendirebilmekte, Cumhuriyet Senatomuzun 
muhalefete mensup değerli üyeleri güçlük çe
keceklerdir. 

Yüksek Adalet Divanınca, 'Türkiye Cumhu
riyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını 
veya bir kısmım tağyir, tebdil ve ilgaya ve bu 
kanun ile teşekkül etmiş olan 'Türkiye Biüyük 
Millet Meclisini ıskata veya vazifesini yapmak
tan mene cebren teşebbüs etmekten aslî yada 
fer'i fail olarak haklarında Türk Ceza Kanu
nunun 146 ncı maddesi gereğince idamdan mü
ebbet ağır hapis ve muvakkat ağır hapis cezala
rına kadar siyasal suçlarından dolayı çeşitli cıe-
zalara çarpılanların, bu'güne kadar çıkarılan 
çeşitli genel af yasaları ile fer'i ve mütemmim 
cezaları, ceza mahkumiyetlerinin neticelerini de 
kapsamak üzere bu Parlamentoda affedilerek 
Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna se
çilebilme olanakları sağlanırken, bu af yasala
rının Anayasanmm temel ilkelerine aykırı olma
dığını savunanlar, yani, 146 ncı madde ile mah
kûm edilmiş olanların bu Parlamento çatısı al
tına gelmesi için .çırpınanların, bu kez aynı 141, 
142 ve 146 ncı maddelerle mahkûm olanların 
ise belirli suçtan affedilmelerinin Anayasanın 
temel ilkelerine aykırı olduğunu ve bunların af
fına Meclislerin yetkili bulunmadığını niçin id
dia etmiş olduklarını tüm dünya ve ülke kamu
oyu ve hukukçuları önünde sormalk hakkımız
dır. Ya hulkuk devleti vardır ve bir maddenin 
tümü üzerindeki .görüşmeler, mahkûmiyet ve 
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sonuçları .objektif hukuk kurallarına tabi olur, 
ya da o memlekette hukuk devleti yoktur, key
filik hâkimdir. Aslında çözümlenmesi gereken 
husus budur. 

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi, her iki 
Igenel af yetkisinin de Türkiye Büyük Millet 
'.Meclisince knllanılmaismın, Anayasaya aykırılığı
nın iddia edilemeyeceği inancındadır. Devlet, 

I iönee, siyasal suçları affetme yetkisine, Meclisileri 
! eliyle ve sınırsız olarak sahiptir. Aksi, hukuka 
! politikayı kılavuz yapmaktan, hukuk kurallarını 
j ^çiğnemekten öteye (gidemez. Bu anlayış, dünya 

kamuoyu önünde Türkiye'ye itibar değil, zaıf 
j getirir. 

Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı, Millet 
1 Meclisi ve (Senatosunun bu kanunla illgili sayın 

'sözcüleri; genellikle aynı mahiyette konuşmalar 
i yapımışltar ve halen 65 ;b'iın ımıailıikûm ve tutuklu ara-
| ısında sayıları, (Adalet 'Balkanınım açıklamasına gö-
! re) bine yakın siyasal ve fikir suçlarının Türk 
i Devletini yıkmak, bir komünist rejimi kurmak 
| iistediîkleriınli, Cumhuriyete kargı olduklarımı, af-
| feldilmel erinin büyük tehlike doğuracağını, affet-
i m eki e Devletin yıkılmasına izin verilmiş oluna-
I cağını, .afkırın Anayasaya .aykırı olduğunu, 
i suçların fikir suçu olmadığını; bunların 
i bu fiililerinin sonucu, 196(1 Anayasasıyle 
I Türkiyeyi yönetmenin .mümkün olmadığının 
) görüldüğünü ve Anayasanın değiştirıildi-
| ğini, İcranın yeni yetki! erile donatıldığımı, mües-
\ sir hale getirildiğini, 12 Mart öncesi siyasal, 
i sosyal ve ekonomik bumalım'dan kendi partileri-
I nin sorumlu olmadığını, sorumluluk dengesinin 
I yeniden düzenlendiğini, Hükümetim af ile ilgili 

tasarı sevk etmediğini ve Parlamentonun, Millî 
; ıGıüvemllik Kurulunun ibu konudaki görüşünü al-
J madiğimi ileri sürmüşlerdir. 

(Bu suçları işleyenlerle ilgili olarak affın 
kapsamı içime alman maddelerin yorumuna geç-
mıeden önce, sayım muhalefet liderine sormak 
isteriz1: Madem Anayasalım değiştiğini, İcranın 
yeni yetkilerle teçhiz edildiğini söylüyorlsunuz, 
.ayrıca yemi sosyal ve ekonomik görüşleri olan 
(partilerden oluşan halkın oy la raiyle seçilip gel-

i miş yeni bir siyasal iktidar var ve onun Hükü-
! mı eti iş başındadır; öyle ise niçin affetmekten 
I korlkuyorsmnuz ? 
j BAŞKAN — Sayım Oral, vaktimiz azaldı, 
] oma göre bağlayınız. 

— 380 — 
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ıC> H, P. GRUPU ADINA HÜDAl ORAL (De
vamla) — Anlıyorum Sayın Başkan, zaten biti
riyorum/ 

dç barışın en büyük etkeni olan siyasal suç
ların 'aıffını niçin engelliyorsunuz? 

Eğer ibu, «Bakınız, komünistleri -.affediyor
lar»- slogarilariyle kamuyounu lehinize oluştura-
cak yeni blir politika 'olarak görünüyorsa, der
hal ifade edelim, bu görüş, 14 Ekim seçimleri 
sonuçlariyle cevâbını almış, dünya ve Türk si
yasal hayatında gücünü çoktan yitirmiş, aksine 
ıbu sloganları savunanlara zaaf getiren bir tutum 
ve davranış haline gelmiştir. 

Dünyanın hiıçjbir yeninde genel affın sadece 
âdi suçlar için çıkarıldığı görülmemiştir. Genel 
aif, siyasal suçlar, fikir suçları için çıkarılır. 
Çünkü dövlete karşı işlenmişlerdir, kişiye karşı 
değil. Devletin, önce kendisime karşı işlenen suç
ları affetmek yetkisi vardır; bu da sosyal ve 
siyasal. huzur için yapılır. Devletin, ünce kişi
lerle ilgili 'suçları affetmek yetkisi olduğunu 
savunan muihaleef te mensup sayın sözcüler, di
ğer, bugüne "kadar çıkarılan genel af yasaların
da ileri sürdükleri gerekçelerle çelişki halin
dedirler. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senato
sunun af kapsamı dışında bulunan maddelerinin 
tanım ve yorulmama geçmeden ünce, genel af ta
mımı, siyasal ve düşünce suçu kavram ve tanımı 
üzerinde -görüşlerimizi sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsü hiçbir zaman 
mugalâtanın yer almayacağı, (bilimsel gerçekle
rin tartışılacağı, yurt sorunlarına çözüm arana
cak olan bir kürsüdür. Bu kürsünün bir hay
siyeti vardır. Bu kürsüde yapılan görüşmelerin, 
konuşmaların ve kararların Türk kamuoyuna 
yansımasında Türk Ulusunum Ibundaki çıkarları 
ele alınır. Ama görüyoruz ki, bu kürsü artık, 
(sanki bir müddet sonra seçim yapılacakmış 
gibi) ibir nevi sloganların devamlı surette söy
lendiği!, 'bilimsel .gerçeklerden uz'ak ve bir nevi 
mugalâta sahasında dahi hiç değeri olmayan söz
lerin söylendiği yer haline gelmiştir. 

Genel af, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
[gerekçesinde de helitildiği gîibi, doktrinde benim
sendiği gibi, devletin ceza verme hakkını kullan
maktan vaz geçmesi, sosyal fayda düşüncesiyle 
tüm, ya da belirli bazı suçlan ve hükmedilmiş 
cezaları, tüm sonuçlariyle birlikte düşüren; ka-
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1 mu davasına hükmedilmiş cezaları ve malık umi-
• yetin bütün sonuçlarını ortadan kaldıran bir 
tasarruftur. Cezayı 'düşürme deyimi, suç teşkil 
eden eylemim meşrulaştırılnıası demek değildir. 
Genel af, suçluya değil, suça matuf unutma ha
reketidir. Amacı toplum içinde barışı ve huzuru 
sağlamaktır. 

'Türk Yaııgıtayı genel affı kamunun menfaati 
bakımından alınmış ibir tedbir olarak nitelemek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Oral, lütfen. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiyor efen

dim. 
Ekonomik ve sosyal düzeni bozuk, siyasal dü-

'ze:ıi eşitlik ve üzgünlük esaslarından yoksun top
lumlarda suçların arttığı bir gerçektir. Genel af, 
bozulan kamu düzenini yeniden kurmak, toplu
mun . içimde (bulunduğu koşullar ve iç karışık
lıklardan sonra sükûnu sağlamak, siyasal kriz
lerden sonra yatıştırıcı etki yapmak için baş
vurulan ve unutma yolunun tercih edildiğini 
/gösteren bir yasama tasarrufudur. 

Genel af aynı zamanda demokratik rejimin 
bir delilidir. Zayıf ve otoriter rejimler, .genel
likle engel affa gidemezler; ya da genel affın 
genel kurallarını zedelenıekten kendilerini ala
mazlar. Örneğim; eski .iktidarın, ((bugünkü mu
halefetim) siyasal suçların affını engellemek 
suretiyle genel af anlamını zedelediği gübi. 

.'Genel af siyasal suçlarla yakından ilgili
dir. Siyasal suç işleme ortamı yaratanı siyasal ik
tidarlar, genellikle sorumluluk ve endişe duy
guları içinde- kamu düzeninin yeniden düzenlen
melinde huzur ve barışı istemezler. 

BAŞKAN — Sayın Oral, cümlenizi bağla
manızı rica edeceğim. Aksi takdirde kesmek mec
buriyetinde kalacağım. 

HÜDAl ORAL (Devamla.) — Bitti efendim. 
Derhal ifade edelim ki; siyasal suçluluğu ön

lemek için en iyfı çare, milletin fikrî gelişmesi 
ve haklı istekleriyle ahenkli olarak sosyal ve si
yasal üzgünlüklere en geniş yeri vermektir. 

Değerli arkadaşlarım, '5 nei madde görüşül
düğü sırada ,141 ve 142 nei madde ve 146 ncı 
madde ile ilgili bugüne kadar savın muhalefetin 
hir nevi siyasî mirasına konmuş oldukları De
mokratik Partinin zamanında çıkarılmış- olan 
aflarla ilgili açık, kesin görüşleri ifade edece
ğiz ve bu kürsüden evvelâ Türkiye'de Marksist-
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ilerin ve komünistlerin Demokrat Parti •zamar 
manda affedildiğini 'bu Meclis tutanaklarından 
kamuoyuna ilân edeceğiz (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) ve 'onların 'hüviyetle
rini ve onların 'bütün konuşmalarındakii ıgerçek 
Siyasal oyunu bütün çıpiaklığıyle ortaya koya
cak ve ondan sonra siyasal maksatlarla, amaç-
ÜaJrjLa oy alabilmek için 'bir hukuk düzenlimi Iboz-
ımaık ve bir hukuk 'ortamında demokratik hukuk 
devleti anlayışından nasıl inlhiraf ettiklerini ve 
ondan sonra da Adalet Partisinin, Grup Baş-
kanivekilünin dalbi, 142 nei maddenin kaldırıl
ması ve Türkiye'de komünistliğin suç olmadığı-
nı, herkesin dKo munistim» diyebileıceğin'i nasıl 
'Türkiye Hukuk Kurumu konferans salonunda 
ilân ettiğini bu kürsüden okuyacağım ve on
dan sonra.. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 

IHÜDAI ORAL O'DovaJmla) — Saygılar su
narım değerli arkadaşlarım. (<C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Oral. 
ISayın Adalet Bakanı. 
ÖİHAT BlLGEjH]AN (Balıkesir) — Sayın 

Başkam, sayın sözcü bir igrup başkanvefcilinim; 
ı<<dK'omlünisıtilm demenin suç olmadığını» ifade et
tiğini söyledi; o 'hususta konuşacağım efendim. 
' (C H. P. sıralarından (gürültüler). 

BAŞ/KAİN — Tekrar eder misiniz lütfen, 
anlaşılmadı. Buyurun. 

CİHAT BİL/GıBHAN (Balıkesir) — Sayın 
(Sözcü, buradaki konuşjmaisında bir partiııim /grup 
başkanveıkilinin, «Komünistliğin suç olmadığını» 
söylediğini ifade etti. Aslında hakikat böyle 
'değildir, onu ifade etmek istiyorum. 

BAŞIÇAN — Tavz:lh.. 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Tavzih 

©deceğim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ne 
Söyledi ki, efendim? 

BAŞKAN — 'Söylenmemiş, bir sözü sıöylen-
ımiş olarak kabul etmek; biranın tavzihini isti
yorlar. (C. H. P. sıralarından 'gürültüler). iSiö-z'ü 
'kendilerine mal ettiklerine göre, omun tavzihi
ni yapmak istiyorlar. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ne 
söylendi ki, mail ediyorlar efendim? Ne söylendi, 
neyi 'tavzih ettiriyorsunuz? Rica etlerim, demin 
de Seyfi Öztürk'e verdiniz, aynı şekilde. 
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BA]ŞKA!N — ıSöylenra^m'işse o söz; müsaade 
edin efendim. 

Buyurun. 
CİHAT BILGEHAN (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Değerli arkadaşlarım, benden önce bu kür

süde konuşan değerli sözcü, bir 'grup başkan-
vekiliinin «komünizmin suç olmadığı» yolunda 
bir beyanı olduğunu ifade ettiler ve Adalet Par
tisi Grupu Başkanveldli olduğunu da açıkladı
lar. (C. H. P. sıraılarmdan gürültüler, «Kaç 
tane ıgeçtii» sesleri.) 

ITUFAN .DOĞAN AVŞARGİL .(Kayöeri) — • 
Beyefendi, 'han/ginilzlsiniz ? 

IOİHAT BILGEHAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, zaınnediyorurrı ki, bu Meclisi ida
re etmek ferdan ferda her milletvekilinin vazi
fesi değil; ama bizim oylarımızla seçilmiş bu-
ıllunan Başkanların vazifesidir. Başkan bana 
söz verdiğine 'göre, bilmliyoru'm ki, sizin ora
daki müdahaleleriniz ne 'değer taşıyor? 

ITUFAN DOĞAN A V ı Ş A M L (Kayseri:) — 
Beyefendi, iki başkam! vekili olduğuna :göre siz 
misiniz öbürü mü? Bunu anlamak istiyoruz. 

(BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dilin. 

Buyurun Sayın Bilgehan. 
CİHAT BİLGEHAN (Devamla.) — Muhte

rem arkadaşlar, bu konuda, dalha önce bir 'gün
lük gazetede de bir yazı çıkmış idi. Hadise şu
dur : 

19i6'3 veya 1964 senesinde ki, o tarihlerde 
açık oturumlar moda idi; Ankara Hukuk Fa
kültesinde bir açık oturum tertip edildi. Bu 
açık oturumun mevzuu; Türk Ceza Kanunu
nun 14|1 ve 142 neti maddelerinim. Anayaisaya 
aykırı olup olmadığı konusunda idi. Şimdi ak-
Jhmidja kaldığına göre, Sayın Profesör Muam
mer Aksoy, Sayın Profesör Uğur Alacakaptan 
ki, o zaman doçentti ve açık oturumu yönetiliyor
du, zannediyorum sayın eski milletvekili ve 
'Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali 
Aybar ive Yeni Türkiye Partislindeaı Orhan 
Apaydın arkadaşla;rmıız bu açık oturuma katıl
dılar. 

Orada zannediyorum ki, diğer üç arkadaşı
mız, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei mad
delerinin Anayasaya aykırı olduğunu, bende
niz de Türk 'Ceza Kanununun 141 ve 142 nei 
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maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığını sa
vunmuştuk. Bu savunmamızın sonunda, Allah'a 
şükür ki, Anayaısa Mahkemesi, kendisine 'gelen 
Ibu dava münasebetiyle Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddelerimin Anayasaya aykırı 
olmadığına karar vermiış'ti. 

ıŞimldi, bu konuşmam sırasında ben şunu 
ifade ettim ve Ibunu ifade ederken Yargıtay ka
narına dayanarak söyledim, .bugün de aynı şeyi 
söylüyorum: Bir vatandaşın kailkıp da, «Ben 
komünistim.» demesi Türk Ceza Kanunlarınla 
göre suç değildir. (O. H. P. sıralarından gürül-
tüler) Türk Ceza Kanunlarınla göre suç değildir 
(bunu ben söylenıiyorum; hunu Yangıtay söylü
yor. Yargıtay Ce&a Umumî Heyetinin kararı 
böyledir; amıa ıbir .adam kalkar da, «Ben komü
nistim» der ve komünistliği methü sena ederse, 
Türk Ceza Kanununa göre ıbu propaganda olur 
ve (suç olur. 

Binaenaleyh gerek o günkü kanaatime, ge
rekse Ibulgünkü kanaatime igöre, (Bu kürsüden 
de söylüyorum, bunu söylerken Yargıtayın ka
naatini söylüyorum ben size) «Ben komüniistıim» 
demek suç değildir; ama komünizm propagan
dası yapmak Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 
nci nıaddelerilne göre, mahiye tine göre suç olur 
ve (ben Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
•maddeleri hakkında (Sayın Adalet Bakanının fi
kir suçu olduğunu söylemesinin manasını da, 
bir hukukçu olarak bâr türlü anla yamıyorum; 
burada bir milletvekili olarak konuşturuyorum. 

•Fikir suçu, bir insanın zihninden geçen bir 
konuya taallûk eder. Eğer bu konu eyleme ge
ceme suç olur. Binaenaleyh, fikrin suç olması 
bahis mevzuu değildir; hunun propagandasının 
yapılması Ibahiis mevzuudur. 

Benim sözlerim .'bundan ibarettir. Bu sözle-
ri'm de şahsî kanaatimden ibaret değil, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nei maddelerinim 
açık hükümlerine dayanmaktadır. Açıp şerhle
rini okuduğunuz zaman ıbu sözlerimin böyle ol
duğunu 'görmeniz mümlkündür. 

Binaenaleyh, Ibıiz daiha evvel ne kadar samimî 
idi isek, îbuıgüıı de o kadar samimîyiz ve biz söy
lediğimiz sözlerimizden hiçbir zaman rücu etmiş 
insanlar değiliz. Samimiyetle inandıklarımızi 
burada da söyleriz, üniversite kürsüsünde de 
söyleriz, açık toplantıda da söyleriz, kapalı 
toplantıda da söyleriz. 

Bunu bu şekilde tavzih eder, hepinize say-
ıgılar sunarım.' (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

JÎÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
iHÜDAl ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 

konuşmamda isim tasrih etmedim; ama arkada
şım kendisinin konuştuğunu ifiade ettiler. 

Ancak, benim tutanaklardan okuyacağım ko
nuşmayı dinlömeden ifade ettiler; fakat şu an
da benim konuşmaimm hilâfına, yani kendi ko
nuşmasının hilâfına sözler sarfetmek suretiyle 
bir konuşma yapmışlardır. 

İçtüzüğün 70 nci maddesi ıgereğince, konuyu 
açıklamak ve aynı zaman da da kendi söyledik-
•1 erinin gerçek dışı olduğunu ifade etmek üzere 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın O rai. Yalnız 
çok rica edeceğim, tavzih'den ileni geçen bir ko
nuşma Ou'maısm. 

ıHÜDAİ ORAL (Denizli) — Değerli arka-
da-şlarım, 5 nei madde ile ilgili 'görüşmem, sıra
sında, gerek Demokrat Parti ve gerekse Ada
let Partilisi zamanında 141, 142 ve 146 nei mad
delerin nasıl genel af şümulüne alınıp bu kür
süden savunulduğunu ve tekliflerin Me<cl!lse 
verildiğini ifade edecek ve onları Meclis tuta
nakların dan, Meclis ıtaıtanaklarmın haysiyetine 
saygılı olan bir arkadaşınız olarak, ifade ede
ceğim. 

Bunun dışında ben, değerli arkadaşımın, 
(Sayın Bilgehan'm hu konu ile ilgili görüşlerini 
de, Ankara Hukuk Fakültesi konferans salo
nunda 14,1 ve 142 nci maddelerle, ilgili olarak: 
yapılan açık oturumda tutanaklara gecen ko
nuşmasını da okumak 'istiyordum. 

Bayın arkadaşımla hak veriyorum. Sanıyorum 
ki, o tutanakları tekrar tetkik etme olanağını 
'bulamadıkları için, bugün .biraz daha o tuta
nakların dışınla, çıkarak kendisini savunma ihti
yacını, kendisinin .görüşlerinin taun aksini hu 
•kürsüde savunan Genel Baışkanına karşı yapmak 
zorunluluğunu, duymuş olabilir; bu bakımdan 
kendisini mazur görüyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarını, şimdi şunu ifade et
mek istiyorum: Ben tutanaklara saygılı t i r ar
kadaşınızım ve öyle sanıyorum ki, kendi konuş-
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•mamın daki belki kazen zapta geçiş şeklim tam 
an lamı ile haf ızamda t u t a m a m ; a m a değer l i 
löikıat Bilgelıan arkadaş ımın konuşmayım şimdi 
a y men, tutianaklardaiki k ü t ü n dıırıruuı yansıt
mak suretiyle arz edeceğim. 

'6 Ara l ık 1964; Arakana H u k u k Kakültcai 
Eonf reaus iSalloım. T ü r k Ceza Kanunu .141, 142 
ııci maddelleri konulu, açık o turum. 

Yöneten : Doçenıt Dr. Uğur AlaGakaptau. (O 
zaman doçent, simidi profesör) . 

K a t ı l a n l a r : B u r k a n Apaydın . (A. P. sırala
r ı n d a n «OıOıan Apaydın» sekleri). 

(Bendeniz a rz ediyorum efendim. Burl ıcn 
Apayd ın değildi: de Onhan Apıaydın'dı fark et
mez. 

ıBAŞKAN — Müclallıalo etmeyiniz efendim. 
î-IÜDAt O P A L (Devamla) — Saki r K u r u t -

iuoğlu. Siz öyle iddia 'ediyordunuz, ben tuta
nak la r ı okuyorum, îbiimjyonım. 

DAŞiKAN — B u y u r u n cuıııdim, b u y u r u n de
vam edin. 

H'ÜD'Aİ OllAL (Devamla) — Sakir Kuru l lu -
oğdu, Cemal: Reşit Eyüpoğkı , k lnammer Aksoy, 
Cilkat Butgolkaa kat ı lmış lardı r ve bu aranda Tür
k iye İşçi Paf iddnin Goncıl Başkanı klekmot Ali 
Ay'bar 'da kat ı lmışt ır . 

Olkat Bilgekan değerli a rkadaşımızın korniş
im'-ip ı ivmen •••p'1|'ı/!r 

Bu ı l ı >k _,ı <• L ri ı n \ n ^ i 
M ""T ı1 > ı ı j u \ g s r> 7 ı ı ({ 

1) İL t 11 > U 1\ 1 1 I ( 11 O < O USU ^ 1 1 1 
§, Vı n d vi c ı ı kc id ı ı ı un ı /ı 1 ı 
kiınu ( \ v n u o 1 1 t t i ' c ^ 

<1İ i2 n m a 1 k ı ı lı (d l eı 1 i <b ) \ \ \ 
d i ı e İ n , ıı*1 1 t p t ] ı ' < ı il ı \ 
1 )IJ L ı *• k 1 ^ > 

Tu L n c m De ı 1 bu \j ı c v p d i 
< \L dek^t1" k ) ı n L (1 ( o > < 
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10 i"1 1 1 1 n 1 ) 1 ^ ! ) 1 I- C 
ı i" p i| ı,n ' ' M U I j i ] 1 i ] ı 
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ki kendileri eski Demokua.t Pa r t iden ^Cîldiıkleri-
n,i söylciider; gerçekten. f ikir ıbaysiyeıtiın'e sakip 
'olduklarına kani olduğum, eski Demokra t 'Par
tili yön etile ilerin ıgörüşleni 'de köyle idi. B u n u 
kınam,] yorum. 

İ B R A H İ M B E İ İ R A M 'EKER (Balıkesir) — 
Asarken tiyle de iniyordunuz. 

iBiA-ŞıKAN — S a y ı n Oral, lütfen okuyun efen
dilim. 

II 'ÜDAİ ORAL (Devamla) — 'Biraz sonra 
konuşmamda onu da arz edeceğim. Hepsinden 
Ibaksetmediım. 

.'«•Bugün pek çok masum vatandaş , (Konuş
maya devam ediyor, masum vatandaş , bu Ceza 
Dalrcsiniıı sözü değil her kaide) p r o p a g a n d a n ı n 
U(0 olduğunu tefr ikten hoiz.» 

Yani bmgüu öyle va tandaş var ki, komünizm 
propagandas ın ı 'bilmez, zavallı adam mankeme-
ye veriiiir, d iyor Bayın Bidgekan. 

B A Ş K A N — Sayın Oral, lütfen o k u y u n 
etf endim. 

•HÛDA t ORAL (Devamla) — .Efendim, 'ben
deniz açıkl ıyorum, madem ki, 'bu k a d a r kendi
si 'açıkladı, lütfediniz aç ık lamak okınağuıı ve
rimiz. 

«Âciz; polis zabıtlarıyle, -hattâ ilkokulu kile 
bi t i rmemiş j a n d a r m a rapoidariyi e i sna t la r al t ın
da kailmaktadır. Üstelik bu sadece 142 ııci mad
deden ;dolayı değil, daiha. başka maddelerden 
dolayı da böyledir», demek suretiyle lıer ik i 
madde hakk ındak i ıgörüşlevaiîie devam ediyor; 
zabı t lar uzundur . 

Değerl i a rkadaş la r ım, Sayın Brlgehanb kına
dığımı söylemliyorum. Sayın Bilgekan, «iKomü-
nis t olmıak suç değ-iıldir» 'demiş; ıben kendisini 
bu >c İLÜ {•aıı^tlkV'1 k;'n MiçluMiy) um, }ranlış an
la iiı' in. B<m 'diıiı.. 

A l U ^ r B I ' L D A N L I (Mugfl O — Ya n y e ' 
I I J İ ^ . İ O P A L (i) " imV) - P lyır. Bmı bu

nun ' '),>''3 d b \ u bij d T b d le ' ' l u a d ^ k i ! ; e ' -
çek ikp b y r u v k" nba ı iy . di A e p dwıikayı 
kı lavuz etmek MıivJyle ç'kıar a ıvyu da r ı Ur 

lıir için konuşuyorum. 

iSayîgdp;' sunaıiam. (O. II. P. sınalanndıaıı al
kışlar .) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın O;'ab 
iCİKAT BİLCM11IAK ('Balıkesir) — Payın 

Başkan, mikıaıade eder misiniz?. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, dinleyelim 
tıizi; ne''istiyorsunuz? 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Tavzih 
için müeıaade ederseniz söz isfciyoru-m. 

BAŞKAN — Tavzihler devam edip gid 
mi efendim'? 

Buyuran. 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) -

Başkan, muhterem arkadaşlar; 

0!v 

^avııı 

Şimdi değei'li arkadaşım bir tutanak okuya
cağını ifade ederek kürsüye çıktılar ve bildiği
niz gibi tutanaktan daha çok kendi zatî fikirle
rini burada beyan buyurdular. Evvelâ, kendile
ri de benim gibi hukukçudur. Benim naçizane 
hukuk kanaatime göre, bir tutanağın tutanak 
vasfında olabilmesi için gerçekten bir imza al
tında bulunması ve orada hazır bulunanların 
bunu imza etmiş olması lâzımgelir. Ben tutanak-
larm Türkiye'de nasıl tutulduğunu de söyledim. 
Sayın Hüdai Oral arkadaşım onu ifade etmedi. 
Çok özür dilerim. Sayın Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarım beni mazur görsünler. O top
lantıda şunu da ifade ettim. Dedim ki, «Gerçek
ten 141 ve 142 nei maddelerde hâkimlerin rahat
lıkla karar verebilmesi için suç unsurlarının çok 
açık olarak tespit edilmesi lâzım.» Nitekim, 
Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti okluğu 
zamanlarda; (şunu da söyledim: bunu tutanak
lardan okumadılar.) «Öyle cahil, öyle bilgisiz 
adamlar tarafından zabıtlar tutulmuştur ki, bir 
zatın evinde «Larousse Ansiklopedisi» bulundu
ğu içindir ki; madem ki burada La Rus var, 
binaenaleyh bu komünisttir deyip, zabıt tutan
lar vardır.» dedim. (A. P. sıralarından «Bravo.» 
sesleri Ve bu da, Cumhuriyet Halk Partisinin 
tek parti olduğu günlerde olmuştur; bunu da 
ifade ettim. 

Binaenaleyh, ben o gün söylediğim sözleri 
bugün de aynen tekrar ediyorum ve diyorum 
ki; Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei mad
delerinin mutlak surette o tarihte bir vuzuha 
kavuşması, suç unsurlarının ne okluğunun tes
pit edilmesi lâzımdır. Ama bu maddeler Anaya
saya sureti katîyede aykırı değildir, dedim ve 
bu konuşmamızdan bir müddet sonra da, Ana
yasa Mahkemesinde açılmış bulunan dâva, bu 
suretle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei 
maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığı, şek
linde tecelli etmiştir. 

Bizim orada yapmış olduğumuz müdafaa bu. 
Nitekim, Türk Ceza Kanununun 141, 146 ve di
ğer maddeleri anlında, şunu veya bunu himaye 
eden maddeler veya şu veya bu hareketi fecrim 
eden maddeler değil; bizatihi Devletin mevcu
diyetini ve Devletin ayakta durmasını, Anaya
sanın hâkim kılınmasını müdafaa eden madde
lerdir. Böyle önemli maddelerin, her hangi bir 
iltibasa mahal vermeden, gerçekçi, bilgili kim
seler tarafından yapılacak tahkikatlarla şekil
lendirilir de mahkemeye verilirse, o takdirde 
daha iyi bir netice olur. Böyle olmazsa, o za
man Sayın Hüdai Oral arkadaşımın, «Burada 
bir zabıt, bir tutanak akuyorum..» dediği ve 
okuduğu tutanaklar gibi olur. Çünkü kendi
leri, Larousse. kitabını bulup komünistlik pro-
pagandasıdır bu diye mahkemeye vermiş olan 
bir zihniyetin mümessilleri olduğu için, tuta
nakları bu şekilde tahrif etmişlerdir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar; C. İT. P. sıralarından «Olmadı Sayın Bil-
gelıan» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge-
han. 

Saym Adalet Bakanı, buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
Birtakım üzücü olayların içinden bugüne 

geldik. Olayların suçluları vardır, bu muhak
kak. Ama, biz de kabahatsiz değiliz. İktidar, 
muhalefet, fert olarak ve müessese olarak hepi
mizin olanlarda kusuru vardır. 

Geliniz, yaygın ekonomik kalkınmamızı, iç 
barış temelleri üzerine kuralım. İktidar ve mu
halefet olarak elbirliği yapalım. İç barış, geçmi
şin yaralarını deşmekle olmaz, sarmakla olur. 
İç barış, intikam duygularını, düşmanlıkları ta
zelemekle olmaz; unutturmakla olur. İç barış 
birbirimizi suçlamakla olmaz; hoş görmekle 
olur. Kin ve adaletin dağınıklığından kurtulup 
şevkat ve merhametin atıfetinde toplanalım. 
Geliniz Yüce Senatonun çerçevesini daralttığı 
Af Kanunu teklifini Millet Meclisinden geçen 
haliyle kabul edelim; bu maddeyi de öyle. 

Tarih boyunca olduğu gibi, Cumhuriyetin 
50 nei yılında da af, kini yenecektir. Şefkat ada
leti, sevgi nefreti daima boğmuş ve boğacaktır. 
Ezel - ebed çizgisinde rahmet, gazabı daima geç
miş ve geçecektir. 
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Saygılarımı sunarım. (C. II. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim •Sayın Bakan. 
Sayın Nurettin Yılmaz. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosundan gelen af teklifi 

tetkik edildiği takdirde tamamen bir çelişki içe
risinde olduğu görülecektir. Muhalefetin sayısal 
bakımdan hâkim olduğu Cumhuriyet Senatosun
da, bakınız, 146/3 - 149/3 maddeleri çıkarılıyor; 
Millet Meclisinin kabuıl etmediği 125 ve 126 neı 
ımalddeler ekleniyor. 

Türk Ceza Kanununun 125 nei maddesi ay
nen şöyledir, sayın arkadaşlarım: «Devletin top
raklarından bir kısmını yabancı bir devletin 
hâkimiyeti altına koymaya matuf bir harekette 
bulunmak veya Devletin istiklâlini tenkisa matuf 
bir eylemde bulunmak...» 

Yani, muhalefet, bunca gündür devamlı ola
rak; «Devlete karşı işlenmiş olan suçları ve suç
luları affetmemize imkân yoktur» deyıip, sayısal 
bakımdan hâkim olduğu Cumhuriyet Senatosun
da; Türkiye topraklarının bir kısmını yabancı 
bir devletin hâkimiyeti altına koymaya matuf 
bir eylemi af kapsamı içine koyuyor. 

Türk Ceza Kanununun 126 neı maddesi de; 
Harp halinde, Türkiye ile harp halinle bulunan 
bir devletin ordusunda fiilen hizmet etmek ve 
Türk Devletine silâh kullanmak... 

Bakınız, bu iki eylemi, Cumhuriyet Senato
sunda, kendilerinin hâkim bulunduğu bu grup 
kabul ediyor, af kapsamına alıyor; ama bunlara 
iştirak eden, fer'an zimcdhal bulunan suçluları 
ise, af dışı bırakıyor. Ne kadar gariptir!.. Tak
dirlerinize sunuyorum. 

Biz her zaman söylüyoruz; af bir bağışlama
dır, eylemi meşru görme değildir; bir kardeşlik 
havasını ortaya atan bir tasarruftur. 

Tıpkı bir baba kendi çocuğunun doğum yılını 
kutlarken nasıl ki çocuklarına eşya alır, onları 
iSöVİnıdirecek şeker, pasta, çocuğun büyüklüğüne 
göre ona bazı eşyalar almak lüzumunu hisseder, 
onu sevindirmek ister; işte Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kuruluşunun 50 ııci yılını idrâk etti
ğimiz için, onu kutladığımız içıiıı, onun doğum 
yılını kutladığımız için Devlet olarak, Devlet 
adına; Parlamento olarak, onun af çıkarma yet
kisine dayanarak kendi vatandaşlarımıza bir 

atıfette, bir lütufta bulunmak istiyoruz, onları 
sevindirmek istiyoruz. 

Şimdi muhalefet partileri; «Sayın arkadaşjlar, 
komşular, dostlar sizler ne olur benim çocukları
ma birer hediye alınız; ama ben kendi çocukları
ma hediye almam» der. Tıpkı buna benziyor. Ba
na kargı işlenmiş olan bir suçu, bir suçun failini 
devlet olarak ben affetmiyeyim; fakat sevgilisi 
lo ile anlaşıp sevgilisinin Ikoeasmı gaddarca öl
düren katili ben maktul adına affedeyıim ve 
maktulün dul kalan karısı, yetim kalan çocukları 
adına onların babasını, onların kocasını öldüren 
kişiyi affedebileyim. Dünyanın hiç bir yerinde 
bu görülmüş değildir, evvelemirde devlet olarak 
benim vatandaşa örnek olmam gerekir. Atıfet 
örneğinde benim devlet olarak bulunmam gere
kir ki ,ondan sonra vatandaş adına, mağdur adı
na, ımaiktul adına, dul ve yetim kimiler adına za
limi, katili affedebileyim. 

Bu bakımdan 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sözlerimizi bağ

lamanızı rica edeceğim. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bu ba

kımdan muhalefetin bu husustaki tutumu ger
çekten mantığın, iz'anın ve insafın kabul etmedi
ği bir durumdur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
2 nci madde hakkındaki görüşmeler bitmiştir. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, bu 2 nci madde üzerinde bir sataşma 
iddiamız vardı, ne oldu? 

BAŞKAN — Zabıtlar gelmedi, her zaman 
söz verilebilir. Zabıtlar gelsin söz vereceğim 
efendim, sözünüz baki. 

Mıillet Meclisi Alaiet Komisyonunun, Genel 
Kurul tavsiyesi olarak 2 nci maddeyi benimse
memi ştir. 

Komisyonun benimsememe kararını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 

Komisyonun benimsememe kararı kabul edil
miştir. Madde Karma Komisyona gönderilecek
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar iş

lenmiş: 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında

ki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 li
raya kadar (onbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı 



M. MscKsi B : 71 7 . 5 . 1974 O : 1 

suçlan veya bu kanuna göre çıkartılan kararna
me ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne 
olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı 
intacetmemiş bilûmum fiiller veya önceden çı
kartılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp 
da sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere 
göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlâk 
maksadı ile işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle 
ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla 
ilgili olmayan tekel suçları kaçakçılığın men ve 
takibine dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF 
kıymeti 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira da
hil) ithal ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen 
(yirmibin lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçları 
hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hükmü uy
gulanır. 

Yukarıki fıkra .hükümleri dışında kalan ka
çakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Ka
nun, ek ve tadilleri ile bu kanunlara ilişkin teb
liğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kımdaki 1567 sayılı Ikanurilar ile bunların ek ve 
tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 1308 
sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinin 2 ve 3 ncü; Türk Ceza Kanunu
nun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına 
giren fiillerden mahkûm olanların hürriyeti bağ
layıcı cezalarının 5 yılı affedilmiştir. Şu kadar 
ki, bu fıkra hükmünden yararlananlara tâyin edi
len para cezaları af kapsamı dışında bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyonumuzun görüşü: 
«Madde 3. — Cumhuriyet Senatosunun 3 ncü 

maddesi Komisyonumuzca benimsenmemiştir.» 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Demokra

tik Parti Grubu adına Mustafa Kubilây İmer, 
Adalet Partisi Grubu adına Mehdi Keskin, şa
hısları adına Hasan Yıldırım, Nurettin Yılmaz, 
İhsan Ataöv, Enver Akova, Hayrettin Uysal ve 
İsmail Hakkı Köylüoğlu söz almışlardır. 

Sayın İmer, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Şimdilik konuşmıyacağım, gerekirse konuşacağım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Mehdi Keskin, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN 
'(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletve-
killeri; 

Af Ikanunu ıtefclıifinün bu maddesindede Cum
huriyet Senatosunca önemli bir değişiklik ya

pılmıştır. Bu maddede yapılan değişiklik de 
1 nci maddede olduğu ıgilbı af (kanunu teklifin
de 7 Şubat 1974 tarihine Ikadar işlenen suçla
rın ıdeğil, 29 Etkim 1973 tarihine 'kadar, yani 
Cumihuriyetin 50 nci yıldönümüne kadar ftjşlenen 
suçların kapsamına alındığına mütedairdir. 

Değerlıiı milletvekilleri, (biz Adalet Partisi 
Grupu olarak af Ikanunu teıklıifiıniin birinci cüm
lesinin, /birinci ke'Mımesi lolan ıbu tariiıh üzerinde 
'büyük 'bir ebemımiıyetle durmaktayız. Çünkü, 
bu (tarihte genel af kanununun espribi yatar. 
Biızıim yönümüzden gendi af .kanununun esprisi
nin baş'ka, iktidar partilerinin yönünden af Ika
nunu teklifinin espribinlin başka olduğunu bu 
tarihten daha güzel 'anlatacak biır ©misal yok
tur. 

Değerli milletvekilleri, Meclis kürsüsünün, 
mübarek Meclis ç/altısının mekabetini idrak edit-
yoruz. Ancak; bu Meclis 'kürsüsünde yakışık
sız sözlerin, Meclislin ımıeıhabetiine uygun olma
yan sözlerin, hatta ve hatta ıgerçeklere uygun 
olmayan sözlerin söylenmesinden üzüntü duy
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, deımin Millî 
ıSelâmıet Panbisinlkı sayın sözcüsü v:e Cumhuri
yet Halk Partili bir sayım kardeşimiz, dediler 
ki, «125 ve 126 nci maddelerin belirlediği suç
ları Adalet Partisi Senatoda affetti, halbuki 
bu ımaddeler vatan hıyaneti maddeleridir, ca
susluk maddeleridir»! (dediler. 

Değerli millletvekiillerti, Cumhuriyet Halik 
Partisi lile Millî Selâmet Partisinin af teklifin
de 12:5 ve 126 nci maddeler 1 nci ımadde şümulü 
içinde mütalâa edilmiş ve ıtekllıif edilmiştir. Ya
ni bu maddelere İktidar Parltisi ıgrupları 12 se
nelik bir .af vermişlerdir. ıBiz Cumhuriyet Sena
tosunda 12 senelik affı kaldırıp 5 seneye indiır-
diık. Şimdi derler ki, tahrif 'öderler. Büz affet-
miiyorduk, 125 ve 126 maddeleri Adalet Partisi 
Senatoda af şümulüne aldı, 

Değerli imlllletlvekilleri, daha sonra Millî 'Se
lâmet Partisinin saynı sözcüsü burada af ka
nunu tiefcMdîinin maddeleri müzakere (edilirken, 
benlim bir (başka madde üzerinde, M'eclisiin me-
ihaibetine, bu mübarek çatının kutsiyetinle hiç 
aykırı düşmeyen, hatta § ahırlarına, gruplarına, 
siyasî ımüeaımeleaim' icabı olarak ıbüyük bir ne
zaketle vâlki lolan hiltaplarumı fcendiil'erine bir 
hakaret kabul etımiişller. Hakaret letmedim tdc-
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ğerli .arkadaş]arımı ve haç de etmeye niyetim 
•yrcik. O sayın arkadaşımı (bana ne kadar, -grapu-
ma ııe kadar «ımünafik» ideme idesin, ne kadar 
'«•sahtekâr» derişe idesin ben omı Cenabı Allaha 
havale ediyorum. 

Değerli mriHötvcıkiUJ.eri, ihalkınız, aynen za-
hıttan okuyorum. (C. II. P. sıralarından, «Ne 
alâkası ver bunum 3 ncü (madde ile» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, hakkınızı kul
lanıp cevap mı vermek istiyorsunuz ?. 

(MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın B a 
lkanım 3 ncii maddede tariih değişikliği var, ta
rih değişikliğine bizimi itirazımız şu yöndendir; 
Biz. 29 Ekim 'tarihinıi alelade bir tarih değişik
liği olarak kabul 'ötmiyoruz, ıa.f kanunu telkElfi-
mıin genel 'esprisinin ıbu okluğu kanaaltindeyiız. 
Bunun için .af 'kamımı teklifinin (genel .esprisi 
hakkında diğer sözcülerin [görümlerini -Cleştir-
mıek mecburiyetindeyim. Bu madde oylanırken 
bu genel 'eleştirinin (büyük önemi .olacaktır. 
Lütfederseniz arz 'edeyim (Sayın Başkanımı. 

Bakınız, sayın Millî (Selâmet Partisi sözcüsü 
arkadaşım, «Siz hep vaaz ede vaaz .ede geldi
niz, Adalet Partilisinin Grup .sözcüsü de 'burada 
vas ctıti diyor. 

Değerli arkadaşlarımı, keşke vıaaz ıcıtıme keli
mesini .dinsiz ve imansızların kullandığı şekilde is
tihfafla kullanan bir Millî 'Selamet Partisi (mil
letvekili olmasa idi. Bundan .büyük bir acı, ıs
tırap duyduım, eminim !ki, Millî [Selâmıet Parti
sinin diğer m illet vekilleri ide vaaz kelimesini 
istihfafla kullanan bu arkadaşınım sözlerinden 
acı ve İstırap duymuşlardır. 

DAVUT AKSU (Kars) — Fuzulî konuşu
yorsun. (C. H. P. Sıralarından, «3 ııcü madde 
ile ne alâkası var» sesimi.) 

MEHDİ KESKİN .(Devamla) — Değerli ar
kadaşlarını, ben konuşmamda şunu söyledim; 
«Komünistlerin Halk Partili arkadaşlarımızdan 
çok mıüdafiliğikıi yapan sayın Adalet Bakanı
nın tutumundan diğer (Selâmet Partili nılillcitve-
killeri de dilinin olmuşlardır.» Bu kanaatimi 
hâlâ muhafaza ediyorum. Ama bir şeyde yanıl
mışım, Sayın Hüseyin Abbas'ı da o dilhun olan
lardan sanırdım. 

Değerli arkadaşlarım, kemi vazetmekle iit-
hamıedûyorlar. Keşke 'vaaz edebilsıeydim, kerize 
•o şerefli kürsüye çıkacak (mesleğin sahibi olup 
da İlâhî emirleri tebliğ edebilmeydim. Ben .o 
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i mesleğin şerefini bilirim kardeşim^ ama onu-
hiçbir zaman istihfafla kullanmam. Münafıkla
ra demedim, sahtekârlara da demedim ben. 
(O. H. P. sıralarından t«Madde ile ne ilgisi var?» 
sesleri'.) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen 3 ncü 
madde üzerinde konuşunuz efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, .af kanunu 29 Ekim 1973 tarihi ile 
7 Şubat 1974 tarihlerinden birinin (kabulü ile 
(büyük bir mâna değişikliğine uğrayacaktır. 
Çünkü, 29 Ekim 1973'te Cumhuriyetimizin 50 

j mel yıldönümü dolayıs;yle yapılan bir «jtıfeıti 
.diğer arkadaşlarımız kendilerimin hükümet kur
ma gününden 'daha dûn :mu saymaktadırlar:: 
Biz 29 Ekimi Cumhuriyetin 50 nci yılldönüımü 
aile Selâmet Partisi ile Halik Partisinin koalisyon 
'kurma .gününü ınıukayese dahi .etmek isteniliyo
ruz. Onun için 3 ncü maddedeki bu hususun 
(da (Senatodan geldiği şekilde kaıbul edilmesi ge
rektiğine kaniyiz. 

Değerli arkadaş]anım, bakınız bizim af ka
nuna anana ve muhteva itibariyle itirazlarımız
dan birlisi 29 Ekim (tarihine kadar da işlenmiş 
olsa anarşist ve komünistlerin af dışı kalması 
idi. .Halbuki daha önce 'Çıkarılmış olan 218 sa
yılı 'bir Af Kanunu vardır. Bu 'kanunun bu Yü
ce Mecliste müzakeresi sırasında Meclis zabıt-

I tarımdan bir sayın sözcünün şu sözlerini nakle-
de-ceğüm. Adalet Komisyonu adına, konuşan sa
yın sözcü diyor iki; «Komisyonumuz, 141 ve 142 
nci maddıelerde mündemiç bir zümrenin diğer 
.bir zümreye tahakkümüne yol açan ve komünist 
propagandası yapanların affının yerinde iolima-
yaeağı düşüncesindedir.» O zamanki komisyon 
başkanı C. H. P.'IJ, d cimin burada konuşan Sa
yın HüJai Oral'dan başkası değildir, bu .okudu
ğum da [Meclis zaptıdır arkadaşla rım. 

Değerli "milletvekilleri, sözlerimin. somunda 
yine o zoımanlki af (kanunu 'müzakeresinde Mec
lis zabıtlarımdan bir cümle daha okuyarak KÖK-
Icıûmii bitirmek ibtiyorum. Zabit lana 'göre aıynen 
şöyledir : «Türk Milletinin en .büyük düşmamı 
olan koımünizmi.n dıün »olduğu ıgilbi bugün d'e 
karşısındayız. YurdumuzdaJki komıünist faali
yetleri ve propagandaları Anayasa ve mer'i ka
nunlara rağmen varlığımızı ve âtimizi tehdit 
eden bir tehlike manzarası arz etmektedir. Ceza 

I Kanununun 141 ve 142. nci maddelerinden mah-
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!fcuım «edilmiş '-olanlar birkaç -kişiden ibaret olup 
kanaatimizce fikir «UIÇİTÜSH değildir, bunlar re
jim düşmanıdırlar.» Diyen sözcü şu anda Millî 
Selâmet Partisinin Sayın Grup Başkanvekili 
Fehmi Cumalıoğlu'ndan başkası -değildir. 

Değerli arkadaşlanım, -Meclis 'kürsüsüne sa
mimiyetleri getiirelüm, (küfürleri değil. Millî (Se
lâmet Partili arkadaşlarımız fikirlenini savun
sunlar, ibizi tenkit de -etsinler -ama ıldifretm esin
ler. Eğer bu Meclisin (kürsüsü ıbin küfür olacak
sa şunu kemali samimiiyetle ifade edeyim iki, 
küfür lieadetimesini ide biliriz; ama Türk örfü
ne, Müslüman teıibiyeısine uymadığı için onları 
huzuru Rdblbül âleminde Allaha havale -etmek-
.<ten 'başka bir şey yapmıyoruz., 

Saygılar ısunuyonuım. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — «Sahtekârlar» 

-dendi ,'Sayrn Başkan. 

. BAŞKAN — Sayın Keskin, küfür lâfıyla 
neyi kastediyorsunuz efendim? öyle bir lâf 
söylenmemiştir (bu kürsüden. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, demin 'zatı âliniz (benim sataşma iddiası 
üzerine söz istemem karşısında zaptın henüz 
zatıâlinize intikal etmediğini buyurdunuz. 
Onun iiçin, tabiatiyle Meclisi idare ederken dik
katinizden kaçmış olabilir. Bern bu. zaptı temin 
ettim. Yarım saat kadar önce 'bu zabıt bana 
ulaştı; temin ettim, istedim. Bu zabıtta aynen 
şöyle deniliyor; 

«Sizin (sahtekârlığınızı -gördüğüm için gel
dim.» 

«Sizin gibi münafıklar bu memlekette daha 
çok belâ açarlardı» diyor. Eğer Sayın Başka
nım bunları küfür kabul etmiyorsanız, sinnini-
ze saygım vardır, yaşınıza saygım vardır, Par
lamento teerübeniize -saygım vardır. Bunlardan 
başka küfrün ne olduğunu bana öğretirseniz 
minnettar kalınım. (A. B. «sıralarından alkışlar, 
«Bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, o kelimeler 
üzerinde duracağız efendim. 

Bu hususta Sayın Abbas'ın /bir önergesi var
dır, okutuyorum 'efendim. 

Sayın Başkanlığına 
Biraz önce M. S. P. Grupu iadına yaptığım 

-konuşmamda söylediğim münafıklar sözünü 
milletvekilleri veya -bir parti ıgrupuna yönelik 
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olarak değil, mömleketi ve milleti maddî ve 
manevî felâkete sürükleyen renksiz diniyefte 
karşı .söyledim. 

Durumu tavzih İçin gerekirse! söz ve>rümesini 
rica -edenim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Hüseyin AJbibas 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Abbas. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, -bu hususta benim daha önce sözüm var. 
BAŞKAN — Bir dakika, tavzihi dinledJkten 

sonra konuşacaksınız. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Allah 

korkusu galip geldi de öyle çıktın değil mi?.. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bir af mevzuunu görüşüyoruz; ama 'bu af 

mevzuu ıbir af meselesi olmaktan çıkmış, -bir parti 
propagandası, ıbir polemik meydanı haline getinil-
m'iş't-L'. 

Değerli arkadaşlarım, biz söz alırken sözümü
zün başında peşinen söyledik. Biz bu memleke
tin, (bu milletin millî ve manevî değerlerine, mev
cut nizama, -bu vatana hangi taraftan gelirse gel
sin, hangi ideolojik düşünee-nin altında olunsa 
olsun kasteden zihniyetin karşısındayız. Biz yi
ne söyledik, yıllarca sağcı solcu diyerek bu mil
letin nesillerini birbirine düşürmekten bu mem
lekete fayda değ'il zarar geldiğini de her zaman 
söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz komünizmin karşı
sındayız, her zaman olduğu gibi. Ancak, komü
nizmin, kahrolsun komünizm demekle veya mey
danlarda onun aleyhinde miting yapmakla hiç-
hir zaman halledilmeyeceğini de bili^yoruz. Bu 
memleketin maddî ve manevî «bü'Lün imkânlarını... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, mevzuu dağıtma
dan konuşunuz lütfen.- Cevap şeklinde olsun efen
dim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — ... Bir 
avuç zümreye somurturken meydanlarda gençleri 
komünizm aleyhinde miting tertip eitmekle bu 
memlekette komünizmin önlenmeyeceğini geçmiş 
devirlerde gördük. Onun için Millî Selâmet Par
tisi... 

BAŞKAN — Sayın Abbas... 
İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Bir zaman

lar o mitinglerin kahramanı idin. 
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. BAŞKAN — Sayın Akbaş, verdiğiniz takri
rin çerçevesi içerisinde konuşmanızı rica ede'oe-
ğian. Yapıcı olun. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben yapıcı 'olmaya dikkat 'ediyorum. Değerli 
'arkadaşlarımın sözüne cevap vermeye mecburum. 
'Müsaadelerinizle konuşmamı yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz yeni Hükümet ola
rak, protokolünde ve programında,, yarım asırdır 
diyebileceğim Hükümet programlarının en yapı-, 
cismi getirmiştir. Bu 'memleketin geçmiş tecrü
belerine de dayanarak, (bu milleti, 'içine düşmüş ol
duğu maddî ve manevî buhranlardan kurtarmak 
için 'en yapıcı, en köklü 'ekonomik ve sosyal ted-
Ibirleri getirmiştir... 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — İcraata ka
lkalım. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Bugün ic
raat için zamana ihtiyaç vardı:-, onu da görecek
siniz... 

BAŞKAN — Sayın Albbas, Sayın Abbas... 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Öğrenecek

siniz nasıl memleket idare edileceğini. 
Değerli arkadaşlarım, biz... 

BAŞKAN — Lütfen mevzu dışına taşmadan 
cevabınızı verin, bu meseleyi bitirelim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın 
Başkan, müdalhale ediyorlar, evvelâ dinlemesini 
öğrensinler hatırlatınız da... 

BAŞKAN — Mevzu dışına sıkmayınız efen-' 
dini. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bugün memleketin içine düşmüş ol
duğu Ibuhrandan (kurtulmak için, çocuklarımızın 
yarın eşkiya, anarşist olmaman için yeni Hükü
met, ilkokuldan, lise son sınıfa kadar bütün mes
lek mektepleri de dahil -ahlâk.dersleri koyacağını 
programında getirmiştir. 

Sizin yıllarca istismar ederek vatandaşsın yap
tığı mektepleri -'açtık diyerek gider ayak kapattı
ğınız imam - hatip okullarının da bütün orta kı
sımlarını 'açmış, buna ilâveten... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, tavzihiniz bu mer
kezde olmayacaktı.-Eğer konuşma yacaksanız, tav
zihinizi izah -etmeyecekseniz sözünüzü kesiyorum. 
Rica ederim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Yine va
tandaşın kendi paralanyle bu gaye için yapmış 
olduğu mekteplerin de önümüzdeki ders yılından 

itJbaren açılacağını yine Hükümet programına 
(koymuş, gerekli tahsisatını koyarak önümüzdeki 
tedrisat yılından itübaren bunun uygulamasına 
(başlayacaktır. İşte bu sayede. . (A. P. 'sıraların
dan, «Hükümet programını açıklıyor» sesleri.) 

Değerli aıtkadaşlanım müsaade edin, biz sizle
ri diniliyoruz... (A. P. sıralanırdan, «Ne anlatı
yor?» -sesleri.) Bu sayede de, işte geçmişte mane
vî değerlerden mahrum olarak yetişen yavrula
rımız inşallah bu dersler sayesinde gelecek sene
lerde anarşik olaylara sebep olar: eşkiya olmaya
caklar. Mesele bu. 

Değerli arkadaşlarım, bu çırpmışlar artık yı
kılan ıbir binanın yıkılırken göstermiş olduğu gü
rültüden toaşka bir şey değildir.. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) Onu anlıyoruz, melalinizi. 

İMüllî 'Selâmet Partisi - Halk Partisi Hüküme
tinin samimî olarak yürütmüş olduğu, takibetti-
ği icraatının uzun ömürlü olduğu müddetçe ar
tık ıbir daha 'bu memlekette büyük kitlelere ken
dinizi kabul ettiremeyerek iktidara golemiyece-
ğinizin endişesi içerisinde olduğunuzu herkes bi-
liyoi1... 

BAŞKAN — Sayın Afbbas. -Sayın AUbas, şu 
İki kelime üzerinde duracaksınız. Onlar hakkın
daki sözünüzü -bitirin. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, yine ben bu kürsüde konuşurken 
hiçbir zaman (herhangi bir partiyi (önergemde de 
'belirttiğim 'gibi) veya Yüce Meclisin değerli üye
lerini kastederek 'bu lâfları söv-emiş değilim. Biz 
bu lâflarımızla, (bu memlekette yıllarca sağcı, sol
cu diyerek Ibu memleketin genç nesillerini karşı
lıklı biıfbirine kırdırıp, öbür tarafta rengini bel
li etmeyerek, renksiz zihniyeti bu milleti sömü
ren zihniyeti kastederek söyledim. Kim üzerine 
alırsa alsın... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ben hiçibir zaman yine muhterem ar
kadaşımın burada «Vaazı istihfaf ederek konuş
tu» şeklinde ben «vaaz» lâfını hiçibir zaman is
tihfafa da almadım ve alamam. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas. 

İlâ kelime hakkındaki sözlerinizi son cümle ola
rak bağlayın, kapatacağız efendim.. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, biz uzun vadeli köklü bir icraatın ya-
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pıcısı olarak Hükümet olmuş rki partiyiz. İnşal
lah 'bu iki partinin maddî ve manevî sahada ala
cağı 'köklü tedbirler sayesinde yapacağı dürüst 
icraat sayesinde artık bir daha bu memleketi 
12 Martın eşiğine getiren karanlık günlere gö-
türemeyeeeklerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Ta
mam, sözlerinizi kestim Sayın Afc'bas, buyuran. 

Sayın Mehdi Keskin, ibuyurun efendim. An
cak, çok rica edeceğim, bu mevzuu dalba fazla 
uzatmayalım, maddelerin konuşmasına geçelim, 
cevaplarınızı zalbitlara göre kısaca lütfediniz. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Millî Selâmet Par
tisinin 1 nci madde üzerinde konuşan sayın söz
cüsü, kürsüye 'geldiği zaman, meseleleri, (birbiri
mizi incitmeden, 'birbirimizi kırmadan halletme
miz gerektiğinden, 'gecen defaki müzakerelerden 
farklı ve güzel 'bir üslûp içerisinde ifade ettiler. 
Aslında Adalet Partisi grupu sözcüleri de bu ka
rarın içerisinde idiler. 

Bendeniz de 2 nci maddede görüşmemi ya
parken, insaf sahibi herkesin, Cumhuriyet Halk 
Partili ve diğer partili arkadaşların da kaibul 
edecekleri şekilde kırıcı olmamaya azamî dikkat 
ve itinayı göstererek, hakaret edici, tahkir edici, 
küçük düşürücü hiçibir (beyanda bulunmadan, sa
dece Millî Selâmet Partili arkadaşlarıma aynen 
şunu söylemiştim: «Siz, Sayın Millî Selâmet Par
tili arkadaşlarım, Sayın Enbakanin, Sayın 
Millî Selâmet Partili Adalet Bakanının ve 
/birkaç sözcünüzün, Cumhuriyet Halk Partisin
den daha fazla komünist hamisi kesilmeleri, elbet 
sizleri dülhun ediyor •olmalıdır. Hepiniz bilir ve 
kaibul edersiniz ki, kim olursa olsun, fâni olana 
değil, hâki olana muhtacız. Bugün geçicidir, ya
rın ehedîdir. Her nefis ölümü tadacak, aslına 
rücu edecektir.» 

Bu sözlerimle sadece bazı 'büyük ve ilâhi 
sözlerin manalarını nakletmiştim. Buna uyup 
uymamak herkesin kendi kararma aittir. Hiç 
kimsenin kararma başkası müdahale edemez. 
Ama, bu sözlerim üzerine buraya çıkan sayın 
arkadaşım Abibas, aynen zabıtlara göre şu ifa
deyi kullanmışltır: «Zaten sizin burada sözcü 
arkadaşınız bol bol vazetti. Zaten siz, hep bu 
milleti vaaz ede ede kandırarak geldiniz. Artık 
ben gerçek mücadele yaparak geldim. Sizin sah
tekârlığınızı .gördüğüm için geldim. Evet, bi

zim gibi .gerçek manada inanmış insanlar olma
saydı, sizin 'gibi münafıklar...» vesaire devam 
ediyor arkadaşlar. 

Bu sözler üzerine, görenler, duyanlar Allah 
için söylesin, ne cevap verilebilir. Biz bu kür
süye gelip, kimlerin sahtekâr olduğunu ifade et-
medük. Kimlerin münafık olduğunu ifade etme
dik. Dedik k i ; «SaJhtekâr olan kendisini bilir, 
münafık olan da kendisini (bilir, Yaratan da bi
lir.» 

Değerli arkadaşlarım, kemali samimiyetle bu 
mukaddes çatının altında alınım dimdik ifade 
ediyorum ki, hepiniz gibi, 'bütün siyasî partile
re mensup hepiniz gibi ben de sahtekâr ve mü
nafık değilim. Eğer hâlâ bu kanaalt ve sözün
de İsrar öden arkadaşımız olursa, o arkadaşı
mız ıbu kanaatinde İsrar ettiğini söylerse, sahte
kâr ve münafığın ta kendisidir. 

/BAŞKAN -— Sayın Keskin, daha evvel tav
zih (yapılmıştı, size olmadığı söylendi. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, hana aidolmadığını tavzih ötmek .bir şey 
ifade etmez. 'Şöyle ifade etmez: Zabıt açıktır, 
«Adalet Partisi sözeüsü sen...» diye başlıyor. 
Sonra devam ediyor, diyor ki; «Meydanlarda 
(Sağcıyız) diye milleti aidata aidata .geldi Ada
let Partisi.» <(€. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Yalan mı?» «Doğru, doğru» sesleri.) 

Doğru... 
Kim geldi arkadaşlarım? Meydanlarda; 

«Sağcıyız, sağcıyız» diye diye buraya gelenleri 
millet 'biliyor. Siz de Ibiliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin... 
MEHDİ KESKİN '(Devamla) — Siz de bi

liyorsunuz Sayın .Cumhuriyet Halk Partililer. 
Siz de .biliyorsunuz, ama ortaklık helası tabiî öy
le diyeceksiniz, haklısınız. Meydanlarda, «Sağ
cıyız» diye diye geldiler diye Sayın Hüseyin 
Abbas'm hangi partiyi, hanıgi partinin yöneti
cilerini tarif eittiğini anlamayan kalmadı. Eğer 
anlamayan varsa, benim biv diyeceğim yok. Bu
nu anlamayan yok. Hangi parti «Sağcıyız» diye 
geldi meydanda. 

BAŞKAN — Sayın Keskin... 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Ben şim

di sözlerimi bağlıyorum. Sayın Başkanın taham
mülünü suiistimal etmemek için sözlerimi bağ
lıyorum. Yalnız son bir söz .söylememe izin veri
niz Sayın Başkan. 
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Bay Hüseyin Abibas, hiç bunları söylerken 
vicdanınız -sızlamadı mil Millî Selâmet Partili 
(muhterem arkadaşlarımız, vicdanlarınız sızla
madı mı? (O. H. P. sıralanndan 'gürültüler.) 

BAŞKAN —• Sayın Keskin, (Sayın Keskin... 
(C. H. P. sıralarından .gürültüler.) 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) ^ - Sizin milleti 
aidata aidata vicdanınız sızlamadı mı? (O. H. 
P. sıralarından gürültüler.) 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — •Mrdıtarem 
arkadaşlar, Halk Partili arkadaşlarım; «Vic
danınız sızladı ımı sızlamadı mı» 'diye size »ör
müyorum; biliyorum sizin sızlayıp sızlamadı
ğını. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar. ) 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim. 

IV - BAŞKANLIĞIN GENEL KUEULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULUNUN TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — Danışma Kurulunun, Cumhuriyetin 50 
nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hak
kında kanun teklifi görüşmelerinin tamamlan
ması amaciyle görüşmelerin devamına dair öner
gesi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çalışma saati
miz dolmuştur. Bu konu ile ilgili olarak Danışına 
Kurulunun bir önerisi vardır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
Af Kanunu teklifi görüşmelerinin tamamlan

ması amaciyle ve İçtüzüğümüzün 55 nci mad
desi gereğince görüşmelerin devamını saygı ile 
öneririz. 

Memduh Ekşi 
M. Meclisi Başkanı Y. 

C. II. P. Grup Başkanvekilleri 
İstanbul Erzurum 

Necdet Uğur Selçuk Erverdi 
A. P. Grup Başkanvekilleri 

Balıkesir Aydın 
Cihat Bilgehan Nakit Menteşe 

M. S. P. Grup C. G. P. Grup 
Başkanvekili Başkan vekili 

İstanbul Siirt 
Hasan Aksay Nebil Oktay 

D. P. Grup Başkanvekili 
Denizli 

Hasan Korkmazcan 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı ne
deniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; Is-
parta Milletvekili Süleyman D emir el ve 14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Konya 
Milletvekili M. Kubİlây İmer ve 3 arkadaşının, 
Genel Af; Ankara Milletvekili M. Kemal Erko-
van ve 2 arkadaşının, bazı suç ve cezaların affı 
hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu 
ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı sebe
biyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların 
affına mütedair kanun teklifleri hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişklikler hakkında M. Mec

lisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi: 2/123, 
2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 2/102, 2/124; C. Senato
su 2/72) (M. Meclisi S. Sayısı : 25 ve 25'e 1 nci 
ve 25'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 353) 
(Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi iktidarının imam - hatip 
okullarının orta kısmını kapattığını söylediler. 
Hâdiseyi tahrif ediyorlar. Bu hususta tavzih 
hakkımızı vermenizi rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, grup namına mı 
söz istiyorsunuz, şahsınız namına mı söz istiyor
sunuz. 

İHSAN TOKSARI (istanbul) — Grup adına. 
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BAŞKAN — Yalnız bu kelimeler üzerinde 
kalmak kayıt ve şartiyle; aksi takdirde sözle
rinizi keserim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

NEDİM KORKMAZ (Yozşat) — Grup adı
na yetkisi yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tavzih var efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN TOKSARI 
(İstanbul) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş
larım ; 

Sayın Hüseyin Abbas şu kürsüde, Adalet 
Partisinin iktidar devresinde imam - hatip okul
larının orta kısmını kapattığını söylediler. Bu 
arkadaşımız 1969'da milletvekili idi. Bizzat bu
rada idi ve kimin kapattığını son derece iyi bil
mesi lâzım. 

İmam - hatip okullarının orta kısmı bizzat 
12 Marttan sonra Nihat Erim Hükümeti devre
sinde kapatılmıştır; o zaman kapatan Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel'di ve bu hususta gensoru 
verilmiştir ve burada imam - hatip okullarının 
orta kısmının kapatılması bizzat Adalet Parti 
Grupu adına bile tenkidedilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tok
san. Sözleriniz... 

İHSAN TOPSARİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, Hüseyin Abbas Bey saatlerce konu dışına 
çıktı, tek kelime ile hemen kesmediniz. Ben daha 
cümlemi tamamlamadan... 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız rica 
ederim, Cümleyi tamamlayın bitirin. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Adalet 
Adalet Partisidir. «Her ile, 1 tane 'imam - hatip 
okullarının adedi 26 iken, bunu 73'e çıkaran 
Adalet Partisidir. «Her ile 1 tane imam - hatip 
okulu açacağız» diyen Adalet Partisidir; her 
türlü vicdan hürriyetini temin eden Adalet Par
tisidir... 

BAŞKAN — Sayın Toksan, Sayın Toksan... 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ama Hü

seyin Abbas, neden ikide bir burada 141, 142'yi 
savunurken buna dokunuyor? İçinde bir acı var, 
başka ithamlarla kendisini avundurmaya çalışı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Toksan... 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — İlk defa 

vicdanına karşı muhasebesini yapsın ve başka
sına bu şekilde iftira etmekten çekinsin, yakış
maz; bunu yakıştıramadım ve şurada Halk Par
tililerin kendilerini bol bol alkışlamasını, ken-
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dilerinin takdirine bıraktım, kinıin avukatlığını 
yaptığını da iyi gördüm. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hasan Yıldırım?.. (C. H. P. sıraların

dan «Vazgeçti» sesleri) 
Sayın Nurettin Yılmaz?.. (C. H. P. sıraların

dan «Vazgeçti» sesleri) 
3 ncü maddenin görüşmesi bitmiştir. 
Adalet Komisyonunun benimsememiş olduğu 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun be
nimsememe kararı kabul edilmiştir efendim. 
Madde Karma Komisyona gönderilecektir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — A ) Suçun işlendiği tarihte 15 

yaşını doldurmamış olanlar ve haklarında Türk 
Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri uygu
lananlarla uygulanması gerekenlerin 29 Ekim 
1973 tarihine kadar işledikleri suçlar için taki
bat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i ve 
mütemmim cezalarla, ceza mahkûmiyetlerinin 
bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedil
miştir. 

B) Halen Başbakan, Bakanlar Kurulu üye
si, Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili 
olanlar ile daha önce Başbakanlık veya Bakan
lık yapmış olanlar, bu af kapsamından faydala
namazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakerele
re geçiyoruz. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ya
sin Bozkurt, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Atagün; şahısları adına Sayın Hasan 
Yıldırım, Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın İhsan 
Ataöv, Sayın Enver Akova, Sayın Hayrettin Uy
sal söz almışlardır. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin 
Bozkurt, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT 
(Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Af Kanunu teklifinin 4 ncü maddesi, gerek 
komisyonlarda ve gerekse Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosunda, üzerinde en çok ko
nuşulan maddelerinden birisidir. 

Yüce Mecliste 2 bent halinde tedvin edilen 
bu madde, Yüce Senatodan da 2 bent halinde 
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kabul edilerek çıkmıştır. Maddenin (B) bendi 
Senatoda kaldırılarak yerine, ayrı ve yepyeni 
bir hüküm vaz'edilmiştir. Demokratik Parti 
olarak bu değişiklikte isabet görüyoruz. 

Bilindiği gibi, Yüce Meclisin kabul ettiği 
metnin (B) bendinde 15 yaş ilâ 18 yaş arasın
daki kimselerin her türlü suçlarında 18 senelik 
TDİI* indirim bahis konusu olmuş ve madde Mil
let Meclisinden bu şekilde bir hükümle çıkmış
tır. 

Yüce Senato bu yaş kategorisi için 18 sene
lik indirimde isabet görmeyerek, özel bir hük
mü çıkartmış, yerine başka bir hüküm getirmiş 
bulunmaktadır. 

Biz bu değişikliğin yurt gerçeklerine daha 
uygun olduğu kanaatindeyiz. Filhakika yurdu
muzda kanun tatbikatçıları ve ilgili herkesin 
gözünden kaçmayan bir husus vardır ki, o da; 
kan gütme, düşmanlıklar ve husumet sebebiyle 
işlenen cinayetlerin çoğu bu yaştaki, tâbir caiz
se, delikanlılara işletilmektedir. Ceza görmez 
düşüncesi ile, 15 yaşını ikmal eden çocukların 
eline silâh verilerek cinayetler işletilmektedir. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bunun acı ör
neklerini her zaman görmek mümkündür. 

Yasama Meclislerinin, Af Kanunu teklifi ve
silesiyle, bu yaştaki kimselerin daha çok hima
yeye mazhar görülmesinin kötü sonuçlarından 
zarar görecek olan yine toplumdur. 

Esasen, Ceza Kanununun 55 nci maddesi ile, 
15 yaşını ikmal etmiş, 18 yaşını doldurmamış 
olan kimselere 1/3 nispetinde indirim kabul 
edilmiştir. Kanun teklifinin 7 nci maddesinde 
esas ceza üzerinden iyi hal şartı dahi aranma
dan, 1/3 nispetinde bir indirim daha öngörül
müş olduğu cihetle, bu yaş şeridi içindeki suç
luların eczaları büyük bir indirime tabi tutul
maktadır. 

Sayın Adalet Bakanının beyanlarına göre, 
bu yaş katagorisinde gerek komisyonlarda, ge
rek yüce Meclislerde bu meseleler enine boyuna 
müzakere edilirken 27 senelik bir ceza hükmü 
ile karşı karşıya olan bir kimsenin bir gün da
hi hapishanede kalmadığı veya pek az bir müd
detle hapishanede yatarak çıkmasının mümkün 
ve muhtemel olduğu, ve bunun da topluma ya
rar değil zarar getireceği hakikati wrtada iken 
bunun aksini 'iddia etmek durumuna düşmüş
tür 
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Memleketimiz şartları yönünden, bu yaştaki 
kimselerin işledikleri cürümler için bu kadar 
geniş af getirilmestinin yarar yerine zarar geti
receği kanaatindeyiz. İşi muhatapları, mağdur
ları yönünden de ele almak gerek. Adam öldü
ren bir kimsenin hiç ceza görmeden elini, kolu
nu sallayarak toplumda dolaşması, hazmedile
mez, yeni yaralar açılmasına ve yeni düşmanlık
lara ve kan gütmelere yol açılacağından endişe 
etmemeye imkân yoktur. 

Ceza Kanunumuz, bu yaştaki suçlar için ölüm 
cezası yerine yirmi seneden aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezası kabul emetkle de, çok bü
yük bir indirim tanımıştır. Bu nedenlerle yaş 
şeridi için özel hüküm getirmeye bir zaruret ol
madığı kanaatindeyiz. 

Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü maddenin 
(B) bendi ile getirmiş bulunduğu, Hükümet 
üyeleri ile parlamenterleri af dışında bırakan 
hükmü, gönülden katıldığımız bir hükümdür. 

Demokratik Parti olarak yüce Meclise sun
duğumuz kanun teklifinde bu görüşü biz de dik
kate almış ve teklif olarak Yüce Meclise sun
muştuk. Hattâ 780 sayılı Af Kanununda da 
Başbakan ve bakanların görevleri sebebiyle iş
ledikleri suçlar af dışında tutulmuştu. Bu defa 
halen parlamento üyesi olanlar da af kapsamı 
dışında tutulmuştur ki, yeninde ve özlenen bir 
hareket olarak kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, parlamentomuz ve 
parlamenterlerimiz rejime karşı olanlar tarafın
dan her vesile ve her fırsatta yıpratılmak isten
miştir. Parlamentoyu ve mensuplarını küçük 
düşürmek için ne lazımsa yapılmıştır. Rejim 
düşmanlarına malzeme vermeyelim. Parlamen
tonun haysiyetini, mehabetini herkesten çok dü
şünmeye ve korumaya mecburuz. 

Biz şimdi bir af kanunu çıkartıyoruz; af bü
yüklüktür, af atıfettir, merhamettir deniyor. 
Şayet kendimiz için bir af getirirsek, aynı bü
yüklük ve fazilet iddiasında gönül rahatlığı 
içinde bulunmamız mümkün müdür? Hele Hü
kümet otoritesini temsil gibi çok önemli icra gö
revlerinde bulunan kişilerin işledikleri iddia 
edilen suçlardan dolayı haklarında düzinelerle* 
dosyalar tanzim edilmişse ve bunlar için yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması işlemleri sı
ra beklerken, biz Parlamento üyesi olarak, ya
rın kimi ve ne şekilde ikna edebileceğiz? 
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Parlamento üyelerinin hiçbir zaman affa 
müstehak olmayacakları iddiasında değiliz. Biz
den önceki .milletvekillerinin ve Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin aftan yararlanmaları, elbette 
yerinde ve makuldür. Ancak, Hükümet üyesi 
olarak ve Parlamento üyesi olarak kendi suçla
rımızın affı için parmak kaldırırsak, «Kendi 
di kendilerini affettiler1» itham ve .töhmetinden 
ebediyen kurtulmamıza imkân göremiyoruz. 
(A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo1» sesleri). 

Halen milletvekili ve Senato üyesi olanlarla 
Başbakanlık ve Bakanlık yapanların suçlarını 
affetmeyelim. Böylece, daha çok alnımız ak ve 
başımız dik olur. «Demokrasi fazilet rejimidir» 
sözü daha büyük anlam kazanır. 

Biz grup olarak, Cumhuriyet Senatosu met
ninin kabulü yönünde oy kullanacağız. 

Demokratik Parti adına hepıinize saygılar su
nar, teşekkür ederim. (D. P. sıralarından alkış
lar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boz-
kurt. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 
Atagün, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Adalet Partisi Grupu adına, 4 ncü madde 
hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. 

Adalet Partisi Grupunun niçin Cumhuriyet 
Senatosu metninin kabul edilmesini arzu ettiği
ni, bir politik açıdan değil, bir hukuk ve aıdalet 
açısından kah etmek gayreti içerisinde buluna
cağım. 

Bu "kürsüye gelen konuşmacı arkadaşlarımız, 
daima kanunların yapımında ve şu af kanunu
nun çıkması için gösterilecek gayretin, âdil öl
çüler içerisinde olmasını ifade etmişlerdir. 

Bendeniz şimdi, Millet Meclisi metni kabul 
edilirse; bu âdil ölçülerin dışında bir kanun 
çıkartmış olduğumuzu, çıkaracağımızı güzleri
nizin önüne sermek istiyorum. 

Adalet Partisi Grupu, 4 ncü maddenin birin
ci metni olan, 15 yaşına kadar olan gençlerin 
suç işlemesinin affa tabi olması, • taraflısıdır. 
Adalet Partisi, Senatonun ve Meclisin getirmiş 
olduğu 4 ncü maddesindeki (A) fıkrasına ayniy
le itibar etmektedir. 

Yalnız, (B) fıkrası kabul edildiği takdirde, 
büyük haksızlıklara sebebiyet vereceği; yani 
bir gün farklı doğan kişiler arasında aynı suçu 
işledikleri takdirde., affın bu şekilde çıkmasıy-
le çok gayriâdil bir sonuca varılacağını göz-
önünda bulundurduğu için, bu (B) fıkrasının 
metinden çıkarılmasını istemiştir. Bunun yeri
ne, parlamenterlerin ve başbakanlık veya ba
kanlık yapmış olan kimselerin af kapsamı dışı
na alınmasını da önigörımiştür; bu savunmayı 
Mecliste yapmıştır, Senatoda bu metin bura
dan geçmiştir. 

'Muhterem arkadaşlarım; ceza kanununun 
tatlbikatını yapmamış olan arkadaşlara, şu me
tin kabul edilirse, ne gibi haksızlıklar alacağı
nı, madde metinleri okumak suretiyle arz ede
ceğim. 

Biliyorsunuz, kaıbul ettiğiniz 1 nci maddede 
12 senelik bir affı sağladınız. 2 nci maddede 5 
senelik bir af sağlamış oluyorsunuz. 5 senelik 
maddeye giren Türk Ceza Kanununun 495, 496 
ve 497 nci maddelerini lütfen açmanızı rica 
edeceğim. Türk Ceza Kanununun 495 nci mad
desinde, farz edelim ki, Denizli'den bir banka
nın parası Aydın'a giderken 3 kişi tarafından 
soygun suretiyle alınır. 'Biri silâhlı iki tanesi 
silâhsız olmak üzere 3 kişi önüne çıkar ve bu 
parayı soygun suretiyle alırlar ise, 18 yaşını bi
tirmeye bir gün kalmış olan kişiyle 18 yaşını bi
tirmiş 19 yakında olmuş iki kişi arasında, 18 
yaşını bitirmemiş kişinin elinde silâh olduğu 
hakle, bakınız şu kanunu tatbik ettiğiniz za
man ne kadar 'gayriâdil bir netice doğacaktır. 

•Muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanu
nunun 495, 496 ve 497 nci maddesi gereğince 
•silahlı ve üç kişi oldukları için bu kişilere tak-
diren 24 sene ağır hapis cezası verilecektir. Bu 
ceza 20 seneden aşağı olamaz. 24 sene hapis ce
zası verildiğini kabul buyurun. 18 yaşını bitir
memiş kişi bu kanundan değil, Türk Ceza Ka
nununun 55/3 fıkrası gereğince yaşının küçük
lüğünden dolayı istifade edecek, cezanın 1/3'i 
indirilecek geriye 1G sene cezası kalacak. Bu 16 
sene ceza, eli silâhlı 18 yaşındaki kişiye aittir. 
Diğer iki kişinin, eli silâhsız olan kişilerin ce
zası da 24 sene olarak kalacaktır. 

Şimdi 24 sene cezaya mahkûm olan iki kişi
nin - kabul buyurduğunuz 2 nci madde gere
ğince 495, 496 ve 497 nci maddeler gereğince -
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cezalarından 5 senesi, indirilecek, geriye meş-
ru,ten tahliye hariç 19 yıl hapis cezası kalacak. 
{Bunlar 19 sene ağır hapis cezalını yatmak mec
buriyetinde kalacaktır. Halbuki bu 18 yağında
ki delikanlının şu maddeden istifade etmek su
retiyle 16 sene hapis cezaısurdan. 18 senesi indi
rilecek; bir gün dahi hapis yatmayacak iki se
ne alacaklı kalacak. 

•Binaenaleyh, ben şunu söylemek istiyorum. 
Türk Ceza Kanunu yaştan dolayı zaten bir in
dirme yapmışken aynı fiili işleyen kişiler ara
sında çok küçük bir yaş farkından dolayı bu 
kadar gayriâdil bir hüküm getirmenin ben ada
letle bağdaşır tarafını görmedim ve grupurn da 
bunu görmediği için bu madde metninin metin
den çıkarılmadı ve Senato metninin kabul edil
mesi lehinde oy kullanmalım gerekliği inancı 
içindeyiz. 

İkinci meseleye gelince, sözümü uzatmak is
temiyorum ; burada önerdiğimiz ve Senatonun 
da önerdiği ikinci husus şudur : «Halen Barba
kan, Bakanlar (Kurulu, üyesi, Cumhuriyet Sena-
itöisu üyesi ve milletvekili olanlarla daha. önce 
'başbakanlık veya bakanlık yapmış olanlar bu 
•&î kapsamından faydalanamazlar» deniyor. Zan
nediyorum ki, burada da bir hata mevcut. Bu 
-af kapsamından değil, af kanunundan faydala
namazlar olması gerekir. Ben Senatonun deği
şik metnine de baktım, kapsam değildir kanun
dandır, metin de yanlıştır. 

Muhterem milletvekilleri, geçmişe sünger 
^çekelim derken sünger kendisini de temizleye-
mez. Bu demokratik rejim, içerisinde Parlamen
tonun ne kadar yara aldığı hepimizce malûm 
ve müsellemdir. Şu ortam içerisinde Parlamen
toyu, Parlamento üyelerini ve geçmiş bakan
ları da ne kadar şaibe altında bulundurdukları^ 
neler söyledikleri malum ve müsellemdir. 

Adalet 'Partisi Grnpu adına istirham ediyor 
ve diyoruz ki, bugünkü milletvekilleri ve sena
törler ile, bugünkü bakan, başbakan ve dünkü 
'bakanlar ve barbakanların sureti kat iyede af 
kapsama, dışında kalmaları memlekette hür de
mokratik rejime ve Parlamentoya itiıbar getire
ceği nedeniyle affın dışında kalmasını talebetti
ğimizi arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
'(>A. P. sıralanırdan alkışlar) 

'BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Ata-
gün. 
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Sayın Yasin Hatiboğlu, buyurunuz. 
M. S. P. GBUPU ADINA YASİN HATİB-

OĞLU (Çorum) — 'Muhterem Başkan, Yüce 
M'oel'isıjn değerli üyeleri; 

Yüce Heyetinizden sadır olan karar, Yüce 
Senatoda değiştirilmek suretiyle yenliden hu
zurunuza gelmiştir. Muhterem Senatonun Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda değiştirmeye 
•esas alınanı gerekçe mühimdir. Bu yönden bu ge
rekçedeki tutarsızlığı iki cümle dlö arza çalı
şacağım. 

«Metni, savunan Adalet Bakanının da üyesi 
okluğu Hükümetin programında 18 yaşındaki 
•gençlere oy hakkı verilmesinin 'gerektiği ve 
anılanların böyle bir erginliğe ısiakilboldukları 
yolundaki görüşler ile tam annen tem 'görüşler 
ürerine tanzim edilmiş bulunmaları» 'gibi bir 
ifade kullanılmıştır. Demek isteniyor k i ; «18 
yaşındakileri ne diğer yaşla ıdalklnden .ayrı bir 
indirim tatbik ederken takiıbettlğ'ln'ız. 'gerekçe 
yanlıştır» diyor. Zira, madem ki, 18 yagmdakile-
ı-ine oy hakkı vereceksiniz; oyun nerede, nasıl 
kullanılacağını temyiz ve tefrike yetkili, bir 
saham suç. işlerken de faruk ve mümeyyiz 
olmaması imümkim değildir, demek ister ge
re kçüde. 

Ancak, 'büroda bir fark var. Birisinde 18 
yaşını idrak söz konusudur, öbüründe 18 ya
şını ikmal söz konusudur. 'Oy kuliaudbiurn&yi 
iiçrn 18 yaşını ikmal «tmiş olması gerek; fazla 
indirimden kstifade edebilmesi için 18 yaşını 
ikmal etmemiş olması ıgeı.'dk. Bu aradriki farkı 
belirttikten sonra )bu {bölumden geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Senatoda 
kabul edilen hususlardan biriri, de; Bakan
lar Kurulu sayın üyeleri ile Parlamentonun 
sayın üyeleri af dışı bırakılmak istenir. Millî 
Selâmet Partisi olarak buma biz de İka t ıh vız; 
ancak, madem ki, Hükümetimizin vücudu, ma
dem ki, -Hükümetin programına dereetfiği hu-
nusırdarda esas alınan görüş iç huzuru temin
dir; o halde vatan sathında iç. huzuru temin 
için.'evvelâ Parlamento içindeki iç huzuru te
mine mecburuz, (A. P. sıralarından «Erba-
ıkan'datıbahset» sesleri.) 

Muhterem, arkadaşlarım, Sayın Erbakam'ı 
•söz ıb cin d en d aka iyi tanıyorsunuz, daha iyi bi
liyorsunuz. O balkımdan, o konuda fada ıbir 
şey dcmiyeeeğim. Kişileri yüzüne karşı med'lı 
caiz değildir. Bu küpe ola... 
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Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Par
tisi olarak ıbiz sadece kemdi grupunıuzu biliyo
ruz. Başka bir grup d'a,, bu konuda bizi ilgi
lendirmiyor. Aslında, ıgerek Anayasanın siyasî 
partilere verdiği hürriyet ve gerekse siyasî 
partilerin diğer birinin', yekdiğeriıne göster
mesi gereken nezaket kaideleri onu icaibettirir 
ki, bir partinin; Ib.aşlka bir parti .grubu için
deki insanların fiilleri ile teşhir niteliğinde 
meşgul olmasın. 

•Bu sebeple biz dokunulmazlıkla'nnm kaldı
rılması talebedilen millebvelkilleriniii hangi 
suejlaııdaıı dolayı dosyaiı olduklarını burada 
anlatacak 'değiliz. Zaten gerek Sayın Senato
nun Anayasa ve Adalet Komisyonumda ve ge
rekse af kanunu teklifinin tümü üzerinde ya
pılan görüşmıeılerde (bir slogan halinde söylene-
geldi; «Sayın Erba.kan'm otuz küsur dosyası 
vardır,» içliye. Şimdi soralım. Bir suali mu-
Ikadderdir bu: Hani 163 ncü maddeye .karşı 
değrilldik? Hami 1:63 ncü maddeyi aifediyor
duk? .Sayın Erbaltian'm dosyalarının tamamı 
163 ncü maddeyi ihlâldir, ihlâl iddiasıdır, da
ha doğrusu ve .geçmiş iktidarların devrinde vâ-
fei isnatlardır. Hani 163'e karşı değildik! 

Biz Millî Selâmet Partisi Grupu olarak bi
liyoruz ki, gnıpoımuzun içinde eğer dosyaiı var
sa, mutlakıa 163, olsa olsa 6187'dendiir.ı Yü
ce iSenatonun Sayın Anayasa ve Adalet Komis
yonumda bir üye Hükümieti sıkıştırdı. «Dosya
lar kimlerin; suçlar nelerdir? Bilmek is'tıiyo-
(ruz.» dediler. Hükümet mecburiyet taıMında 
anlattı. «Selâmet Partisinden §u kadar üye
nin 163Uİ ihlâlden - ben artık söylemiyeyim -
falan partide de şu üyemin dolandırıcılıktan 
ve evrakta sahtekârlıktan dosyası var.» dedi. 
Biz Millî Selametçi oiaralk, şükür Allah'a, yüz 
(kızartıcı suçlardan dosyalarımız mevcut 'değil: 
Binae/aaleyh, 163 ncü maddeden miahkemeye 
igitme.k de şereftir, (gider orada inandığımız 
şeyi gayet rahat müdafaa ©deriz. Yerilen hük
me boynumuz eğridir, kıldan incedir; (ama inan
dığımız davanın müdafaası zımnında boynumu
zu koparacak ne çelik el, ne de ikesecck bir kı
lıç yoktur. (M. İS. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem uıfoadaşilıarım, bu fakir Milletin' 
'Meclisinde; ıgeçmişıi zabıtlardan ve tarihten 
öğreniyoruz, gönül isterdi ki, siyaısîlerin affe-
dilmenıesi konusu hususunda bir içtihat bulun

sun, bir örneik budunsun. Meselâ falan zat ya
lçınlarına temin 'etti iddasıyle ımelûf iken açı
lan soruşturmaya müspet oy kullanılsın, bugün 
•de emsal olarak bize gösterilsin istenirdi. Ama 
bu emsalden hepimiz mahrumuz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sen bir 
soruşturma daha taçtır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bunların af
la ne alâkası var? 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — O ba
kımdan, siyasîlerim af dışı bırakılmasını iç hu
zur yönünden faydalı ve huzurlu bir teklif gör
müyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir sayın sözcü 
«Millî iSdlâmet Partisıinim âdetidir, istismar ile 
ıgdlmiştir» buyurdular ve 85 tane kilise açtık-
lamnı iddia etmişiz, bilmiyorum, kaç tane aç
tılar 'kapattılar bilemem. Ancak 72 tane imamı 
hatip dkulunu (kapattıklarını Hüseyin Abbas 
kardeşimiz biliyor, millet de bildiğini 14 Ekilm-
ıde tevsik .etti. 

Muhterem arkadaşlar, .«Milleti daimla kan
dırmak mümkün değildir,» buyurdular. Elhaik, 
doğrudur; 14 Ekim bunun ıcn güzel delilidir. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Yalanın bu ka
darı da olmaz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devlamla) • — Muh
terem arkadaşlar, bir kere bugün kürsüye 
çıikarken tatlı ıkonuşm/ak mecburiyetinde oüıdıı-
ğumuzıı belirtımiş'tik. .Sözümden döınımenıiendıı 
gayreti içindeyim. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Acı ko-
nıışsan ne olacak? 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bir A. P. sözcüsü ıfcardeşi-
ımiiz «125, 126 ve 127 nei maddeyi Millî Selâmet 
Paritisi ile ortağı Cumhuriyet Halk Partisi 12 
yıllık indirime tabi tutmuştu, biz lütfedip beş 
yıla getirdik» derler. Bilmiyorum arfcadaşı-
anız .acaba hukukçu mu değil mi? Mazur gör
sünler 'ben Ikendi mesleklerini biilmiediğim için 
böyle söylüyorum. Biz, 125 nci maddeyi açıp 
bir bakalım; 125, 126 ve 147 nci maddenin tes
pit ettiği ceza idamdır. ISo.narım size idanı-
ıdam isüre indirmek mümkün müdür? 

MEHMET ATAGÜN (KırklareHi) — Tabiî 
yaşla ilgilidir... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Süre 
indirmek mümikün değildir, Cumhuriyet Halk 
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Partisi ve Millî Selâmet Partisi 12 yıllık indi-
1*10116 tabi kıfljmıami'Ş, cezaların tahvili kısanın
da bunu ımütaiaa etmiş, verilen ceza idam oldu
ğu için 30 yıla talhvil edilmiştir.' Ve bir indi-
trim de yoktur. 

Muhıtereim arkadaşlarım, diğer bir konu 
da, Sayın İmer kardeşimiz Demokratik Parti 
Grupu adına kendileri imza koydukları teklifi 
ilütfen bir kere daha .okusunlar, genel indirim
leri beş yıldır. 163 ncü maddenin 1 inci fık
rası iiki ilâ yedi yıllık ceza ıtayin 'eder, 5 nci 
fıkrası buradadır, '«neşren ibu fiili işlenımaş ise 
üçtebirden yarıya kadar .artırılır,» der. 7'nin 
yanışı 3,5 yapar ve 7 üzerine ilâve ©derseniz 
10,5 yıl yapar. Hesabı burada, madde 'veriyo
rum 163/1, 163/5 ve bir de Sayın İmer'in tek-
lliifinkı 1 nci maddesinin (c) bendidir. 

'Muhterem arkadaşlarıtm, yukarıda 'arz et
tiğim sebeplerden dolayı, iç huzurun temini 
zumnmda biz bu maddeye müspet oy vereceğiz. 
Adalet Komisyonundan ıgeçtiği şekilde oyla
yacağız. Üzerindeki şümul tarihine de evvel
ce 1 nci madde dolayısiyle mâruzâtta bulun-
ımuştuk, fazıla 'vaktıiniizi israf edecek değilim. 

Muhterem Başkana ve Yüce Heyete hür-
Imetleriimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini .Bayın Ha-
rtiboğlu. 

Sayın Bahatün Karakoç, buyııruaiîîLz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BAHATTİN KA
RAKOÇ (Diyarakır) — Sayın Balkan, değerli 
miletveikilleri; 

Genel af teklifinin Yüce Meclisinizce kabul 
ediflen 4 ncü ımaddesi, Cumhuriyet Senatosu 
tarafından <geniş çapta değiştirilerek »madde
nin (B) fıkrası tamamen ımetindeını çıkarılmış, 
onun yerine yeni ve başka (mahiyette bir (B) 
fıkrası metne ilâve edilmiştir. 

Böylece, Yüce Meclisinizin 15 yaşından bü
yük ve fakat 18 yaşından küçük gençler içki' 
öngördüğü 18 yıllık af, Cumhuriyet Senatosun
da 'muhalefet partilerinin oyları ile bu gençler
den esirgenmiş, diğer taraftan maddeye ekle
nen (B) fıkrası ile hailen Başbakan, Bakanlar 
ıKurultı üyesi, Cumhuriyet Senatosu üyesi ve 
{milletvekili olanlar ile daha ünce bu görevde 
bulunmuş olanlar af kapsamı dışına çıkarılmış
tır. 
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Hemen arz «deyim iki, biz Cumhuriyet 
Halk Partisi' olarak söz konusu değişikliğini 
(karşısındayız. Şimdi ben Cumhuriyet Halik 
Partisi Grupu adına değişikliğe ımesmet olan 
iddialara değinerek nıiçin bu değişikliği benim
semediğimizi ve neden maddeırn Yüce Meclisi
nizce kabul edilmiş olan seklini, daha uyguıni 
bulduğumuzu gerekçeleriyöJe arz ve izah etmeye 
çalışacağım. 

Değerli millet vekilleri; gençlik, insanın her 
türlü tutum ve davranışında aşın ölçülerin hü-
Iküm sürdüğü bir çağdır. Henüz hayat tecrü
belerinin törpüleyeimcdiği, :gem vurulmaımış ar
zular, en olmaz düşünceleri hakikat <gı:ib;i gören 
bir hayal gücü ve bir daha hiçbir zaman sahip 
olunamayacak zenıgin bdr enerji, .bütün 'bu aşırı 
'güçlere karşı da henüz tam teşekkül etmemiş 
zayıf bir irade gençliğin doğal ve ayrılamaya
cak özelliklerindendir. Bütün bu özellikler top
lumun bozuk düzeni içinde istismar konusu ol
duğu vakit gençlerin suçlu duruma düşmeleri 
(kendileri için kaçınılmaz olur; Adlî arşivler 
araştırılırsa g-örüleeektir ki, tahrik unsurunum 
en fazla yer aldığı suçlar gençlerin işlediği 
suçlardır. Bunun böyle olması da doğaldır. 
Çünkü gençler özellikleri .gereği, tahriklere1 

daha kolaylıkla kapılırlar. Öldürülmüş baba
sının veya dedesinin intikamını almaya sevk edi
lenler .gençlerdir. Kurnaz şebeke reisleri tara
fımdan uyuşturucu madde kaçakçılığı ve hır-
sızlik ıgilbi suçlara sevk edilenler gıençlerdir. 
Resmî sıfat ve ajanlar tarafından komünist ve 
anarşist eylemlere itilenler gençlerdir. İşle-
jdilkleri suçlarda bu derece geniş çapta tabiatın, 
çevrelerinin, toplumun, kötü yönetim ve bozuk 
düzenin etkisinde kaılasnı gençlere karşı bira,z 
claha müsamahalı davranmanın gereğini red
detmeye imkân var mıdır ? 

Gençlere karşı af vte ceza konusunda biraz* 
daiha müsamahalı davranılması hem ceza mev
zuatımızda kabul edilmiştir, hem de kaimu oyun
da yerleşmiş bir gelenektir. Bütün ceza ka
nunları gibi bizim Ceza Kanuınumuz ıda işlediği 
.suçlarda gençlerin sorumluluğunu sınırlı (tut
muştur. Kamuoyunda iısie, af ve küçük -

.lüık kavramları bir birinden ayrılmazlar. 
Halk dilinde yerleşmiş bir söz vardır: 
«Küçükten kusur, büyükten af >x diye. Bu 
sözle anlatılmak istenen gerçek, gençlerin her-
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kasten önce ve herkesten çok affa lâyık oldu
ğu gerçeğidir. 

Şdimdi, suçluluklarında tabiatın, çevreleri
min, toplumun, kötü yönıetijm ve bozuk düze
nin ıgeniş 'katkısı bulunan ceza mevzuatı tara
fından sorumlulukları sımrlandırılmış olan ika-
(nıüoyu tarafından affa daha çek tmüstehak: ka
bul edilen gençlere karşı biraz dahia fazla affı 
öngören teklife hangi gerekçelerle karşı çıkı-
lalbilir? Ama -değerli milletvekilleri, genel af 
(teklifinin parlamentoda aktüel bale ıgeidiği 
günden beri ber çeşidini bol, bol dinlediğimiz 
(komünist edebiyatı bu konuda <da karşımıza 
'çıkarılmıştır. 

Saym Jandarma Genel Komutanına karşı 
suiıkaSte kalkışanların bu .madde ile kurtarıl
mak istendiği, bu madde ile (komünist ve asnıa.r-
şist eylemlere kalkışanların hıiım'aye edilmek 
istendiği dddia edilmiştir. 

Değerli imfletvekillem... 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Parlamen

terlerle ne alâkası var ? 
BAHATTİN KARAKOO (Devamla) — An-

lıyamadım da nıe diyeceksiniz diye bekliyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Devam et, devam eıt» 
sesleri.) 

Değerli imilletvekilleri, bu kürsüden müta-
addit defalar söylendi; cezaları affetmdk suçu 
bhıi'aye ve teşvik etmek demek değildir. Mu
halefet gruplarına soruldu, biz fikir suçlarını, 
'kitap tercüme edenleri, bozuk bir -düzen ve be
ceriksiz bir yönetimin suça ittiği gençleri af
federken komünizmi himaye ve teşvik eder sa-
yıüırsak aynı mantık gereği katilileri, hırsızları 
ve dolandırıcıların affını öneren muhaleıfet 
grupları da bu 'kimseleri himaye ediyor sayıl-
ımazlar ımı? Halbulki biz muhalefet -grupları da 
dahıil Parlamentonun bütün sayın üyelerini böy-
-el -bir himaye hareketinden elbetteki tembih 
ederiz. Fakat muhalefet mensubu arkadaşla,-
nmız lütfetsinler de bizleri de Ikömünıizmi hi
maye etmek suçundan tenzih buyursunlar. 

Fikir suçlanın affediyoruz diye bize bu 
kürsüden «vatan haini» diyen muhalefet men
subu arkadaşlar oldu. Bu noktada bıir hatıra
yı .tazelemek isıterim. Bu memleketin en bü
yük komünistini affedenler halen «'komünistle
ri affediyorsunuz ( diye bize hücumda bulunan 
sayın Adalet Partisi mensubu, Demokratik 

Parti mensubu arkadaşlarım, bunun ise ev
velleri eski Demokrat Partililerdir., Bu mem-
leJketin en büyük konünilsti Nazım Hikmet 
Ran'ı sizin murisi evveliniz eski Demokrat Par
tililer affettiler. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Kaç se
ne kalmış, kaç sene yatmış?.. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Eğer, 
(bu bir vattan İhaneti idiyse, sizlere sorarım; 
şimdi onlara bağrınızı açmış, onları bağlınıza 
basmak için niçin yarışıp duruyorsunuz ? Va
tan hainlerini bağrınıza basmazsınız. Onun için 
de inanıyorum ve biliyorum ki bu şekilde 141, 
142 inci ımaddeden hitap tercüme edenleri, fi-
fkir suçu işlemiş olanları biz affettiğimiz ziaman 
Ibize vatan haini dediğiniz de samimî değildir. 

Biz diyoruz iki, bu gençlerin suçlu olmala-
rnnda içinde yaşadıkları ortamın ve .gençlikle
rinin, özellikle suç tarihindeki bozuk düzen ve 
beceriksiz yönetimin kusuru vardır. Yönetim-
doki kusurlu o zamanın iktidarı ve şimdiki ana-
muJhalefet partisi olan Adalet Partisine 'kabul 
lottinmek mümikün değildir. Bu konuda bir iza
hatta bulunan, Af Kanununun bundan önceki 
müzakeresinde izahatta bulunan Halk Partili 
ibir arkadaşım bu konuya değinerek, Adalet1 

Partisi yönetiminin bazı gençlerin suça itilme-
sindeki kusurlarını belirtmek üzere söylemiş 
bulunduğu; Adalet Partili .arkadaşlarımın da 
bu suça 'katkısı vardır, onlar da suçiudurlar 
şeklindeki söze Sayın Demire! büyük bir hid
detle fcarşı çıkmış ve o sırada, siz kim oluyor
sunuz, bu •memlekette suçu ve suçluyu ancak 
hâkimler tespit edebilir. Bu yetki tarafsızı 
müstakil Tüıfc hâkimine aittir. Siz bumu na-
isıl söyîeyebiliyo-rsunuz ? Demişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karakoç 2 dakikanız 
var -efendim, cümlenizi onla göre bağlayınız. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — 
Bunları duyanken gerçekten sevinmiştim. Hâ-
ikimlerin yetkisini hâkimlere bırakıyor, hâikiım-
leıin bu yetkisine saygı gösteriliyor diyor. 
Meğerse aldaınmışım. Biraz sonra Sayın De-
mıirel söylediği sözle göstermiş oldu ki, arika-
-daşımın elinden o yetkiyi, gerçek sahibi olan 
hâkimine teslim etmek/için değil, tkendisi kul
lanmak için -kapıvermiş. Cumhuriyet Halk 
artisıi sıralarına döndü Ve «Suçlu sizsiniz,» de
di. Hiçbir hâkimin sahip olamayacağı (mağ
rur bir eda ve tavırla,.. Hani yetki hâkimindi? 
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Müsaadeimiale Adalet Partili arkadaşilarınıa 
bir soruyu soranalktan kendimi alamayacağım. 
Bu ;koııuda herhangi bir kusurları, kabalıatle-
ninin olmadığını iddia >eıdıip duruyorlar, sorum
luluklarının olmayacağım soyuluyorlar. Şimdi, 
şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum: 
Petrol .üreten Arap üikelemnin petrolle yaptı
ğı zamların dkonoımimizıe yansımasundan 3,5 ;ay-
İı!k Ecevit Hükümeti sorumlu tutulur da, Ada
let Partisi yönetimind/en önce mevcut olmayan 
•ve Adalet Partisi yönetiminden sonra artadan 
ıkal'kan amarşilk eylemler ve komünizm faali
yetlerinden Adalet Parltisiınin sorumlu olacağı 
vıe kusurlu bulunduğu nasıl reddedilebilir? 

BAŞKAN — .Sayın Karakoç, vaktiniz dol
muştur efendim. Cümleniz,! bağlayınız. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Defamla) — 
'Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteyken ko
münistleri himaye ediyor diye sorumlu tutul
muş... İktidarda iken sorumlu tutulur. Sene
lerden ibıerti hızla yükselen fiyatların 3,5 ay için
de hızını kesemedi diye sorumlu tutulur. Pe-
(ki 'Sayıcı Adalet Partili arkadaşlarım, sizler 
ttiıe zaman sorumluluğunuzu idrak edecıeksiniz ? 
Sayın Demire! «Eeevit Hüiküme!ti 3,5 ay içeri
sinde .niye her şeyi hatırlamadı» diye, «Bece
remeyen gider, yerine becerenler ıgelir» dıiyor-
lar. Saym Demıirıel hu düşünceye ulaşmakta 
oldukça geç kalmış sayılımazlar mı? Eğer bu 
ısözlerinl 12 Mart Muhtırasından önce hatırla
mış olsalardı, ne bugün sizden af dileyen genç
ler af dileyecek duruma düşerdi, ne de Türk 
idemoikrasıisi buzdoia'bına kaldırılırdı. (Gürül^ 
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kaırakoç, çok rica ede
nim efendim. Vaktiniz doldu. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — 
Gönçler konusunu geçeceğim. Sayın Başkan 
^hatırlatıyorlar, pek vaktim kalmamış. Bu 
yönden üzeninde durmayacağım. Maddeye ek
lenen yem fukra ile parlamenterlerin af dışı Ibı-
^aikılmış olması konusunla geliyorum. 

Yüce Senatoda kabul edilen bu fıkranın 
onu kabul eden unuhalefet grupla;rmoa ileri 
sunulan gerekçesi şudur: • 

Parlâmento üyeleri aftan yararüıanırlarsa 
onların bctzı fiilleri ibaikkmda takibat ve tah
kikat yapmak imkânı 'kalmaz. Parlamenterler 

7 . 5 . 1974 0 : 1 

.töhmet altında 'bırakılmış olur. Oysa ki,.... af
fedilmemelidirler iki, takibat ve talhıkikat yü
rüsün, parlamenterler Iberaat etsinler, hâkim 
kararıyla aklansınlar. Geırçiek bu. 

Değeri^ milletvekilleri, fbu gerekçeyi okur 
ve dinlerken zihnime takıllımış olan bir soruyu 
huzurunuzda gerekçe sahipleriinıe yöneltmelkteıı 
•kendima alamıyorum. Yüce Parlamentoda ısuç-
'lu olmadığını ispat etımek, aklanmak için ha
licim hükmüne ihtiyaç hisseden sayın üye veya 
üyeler mi vardır?.. 

BAŞKAN — Sayın KJarakoç, lütfen cümle
nizi bağlayınız efendim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — 
Yüksek imüsaadenizlıe söylerimi bağlıyorum. 

Sonuç olarak, bu değişikliğin her ikisine 
de karşıyız. Gençlerin 18 yıllık affa müstehak 
olduğu kanaatindeyiz. Gençlere hiddetılonin-
den dolayı hâzı kimseler bu iaffı gençlerden 
'esirgemiş olabilirler, ama biz bunun karşısın
dayız. Parlamenterlerin affedilmesi gereği ikar-
ışısındayız, Çünkü, affiedilmem'elieırıini isterlerken 
samimî değildirler. Aslında, aklanmalarını te
min etmek için değil, karalanmalarını sağla
mak, Meelisin çalışmalarını sabote etmek, böy
lece bugünkü iktidarın millete 'hizmet götür-, 
meşini 'engellemek için bıı hükmü getirmek is
tiyorlardı. Bu yüzden buna karşıyız. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Adalet Bakanı, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millet .Meclisinde kaibul etmiş olduğumuz 

kanun teklifinin 4 ncü maddesinin (A) bendi, 
15 yaş ile 15 yaşına kadar olan küçüklerin ta
mamen affını, (B) bendi ise, 15 yaş ile 18 yaş 
arasındakilerin cezalarından 18 yıllık indirim 
yapılmasını öngörüyordu. Bu madde Senatonun 
Komisyonunda (B) bendi açısından değişikliğe 
uğradı, değişikliğe uğradı diyorum, çünkü, Mil
let Meclisinde kabul edilen (B) bendindeki muh
teva çıkarıldı, onun yerine bakanlar, başbakan
lar ve parlamenterlerin aftan istisna edilmesiy
le ilgili hüküm getirildi, konuldu. 

Biz, Senatonun Anayasa ve Adalet Komis
yonunda yapılan bu değişikliğin komisyon met
nini, gerekçe metnini okuduğumuz zaman tered
düt geçirdik. Hangi açıdan tereddüt geçirdik? 
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-Gerekçede-..diyor ki, «Metni savunan Adalet 
Bakanının, üyesi olduğu Hükümetin Progra
mında, 18 yaşındaki gençlere oy hakkı verilme
sinin gerektiği ve anılanların böyle bir ergin
liğe salhip oldukları yolundaki görüşlerle tama
men ters görüşler üzerine tanzim edilmiş bu
lunmaları...» diye bir ifade var. Acaba dedik, 
biz Hükümet Programında 18 yaşından küçük
lere ,mi oy hakkı tanıdık diye bir tereddüt ge
çirdik, Hükümet Programını açtık, 7 nci sayfa
da baktık ki, «18 yaşını bitirmiş bütün vatan
daşlara oy hakkı tanınacaktır» diye bir hüküm 
var. Hükümet Programında 18 yaşını bitirmiş 
olanlar için tanınmış olan bir hakkı veya ergin
lik keyfiyetinin burada 15 - 18 yaş arasındakiler 
için bir gerekçe kabul edilmesi bizi hakikaten 
şaşkınlığa şevketti. 

öte yandan, yine devam eden bu gerekçede 
(IB) fıkrasında 15 ilâ 18 yaş arasında bulunan
ların cezalarından 18 yıllık indirim yapılması 

"yeterli bir gerekçeden yoksundur, deniliyor. 
«/Yeterli gerekçeden yoksun» dedikleri bu 

fıkranın hukukî gerekçesi, Türk Ceza Kanu
nunun 55 nci maddesidir. Türk Ceza Kanunu
nun 54 ncü maddesi 11 ve 15 yaş arasındakiler 
için özel bir indirim getirmiş, keza 55 nci mad
desi de özel bir indirim getirmiştir. 

Şimdi, bıı indirimleri nazarı dikkate almak 
suretiyle 54 ncü maddede, «diğer cezalardan ya
rım indirim yapılır»; 55 nci maddede, «diğer ce
zalardan 1/3 indirim yapılır» denilmiş olmasını 
biz hukukî bir gerekçe kabul ettik ve 15 yaşın
dan küçüklerin cezası tamamen affedilirken, 15 
ile 18 yaş arasında bulunanların aflarmda da 
özel bir statüyü gerekli gördük ve 18 yıllık in
dirimi kabul ettik. 

Sayın Atagün, bunun adaletsiz bir fıkra ol
duğunu ifade buyurdular ve bu adaletsizliği de 
teyit etmek için şu örneği .getirdiler : «18 ya
şından bir gün küçük olan bir kimse ile 18 ya
şının doldurulmasından bir gün aşmış bir kim
se, müşterek olarak Türk Ceza Kanunun 495 
nci maddesindeki bir suçu işledikler zaman, 18 

• yaşını bir gün geçmiş kimsenin cezasından 5 
. sene indirilecek, bunda büyük bir adaletsizlik 
vardır.» dediler. 

Ben bu ifadeye §u cevabı vermek istiyorum: 
Bu veya bir başka maddedeki suçu, 15 yaşını 
doldurmasına bir ıgün kalmış bir kimse ile 15 ya

şını doldurmuş olup ta bir gün geçmiş bir kim
se işlese, bunlardan birinin cezasını tamamen af
fetmek, diğerini ise büyükler statüsüne tabi tut
mak, cezasından 12 yıl indirmek adalete uygun 
mudur ? 

Demek oluyor ki, yaş objektif olarak ele ala
cağımız bir kıstastır. Kanunlarımız 15 yaşını 
doldurmak, 18 yaşını doldurmak gibi, seçim sis
teminde 21 yaşını doldurmak gibi birtakım kıs
taslar kaibul etmişlerdir. Bu kıstasların dolma
sına bir gün kala o kimse o statünün dışında
dır, bir gün geçmişse içindedir. Bunu böyle dü
şünmemiz lâzımdır. Onun için, burada adalet
sizlik denilen şeyin her halükârda başka açıdan 
da bir adaletsizlik doğurabileceğini gözönünde 
tutmakta zaruret vardır. 

Öte yandan Bakanlar, Başbakanlar ve Par
lamenterler af kapsamı dışında bırakılsın, tekli
fi, Senatonun Anayasa ve Adalet Komisyonun
da kabul edildi ve kabul edilirken de «af, yasa
ma organının kendi kendisini affetmesi olmama
lıdır» denildi. 

TaTjiatiyle bu fikri tenkit edecek değiliz, bu 
bir kanaattir. Yalnız, Anayasanın 79 ncu mad
desi dokunulmazlık müessesesini getirmiş. Niçin 
getirmiş bunu? Parlamenterler huzur içerisinde 
parlamento hizmetini devam ettirsin, tedirgin 
edilmesinler, vazifesini ralhat görsünler diye ge
tirilmiş. Fakat, Anayasamız 79 ncu maddesinde 
bu maksatla getirilmiş bu hükme rağmen, biz, 
parlamenterleri af kanununun dışında bırakmak 
suretiyle onlara huzursuzluk getirmek istediği
mizi ortaya koymuyor muyuz? 

İşte bu nedenle, biz Hükümet olarak Millet 
Meclisinden geçtiği gibi (B) bendinin 15 ile 18 
yaş arasında bulunanlar hakkında özel indiri
mi öngören şekliyle benimsenmesini ve bakan
lar, barbakanlar ve parlamenterlerin (ki, Sena
toda af teklifi dışında bırakılmıştır) yine af kap
samı çerçevesine alınmasını teklif eder, saygıla
rımı sunarım, (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına Sayın Hasan Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Nurettin Yılmaz. (C. H. P. sıraların

dan «Vazgeçti» sesleri.) 
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BAŞKAN — Vaz mı geçtiniz? 
NüRÖTTİN YILMAZ (Mardin) — Hayır, 

konuşacağım,. 
BAŞKAN — Buyurun. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Cumihuriyet Senatosundan gelen metin tet
kik edildiğinde, Ceza Hukuku tekniğine ve ceza 
adaletine aykırı olduğu görülecektir. Dünyanın 
tüm devletlerinde ve dolayısıyle Türkiyemizde 
de erginlik çağma kadar muayyen yaş grupları 
ceza kanunlarımızda tespit edilmiş ve bu yaş 
gruplarına göre cezalar tayin edilmiştir, örne
ğin Türk Ceza Kanununun 54 ncü maddesinde,, 
111 yaşını bitirmiş 15 yaşına kadar, 11 - 15 ya
şındaki maznunlar da, suçlular da ölüm cezası 
müebbede, müebbet yirmi yıla ve diğer ceza
lar 1/2 nispetinde indirilir. 

55 nci maddemiz aynı şekilde 15 ilâ 18 yaş 
arasındaki suçlulara yine bir indirim reva gör
mekte ve cezalarını 1/3 nispetinde indirmekte
dir. 

Kişi reşit olduktan sonra, yani 18 yaşını ik
mal ettikten sonra, Ceza Kanununun asıl ceza
sına çarptırılır. Görülüyor ki burada bir teknik 
durum vardır. 11 - 15 yaş arasındaki maznunlar 
yine suçu işledikleri zamanda o işin farik ve mü
meyyizi oldukları takdirde 1/2 nispetinde indi
rilir. 15 - 18 yaş arasında bu nispet biraz daiha 
az indiriliyor, öyle ise çıkardığımız bu af ka
nununda da nasıl ki 15 yaşma kadar olan kişi
leri tamamen cezadan muaf tutuyorsak, 15 yaşını 
1 gün sonra, yani 15 sene 1 gün yaşında olan bir 
delikanlının işlediği suçtan dolayı kendisini ta
mamen suçlu kılmak ve tüm cezaya çarptırılmak 
(hukuk adaletine aykırıdır. Bu nedenle Adalet 
Komisyonunun raporu ve bu husustaki teklifi 
ceza adaletine uygundur. 

•Ceza Kanunumuzun bir 47 ve 48 nci mad
deleri vardır; bu maddelerde aklî maluliyete 
maruz kalmış veya şuuruna sahip olmayan kişi
lerin tamamen suçsuz olacaklarını âmirdir. 
Bunlara hiçbir şekilde ceza verilemez. Görülü
yor ki, cezanın tayininde kişinin aklî, şuurî du-
rumlariyle birlikte yaş durumu da nazarı itiba-
re alınmaktadır. 

Medenî Kanunumuzun 11 nci maddesi var
dır, takdir edersiniz ki reşit olmayan yani 18 ya
şını ikmal etmeyen bir kişi evlenemez arkadaş

larım, ticaretle uğraşamaz, borçlananıaz, mede
nî haklarını kullanamaz. Bu durumda olan bir 
kişiye Medenî Kanunumuz ve Ceza Kanununun 
55 nci maddesi çeşitli imkânlar tanırken, hazır
lanmakta bulunan bu af kanunu ile kendilerini 
tıpkı 30 - 40 yaşındaki ergin, reşit olmuş kişi
lerle bir tutmak hakkaniyete aykırıdır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosundan gelen 
teklif, arz ettiğimiz nedenlerle ceza usulüne, hu
kuka ve adalete aykırı olduğundan, Adalet Ko
misyonunun tanzim etmiş olduğu rapora olumlu 
oy kullanacağımı arz eder, saygılar sunarını. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Af kanununun 4 ncü maddesi görüşülürken 
iki husus üzerinde durulması lâzım geliyor; ama 
görüşen arkadaşlarımız, grup sözcüsü arkadaş
larımız bu maddeyi müzakere ederken, dışarıda
ki bir beyan, gazetede çıkan bir beyan, bir si
yasî parti liderinin bir fikri af kanununun 4 ncü 
maddesinde münakaşa konusu yapılıyor, bu kür
süde. Şimdi bir grup sözcüsü de diyor ki ; par
lamenterler af edilmezse Meclis çalışmaları sa
bote edilir, Meclis iyi çalışmaz, bu da söylendi. 
Ondan sonra da, eskiden oylarla tahkikat açıl
madı. 

Sevgili arkadaşlarım, maddeler üzerinde be
yanda bulunan arkadaşlarımız, efendim 29 Ekim' 
den sonra anarşik olaylar olmadı, biraz evvel 
konuşan arkadaşımız; Adalet Partisi 12 Mart' 
tan önce olup da 12 Mart'tan sonra kesilen anar
şi hareketlerinin teşvikçisi, himayecisi oldu 
dedi. 

Şimdi, parlamenterlerin affına şiddetle kar
şıyım, ben. Parlamento üyelerinin dokunulmaz
lık dosyaları listesi burada, içerisinde ben de va-. 
nm. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) İçeri
sinde ben de varım. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Suçun ne? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Masuniyeti
min kaldırılması şartıyle, Sayın Ecevit'in söyle
diği gibi, masuniyetimin kaldırılması şartıyle... 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Parlamento 

üyelerinin af kanununun dışına çıkarılmasmı 
talop ediyorum. Her insan için söyleneni yüce 
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nıailıkemeler huzurunda beraat ettirmek ya da î 
cezasını çekmek suretiyle adaletin tecellisine j 
fırsat vermenizi rica ediyorum. 

ZEKÂÎ ALTINAY (Zonguldak) — Sen vic
danında çek de o suçu. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Eğer, kork

tuğunuz bir yer yoksa, eğer çekindiğiniz bir yer 
yoksa, eğer koalisyonun mesnedi affa dayanmı
yorsa, eğer bazılarına taviz vermemiş iseniz lüt
fediniz geliniz bizi, beni yüce hâkimin huzuru
na çıkarınız, masuniyetimi kaldırınız, oy çoklu
ğu elinizdedir, bana cevap verme imkânını tanı
yınız, bunu istiyorum sizden. (C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hesap 
verme imkânın var, dokunulmazlığının kaldırıl
masını iste. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Suçunu 
söyle. 

ZEKÂ! ALTINAY (Zonguldak) — Sen Al-
laih'a hesap ver. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili 
arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale et
meyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yani... I 

ZEKÂ1 ALTINAY (Zonguldak) — Sen Al
lah'a hesap ver, Allah'a. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi ikinci 
mesele şu : Ben Parlamento üyelerinin, Bakan
lık yapanların, Başbakanlık yapanların hesap 
vermelerini istiyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Genel Başkanınız...» sesleri.) 

Evet, Genel Başkan için söylüyorum zaten. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — «Eski Baş

bakan» tabirinden, özellikle Genel Başkanımı 
kastediyorum ve Cumhuriyet Hükümetinin me
sullerini vazifeye davet ediyorum : Adalet Par
tisi Genel Başkanı ve Onun devrindeki Bakan
lardan birisinin suçu var da mahkemeye sevket-
mezse sizin hakkınızda davacıyım; vazifeye da
vet ediyorum. I 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Geçen 
sene nasıl rey verdin, onu söyle.-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok rica 
ederim müdalhale etmeyin. | 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, ikinci hususa gelince : Adalet Parti
si kimleri affetmek istediğini teklifte göstermiş. 
Bunların içerisine; komünistler, anarşistler... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Irz düş
manları... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Irz düşman
ları (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) girmesin 
demiş. 

BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlarım, 
müdahale etmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir insanın ırz düşmanı olduğunu bilebil
mek için, o insanın, yaptığı zaman başını tutu-
vermek lâzım. Kim tutuverdi? (C. H. P. sıra
larından «Yuh» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale et
meyin. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp, 
ayıp. Utan... 

ZEKÂl ALTINAY (Zonguldak) — Ahlâksız, 
haysiyetsiz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet... Evet... 

Böyledir. Bilmek lâzım evvelâ, bilmek lâzım. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bu işi 
ancak sen yaparsın. Haysiyetsiz. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bu nasıl 

konuşma?.. 
BAŞKAN — Konuşmasına müsaade edin. 

Bir şey anlayamıyoruz ki. 
Sayın Ataöv, sözlerinizi tasrih ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — «Irz düşma
nı» diyorlar. «Irz düşmanı» diyenlerin bilebilme-
si için, onun yanında olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Yanında olması lâzımdır veya 
mahkeme kararı ile tespit edilmesi lâzımdır. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Tabiî tabiî. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi... (C. H. P. 

sıralarından gürültüler.) 
Sayın Başkan, konuşacak mıyız? 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir da* 

kikanızı rica edeceğim... 
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-; İHSAN ATAÖV (Devamla).- — Bu kanun 
teklifi ile affetmek istediğiniz anarşiyi Adalet 
Partisi desteklememiştir, korumamı ştır, 

ZEKÂ1 ALTINAY (Zonguldak) — Siz yap
tırıyorsunuz, siz. 

Böyle haysiyetsiz adamı nasıl çıkarıyorlar 
buraya ? 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sözünü 
geri alsın, geri alsın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 29 Ekimden 
şu tarihe kadar Türkiye'ide anarşik hareketler 
d ev am et m ektedir. 

Dün IstanJbuTda 77 kişi nezaret altına alın
mıştır. İstanbul'da zengin bir tüccardan 10 bin 
lira almak suretiyle, tehdit ve anarşinin içine 
giren gençlerin »cebinde «ilâh ve Sayın Başbaka
nın bir mektubu çıkmıştır. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Başka ga
zeteleri de oku. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Başka gaze
teler de var. Dünya var, Yeni Asya var; foto
kopiler var. 

»MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Hepsi si
sin gazeteniz. Hepsi... (O. H. P. sıralarından 
«Yuih» sesleri.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar, 
tahrik etmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet... On
lara inanmıyorsanız, İstanbul Savcılığında şu 
anda nezaret altında bulunan Erol Bozlutepe 
ile Sadi Güven var. Sadi Güven'in cebinden si
lâh çıkmıştır ve Cumhuriyet Halk Partisine 

,yapmış olduğu hizmetlerden dolayı; seçimlerde 
Cumhuriyet Halk Partisine gösterdiği büyük 
Ibaşarıdan dolayı; Cumjhuriyet Halk Partisine 
bundan sonra da 'hizmet etmesi gerektiğinden 
dolayı Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in ken
disine yazdığı ımektup çıkmıştır sevgili arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

ZEKÂ1 ALTINAY (Zonguldak) — «Sevgili 
arkadaşlarımı» deme, hayvan. 

BAŞKAN — 'Son cümlenizi söyleyin Sayın 
Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devanda) — Bir gazete, 
bu .çıkan mektuptan ısonra Sayın Başbakanı 
açıklamaya davet 'etmiştir. Sayın Başbakan, §u 
'âna kadar açıklama yapmamıştır. 

.'.. Yalnız..-şunu bilelim ki sevldli arkadaşlarını, 
Türkiıyeldöki..,. -

BAŞKAN — Sayın Ataöv, cümlenizi bağla
yın efendini. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türkiye'de
ki namuslu ve şerefli gazeteler, yalnız solcu 
gazeteler değildir. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Sende 
namus var mı ulan? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu milliyet
çi gazetelere de itibar 'etmeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv, sö
zünüzü kesiyorum efendim. Vaktiniz dolmuştur, 
sözünüzü 'kestim efendim. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Sende 
ıo şeref var mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
Haydi ıbağlayın. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum. 4 ncü mad
de kabul edilmediği takdirde, yani, Senatodan 
geldiği şetkilde kabul 'edildiği takdirde, Türki
ye'de birçoik köitü niyetlerin hareketlerini Mec
lisin kendi parmağı ile affa almasına müsaade 
etmemiş olacaksınız; ama böyle çıfcmazsa, şe
refli insanları lekeleyip, lekeleyip parmağınızla 
da af kapsamına alarak onların bir nevi hâkim 
huzuruna çıkmasına mâni olacaksınız. Bu sizin 
bir takti ğinizdir. Bana kimse igelmeyecektir. 
Cesaretiniz varsa, 'buyurun hâkim huzuruna. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ata
öv. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, konuşmacı 'konuşmasının ibir yerinde 
Meclis kürsüsünde terlbiyeli bir millelttvekilinin 
söylemesi caiz olmayan birtakım şeyleri hem de 
grubumuza yönelterek söyledi, Bu hususta söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu hususu kendisine sorduğu
nuz zaman, «yanında bulunmasıdır» diye tasrih 
etti. Daıha hangi kelimeyi 'kullandığını duyma
dım. (C. H. P. sıralarından -gürültüler.) 

Bir dakika, bundan başka kullanılmış bir 
kelime varsa, onun hakkında buyurun. 

Sayın konuşmacı çok rica edeceğim, yeni 
bir 'hâdiseye meydan verilmesin. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Bayın Ataöv'ün -konuşmasından sonra- kür
süye gelmek benim için talihsizlik. (C...H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Konuşurken, kendilerine cevap vermek mec
buriyetinde kaldığım için azap çektiğimi ve uta
narak; konuştuğumu huzurlarınızda tekrara 
medburum. Eğer 'bir ımilletvekilinin grubumu
za... (A. P. ve O. H. P. sıralarından karşılıklı 
anlaşılmayan konuşmalar, gürültüler.) 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
dinleyelim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Eğer 
kendileri, hasbel kader milletvekili olmasa idi
ler ve yine muhterem grubumuza, bir milletve
kiline değil, 'bir terbiyeli millet ferdine dahi 
yakışmayacak şekilde sataşmamış olsalar idi; 
elbetteki huzurunuzu işgal etmeyecek idim. Çir
kin sözleri kendinde kalacaktır. O mesleğin er
babı .olduğu .söyleyişinden, ifâde tarzından da 
anlaşılmaktadır. (C. H. P. sıralarından alkış
lar? 

Bir hususu belirterek ineceğim. Kendileri; 
eğer haysiyetli insanların haysiyetlerine, bu 'tür
lü bir tertiple tecavüz edilmiş ise, af kanunu
nun kapsamından hu türlü suçları, Parlamenter
lerin işlediği suçları çıkarmak suretiyle kendi
lerine aklanma imkânının verilmesini de istedi
ler. 

Benim ibildiğim, gazetelerden bildiğim, şöh
reti seibebiyle 'bildiğim, kadariyle bu dosya 'bu
rada 5 - 110 se'nedir 'beklemektedir. Eğer öyle 
dedikleri haysiyet gradosunda kişi ise, (bunu 
af kanununun gelmesinden çok evvel, ileıriki. 
dönemlerde kendisi kürsüye çıkarak aynen bu
gün " söyledikti erin i söylemeli ve : «Haysiy etili 
»bir milletvekiline haysiyetsiz bir suçun altında 
ezilmek yakışmaz. Arkadaşlarımdan rica ediyo
rum; 'benim teşriî masuniyetimi, dokunulmazlı
ğımı kaldırın. Bana mahkemede aklanmak im
kânına verin,» demesi 'lâzımdı. Şimdi görmekte
dir 'ki; tHalk Partisi Grupu ve Millî iSelâmet 
Partisi Grupu 23!0'u .aşkın «oyla kendisine Tm yo
lu nasıl olsa tıkamışlar. Kuru kabadayılık, man
galdan kül kaldırıyor. (CHP sıralarından «Bra
vo»! sesleri, .alkışlar) Kimsenin, ucuz lâfa, ucuz 
kahramanlığa paJbuç 'bırakmayacağını ıbilmeü-
yiz. 

•jS'ayım Adalet Partisi Grupu Başkam demin 
(burada konuştular, kendilerine teşekkür îborcu-
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muz var.. Bir ricamız daha 'var: Eğer Gruplar 
arasındaki münasebeti iyi tutmak istiyorsak, 
lütfen dilimize sahip arkadaşları grup adına 
çıkarmanın dikkati içinde bulunalım!. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP 
ve ÜVES'P (sıralaundan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erverdi. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum 

sayın Başkan, izah edeceğim. 
BAŞKAN — 'Sizin hakkınızda fazla birşey 

söylenmiş değil, 'buyurunuz, ne istiyorsunuz? 
(CHP sıralarından gürültüler, /«Daha ne konu
şacak 'bu adam?» sesleri) 

'İHSAN ATAÖV '(Anataiya) — (Sayın Baş
kan, «NamusOu, 'haysiyetli milletvekili ise, nun-
dan önce masuniyetimi kaldırın demeliydi» 
dendi. Bunu deyip demediğimi 'biliyor mu? 

BAŞKAN — 'Siz aynı şeyleri söylediniz, 
efendim. Başka türlü tavzihe lüzum yok. (Söy
lediniz efendim. (€HP sıralarından «Bravo 
Başkam» sesleri) Zabta geçti. 

İBSİAN ATAÖV (Antalya) — Bundan son
rasını söylemedim!. 

[BAŞKAN •— Hayır, daha evvel de söyledi
niz .o oümlelari efendim. 

1'HSiAıN ATAÖV (Antalya) — (Sayın Baş
kanım, müsaade 'buyurun da izah edeyim. Bu 
konuşmasından sonrasını söylemedim, 'bu ko
nuşmaya cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum, -oylamaya ge
çiyoruz. Çek rica edeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım.,.. (ÖHP sıralarından şiddetli gürültüler, 
«Yeter, kürsünün önünden çekil»' sesleri) Şinn 
di müsaade ederseniz, (bundan 'önceki maddeiler
de göstermiş olduğunuz İra hassasiyeti, ibir insa
nın haysiyetiyle oynamamak ve oynatmamak 
hassasiyetini burada da göstermeniz lâzımıdır. 

BAŞKAN — Cümlelerinizi aynen zapta ge
çirdiğime -göre, sizin ayrıca söylemenize lüzıımı 
kalmadı efendim. Çok rica ederim, söylediniz 
.diyorum. Daha ne istiyorsunuz1? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın (Baş
kanımı, şu konuşmasından sonra söz istiyorum, 
söylediklerine cevap vereceğim. (OHP sıralarım
dan .gürültüler) 

BAŞKAN -T- Yeniden bir polemiğe girmeye
lim, çok rica edeceğim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Polemiğe gir
miyorum. Ama müsaade edin de Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekilinin sözlerine ce
vap vereyim. (C. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar, «Terbiyesiz 
herif» sesleri). 

ZBKÂÎ ALTINAY (Zonguldak) — Irz düş
manı. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili buraya gelerek 
yapmış olduğu konuşma lile benim kendisine hi-
tebettiğim anlamına aldığı içindir ki, o şekilde 
bana cevap verdi. 

İkincisi; bana, kürsüde bulunan bir millet
vekiline «Hasbelkader .milletvekili» diyen adam, 
kendisi gibi değil, 13 senedir milletin reyi ile 
buraya geldiğimi bilememiş. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler). 

Üçüncüsü de; benim gibi kürsüdeki b'ir mil
letvekiline edep dışı, ahlâk dışı terbiye dışı utan-

•BAŞKAN — Millet Meclisinin 71 nci Birle- . 
siminin ikinci oturumunu açıyorum. 

'5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde göste

rilen suçlar, bu kanun hükümleri dışında bıra
kılmıştır : •'' 

A) ITürk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 
140 ve Askerî Ceza Kanununun 148 nci madde
sinin (İB) hendinde yazılı fiiller ile Türk Ceza 
Kanununun 414 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 
416. nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı suç
lar. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

B)l Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, 
umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
müteallik 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan 
hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza 

madan hitabedenlere cevap vereceğimi. (C. H. P. 
sıralarından .şiddetli gürültüler, .«Utanmaz 
adam» sesleri). 

ZEKÂ1 ALTINAY (Zonguldak) — Ira düş
manı herif. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, edep dairesin
de cevap verilmiştir. Söz vermiyorum. Oylama
ya geçiyorum efendim. 

4 ncü maddenin oylamasına geçiyoruz. Mad
denin müzakeresi bitmiştir. 4 ncü maddede Ada
let Komisyonunun benimsememe kararını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Komisyonun benimsememe kararım ka
bul edilmiştir efendim. (Alkışlar) 

Madde karma komisyona gidecektir. 
Vaktin çok geçmiş olması nedeniyle saat 

21,'00'de toplanılmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 20.30 

. (Mahkemesine açılmış bulunan 1967/907 esas sa
yılı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açıl
mış buMnan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sı
kıyönetim Askerî Malhkemesin'e açılmış bulunan 
1972/20 esas sayılı, davalara konu teşkil eden 
fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkimler Ka
nununun 107 nci maddesi gereğince, takibat ic
rasına lüzum 'görülenler halklarında açılmış ve
ya açılacak davalara ilişkin fiiller, 

O) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 
Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski 
eserlerin kanuna ve nizamnamelere aykırı ola
rak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya te
şebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) .bendinde gösterilen Türk 
ıCeza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine 

• • m 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma öaati : 21,00 

BAŞKAN : Ba'şkanvdkil'i Raısim Hancıoğûu 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mav'iopı (içel), Enver Akova (Sivas), Mehdi Keskin (Kastamonu)' 
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atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci 
maddesinde yapılı fiiller, 

E) Askerî ıCeza Kanununun 56/1 - (D) 
maddesi hükmün ün matufu olan 56/1 - (A) ve 
Türk Ceza Kanununun 1.33/1 maddelerinden hü
küm giymiş olan yabancıların bu kanundaki af 
hükümlerinden yararlanabilmeleri (mukaibilin-
de bir Türk vatandaşının - veya Türkiye lehine 
suç işlemiş bir şahısın - mahkûm edildiği ülke 
tarafından cezasının ortadan kaldırılması halin
de) Bakanlar Kurulumdan çıkarılacak kararna
meye bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun 5 nci maddesini 
okutuyorum. 

Madde 5. — Cumhuriyet Senatosunun 5 nci 
maddesi Komisyonumuzca benimsenme mistir. 

BAŞKAN — 5 nci mıadde üzerinde söz alan 
arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Kubi-
lây İmer. Şahısları adına söz isteyenler; Sayın 
(Hasan Yıldıram, İSaym Nurettin Yılmaz, Sayın 
(İhsan Ataıöv, Sayın Enver Akova, Sayın Hasan 
ıCelâlettin Ezman, Sayın Hasan Basıl Akkiray. 

«BASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım 
adına ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kulbilây İmer? 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Sayın Başkanım, şimdilik ıgörüşme yapmak iste
miyorum, sırası gelince görüşürüm. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
'.Şahısları adına Sayın Hasan Yıldırım? Yok. 
/Sayın Nurettin Yılmaz? Yok. 
ıSayın İhsan Ataöv? Yok. 
iSaym Enver Akova? Yok. 
iSayın Hasan Celâlettin Ezman? Yok. 
Buyuran Sayın Hasan Tosyalı. 
'BAlSıAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyetimizin 50 nci Yıldönümü müna-
söbetiy'le memleketimizde genel huzuru, kardeş
liği, 'barışı sağlamak için bütün parti mensupla
rı elbirliği ile gayret içindeyiz. Bu kanun tek
lifinin Yüce Meclisimizde ikinci müzakeresi es
nasında bugün partiler ve şahıslar maalesef 
Ibiıibirini küçültücü, bu güzel gayemizi gölgele
yici 'bifçolk 'sözler söylemişlerdir. Biz Cumhuri
yetçi Güven 'Partisi olarak bu güzel gayeyi ta-
Ihakkıik ettirmek için orta yalda, 'birleştirici yol- . 

da, samimiyeti sağlayıcı yolda hareket ettik, et
meye de devam edeceğiz. 

Bugün Meclis zabıtlarını gölgeleyici husus
ları ben, Milletvekili Hasan Tosyalı olarak, göl
gelenmiş 'zabıtları, karalanmış zaibıtları; hepi
mizin müştereken güzel gayesine uygun hale 
getirmek için zalbıtlarm üzerine bir 'gül gonca
sı atarak ıgenel af hakkındaki iyi niyetimizi be
lirtmek istiyorum. 'Gül goncasını .zahıtlar üzeri
ne atıyorum. (Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı elindeki bir lâleyi stenograflar sırası 
üzerine attı) («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, parti farkı gözet
meksizin, hakikaten, memleketimizde genel af
fın karşısında hiç kimse bulunmamaktadır. Ge
nel affın karşısında, affın şümulüne alınan fi
kir suçu ismi altında, hakikaten memleketimi
zin yüce menfaatlerini, vatan ve milletimizin 
Ibütünlüğünü sağlamak ıhepimizin gayesi olduğu 
halde, bu gayenin aleyhine 12 Marttan evvel 
silahlı, anarşist, komünist eylemle çıkanların 
!bu af kapsamına girmemesini talebediyoruz. 
Bu maksatla 141, 142, 146, 148 ve 149 ncıı mad
deler gibi sllâlhlı eylemlerin kapsam dışına çı
karılmasını yüce milletimizin efkârı umumiyesi 
istemektedir. Yüce Senatomuz da bu hususu 
'dikkat nazarına alaralk hu nevi suçları kapsam 
dışına almaya karar vermiş, reyini bu yolda 
kullanmış ve bu karar Yüce Komisyonumuzda 
tdkrar incelenmek için huzurunuza gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, benim beş yıllık 
milletvekilliğim esnasında hütün partilere, ye
gân yegân ıbütün arkadaşlarıma karşı sevgim, 
saygım, vardır. Şahsan benim olduğu kadar, 
partimizin de hakikaten yapıcı tutumu bunu 
göstermiştir, ibu yolda devam ediyoruz. 

Hepinizden istirham ediyoruz, memleketimi
zin ibütünlüğünü, milletimizin bölünmezliğini, 
Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını te
min için, bunları yıkmak yolunda dış düşman
larımızın tesiriyle Türkiye'yi içeriden yık
mak emelinde olanların suçlarının affedilme
mesi lâzımdır. Biz bunları affettiğimiz takdir
de 141, 142, 146, 148 ve 149 ncu maddelerin 
şümulüne .giren suçların sahipleri hu nevi suç
ları işlemenin mubah olduğunu yayacaklardır. 

. Bu ise... 
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BAŞKAN r— Sayın Tosyalı, -grup adına mı 
konuşuyorsunuz 1 Şaksınız adına ise vaktiniz 
dolmak üzere, 'bir dakikamız var. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — S a t a n 
adına konuşuyorum efendim. 

Bu ise, iktidarda kim olursa olsun, Devleti
mizi, Hükümetimizi idare edenleri müşkül du
rumda ıbırakacaktır. O sebeple hakikaten Tür
kiye'mizi jeopolitik bakımdan, strateji bakımın
dan dışarıdan kuşatmış olan dış düşmanlarımı
zın Türkiye'yi artık içten yıkmaya karar ver
miş lOİmaları ve bu .'kararın bir uygulaması ni
teliğinde olan ve geçirdiğimiz anarşik olayla
rın .dâhil olduğu suçların; 141, 142, 146, 148 ve 
149'a giren suçların af kapsamının 'dışında kal
ması millî menfaatimiz icabıdır. Milletimiz de 
bu 'komünist ve anarşik suçluların affına' kar
gıdır. Memlekete hizmet .gayesinde «olan bugün
kü Hükümeti teşkil eden partilere de bunların 
affı Ibüyük zarar getirecektir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, cümlenizi bağ
layınız efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

Bu seibeple, Yüce Meclisimizin, maddeyi, Se
natonun kabul ettiği şekilde kabul etmesini 
milletimiz ve memleketimiz için faydalı görü
yorum. Ben reyimi bu yolıda vereceğim, Yüce 
Meclisin de bu hususta bu şekilde hareket ede
ceğine güveniyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tos

yalı. 
Sayın Hasan Ba'sri Akkiray, buyurunuz efen

dim. 
HASAN RASRİ AKKİRİAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Af teklifinin temel maddesi olarak niteleye-
'blleceğim 5 nel maddenin görüşmelerine 'başla
mış bulunuyoruz. 

Aslında eğer şöyle gözümüzü ve kulağımızı 
dünya ülkelerine çevirirsek görürüz ki, bugün 
dış güçler, dış devletler, dünya uygar ülkeleri 
Ibüt.ün dikkatleri ile bizi, yani Yüce Parlaimen-
ıtoyu iz." eme ktedi rl er. 

Aslında bu af yasası, ülkemiz için ya bir if-
' tihar vesilesi olacak veya kötü bir puvan nede

ni olacaktır. Çünkü, fikir suçunun cezallandıni-
dığı uygar bir ülke 'bugün yoktur. Düşünün; 

bundan asırlarca evvel Rcnıa,' İmparatorluğun-
da bir Çicei'o vardı ve her aklına •geldiğini söy
lerdi, zamanın-birtakım politikacıları bu söz
lerini ki narlardı. Ama, 'büyük düşünür Volitalre' 
nin bir yapıtında değindiği gibi Çiçero konuş
tu diye, Çiçero her aklıma geleni söyledi diye 
Roma İmparatorluğu şanından, ününden ve gü
cünden hiçbir şey kaybet m etmiştir. 

Onun için fikrinden korkmayınız. Fikir, an
cak ısözlle, yazı ile resim ile veya herhangi bir 
işaretle dışarı çıktığı zaman fikirdir, kafanın 
içinde kalan fikrin suç olup olmadığı düşünü
lemez. Bu nedenle fikir suçlarının affına kar
şı olmayınız. 

•Aölunda, 50 yi1 dır 'biz İkamın koyucu ola
rak, Devlet olarak bir günâh işledik arkadaş
larım; fikir suçlarını hapsettik, cezalandırdık. 
İşte bu af yasası, asılında 'bu günâhlarımızın 
(bir kefareti olmalıdır. Bu af yasası İle vereceği
miz karar, kaldıracağınız parmaklar, aslında 
Türkiye'nin ününe, gücüne biraz daha güç, bi
raz daha ün katacaktır. 

Devlet ya da kanun koyucular bir af yasa
sı yapacakları zaman önce Devlete, yani ken
dilerine karşı işlenen suçlan affetmek zorun-
dadırlaıki, ancak bundan sonra, şahıslara kar
şı işlenen suçlları affedeJbillsMeır. 'Bu hakkın 
doğması1 için önce kendisine karşı işlenen suç
ların affı zaruridir. 

Bu .nedenle, gelin elbirliği ile, birleşerek 
uygar olduğumuzu gösterelim, hukuk devleti 
olduğumuzu gösterelim, demokratik ilkeleri 
benimsediğimizi göstereilüm. Gdlin bu af kanu
nuna leil'biriiğıi ile oy verin, bu af kanununda 
fikir suçlarını affedin. Ancak bu davranışımız 
'bize, dünya uygar ülkeleri arasında şerefli ye
ri verecektir. 

Saygılar sunarım... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Akgi-

ıray. v . . 
A. P. Grupu adına Sayın Refot Sezgin, bu

yurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA REFKT SEZGİN 
'(Çanakkale) —• Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım. 

Günün ilerlemiş, bir saatinde şimdiye ka
dar af kanunu ve 141, 142 : nor maddelerle: iliş
kili ımütalâailar bakımından dile getirilmiş bu-
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'lunan biçimde bir konuşmayı yapmaktan zi
yade, meseleyi hukuk planında mütalâa etme 
lüzumunu duyduğumu belirtımek istiyorum. 

Bundan bir süre önce konuşan 'bir sayın 
arkadaşımız, af kanununun mahiyeti itibariyle 
hukukî zeminde 'bir münakaşa mevzuu yapıl
ması 'gerektiğini, ancak münakaşaların çokça 
'bu zeminde olmadığımı ifade buyurdular. Bir 
açıdan 'bu görüşte ağırlık vardır. 

İhtilaflı konu daha ziyade Türk Ceza Ka
nununun. Mİ, 142 ve 146 ncı maddeleriyle iliş
kili Ibu'lunan suçların af kapsamına alınıp alın-
(mamasmdan meşet eıtmektedir. Mesele 'bu nok
tadan mütalâa edildiği zaman da 'bir fikir su
çu meselesiyle karşı karşıya 'kalmaktayız. Ba
husus 'Sayın Adalet Bakamı âdeta fikir suç la
lının affedilmcdiği veya Koalisyon 'kanalıları 
tarafından fikir suçlarının affı lüzumu bir kam
panya şeklinde 'devam ettirilmektedir. Gerçek-
tt-en bizim 'hukuk sistemimizde, ceza sistemimiz
de bir fikir suçu var mıdır, yok mudur, bizim 
yapmak istediğimiz davranışımızın ıscibobi ne
dir? Bunu 'kısaca huzurunuzda elettirmek isti
yorum, fikirlere vuzuh verme bakımından. 

da 'bir nmıtaibakat hasıl etmediğimiz takdirde 
anlaşmamız, bir müşterek nokta üzerinde bir-
ieşnıemiz mümkün değildir. Esasen fikir suçu 
bizim ceza •mevzuatımızda bahis konusu değil
di.'. Bir kavıram karşılığı suretiyle, maalesef ko
münistlerin meydana getirdiği ibir kavram kar
şılığı suretiyle meydana gelmiştir. Şöyle ki, bir 
misâl ile fikrimi arz etmek istenim. 

Bir şahsn öldürmeyi tasavvur eden diğer 
'bir şahsın fiilî ceza sistemimizde aksiyona in
kılâp etmedikçe suç. değildir. Ceza sistemimiz 
mücerret, kafanın içerisindeki fikri tecrim et
miş değil elir. Hatta hazırlık hareketlerini de 
i tecrim etmiş değildir. Ancak, bunun istisnası 
vardır. Hazırlık thareketleril müstakil suç oklu
ğu takdirde 'ancak tecrim edilcibilir. Ceza sis
temimiz bu. Modern ceza hukuku böyle ifade 
ediyor. 

Şimdi 141. ve 142 nci maddeler fikir suçu
dur; binaenaleyh, düşünce suçudur. Düşünce 
suçundan dolayı kimseye ceza vermemek lâzım
dır. Biz sistemi tadil eOmeık süratiyle fikir su
cunu ortadan kaldıracağız. Komünizm propa
gandası yapmak, bu istikâmette yazı yazmak 
bir fikir suçudur. Bunu fikir özgürlüğünü te
min etme istikâmetinde serbest bırakacağız şek
linde bir düşüncelim sahibi bulunan birtakım 
politikacılar, 'birtakım idareciler olduğu gibi, 
'maalesef Sayın Hükümetimiz de yetkili Adalet 
Bakanı ağzı ile bu hususta beyanlarda bul'un-
m aktadır. 

İzin verirseniz kısaca 14.1 ve 142 maddelerin 
ne 'okluğunu ifade edelim. Mukayeseye esas ol
mak üzere ceza sistemimiz bakımından ifade 
edelim. 441 nci madde: «Sosyal bir sim fin di
ğer sosyal sınıflar üzerinde taÜıakkümünü te
sis etmeye veya sosyal 'bir sınıfı ortadan kal
dırmaya veya memlekcıt içinde müesses ikti
sadî veya sosyal temel nizamlardan heıkangi 
birini devirmeye matuf cemiyetleri her na su
ret ve nam altında olursa olsun kurmaya (teves
sül edenler veya kuranlar veya bunların faali-
yo ti erini tanzim veya sevk ve idare edenler ve
ya bu hususlarda yol gösterenler...» şöyle ceza-
lar,'J".':ulır eler. «Devletin siyasî ve hukukî ııizaım-
larnu topyekûn yok etmek gayesi güden cemi
yetleri her ne suret ve nam altında olunsa ol
sun kurmaya tevessül 'edenler veya. kuranlar 
veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk 

Muhterem arkadaşlarım, Ibizim Ceza Kanu
numuz, . yüsek ibilgileriniz cümlesinden okluğu 
üzere, modern ceza hukukunun esaslarımdan ı 
mülhem bulunmaktadır. Bir münasebetle 'de bu 
kürsüde ifadesine gayret ettiğimiz üzere, Bec-
earia ela, 1930 yıllından evvelki İtalyan Ceza J 
Kanununa intikâl etmiş 'bullunan modern ceza I 
sistemini almıştır. Bu sistemde, Bocearia'mn 
Suçlar ve Cezalar isimli eserinde de ifade -edil
diği üzere, suçlar cürüm ve kabahat diye ikiye 
ayrılıyor. Cürümlerin tekevvün edebilmesi, ya
ni bir fiilin suç. olabilmesi için şu unsurlar aran
maktadır:. 

4. 'Suçun kanunî unsura. Yani. bir fiil açık
ça Ceza Kanununda tarif edilmelidir. 

2. Suçıuı maddî unsuru. Yani bir fi illin var
lığı. 

3. Suçun Mânevi unsuru. Yani suçtaki ka
sıt. 

Bunların varlığı ile bir fiil suç olalbilir. Bu 
esasa irca ettiğiniz takdirde ve modern ceza 
îhukükunu dikkate aldığımız zaman acaba bir 
fikir suçu var mıdır, ıbahis konusu mudur, de
ğil midir? 144 ve 142 ne i maddeler gerçekte 
bir fikir suçu mudur, değil midir? Bu nokta- I 
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ve idare edenler» derken 'bunların içinde fiil 
var; suçun, oürmün maddî unsuru var manevî 
unsuru var. Kanunda tarif edildiği için., ka
nunî unsuru var. Bunun neresi düşünce, suçu? 
'Teori ile eylem 14.1 nci maddede, onu takibeden 
142 nci maddede Dirlikte mütalâa edilmekte 
•Ve ıtev'om bulunmaktadır. 14'2 nci madde de, 
«Sosyal 'bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerin
de tahakkümünü tesis etmek veya sosyal hır 
sınıfı 'ortadan kaldırmak, yahult •memleket için
de müesses iktisadî veya sosyal temel nizam
lardan herhangi birini devirmek veya Devlet 
siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn ycket-
mek için her ne surette olursa olsun propagan
da yapan kimse.» yazı yazmak da propaganda, 
yazı yazmak da fiil. Elbette .bunlar kafadan çı
kıyor. Evvelâ düşünülüyor, ondan sonra fiil 
haline inkılâp ediyor. Bunun düşünce suçu şek
linde mütalâa edilmesi bizim ceza hukuku bil-
'gilerimi'ze göre, modern ceza mevzuatına göre 
mümkün bulunmamaktadır. 

Arkadaşlarımız mütalâalarını ortaya koyar
ken, değişik zamanilarda çeşitli af kanunların
da bu istikâmette "bizim değişlik fikirlerimizin». 
varlığını da, belki noksan tetkik sebebiyle ifa
de etmektedirler. 2İ48 sayılı Af Kanununun mü
zakere zabıtla.rı, 780 sayılı Af Kanununun mü
zakere zabıtları/ elimde. Tetkik ettim. Bu ka
nunların hepsinde 14İ1 ve 442 nci maddenin ma
hiyetleri itibariyle' ve /bundan önceki celseler
de izah edildiği üzere af kanununun şümulü dı
şında bırakılmasını İsrarla belirtmişiz. Buraya 
geien sayın Cumhuriyet Ila'lk Partisinin) sözcü
sü Sayın Gral, bundan •evvelki 'maddelerde bu 
(konuyu ele almak suretiyle Ada İlet Partisinin 
başka görüşler içerisinde olduğunu ifade etti. 
izin verirseniz, (ben kendilerinin '236 sayılı Af 
Kanununun IMillet Meclisinde görüşülmesi sı
rasında Ada]jet Komisyonu Başkanı o1]arak vâki 
konuşmasını huzurunuzda okuyayım. 

BAŞKAN" —• Sayını Sezgin, iki dakikanız 
var. 'Sözlerinizi toparlayınız •efendim. 

PJEFET SEZGİN (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. Bana da ümit ediyorum, sözleri
mi bağlamak için 'Sayın O rai'a gösterdiğiniz 
müsamahayı esirgemezsiniz. 

Bakınız Sayın O rai ne diyor; •<JKe:ml! -iyonu
muz 141 ve 142 nci maddelerde mündemiç, bir 
zümrenin diğer bir zümreye tahakkümüne yol 
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açan ve komünislt propagandası yapanUınn af
fının yerinde olmayacağı düşüncesinde oldu
ğumuz için affın dışında tuttuk» Aynı ş'efcikle 
Cumhuriyet Halk Partisinin grup sözcüsü de o 
tarihte böylece beyanlarda bulunmuş, 

Böylece, huzurunuzda arz ötmek istediğim 
nokta şudur: 14i ve 142 nci maddelerin öteden 
beri af kanununun içerisine alınıp alınmaması 
noktasından fikir değiştiren Adalet Partisi de
ğildir, fikir değiştiren maalesef Sayın Cumiıu-
rlyet Halik Paıitişidir. 

Biraz önce konuşan sayın meıs:lekta§ım ıgrup 
sözcüsü Akkiray, «441 ve 142 nıci maddeleri!, 
fikir suçlarını af kanununun içerisine abrsa-
ııız bu bir iftihar vesilesi \olur memleketimiz ba
kımından, Parlamentomuz bakımından); almaz
sanız bu kötü bir puan olur» diye beyanda bu
lundular.. (C. H. P. sıralarından «Yalan mı? 
Çok doğru» sesleri) 

Ayrıca,, «Fikirden korkmayınız» dediler ve 
•şunu ilâve ettiler; «50 yıldır..,» 

BAŞKAN — Sayın 'Sezgin, çok rica edece
ğim efendim. 

MEFET 'SEZGİN (Devamla) _ Sayın Baş
kan, bağlıyorum. 

•«.. Bir .günâh işledik Devlet olarak, fikri 
hapsettik. Bu kanun onun kefaretidir» 

»Muhterem milletvek illeri, 50 yıldan beri 
Devlerimiz, 50 yıldan beri Cumhuriyet, kendi
sini yıkmak isteyen, onun yerine bir başka ni
zamı 'getirmek, isteyen 'düşünce sahiplerinin fiil
lerini affetmemekte kararlı olmuş. Bu, Cumhu
riyetin kötü bir puanı değil, bizim kana atimize 
göre bu 'davranış, Türkiye Cumihuıiy etinin if
tihar vesilesi olmuştur, olmakta da devam ede
cektir. Biz, Türkiye Cumhuriyetinin kanunlar 
nazarında, kanunlar içerisinde kabili müda
faa hiçbir fikirden korktuğunu bilmiyoruz; 
ancak ıkanunlarınırzın, Anayasamızıın, millî 
anane'erimizin, örfümüzün 'tecviz etmediği ko
münist fikirleri bu memlekete yaymak ve hâ
kim kılmak ibteyen fükirleci elbette reddedi
yor, bunu 'Türkiye'ye hâkim kılmamak için 
Devlet olarak, millet olarak, fert olarak âzami 
itina ve gayreti 'gösteriyoruz, göstermekte de
vam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın .Sergin,, vaktiniz bitti 
efendim. 
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BEFET SEZGİN (Devamla) — 0 sebeple.. 
İRFAN YAMCUTAıN (Samsun) — Nâzım 

Hikmet'i kim kaçırdı. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Nâzım Hik

met'i kimin kaçıırdığmi! herhalde daha iyi bi
lirsiniz. Nâzım Hikmet'in kaçınılması mesele
si 1950'lerde bahis konusu olan ve, 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, rica ediyorum, 
sözünüzü kesmek meeburiyetinde kalacağım. 
Müdahalelere cevap vermeyin efendin. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Nâzım Hikmet'i affedenleri kastediyorsanız, 
muhasebesi görülmüş, (tarihe terkedilmiş bir si
yasî partinin hesabını ıbeırhalde benden sorma
yacaksınız. Siz, .onlarla münasebetinizi hangi 
ölçüler içerisinde tuttuğunuzu 27 Mayıs saba
hında hatırlayınız. Bunu size hatırilatmak isti
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sez

gin. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Hüdai Oral, buyurun efendim. (C. H. P. sırala
rından. alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADİNA HÜDAıl ORAL 
(Denizli) — Değerli arkadaşlarım, önce :bir 
noktayı açıklamak isterim. Adalet Komisyonu 
Başkanı bulunduğum sırada af •kanunları tasa
rı şeklinde Koalisyon büfcümcl elerinden Mecli
se sevkediJİirdi. Komisyondaki Koalisyon hükü
met'erine mensup üyeler, af kanunu kapsamı
na nelerin alınması gerektiği konusunda ka
rarlarını verililer ve Komisyon Başkanı1 olarak 
ta o kararın gereği yapılırdı. O, benim kişisel 
ıgörüşüm değil, Komisyonun görüşü idi. 

Değerli aiikadaşlaram, bu noktayı ifade et
mekten maksadım şudur: Burada, P a r l a m a " 
çalışmalarında Koalisyon hükümetlerinin pro
tokol ve programlarının gereği o1'arak sovke-
dilen tasarı ya da kanun tekliflerinin görüşül
mesinde genel olarak hüküm-eltleri teşkil eden 
ıslyasî iktidarların tutum ve davranışl-aru isti
kâmetinde gruplar oluşur ve .görüşlerini yansı
tırlar. 

Biz 'burada, bir fikir, siyasal suç tanımı üze
rinde ve siyasal suçluluğun 'bulunup (bulunma
dığı ve böyle bir suçluluktan dolayı cezaî mü-
•eyyide, cezaî sorumluluk altında kalan 'kişi

ler varsa, bu siyasal suçluların, adî suçlular
dan önce affedilmeleri 'gerektiği konusunda, 
dünya hukukunda öncelikle yer almış, objektif 
bir hukuk kuralından -bahsediyoruz. Yoksa, za
man olur ki, siyasî aflar veya adî suçların af
ları beraber gelir, ayrı gelir. Nitekim, siyasî 
afların iadesi konusunda, 146 neı madde ile 
mahkûmiyet kararı almış (kişilerin bugün Par
lâmentoya gelmelerini, hep .beraber ve gönül 
hoşluğu ile kabul e'Jtlk ve arkadaşlarımız bel
ki de birkaç sene sonra seçilerek 'buraya gele
ceklerdir. 

Onun için, Sayın Sezgin* arkadaşım konuş
malarını hangi istikamoje yöneltmek isteme 
istesin, bu konuşmaların benim fikirlerimi, 
görüşlerimi zedelemediğini, ben belirli bir çizgi 
ürerinde gidenken sosyal ve ekonoımik igörüş"e-
rimi ve günümüzün koşulları ve partimin genel 
politikası istikametinde değerlendirmekle© ve 
sürdürmekte olduğumu bir kez daha ifade et
mek •istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vaktimiz olsaydı, 
değerli arkadaşımın da ifade ettiği g'ıbi, «Türki
ye'de fikir suçu yoktur» dediler, tartışırdık. 
'Türkiye'de -düşünce suçu, fikir suçu- yoktur. 
Bir. arkadaşimuz da «Komünistilik suç. değildir.» 
dedi ki, ikisi de Adalet Partili değerli arkadaş-
ı aıriiiiıızdandıi'1 ar. 

Birisi açıklıkla itiraf etti: •«Komünistlik suç 
•değildir d edibi», dedi. Bir diğer arkadaşımız 
da «Fikir suçu yoktur Ceza Kanunumuzda.» 
dedi. Öyleyse, Türk Ceza Kanununun fikir su
cu tanımı altında cezaevlerinde 141 ve 142 ile 
suç unsurları kesin olarak belli dlmadığı, zama
nın Adalet Bıakanı Sayın Halil Özyörük yine o 
zamanki Adalet Partisi sözcüsü Kemâl Yörük-
cğlu 'tarafından zaibutlara kesir/ikle geçirilen 
bu suçlardan dclayı, dağınık olarak zaman za
man cezaevlerine sokulmuş olan kişilerin af
fından niçin çekiniyonsunuz, kimden korkuyor
sunuz? İktidarda biziz, sizi biz (koruruz, koık-
ımayınız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Dünyada en- 'büyük güçsüzlük, zaaf nedir bi
lir misiniz? Aftan korkmaktır. Siyasal iktidar 
olmasını bilemeyenler, onu yitirenler aftan kor
karlar. Ama siyasal iktidar 'Oİıma gücüne sahip 
olanlar.', memleketin ve milletin sosyo lekononıik 
sorunlarına cevap verme gücüne sahip 'Oİafbilen-
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lor affı daima getirirler, ve affın faziletinden 
Türk: ıılsunu yararlandırırlar. (C. H. P. ve M. 
İS. P. sıralarından «Bravo;» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarını, anlayamadık. 14 Ekim 
seçimlerinden evvel ilân ettik, daha gecen dö
nemde §n kürsüde, 45 gün konnisyon.ii çalıştır
madığı için affı Meclise sevkettirmeyen ve «gü
cünüz yeterse bu adî ve siyasî suçların affını 
buraya getirirsiniz, ben buna taraftar değilim» 
diyen Sayın Demirel; onu buraya getirip yine 
kendi oylarıyle, 250 - 300 oyla reddettirdikten 
sonra, seçime giderken «oy alayımı» diye bildi
riye hemen sokuşturan da Sayın Demirel. (C. 
II. P. sıralarından «Bravo1» sesleri ve alkışlar) 
Ve ondan sonra buraya gelip, «Adî suçların affı 
için komuoyuna biz angaje olduk, ama siyasî 
suçların affı içki angaje olnıadılti» diyende ken
disidir. 

Lütfeder misiniz"? Biz çizgimizde devam edi
yoruz. Kamuoyuna angaje olmuşuz. 141, 142 ve 
146 yıl (affedeceğiz, 'demişiz ve a;ffedeıceğiz dedi
ğimiz için de, Millî Selâmet Partili arkadaşları
mızla beraber siyasal güç, iktidar gücü olduk
tan sonra aynı af kanununu, yani 20 Nisan 1973 
yılında Meclise verdiğimiz af kanununun bazı 
noktalarında ufak tefek bazı değişiklik yapmak 
suretiyle huzurunuza getirmişiz ve ondan sonra 
da kamuoyunun siyasal tercihlerine saygı duya
rak, halk iradesine saygı duyarak, halktan al
dığımız yetki ile af kanununu çıkarmak için hu
zurunuza gelmiş bulunuyoruz. (C. H. P. sırala
rından «Bravo*» seslem, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde öyle po
lemikler yapılmıştır ki, «Sandıktan çıktık, millî 
irade biziz:» diyenler şimdi lütfetsinler, millî ira
deyi temsil edenlere bir parçacık saygı duysun
lar. (C. H. P. sıralarından «Bravo1» sesleri, al
kışlar) . 

Değerli arkadaşlarım, söylenecek çok söz 
vardır; ama lütfederseniz, 10 dakikaya sığma
yacağı için ifade ediyorum, 10 dakikalık bu za
man tahditlerini de biz getirmedik değerli ar
kadaşlarım. Çırpındık geçen dönem burada; İç
tüzüğü, onar dakika böyle yeldi kekiz kişEiik bir 
görüşme ile kapatmayınız. Bu, fikir özgürlüğü
nü tartışma özgürlüğünü kaldıran bir gııyotin-
dir; ama bu giyotin bir gün size işler dedik. 
Şimdi size işliyor Sayın Demirel bu giyotin. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bunun ızdırabını çe« 
<ken, yıllarca ıstırabını çeken ıbiir arkadıaşoııızıro., 
fikir özgürlüğünü savunan bir arkadaşınızım, 
fikre saygı duyan bir arkadaşınızım. Bu Parla
mentonun ilcinde sağda solda birçok değişik fi
kirlere sahip olan arkadaşlarımız olacaklardır. 
Ama halk iradesinin temsilcilerinin ekseriyeti 
teşkil ettiği bir ortamda saygılı olarak tartışa
cağız ve saygılı olarak, tüm olarak yalnız kendd 
gücümüzü değil, Parlamentonun gücünü ortaya 
koyacağız. O güç Türk Ulusunun gücü, o gücün 
içinde Türk Hükümetinin gücü var, o gücün 
içinde Türk Ulusunun, Türk Devletinin dünya 
Devletleri arasında itibarı ve gücü var. Biz bu
nu savunmaya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada hiçbir Ana
yasada. ve ceza kanıumında fikir suçu tlanıanı iti
bariyle 141 ve 142 nci maddeye benzer bir tek 
madde yok. Burada bilim açısından yapabildi
ğim tetkikleri ve değerli bilim arkadaşlarımın 
bu konu ile ilgili olarak yapmış oldukları tetki-
katın sonucunu arz ediyorum; Alman Anayasa
sı bile Senatoda Itlaihriıf edilerek, bir Kotntenjan 
Senatörü tarafından ifade edildi, zabıtlara geç
ti. Alman Anayasasının 18 nci maddesini açar 
okursunuz. Orada «Bir sınıfın diğer sınıfa!» diye 
başlamaz; özgürlükçü demokratik rejime karşı 
olan konuda yasaklamadan bahseder. Yasakla
ma başka şeydir, ceza başka şeydir. O da ceza, 
müeyyide bile yoktur. Cezaî müeyyide bile yok
tur. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Eylem yok mu ? 

HÜDAİ OPAL .(Devamla) — Eylem var
dır. Biz lamaırşii'k eylemilıerm yaiîlındJa olduğumuzu 
ifade etmedik. Anıanşiiik eylemlerin yanımda ol
mak meselesi değil, ona ortam hazırlamanın so
rumluluğunu taşıyanların psikozu bizi bulgün-
kü .ortamıa, bu tartışmaya, buraya getirdi. 
.(•d H. P. sıra/Iıarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) . 

Değerli arkadaşlarını, '.geçen dönem de söyle
dim; o 750 - 1000 kişinin içinde (Eğer islim tas
rihini isterlerse tasrih ederim) Adalet Partili 
milletvekillen'ini'ın çocukları var cezaevinin içlin
de. Onun için işi uzalfrmüdan, Ibunun nerede (baş
ladığını, ıbuna kimin sclbebiyet verdiğini lütfen 
ıbu geçmişi tartılmadan olumlu 'bir şekilde affı, 
unutmayı, atıfeti, haysiyeti düşünerek. 
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BAŞKAN — Sayın Oral, vaktiniz dolmuştur 
efendim. Cümlenizi bağlayınız. 

HÜDAİ ORAL '(Devamla) — Sayın Başka
nım çok çok ıteşekkür ederim, .ama ben daha baş-
iamiadım, özür dilerim. Yalnız Ibir iki kelime ile 
şunu söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikada 'bağlayınız. 
HÜDAİ ORAL (D ovamla) — Arkadaşlarımla 

saygı duyarım. Bu İçtüzüğü .'hazırlayan arkadaş-
'larımıa bakın ne kadar 'saygılıyım,, 10 dakikada 
ifade etmeye çalışıyorum. 

İD eğ erli arkadaşlarım, yalnız şunu söyleye
ceğim; 14*1 ve 142 mcli madde, faşist (hepinizin 
Ibilldiğıi gibi) Mussolini'nin 'getirdiği Devleti Ko
ruma Kanunundan getirilen Ibir madde. Sayın 
Demirci de Devleti korumaktan balbscdiyor mü
temadiyen. Fazla etkisi (altında kaldığı anlaşılı
yor Sayın .Mussioılimi'mim. (C H. P. sıralarından 
«Bravio» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, sonra bunlar tâdalat 
geçirmiş Halk Partisi zamanında, tek parti za-
mıanmda da .geçirmiş, hatalı yönleri var. Ben 
iddia etmedim M, Halk Partisinin tek parti dev
rinde de bunlar döırtbaşı malmur getirtildi:. Yok 
löyle şey. Ama 'Türkiye aşama ıgeeirıiyor, Türki
ye yenliliğe doğru gidiyor. Türkiye gerçekten 
Marksizm ıgibii celbre dayanan bir oluşumun dı
şında sosyal demokrasiye doğru 'giden bütün ileri 
akımlarda demokratik solu güçlü kılmak sure
tiyle .aşırı uçlara teminat güvenci olacak bir akı
mın içimde, bir anlayışın, topluma yönelik bir 
anlayışın içinde, lütfeldin de hepimiz de bu isti
haleden geçtiğimizi evvelâ kabul edelim. 

Ben şunu söyleyeceğim: Bundan 25 yıl evvel 
Demokrat .Partimin Adalet Balkana Halil üzyö-
rük, (bakınız söylüyorum, sizin dayandığımız, 
oy talbanına dayandığınız, miralsıma konlmak için 
çırpındığınız, (biz onun devamıyız dediğiniz Sa
yım Dıemirek 

BAŞKAN — Sayın Onal, Sayın Oraıl, çok rica 
edeceğim. 

HÜDAİ OKAL (Devamla) — Bitirdim efen
dim, bitiriyorum. Adalet Bakanı aynen şu ko
nuşmayı yapıyor; bunu belirtip bitireceğim. 
Dliyor ki1: 

«Komünist propagandasına kaldırmak ister
ken fikir cereyanlarını, içtimaî ve demokratik 
faaliyetleri müdahaleden masum tutmak şart
tır..» 

Kemal .Yörükoğiu ne diyar biliyor musunuz ? 
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral, çok rica 

edeceğim. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Kaç dakika oldu Sayım Başkam ? 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitirdim efen

dim, bitirdim. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Devam et devam et, Başkan nasılsa müdahale 
etmiyor, devamı, et. 

HÜDAİ ORAL (Devamlla) — Merhum Men
deres'in 5677 sayılı Af Kanununda Sıaym Kemal 
Yörükoğiu Ibu Meclis tutanaklarıma gecem zabıt
ta şunu söylüyor; diyor ki, Kemal Yörükoğiu : 

(«Arkadaşlar, Türk Ceza Kanununda komü
nistlik suçunum unsurlarını met olarak .görebilir 
misiniz? Kat'i kıstas yoktur. Nihayet Ibu bir sin 
yasî suçtur, bu bir fikir ve kanaat-maıhsuılüdür.>> 
Bunıu söyleyen Demokrat Partinin şeyi. Siz. 

BAŞKAN — Sayım Oral.. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Geçen devrede 

Abdurraihman Şenef Lâç 1968 yılında Meclise 
teklif verdi, Adalet Partisi İstanbul Milletvekili 
olan bu zatın 141, 142 ve 163 ııcü maddelere gi
ren 'suçların alffı içim teklifi Meclis komisyonun
dadır, Meclistedir. Bu ü â sizim Yönettim Kurulu-
muzdam ıgeçti. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral, 
sözlerinizi kesiyorum. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, size sunu ifade etmek istiyorum.. (A. P. 
sııralıaimmdam «Devamı et» sesleri). 

BAŞKAN — Sayım Oral.. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitirelim efen

dim. 
Size şunu söylemek istiiyoırum, o da şu: 
Tüm olanak Cumhuriyet Halk Partisi fikir 

suçu diye bir tanımı, açıklamayı, fikir suçunun 
açıklaması dahil tamımı, cezaî müeyyide altında 
rapteden kamunları insan hak ve özjgürlükılıerime, 
fikir özıgürMğünje aykırı, Anayasanın 20 nci 
maddesine aykırı olanak 'mütalâa ede>r. Bu anla
yış içerisinde, bu müsamaha anlayışı içerisinde 
bu af kanumunun mmelefcetimize, ulusumuza ha
yırlı olmasını diller, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarımdan ı«!Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşıekkür ederim Sayın Oral. 
Demokratik Parti Gırupu adına .Sayın Faruk 

ISükan, buyurunuz, 
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' İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
18 dıakii'kıa konuştu, neden sözünü kesmedin Sa
yın Baişkaın? 

D. P. GRUiPU ADİNA FARUK SÜKAN 
(Konya) — Sia'yın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

öörüşülmekte olan >af kanununun eııı önemli 
hususu bu maddede tedvin edilmektedir. Bu 
madde, Türk Devletinin bekaısıiyle, 'Türk demok
rasisiyle, Türkiye Cumhuriyetinin 'geleceği ilıo il-
(giiıM bir mıaddedlir. Bu itibarla, ınjill'ct adına, mail1-
Jete niyabeten vazife ıgloren, millet iradesinin ye
gâne tecelligâlıı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri, Ibu konuda vicdanî kanaat-
ierini, tarihî hakikatleri her halde daima hatır-
laınak ve bu mulhaisebe'ye ve murakabeye tabi 
tutoııaik mecburiyetindedirler. 

Değerli milletlveikilıleri, dünyada ve Türki
ye'deki sol lııaırekeıtler ve komünist .faaliyetlerin 
tarihi tetkik edilirse ıgürülecektir ki, sön 50 yıl
dan beri Türkiye''de 1920'den iıtlbıaren, Mustafa 
,Sup!hi olayından itibaren 1969 yılına kadar 25 
defa kitlevî komünist tevMifatı yapılmıştır. 
Keza, Türkiye'deki bu tarih' tetkik edilecek 
olursa, TürkiyeVle aıçıkcıa 'komünist hareketlerin 
başları ve onılarun militanları olanlar da dabil, 
çok"'büyük ölçüde mahkûm edildikleri, hapisiha-
nelerde inledikleri nailde yaptıklarından neda
met etmemiş kimselerdir. Naızı'm Hiknıet'ten, 
Şefik Hüsnü'den, Seıbalhattln Âli'den, Hasan Âli 
Ediz'den, Mıihri Belli'dem Hikmet Kıvılcımlı'ya 
ve Deniz Ofezmiş'e kadaır 'hepsi, milletlin atıfet 
duygutan karşıisunda, sureti kafiyede atıfet ve 
himaye istememişlerdir. 

Yine tarihî bir gerçektir ki, komünistler ken
dilerini affedenleri ide aiffetmemişlıerdir. Yine: 
tarihî bir (gerçektir ki, Türk Devletine kasteden 
'200 sienelik emellerin uşaklarını 'affedenleri bu 
millet, millî taıriih şuurunun uyanıklığı içerisin
de affetmemiştir v,e afcfeltmeyec ektir. (D. P. sı
ralarından «Bnalvo» sesleri.) 

AHjMET HAiŞİM BENLİ (Kütaflıya) — Na, 
<zım Hükmet de dafeijl mi? 

IFARUÎK SÜKAN (Devamla) — Nazım Hik
met hâdisesini müsaademizle arz edeyim: 

Evet. Nazını Hikmet 1950 yılında a'ffa maz-
ıhar olımuştur. Zamanın (basını, zamanın nâdiıse-
leri tetkik edilirse, ilim adamlarından tutunuz 
clıa herkese kadar, «Artık bu 'zat hapisanede 

çürümüş, nedamet etmiştir. Kendisi de nedamet 
«duygularını ifade ederek, bu vatana bağlı ol
duğunu ve fikir 'hareketi yapmak için bu yola 
tevelssül ettiğini İfade etmiştir» elendiği liçindir 
ki, af f edilmiştir; aniıa sonra Ibu Nâzım Hikmet 
Rian ismindeki zat ne olmuştur'? Bir sene sonra 
'k&ıçjmış, gittiği Varşova'da ilk beyanı şu olmuş
t u r : «Ben Türk değiılljm. Benim, vaitanım Türki
ye değildir. Ben Varşovalıyım, ben Leilıim. Be
nim soyadını «Ram» değil, «Verzaınsld» dir. Be
nim Allalhim da, Kâbem de Stalin ve M.oslsova' 
dır.» diye ölünceye kadar bu aziz vatanın top
rakları üzerinde Moskof baykuşlarının ötmesi 
İçin tertiplerden gerli kalmıamıştır. (A. P. ve 
D. P. sırailarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Binaenaleyh arkadaşjlar, işte kendisini affe
denleri o affetmem iş tir. (D. P. sıraların dan 
«Bravo» sesleri) Rica ederim.. Hikmet Kıvılcım
lı mı af dilıcm&ştiir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 
Hüseyin İnan, o ıge-nç insanlar damgacının altın
da 'af mı dilelnıişjler, yoksa «Yaşasın Moskova, 
yaşasın enternasyonal» diye marş mı söylemiş
lerdir? «Kaili rolsün Türkiye, faşist idare. Ben 
Müslüman değilim, Türk değilim» diyen önlaır 
değil imi? 

Onlar nedamet etmiyorlar; ama onlar adına 
(biz nedamet ve özür mü dileyeceğiz sevgili mil-
letveldjlleri ? 

(Muhterem arkadaşlar, bir hususu da arz et
meme müsaadelerinizi istirham ederim. 

Demokrat Partinin bu mevzudaki, komü
nistleri af konusundaiki Ibazı vekillerin beyan
larından balhis buyurdular. Bendeniz, 1931 yılın
dan 1)970 yılına kadar 'Türkiye Cumhuriyeti 
ıhükümetlerinin, aınaırşik o'İ!ayla;r, komünist faali
yetler ve aşırı sol; hareketleri ile ilgili hükümet 
prolgramlıarındaıki beyanları Meclis zabıtların
dan çıkardım. ıSize Ibirkaç cümleyi okumamı mü
saadelerinize arz ederim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Mendenes'inıkini 
olku. 

ıPARUK SÜKAN (Devamla,) — 29 . 5 . 1950 
tarihinde, yani Halil Özyörük'ün Adliye Vekili 
olduğu Menderes Hükümetinin Hükümet Prog
ramında mıerihum Menderes Ibu kürsüden şunları 
söylüyor r 

«BAŞBAKAN ADNAN MENDERES — 
Bilhassa üzerinde duracağımız mesele, ınemle-
;keili içinden yıkıcı asıırı sol cereyanları kökün-
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den temıiizlıemelk için icap eden kanunî tedbir
leri almaktır. Biz bulgunun şartları içinde aşırı 
sol cereyanları, fikir ve vicdan hürriyeti mev
zuunda maitaüâa etmek gafletinde bulunmaya
cağız. 

Buigün 'aşırı sol cereyanlara mensup olanla
rın, _ mücerret Ibir fikir ve kanaat sahibi ılımak
tan ziyade, yıkıcı cereyanların âletleri oldukla
rına şüphemiz yoktur. Eikir ve vicdan hürriyeti1 

perdesi altında bütün hürriyetleri kan ve ateşle 
yok ^etmekten balşka bir maksat (gütmeyen bu 
ajanları, adalet pençesinde çarptırmak için ioa-
beden kıstasları vuzuh ve katiyetle! tespit etmek 
zaruretine inanıyoruz. Ancak Ibu sur etiledir ki, 
miizıalh veya «siyasî tenkit kisvesi altında ayakta1 

tutuljmia'k istenilen ve hakikatte' düpedüz aşın 
sol cereyanların eıselri olan neşriyatın tahriba
tından 'memleketi korumak .kabil olabilecektir.» 

'1951 senesindeki Hükümet Programında da, 
Adnlan Menderes meırhum, «Kökü clışarda olan 
teşkilâtın faaliyetini fikir hürriyeti çerçevesi 
ieıinde mütalâa etmek ve müsamaha ile karşıla
mak bizim için mümkün değildir. Bir çete hailin
de ve ıgizlli teşkilât olarak muhayyel bir istilâ
nın öncülüğü vazifesini ıgörmeye yeltenenlere ka
nunî tedlbirıleıiimiz daima şiddetli olacaktır. Bu 
nevi faaliyetleri !biz, fikir hürriyeti ile laslıa alâ
kalı (görmemekteyiz. Bu müoaldelemiz de 'kanunî 
kıstaslar elde etmektir. Türk hakimine, bu nevi
den suiçları teşhis edip ceızalandiirabilmeık imkân
larını vermek lâzımdır. Burnun için sarih tarif ve 
kıstaslara dayanan 'kanun maddelerine ihtiyaiç 
aşikârdır. Bu ihtiyaca. uyarak Hükümetçe hazır
lanan kanun tadilleri Yüksek Meclisin komisyon
larında tetkik ve müzakere halindedir.» demiş
tir. 

iDalha devam eder. Zamanın müsaadesi' nis-
b etinde b<u 'kadar arz ediyorum. Bunun netice-
sıindedir ki, 1951 penesinin 12 nci ayında 141 ve 
142 nci maddeler tedvin edilmiş ve meriyete gir
miştir. 

Değerli milletvekilleri, 141 ye 142 nci madde
lerin 'mahiyetti tetkik edilirse, bir fikir değildir; 
Ibu Ibir icraattır1, bir fiildir. Hem de müesses ni
zama karşı işlenen bir fiıM ve propaganda hare-
iketidir ve bir sınıfı hâkim kılmak için bir cemi
yet kurma hadisesidir, devletin temel nizamla
rını yıikmıa hareketidir. İstirham ederim, hu ha
rekete tevessül edecek başlan, beyinleri teerim 

•edelteltoedikten sonra., bilelim ki Türkiye'de yı
kıcı komünist hare'ketleri daha korkunç şekilde 
'Türk Devleti için çok daha felâket ıgetirecek ha
reketlere tevessül etme hazırlığı içeriisinldedilr-
ler. 

12 Mar t tan itibaren ve .evvelki hâdiseler tet
kik edilirse, komünist hareketleri, komünistilier, 
enternasyonal komünizmin bütün icaplariylıe ve 
metiotiariyle değişmeyen stratejilerinin ve hedef
lerine ulaşmak için yeni tecrübeler kaaanarak 
şimjdi geleceğe hazırlık yapmaktadırlar. Affa 
mahzar olan insanların yarın Türk Devleine ikâ 
edecekleri büyük zararlar karşısında diz döve
riz ; ama iş işten geçmiş olur. Tarih bize bunları 
Iglösteriyor. 200 senelik Slav ve Moskof empeırya-
lizminiin bu aziz vatana karşı yaratmak istediği, 
yapmıak istediği oyunlar karşı'sında, Türk kanı 
taşıyan, millet iadına bu kürsülerde konuşan ar-
kadaşlarımıın hiçbirisinin mlüsaade etmeyeceğine 
inanıyorum. İşte bu duygularla Millet Meclisi-
nin değerli üyelerini bu heyecanlı; ama samimî 
beyanlarımla inttiilbaihia ve tarihten ibret dersliemi 
almaya dayet ediyorum. 

ISağolun. (İD. P. ve A. P. sıralarından alkış
lar) . 

BAŞKAN — Teşefekür ederim Sayın Sükan. 

Makide hakkındaki gösrüşmeler bitmiştir. 
Adalet Komisyonunun maddeyi ıbenimsememe 

kararına oyunuza sıramyarum. Kabul tedenler.. 
()C. H. P. sıralarından '«Başkan, gelenler var» 
selsleri.) 

Benjimlsememe kanarını kabul etmeyenler... 
Komisyonun Ibeuninusememe karara kalbul edijl-
m%!tliır efendim. Madde karma komisyona gide-
öektiir. 

t8 nci maddenin komisyon raporunu okutuyo
rum. 

• YASİN BOZKÜHT (Kars) — .Sayın Başkan, 
bu maddede bir önerge vermiştim. Lütfen öner
gem ofeunjsun. 

Madde 8. — Bu maddenin Cumhuriyet Se-
natosuıncıa meltiinden çıkıarılması Komisyonumuz-
cta benimsıenımeımiştıilr. 

BAŞKAN — 8 nıei miadde hakkında mz iste
yen var mı? (rerek şahsı ve ıgerekse grupları 
adına söz isteyen var mı î 

ALİ İHSAN ULUBAHŞt (Afyon Kanahisar) 
— Şahsını adıınıa söz fctiyorum 'Sayın Başikan, 

BAŞKAN — Kaydediyoruz efendim. 
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YASIN HATİBOĞLU, (Çorum) — Daha önce 
ibir talebiim viardı ıSıaıym Başkam. Şahsım adına 
söz :istiyoır<um. 

oVÎJİlilî öc'lârnıet Partisi Gfruptı adıma Sayın tSudi 
Reşat Saıruhıan, [buyurunuz. 

M. ıS. P. GRUPU ADINA SUDİ REŞAT -SA
RI JİHAN (Rize) — Muhterem Başkan, m,uihte
reni milletvekilleri!: 

(jiınılııuftyetin 50 nci yıldönümü münase/bc-
Itnîylje. (bıaızı saıç ve cezallarm affı hakkında kanun 
teklifinin 8 nci nııaddfesinin Cumhuriyet Senla-
tosuncıa tekliften 'Çilkaınillmıiş olimıaisı aleyhindeki 
•görü§lıeııiimii)zji Millî İSelâmet Partisii Orupu adına 
iarz etmek üzere bıir kaç dakikanızı istirhamı ede
ceğim. 

IBiıliıyorsunuz, teklifin 8 nci .maddesi Osmanlı 
Hanedanının erkek m^nisuplarının vatanı aslîle-
ırinc dönelbliıİMieilerıini derpiş etmektedir. Bu teklif 
Millet Meeliisiihde ve Adalet .'Eonuilsyonunda ka-
Ibui edilmişti. Aucıalk Cumhuriyet Senatosunda 8 
nci mıaddcniln 'teklif methinden tamaimen çıkjarıl-
ımıış olduğumu üzüntü ille müşahede ettik. Cum
huriyet İSenatosiunda senatör Sayıları iliiibıaıiyle 
ağırlığı bulunan Adalet Partili arkadaşilarımızın 
reyle riylc Ibu maddenin tekjliıf metninden çıka
rı! kliği haıkikati kıaıışı&ındıa, bu noktaya işaret 
etmeden geçmek mümkün olmıamaştır. 

Zira Ihtaitiiuı âlileırdedir ki, 19ı5ı2 yılında Demok
ra t Parti tarafından cıkıarı'lan 5958 sayılı Ka
nunla, Osmanlı Hanedanının hanım menSupıllan-
nın vatanlarına, dönelMlmeleri temin edilmişti. 
Mezkûr kanunu şimdiki 8 nci maddenin bir 
nıübaıddemesii olarak tebrikle karşıiılıadık. Amcalk 
analdan geç en 22 sene zarfında lakıl ve: vicdan-
'lardafci inkişaf ve ziihıniıyetlerdeki tekâmül ve 
tebeddülat muvacehesinde Ihanımefendilertini be
yefendilerinden tefrik etmiek isteyen bir düşün
cenin madenî inısaın ruhunu taziip ettiğini mem
nuniyetle müşahede ettik. Bu memnuniyetle bir
likle, elem ve esef duyduğumuz bir hnsuisn arz 
etmıenije müsaadelerini istirham. edeceğim. 

27 Mayıs 1960 hâdisesinden sonra kurulan 
-Adalet Partisi muhtelif vesilelerle Demokrat 
Partinin bir devamı olduğunu beyan etmişti. 
Hattâ bu beyanları mlijliletimizin ekseriyeti ta-
nafından uzunıea bir müddet, ta ki, mahiyeti 
(aslileri meydana, çıkıncaya kaıdıair 4a benimsendi. 
(A. P. sııriallarından [gürültüler.) 

YUSUF UYSAL (İsparta) — Neymiş o ma
hiyeti aslisi? 

• ISUDİ REŞAT SARUHAN (Devamla) — 
'Hattâ çok yakın İbir mazide eski Demokrat Par-
tiilillerıiın affının hemen akabinde Adalet Partisi
nin eski Demloknat Partililerin evi olduğunu be
yan buyurdular. '(A. P. sınalarından «Öyle» ses-
lleri). Bu iki vakayı nakletmekten mm nadimiz 
asla sataşma ve çiatmıa değildir. (A. P. sıralıa-
rından gürültüler). 

IBu aııhadaşlarımızdiaın istirhamımız odur ki, 
mirasına sahip olmak istedüklerli Demokrat Par
tinin 1952 yılında mukaddemesini yaptıkları 
Osmanlı Hanedanı ille illgtili hayırlı tasarrufun, 
şimdiki 8 inci maddede tezahür eden iklinci hayır
lı bölümüne de iştirak ve gayret etsinler İdi, (bu 
'rnjkıa's kendiier'ine helâl olabilsin. 

Muhterem mfillletvekitkui, Osmanlı Hıameda-
nının erkek menlsuplarınidıan ikisinin halen .rnarnz 
ıbulunidııklaırı e|lıim bir hakikati nakletmek istiyo
rum. 

Han'edana mensup nıerlhum Mehmet Selim 
Efendinin lazkardeışinin iki oğlundan birisi ba
len Londra'da Mıunatyan isini'Yı bir Ermeni'ninı 
otelinde kâtiplik, diğeri ele aynı .otelde işçilik 
yapmaktadır. Yakıalları ısıaiymıaık suretiyle onla
rın ısıtırarpllarını dıuyalbilen kallplleıri ibiirıaz daha 
mıuzdaıip eıtmek ı'isitemiyorum. Zira, iinanıyfO'rum 
İd, ;600 ısene dünyanın mühim. İbir kısmına hük
meden ecdadımızın to'mınlarının, yuHa-rca lnaisre-
tinıi çöktükleri ibalbia yurduna, 'diöııınıeleriınc mani 
olmayacaksınız. ıKeındi toiOTakllarında ölmek ve 
defnedilmekten ibaret olan Ibu en insanî arzula
rını, insıan haklatrıma hürmetkar linsanlar olıanaik 
eiibette kabul edeceksiniz. 

. Maksatları ve maihiyetleri münakaşalı olan 
'her cinsten turistlerin diledikleri zaımıan Tür
kiye'ye igeltaneisıiıne müsaıade eidiMiiği İbir devrede; 
han'edan ımiensupllarının turist ollaraık dahil vatıan-
larına ıgiırmelerine miani olan bükümlıeri Ibertairaf 
eldecıeğiniize kamıiiim. 

(Dedelerine isnat olunan biır hatadan dolayı 
tıornnllaranı mahkûm etmek hiç bir kanun ve ada
letle mümkün değilldir. EMımiizdeki af kanunu do-
feyiSıyle buraida ışık sık kaderden, kader kuriban-
llaırından baihis edilmektedir. Osmanlı Hanedanı 
mıeivznunida 'kalderin bir -hissesi yok mudur? Şüp
hesiz ki, kladeır her melselede adalet eldeır. Biz ise 
kendi cüz'i ihtliyarimızlıa liianedan menlsıubinane 
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dalhıa fazla zulmedilmesine nazı olma'malıyız. Bu 
mıâJsum insanlıarı bu kıadar uzun vadeli bir hu
sumete lâyık .'görmek milletimizin fıtnatuıdaki 
şefkat ve muhabbete münaficlir.. 

ISom oiaralk iki düsturu arz edeceğim, Tıarlilh 
tekerrürdür ve tarih kendini inkâr edenleri, 
mutlaka inkâr eder. Bu düsturlara, binaen haıııe-
dau mensupllaırına bugüne kadar 'her nasılsa re
va 'görülen tarzı 'muameleye, tanühin tekerrürü 
cihetliyle bizim. veya bizden sonraki neslin maruz 
kalıalbileceği bir ihtimal varit değil midir ? 

Bu ihtimjal kapışanı biraz sonra vereceğimiz 
reyleiriie ebediyen kaipıyaeağiini'zdan som derece 
ümjiitvaınm. Bu ümit ve kaualat'le huzurlaranızdıam 
(ayrılırken, 'Millî (Selâmet Partisinin yukarıda ifa
desine çalıştığımı düşüme elerin çok daha fekkin
de 'hisler ve 'kanaatlerle, Millet Meclisimin kalbul 
•ettiği ıa!f kanunu teklifinin 'hıainedanila ilgili 8 nci 
maddesini kaldıran Cumihurıiyet ıSenıatosu deği-
şilklliğiniı benimsemeyeceğini ve Millet Meclisinin 
kalbul ettiği bu maddemin kanunlaşması için siz
lerle birlikte bütün gayretini sarf edeceğini arz 
ederim. 

ISayigılajrımk. ('M. IS. P. sııialairandan alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSaym iSaru-

han. 
Demokratik Parti Grupu adına, buyurun 

ISayım Raisim Cinisli. 
ıD. P., GRUPU ADIMA RAJSİM CÎNÎıSlLl 

(Erzurum) — ISayım Başkan, muhterem arka-
da§larım; 

iGöıüşülmekte olan af teklifinin Yüce Heye
tinizde yapılan 'birinci müzakeresi sırasında 
söz konusu edilen 8 nci maddeyi değerli 'oyla
rınızla kalbul etmiş ve milletimize bir müjde gi
bi işaret bıra'kimııiş idiniz. Falkat Yüce (Senatoda 
bu teklifin müzakeresi «ırasında 8 nci madde 
[metninden çıkarildı. 

j8 nci maddenin metinden çıkarılışının ge
rekçesinde Cumhuriyet İSenatosunun Anayasa 
vo Adalet Komisyonu şu tür lü (bir (kayıt düşür
müştür. Aynen zabıtlardan 'arz lediyorum. 

18 mci maddemin metinden çıkarılışının .gerek
çesinin son iki satırında şu yazılıdır J 
'«Anayasa Mahkemesinin Esas 'li9G6j/20, 'Karar 
!İ9ı08/8 sayılı kararında (belirtildiği ıgib'i, siyasî, 
Sosyal ve ekonomik yaralıların aranacağına yu-
jkaırıda değinmiş idik. Komisyonumuz 8 nci mad
deye esas af tasarısında da siyasî, yahut sosyal, 

yalhut ekonomik yarar kurallarını araştırma-
ımış vo günümüz itibariyle böyle 'bir yarar [mü
talâa edemediği cihetle sözü edilen maddeyi iş
bu >geııel af ıkapSamından çıkarmıştır.» 

(Değerli^milletvekilleri, Yüce 'Senatonun Ada
let Komisyonu bu konuyu araştırmamıştır. Ken
disi ifade ediyor. Araştırma, bir şeyi tetkik et
me, öğrenme, değerlendirme için yapılır. İSaym 
Komisyon hu ihtiyacı duymamış, sonunda da 
ıbir menfî kanaat sahibi olduğunu ifade etmiş
tir. Yani, .araştırmadığı ib'ir (konuda, «Ben gü
nün şartları itibariyle 'böyle bir yarar mütalâa 
etmiyorum» dîye zabıtlara ve tarihe bir hüküm 
bırakmıştır, 

.Değerli milletvekilleri, bu konuyu, Yüce He
yetinize niyaıbeten görev yapan Adalet Komis
yonunda bulunam jarkadaşlarım'iz dikkate almış
lar ve bir önceki görüşme sırasında .alınan isa
betli ıkararı yenilemek İçin yüce huzurunuza 8 
nci maddeyi yeniden getirmişlerdin'. 

'Cumhuriyet iSenatlosunun Umumî Heyetinde 
yapılan 'görüşmeler sırasında da bazı 'gerekçe
ler ileriye sürülmüştür. Bu müzakereler sıra
sında en menfî konuşmayı yapan, bu ıkonüda 
aleyhte 'oy kullanılmasını! isteyen tabiî senatör 
Suphi Karaman, konuşmasının sonunda şu tür-' 
lü bir hükümle: konuşmasını bağlıyor : , 

Diyor ki; .«Mesele bu noktada iken, bugün 
Osmanlı hanedanımdan hayatta kalan en onlbeş 
,kişi, nesilleri devam eden, hayatta kalan on on
lbeş tane er'keğin Türkiyeye dönmesinin, elli yıl 
geçmiş bir Cıımhuriyet idaresinde ülkemiz için 
bir sakınca 'olmayacağını ve hilafetçilik, hilâfet 
(bakımından, ne padişahlık bakımından bir sa-
ikınoa olmadığını ben de 'kabul ediyorum.» Cüm
leleri, kelimeleri aynen elkuyorum. Cümlenin ge-* 
iişi ele, ımanası da söz sahibi arkadaşıımnza ait
tir. 

.Demek .ki, konunun çıkmamasını isteyen sa
yın üye 'de bugüne kadar «düşüncelerde en fazla 
yer işgal eden .tereddüdü bertaraf etmiştir; böy
le ıbir teMikemin, böyle bir ilhtiımallin olmadığı 
hakkında kanaatini salimen 'ortaya koymuştur. 

'Geriye kalıyor bir teknik ikonu; onu da Ada
let Partili üyeler ortaya koyuyorlar. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu af teklifi içeri
sinde; «Bir suçu ihlâl etmedikleri için suçlu 
(kalbul edilmeyen ve su çil u olmayan bir heyetin 
affı söz konusu değildir» noktaî nazarından ha-
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ırekct eıclüliyor. Bu noktaî nazar doğrudur. Biz 
de bir önceki müzakere sırasında (burada ibir 
kanun ihükmünü ihlâl sebebiyle işlenımıiş suçun 
'affı söz konusu değildir diye Yüce Heyetinize1 

mâruzâtta bulunmuş İdik. Aıma 'bu af teklifinin 
ibir gerekçesi var : ISuçu, suçluyu ve cezayı or
tadan kalktarmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, suçlu yoktur, suç da 
yoktur; fakat tedlbir mahiyetinde de olsa ibir 
oeza sö<z 'konusudur. Bu ceza, vatana dönme im
kânını vermiyor söz 'konusu edilen Osmanilı ha
nedanına. ımen'sup erkek üyelere.... Bu ibir ceza
dır. Vatana elönememe ibir cezadır, bu cezanın. 
•ortadan kaldırılması için 'bu teklif içerisinde 
bu konunun 'ele alınmasının (bir ananası vardır. 
Ayrıca alayın Cumhuriyet Halk Partili, sözcü 
arkadaşlariimın özellikle üzerinde durduğu si
yasî suçluların affı için, 1141 ve l!4!2 nci madde
lerin üzerinde gösterilen hassasiyet karşısında, 
suçlu olmayanı 'ki§ileır,in ceza niteliğindeki Ited-
'birin fcal'dırTİımasıı hakkında takınacakları tavır 
da son derece dikkate değer olacaktır. 

Burada siyasî suçlu yoktur, ama, siyasî ceza 
sahipleri vardır. Bu siyasî ceza sahiplerinin 
üzerinden hu tedlbir kaldırılmalı, cezalar /bun
dan sonra çekilmesin diye, '50 nci yıllın atıfeti 
hu heyette ile tanınmalıdır. 

(Mesele İbir usul meselesi de değildir. Mesele 
ibir üslûp meselesi haline getirilmiştir. O halde 
Bayın Adalet Partili üyelerin ibu üslûp mesele
sinde ibir önceki takındıkları tavrın tekrarını 
beklemek hakkımızdır. 

OĞUZ AYOÜN (Ankara) — Zaten (biz de 
takipçisi oluyoruz. 

LRAISİÎLM OÎNİBLİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, konuşmamı da o inançla arz ediyorum. 

Efendim )bu konu üzerinde (basında llelhte, 
aleyhte »bir hayli neşriyat ıçıktı. Bunun da le
hinde olanları biliyorsunuz. Aleyhinde bulunan
ların, bir değerli gazetenin tefrika halinde sun
muş oiiduğıı konu dikkatle takip edillmıiş ve tet
kik (edilmiştir. Orada bahsi edilen suikast te
şebbüsüne girişen zatın ismi Bahattin (Sami, 
Osmanlı hanedanına mensup değildir, o, padi
şahı] ar sulbümden gelen bir 'kimse' değildir.. Bi
naenaleyh, onun padişahlığı ihya etmesi ıgibi 
bir neticeye varılması söz konusu olamaz, 

Bu zat damatlar statüsüne tabidir. Damat
lar statüsüne tabi olan biir kişinin saltanatı ye

niden ihya etmesi söz konusu değildir. Basında, 
sağda, solda yazanlar bu konuyu işlediler. Hat
ta solda yazıları ifle, kanaatleri ile meşhur bir 
yazarımın da : «8 nci maddenin beılki ele 50 nci 
yıldönümünde çıkarılan af kanunun yegâne 
sembolik maddesi olduğunu»1 ileriye sürmüştür. 
O halde kanaatlerini paylaşan Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımızın da. bu noktaî nazardan 
hareket etmesini beklemek elbette yerinde ola
caktır. 

Değerli ark ad aşılarım, 'Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımız bir noktaî nazardan ha
reket etmektedirler; «Bu teklif Meclislerden 
çıktığı gibi kanunlaşactktır. Birinci müzakere
de kabul .edilen şekliyle neticeye: varacaktır, 
kanunlaşa çaktır» diye ifade ediyorılaır. 

O halde 8 nci madde1 birinci müzakere sıra
sında yüksek reylerinizle kabul edilmiş bir mad
dedir. Şimdi de, bu müzakere sırasında da bu
nun kabulü istikametinde rey vermenizi, bu 
prensibinize ve bu sözünüze sadakat olarak te
lâkki etrciiek ba'kkıımızdır. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bir dakikamız 
kaldı efendim, lütfen .bağlayınız, 

RASIİM ö M S L I Î (Devamla) — .Hukuk adı
na siyasî suçların ve suçluların affı adına konu
şan değerli sözcülerinizin gayretlerini inkâr et
mek ve bir manada değerli grup başkanvekili-
nizin ifade ettiği .gibi sevdiğini öpmek manası
na gelir. 

O kaide, hukuk adına, hak adına hareket 
edeceğine inandığım yegân yegân bütün mil-t 
letvekillerinin bu istikamette rey kullanması 
elbette tarihî bir düğümü çözmüş /olacaktır. 

'Değerli milletvekilleri, Osmanlı hanedanının 
erkek mensup!arının yurda dönmeisini isterken, 
(hukuk açısından, beynelmilel hukuk açısından 
taraftarı olduğumuz Avrupa însan Halkları IS öz
leşmesi açısından, Anayasamızın İİÖ ucu madde
si açısından ve Türk Siyahî Tarihinin .gerekleri 
açısından daha önceki müzakereler şurasında 
görüşü erimizi grupulmuz adına Yüksek ihuzuru-
nuza 'getirmiştik. 

Burada yeniden meseleyi ele alınken işin 
teknik tarafının da bir büyük mahzur teşkili et-
.modiğinı, hatta o kadar ki, Meclislerimizden' 
çıkan kanunlar alâkalı olmayan bir başka ka
nunu tadil niteliğini de taşımıştır. Bu Meclis
lerden çıkan kanunların içinde sözlük yapıl-
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maştır, 'bunu bir teknik mesele haline 'getirip 
de 'burada ele almamak, hukuk tekniğine saygı 
gösterme bahanesiyle ınıe'sell'cyl savsaklamak 
manasına gelir. Bu türlü bir gayrete kimsenin] 
Ibaşvurmayaeağı inancı ile tarihi 'bir düğüiraü 
(burada Cumlhuriyefi'n 50 nci yrldönümünıde imdl-
lotin ve tarihin bütünlüğünü temin 'babında çö
zeceğinize inanıyor, Yüce Heyetinizi D. P. Gru-
pu adına saygı ile selâmlıyorum. (D. P. sırala
rından 'alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın dinişti. 
Sayın Cihat Biigeban, A. P. Grupu adına 

(buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; 

Millet Meclisince kabul edı'en metnin 8 ne i 
maddesinde; «16 . 6 . 1952 tarih ve 5958 sayılı 
Kanunla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 3 Mart 
1340 tarihli ve 431 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu dunun
dan istifade etmek istiyen erkek mensuplar hak
kında 431 sayılı Kanunu tadil eden 5958 sayılı 
Kanun gereğince kadın mensuplara tanınan hak
lar uygulanıl'.» hükmü Millet Meclisince kabul 
edilmişti. 

Bu hükmün kaibulü sırasında, yüksek malûm
ları olduğu üzere A. P. Grupu muz da müspet oy 
vermiş bulunmaktaydı. Senatodaki müzakereler 
sırasında 'bu kısım taanamen kaldırılmıştır ve bu 
kaldırılma sırasında A. P. Grapuna mensup ar
kadaşlarımız bunun kaldırılması sırasında mese
leye aynen prensip itibariyle mutabıkız, ancak 
bunun ayrı 'bir kanun ile •getirilmesi uygun ola
cağı mütalâası ile bu kanunun S nci maddesinin 
kaldırılması k'albul edilmişti. 

Halen Millet Meclisindeki genel temayülün 
Osmanlı Hanedanının tekrar erkek çocuklarının 
Türkiye'ye gelmesinin uygun olacağı yolundaki 
genel temayüle uyarak -ve bilhassa Adalet Ko
misyonunda bunun da aşağı yukarı bir ittifak ile 
^benimsenmiş olması gözönünde bulundurularak, 
ibugün Cumhuriyetin 50 nci yılında Türkiye 
Cumhuriyeti bir taraftan anarşistleri, Devleti 
yıkmak istiyenleri affetmek durumunda bulunur
ken, biz A. P. Grupu olarak Cumhuriyetin o ka
dar köklü, o kadar Ibüyük, "o kadar güçlü olduğu
na inanıyoruz ki, Hanedana mensup olan erkek 
evlâtların Türkiye'ye 'gelmesinde bu'gün için hiç

bir mahzur mütalâa etmemekteyiz ve Osmanlı 
Hanedanının 'erkek çocuklarının da Türkiye'ye 
gelerek (burada hayatlarının son demlerini gcçlr-
nı'elerinde Cumhuriyetin gücü bakımından hiç'bir 
mahzur mütalâa etmediğimıizi ve Adalet Komis
yonunun bu yoldaki 'benimseme kararına A. P. 
Grupu olarak uygun ve müspet oy kullanacağı
mızı saygılarımla arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge-
han. 

Sayın ihsan Dlubahşi, buyurunuz efendim. 
ALİ İHSAN ULUBAHŞİ (Afyon Karan i-

sar) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ecdadımız, Ibu mübarek yurdu, şimdi bizim 
üzerinde yaşadığımız ve gelecekteki Müslüman 
Türk çocuklarının da kıyamete kadar üzerinde 
yaşayacakları 'bu yurdu kurarken, milletimiz ibu 
topraklarda oluşurken, (bize önderlik eden Osman-
oğullarmm torunlarına vatan havasında yaşama 
imkânını vermek milletimizin yüce gönlüne ya
raşır ibir hareket, olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Sena
tosu bu konuya da'ha ziyade kanun tekniği açısın
dan bakarak, yani meselenin müstakil 'bir kanunla 
halli gerektiği mülâ'hazasıyle Osmanoğullarının 
erkek mensuplarının yurda dönmelerine imkân 
veren 8 nci maddeyi metin dışı bırakmıştır. Bu 
yoldaki Cumhuriyet Senatosu Kararının ben im-
denmeyerek Osmanoğullarının erkek mensupları
nın da yurda dönmelerine imkân verilmesini is
tirham için söz almış 'bulunuyorum. 

Esasen Millet Meclisinde Adalet Partisi bu 
istikamette müspet oy kullanmıştır. Kaldı ki, 
Adalet Partisıi Senato Grupu da Osm an oğulları
nın erkek mensuplarının Türkiye'ye dönmesine 
imkân verilmesine prensip bakımından karşı çık
mamış, aksine, Ibu aileye yurda dönüş imkânı ve
rilmesi görüşünü savunmuştur. Nitekim, Sayın 
İhsan Sabri OağlaVangil: «Her millet tarihi ile 
yaşar. Tarihi inkâr eden toplum görülmüş 'değil
dir. Osmanlı Hanedanı Türk Milletinin kaderin -
'de söz sahibi olmuş, 'büyük hizmetleri görülmüş 
tarihî bir ailedir. Bugün 40 milyon nüfuslu 
Türkiye'de bir referandum yapsanız, bu Haneda
nın takriben 20 kişiye inen erkek ahfadının Tür
kiye'ye 'dönmesinde sakınca bulacak kimselerin 
yekûnunu en küçük rakamlara Ibile çıkartanı az
sınız. Prensipte mutabıkız; ama >bu konuyu ken-
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di yerinde, lâyık olduğu önemle, itina ile ve di
ğer kanunlarla ilgisiyle 'beraber halledelim. Biz 
Ibunun lıiç geciktirilmeden yerine getirileceğine 
inanıyoruz ve bunun için de her türlü katkıya. 
amade bulunduğumuzu arz ediyoruz.» demek su
retiyle Adalet Partisi Senato Grupunun, Os-
manoğullarmın yurda dönmesi İmkânının sağlail
mesi 'görüşünde Olduğunu belirtmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, kanaatimizce Os-
manoğullarına 8 ner madde ile yurda dönme im
kânı verilmesinin kanun tekniği 'bakımından (bir 
mahzuru yoktur. Zira,, Meclis kabulü olan 8 nci 
madde, «16 . 6 . 1952 tarih ve 5958 sayılı Ka
nunla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 3 Mart 1340 
tarihli ve 431 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum
dan istifade etmek isteyen erkek mensuplar hak
kında 431 sayılı Kanunu tadil eden 5958 sayılı 
Kanun 'gereğince 'kadın 'mensuplara tanınan hak
lar uygulanır.» ifadesini kullanmak suretiyle 
meseleyi !bu konuda yapılacak müstakil bir ka
nundan beklenen espri vo maksat içinde çözüme 
kavuşturmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, konuya esas açısın
dan İbakarafc, kopamayacağımız tarihimizin ya
pılmasında ve milletimizin hayatında 'büyük rolü 
ve katkısı bulunan Osmanoğullarınm erkek torun
larına yabancı diyarlarda değil, kendi gök (kub
bemiz altında nefes almak fırsatını verelim. 

Saygılarımla,. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IIlu-
bahşi. 

Sayın Enver Akoval. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN —• Sayın İhsan Ataöv?.. Yok. Sayın 
Cemil Ünal, /buyurunuz efendim. 

CEMİL ÜNAL (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Genç Cumhuriyetimizin 50 nci yılında, kaza 
ve kader kurbanlarının affedilmesini ve biran 
evvel hapisten çıkıp hürriyetlerine kavuşmaları
nı canı gönülden arzu etmekteyiz. Kaıza ve kader 
kuılbanlarınm- yanında,, Türk Milletinin mazisi, 
kökü olan, Osmanoğullarınm torunları olmaktan 
'başka hiçbir suç ve günahı olmayan Osmanoğul
larınm da Yüce Meclisin tasvib'yle affedilmele
rini Türk Milletine ve onun temsilcilerine yakı
dan bir hareket olarak görmek istiyoruz. 
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'Hiçbir millet geçmişini, atasını inkâr etmek, 
kötülemek 'zilleti içerisinde olamaz. 600 sene kos
koca (bir İmparatorluğu idare eden Osımanlı Pa
dişahları içerisinde 'belki yeteneksiz olanları var
dı, ama onların içerisinden vatana ihanet eden, 
vatanını düşmana 'satan hiçbir hain çıkmamıştır. 
Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, o 
zamanla siyasî ortam, mevcut şartlar Osmanoğml-
larmın vatan topraklarından çıkarılmalarını ge
rektiriyordu. Yani 431 sayılı Kanun Osmanoğul
larınm suçlu olduklarından dolayı çıkarılmamış, 
o günkü siyasî şartların neticesinde bir tedbir 
olarak getirilmiştir. Suçlu olan bablanm hak et
tiği cezayı hiçjbir günahı olmayan çocuklarına 
çektirmek mümkün değildir. Delikanlı değil, kü
çük bir çocuk olarak ayrıldıkları Türkiye'den 
(bekledikleri ve istedikleri tek şey, ata toprakla
rına 'sadece yüz sürebilmek, ecdatlarının mezarı 
başında dua edebilmektir. 

Osmanoğullarınm 50 yıldan beri, tek <bir keli
me, Cumhuriyetin, Türk Milletinin aleyhinde ko
nuştukları duyulmamıştır. Sayıları 15 - 20'yi geç
meyen bu insanlar gereği kadar eziyet çekmişler
dir. 600 sene koskoca bir devre adını veren, çağ
lar değiştiren Osmanoğullarınm öz vatanlarına, 
dönmeleri Türklük şuurunu taşıyanlara ancak 
gurur verecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddenin müzakeresi bitmiştir. 
Adalet Komisyonunun 'benimsememe kararı

nı oylarınıza arz ediyorum. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhte

rem Başlkan, söz ıtalebimiz vardı. 

BAŞKAN — İki kişi konuştuktan sonra de
vamı hakkında herhangi bir takrir almadığı
mız için İçtüzük .gereğince konuşmalar bitmiş
tir efendim. 

Adalet Komisyonunun benimsememe 'kararı
nı oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Ka-
fbul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde Karma Komisyona gönderilecektir. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Zabıtlara 

geçmesi bakımından ittifakla fealbul edildiğini 
'kaydederseniz efendim. 

BAŞKAN — İttifakla kaıbul edilmiştir efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosunun 8 nci madde ola
rak kabul ettiği metni okutuyorum. 
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Madde 8. — A) 1973 yılı sonuna kadar 
olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendir
melerde 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi 
gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve Sosyal 
Sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nei 
maddeleri şümulüne giren diğer âmme alacak
larına taallûk eden cezalar, gecikme zamları ve 
faizlerden tahsil (edilmemiş olanlara ait vergi 
veya resim veya harç veya sigorta primi veya 
6183 sayılı Kanununun 1 ve 2 nei maddeleri 
kapsamına giren diğer âmme alacakları, asılla
rının 'bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce veya .bu tarihiten itibaren 8 ay içinde kıs
men veya tamamen ödenmiş olması halinde 
(Cehren tahsil edilenler dâhil), ödenen vergi
ye veya resme veya harca veya sigorta prim 
(borcuna veya 6183 »ayılı Kanunun 1 ve 2 nei 
maddeleri şümulüne giren diğer âmme alacak
larına tekabül eden cezaların ve bunlara uy
gulanması 'gereken gecikme zamlarının ve faiz
lerinin tamamı; 

Özel kanunlarına göre alınması gereken ce
za ve gecikme zamları hakkında da yufcarıki fık
ra hükmü uygulanır. 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve ke
silecek bir vergi veya resim veya harç veya si
gorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nei maddeleri şümulüne giren diğer âmme 
alacakları asıllarına bağlı olmayan tüm vergi 
ve sigorta primi ve para cezalarının tamamı; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
henüz talhsil edilmemiş olan fer'i âmme alacak
ları ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi dai
relerine gönderilen veya gönderilmesi gereken 
mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik ve yi
yecek bedelleri gibi müteferrik alacakların iki-
yüzelli liraya kadar olanları (İkiyüzelli lira dâ
hil), 6933 sayılı Kanuna göre alman Ha<zine his
seleri, her türlü ,aşar bedelleri ile 31 . 7 . 1973 
tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken 
Tavizat /bedellerinin bin lirası ve Kadastro 
harçları affedilmişjtir. 

Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemleri
ne ilişkin para cezaları ile bu kanunun ihlâlin
den doğan para cezalarının tamamı affedilir ve 
Gümrük Vergileri ile ilgili olanları hakkında da 
bu bendin ilk fıkrası hükmü aynen uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son 
fıkrasındaki ödeme, 26 neı maddedeki sorum
luluk hallerinin tahakkuk etmesine bağlıdır. 

B) Af dönemlerinle ilişkin olarak bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek 
vergi ve sigorta primi veya 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nei maddeleri .şümulüne giren di
ğer âmme alacaklarına müteallik cezalar ve ge-
cikmte zamları ve faizleri hakkında da, vergi 
veya resim veya harç veya sigorta primi veya 
6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri şü
mulüne giren diğer âmme alacakları asıllarının 
ilgililerine tehliğ edildiği tarihten itibaren 8 
ay içinde ödenmesi halinde (Ödeme emri tebliği 
ve haciz tatbiki yolu ile muttali olunan âmme 
alacakları dahil), yukarıdaki bent hükmü uy
gulanır. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen 
vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri şümulüne giren 
diğer ânrme alacakları asıllarını ihtilâfın kesin 
hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay 
içinde ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında 
^la yukarıdaki bentler hükümleri uygulanır. 
Ancak hu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri şümulüne 
giren diğer âmme alacaklarına müteallik ihti
lâfı sürdüren veya ihdas eden mükellef ve so
rumlulardan yetkili merciler tarafından kesin 
hükme bağlanacak vergi, resim, harç, sigorta 
primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nei madde
leri şümulüne giren diğer âmme alacakları 
% 20 (Kaçakçılık cezasının uygulandığı vergi, 
resim ve harçlar % 50) fazlası ile tahsil edi
lir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mü
kelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «te
cil» müessesesine başvurmalarına ve bu suret
le aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nei 
maddesine göre bu kanunun yürürlüğü tarihinden 
itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunan
lara beyanları üzerine tarh ve tahakkuk etti
rilen vergi, resim ve harçlar haber verme tari
hinden itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, 
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vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uy
gulanmaz. 

F ) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma ve 
basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanun
da ıgö'sterilen süreler geçtikten «sonra yapanla
rın veya Bağ - Kur Kanunu 'kapsamına girdik
leri halde hiç 'başvurmamış olanların bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi takilbeden aybaşın
dan itibaren 3 ay içinde olmak kaydiyle başvur
ma ve basamak seçme işlemleri ve hatalı seç
tikleri 'basamaklara dair yazılı düzeltme talep
leri, bu talepler sigorta yardımına hak kazan
dıran olaydan önce vukuibul'mak ve varsa öden
mesi gereken kesenek ve primler ödenmek kay
diyle geçerli sayılır ve bu gibiler hakkında her
hangi bir müeyyide ve oeza uygulanmaz. 

1479 sayılı 'Kanunun geçici 2 nci maddesine 
ıgöre verilmesi gereken çalışma belgelerini Ibu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi taki(beden .ay
başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a in
tikal ettirilmesi ihalinde bu belgeler geçerli sa
yılır. 

Bağ - Kur sigortalarının, bu kanunla veri
len başvurma süresinin sonuna kadarki prim 
Iborçlarma ait fark, gecikme zaimmı ve faizleri 
takip ve talhsil edilmez; ödenmiş olan fark, ge
cikme zammı, ve faizler geriverilmemekle be-
ralber sigortalıların prim 'borçlarına mahsuîbe-
dilir. 

ö ) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa in
tibak ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı 
kanunun 3 ncü maddesine istinaden teiscil ve 
ilânını zaımanında yaptıramadıklarından mün
fesih duruma düşerek tasfiyeye talbi tutulmuş 
kooperatifler, Oenel Af Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten, itibaren 6 ay içerisinde tescil 
ve ilânlarını yaptırdıklarında bir defaya mah
sus olmak üzere affedilirler. 

1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 11 nci 
maddesi uyarınca hakkında fesih işlemi uygu
lanmış dernekler için, İntibak Genel Kurul top

lantılarını evvelce süresinde yapmış olmaları 
şartı ile yeni tüzüklerini maihallî mülkiye âmir
lerine vermek üzere bir aylık ek süre tanınmış
tır. 

H) Deprem, sel, yanığın gibi felâketlerden 
zarar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden 

her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın dı
şındaki bilûmum masraf yükletmeleri takip ve 
tahsil edilemez. 

1) Onuncu Devre T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine ımüsteniden Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına olan asıl (borçlarına yürütü
len faizler, her türlü mahkeme ve icra takip 
masrafları, vekâlet ücretleri ile taihakikuk etti
rilmiş vergiler kaldırılmıştır. 

Borçluların yapmış olduğu bütün ödemeler 
(Hangi nam ile ta'hsil edilmiş olursa olsun) esas 
iborçfan indirildikten sonra kalan bakiye borç
ları hu kanunun yayımı tarihinden itibaren % 3 
faizle beş yıllık taksite bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini oku
tuyorum. 

«Madde 9. — Cumhuriyet Senatosunun 8 
nci madde olarak ıbu ima'ddede yaptığı değişik
lik Komisyonumuzca benimsenmemiştir.» 

BAŞKAN — Madde .hakkında söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Komisyonun benimsenmeme kararını oyla
rınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... (C. H. P. 
sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri.) 

9 ncu madde olarak .komisyon tarafından be
nimsenmiş ve... (ıC. H. P. sıralarından «Benim
senmemiş sesleri) 9 ncu madde olarak benim
senmiş; fakat Cumhuriyet Senatosunun 8 nci 
maddesi olarak benimsenmemiş olan maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum, benimsenmemesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... (O. H. 
P. sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri, gürültü
ler.) 

'Efendim, Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
9 ncu madde olarak tedvin yetmiş; 9 ncu madde 
olarak tedvin ettiği bu maddenin benimsenme-
mesi hakkında Adalet Komisyonunun tavsiyesi 
var. Bu tavsiyeyi oylarınıza arz ediyorum. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Baş
kan, kâtip arkadaşımızın okuduğu madde Se
natonun kalbul ettiği 8 nci madde değil mi? 

BAŞKAN — Evet, 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — 8 nci mad

de tasarıda 9 ncu madde olarak yer almış, ko
misyonun raporunda 9 numaralı madde. 

BAıŞKAN — Tamam. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — 9 numa

ralı madde benimsenmiş. 
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BAŞKAN — Daha evvelce onu okuduk ve 
benimsenmemişi hakkındaki maddî ha'taları dü
zeltmiştik efendim. Maddî hatalar baştan sona 
kadar düzelmişti daha evvelce. 

ıŞimdi, benimsenmemesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Ka'bul edenler... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başlkan, müsaade 
eder misiniz1? 

BAŞKAN — Ne hususunda söz istiyorsunuz 
efendim?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN Oğuz (Sinop) — Komiısyonumuz ilk kara
rında Oümhuriıyeit Senatosunun değişikliğini be
nimseme şeklinde karar almıştır. Ancak Mecli
sin 8 nci maddesinin metinden çıkarılması hu
susundaki .Senato metni benimsenmemiştir. Bu 
madde kesin bir karara bağlanmadan,- şimdi 
Meclisin 9 ncu maddesini Senatonun 8 nci mad
desi olarak, vergilerle ilgili bu maddeyi kahul 
edersek ,ileride Meclisin 8 nci maddesi de ka
bul edildiği takdirde iki tane 8 nci madde mey
dana gelecektir. Bir maddî hata vardır. Bu yön
den biz 8 nci maddenin, -Cumhuriyet Senatosu
nun 8 nci maddesi olarak benimsenmemesini is
tiyoruz komisyon olarak. Madde numarası yö
nünden efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bütün maddeler de
ğişmiş olmuyor mu bu sizin teklifinize göre? 
Başitan itibaren 8 nci madde... 

ADALET KOMİSYONU .BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (iSinop) — Sayın Başkan, komis-
yonumuiz görüşmesinde, Senatonun 8 nci mad
desinin benimsenmesine karar vermiştir. Ancak, 
8 nci madde bu şekilde •benimsenirse, biraz ev
vel karar verilen ve Meclisin 8 nci maddesinde
ki SenaJto değişikliği benimısenmediği için, böy
lece bu madde numarasiyle kabul edilirse kesin
leşmiş olacaikltır. Karma Komisyona giden Mec
lisin 8 nci maddesinin de ileride benimsenmesi 
halinde iki tane 8 nci madde olacaktır. Bu yön
den, madde numaraları yönünden, bir maddî 
ha'ta seibelbiyle 'benimsenmemesini istiyoruz, 
madde numaraları yönünden benimsenmemesini 
talebediyoruz. Yani, bu maddenin de Karma Ko
misyona gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Tamam. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş

kan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Mesele sade

ce madde numarası değişikliği meselesi değil
dir. Mesele, metnin kaibul edilip edilmemesi me
selesidir. Burada, madde numarasına istinaden, 
Millet Meclisinin oyunun tehir edilmesinde mâ
na yoktur. Aynen oylanmalıdır, numaraları <bi-
lâhara komisyonda düzeltilir efendim, aynen oy
lanmalıdır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan ? 

ıSayın Başkan, arkadaşımız da biliyor, komis
yonda hu hususta muhalefet şerhimiz de var, 
bu maddeyi ittifakla benimsedik. Numara 8 
olur, 9 olur ıo sonradan da düzeltilir. Maddenin 
mevcut numarasiyle benimsemesini oya vazet
meniz lâzım. 

BAŞKAN — Maddeleri komisyonun benim
sememe kararlarına göre oylarınıza sunacağım. 
Şayet, sonunda maddelerin numaraları üzerin
de herlhanıgi /bir değişiklik yapılması icabedi-
yorsa, o zaman komisyon olarak madde numa
ralarını sizin tanzim ötmenizi rica edeceğim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim, Komisyon ola
rak biz maddeleri tanzim edemeyiz çünkü ke
sinleşmiş olur. Maddenin Karma Komisyona 
ıgitmesi lâzımdır, orada bir numara alması lâ
zımdır. 

BAŞKAN •— Orada, Karma Komisyonda nu
mara alabilir. 

MEHMET ATAGÜN' (Kırklareli) — Sena
tonun kabul etmiş olduğu 8 nci mjdadeyi bizim 
komisyonumuz 9 ncu madde olarak benimsamjş-
tir. Binaenaleyh 9 ncu madde olarak kaıbulünü 
oylamanızda fayda var. 8 nci madde, başka bir 
madde araya girdiği için 9 ncu madde halini 
almıştır. Binaenaleyh, Senatonun 8 nci madde
sinin 9 ncu madde olarak benimsenmesi lâzım
dır.! 

BAŞEAN — Adalet Komisyonumun 9 ncu 
madd'esi olarak okunmuş olan maddenin Ko
misyonca benimsenmemesi teklif edilmektedir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Benim
senmesi, ittifakla benimsenmiştir. 

ALİ ŞEVKİ EREK .(Tokat) — Sayın Baş
kan, Divan Senatonun kaibul ettiği 8 nci madde
yi okudu. Senatonun kabul ettiği 8 nci madde, 
Komisyonun 9 ncu maddesinde yer almıştır. Ko-
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misyonun metninde, Senatonun 8 nci maddesi
nin 9 ncu madde olarak benimsendiği yazılı. Bu 
şekilde oylamaya konulması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu 9 ncu 
maddeyi, muhtevası yönünden Komisyonumuz 
Ibenimsemiş midir, benimsememiş midir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim, muhtevası yö
nünden Komisyon benimsemiştir-; fakat bir 
madde hatası vardır. Komisyonumuz bunun 
üzerine, yeter imza ile bir Önerge vermiştir ve 
bu önergemiz, görüşmelere . başlanırken okun
muş ve buna göre müzakere başlamıştır efen
dim. 

BAŞKAN — 9 ncu madde muhteva itibariy
le Kondisyonca da benimsenmiş; fakat madde 
numarası yönünden benimsenmemiştir. 

Şimdi bu iki şıkkı... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz, çünkü konu 
karıştı. 

Muhtevaca 'Senatodan değiştirilip gelen me
tin Komisyon tarafından benimsenmiştir. Bu 
benimseme kararını Meclis tarafından kabulü 
demek, Senatodaki değişikliğin kabulü demek
tir. Reddi demek Meclis kararının kabulü de-
demektir, değil mi efendim? Bu hususu açıklık
la belirterek oylayalım. 

BAŞKAN — Şimdi, muhteva yönünden 
Cumhuriyet '.Senatosunun benimsemiş olduğu 
metin Komisyonumuzca da benimsenmiştir. An
cak numaralarda bir değişiklik olması, bir yan
lışlığa meydan verilmemesi için bu iki hususu 
ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim. Dolayısıyle 
ide Karma Komisyona ne sebeple gittiği mey da-* 
na çıkacaktır. 

Şimdi 9 ncu maddeyi muhteva bakımından 
Cumhuriyet Senantosundan ve kürsüde okundu
ğu gibi kaibul edenler lütfen oylarını belirtsin
ler, mulhteva itibariyle... («Anlaşıldı» sesleri) 

Tekrar ediyorum efendim, muhteva yönün
den Cumıhuriyet Senatosunda kabul edilen ve 
bizim, de burada okuduğumuz şekli kabul eden
ler lütfen oylarını belirtsinler. Kaibul edenler... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
yanlış ifade buyuruyorsunuz, Cumhuriyet Sena
tosu tarafından kaibul edilen metin, Adalet Ko
misyonu tarafından da kabul edilmiştir, benim
senmiştir. 

BAŞKAN — Dedik efendim, eledik; «Komis
yon tarafından da kaibul edilen» diyoruz efen
dim. Burada, okuduğumuz Komisyon metni ola
rak söyledik. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Benimsenmiş
tir. Ancak numara bakımından benimsenme
miştir ; bunu oylayacaksınız. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunun 9 ncu madde hakkındaki tavsiyesini oku
tuyorum,. 

«(Adalet Komisyonunun tavsiyesi : 
Madde 9. — Cumhuriyet Senatosunun 8 nci 

madde olarak bu maddede yaptığı değişiklik 
Komisyonumuzca beninijsenm;omiştir.» 

BAŞKAN — Şimdi bu hususu oyları niza arz 
ediyorum. (Gürültüler) Çok rica ederim. Şim
di oylamaya geçiyorum. (A. P. sıralarından, gü
rültüler) 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Komisyondan 
ıböyle bir karar çıkmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, «Böyle karar çık
tı» diyor. 

VAHİT BOZATLI (iSivas) — Hayır, bera
ber karar verdik, böyle bir karar çıkmadı efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen fikrini belirt
sin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, biraz ev
vel müzakereye başlarken okuttuğunuz bir 
önergemiz var, lütfen o önerge istikametinde, 
o önerge d'e nazarı itibara alınarak okunsun. 
Komisyon olarak 10 imzalı bir önergemiz var, 
lütfen bu önergemiz de nazarı itibara alınsın. 
Bu önerlge başlangıçta okundu. 

VAHİT BOZATLI (iSivas) — Müsaade eder
seniz izah edeceğim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, ne hususta 
konuşacaksınız ? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Usul bakımın
dan hata yapıyorsunuz. 88 nci madde sarihtir. 
Bunu izah edeceğim Sayın Başkan. 
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VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — C. Senatosunca değiştirilerek kabul edi
len ve 31. Meclisi Komisyonunda muhteva bakı
mından benimsendiği halde madde numarası de
ğişikliği olan maddelerin oylanması münasebe
tiyle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Boızatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarını; 

de kabul ettiğiniz sebeple, 9 olması gerekmek
tedir. Madde numarası 9 olarak, bu maddeyi 
Komisyonun tasviıbettiği şekilde Komisyonun 
benimseme kararını oylarınıza sunuyorum, şek
linde Başkanın oya vazetmesi lâzımdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanun
da yapılan bir değişiklik, ister madde üzerinde 
olsun, ister her hanigi bir kelimesi üzerinde ol
sun, kanunen değişiklik yapılmış demektir. Ko
misyon da böyle ibir değişikliği madde yönünden 
ele almış ve dolayrsıyle bize getirmiş olduğu 
tavsiyesinde; «(Cumhuriyet Senatosunun 8 nci 
madde olarak bu maddede yaptığı değişiklik 
(yani 9 neu maddede yapmış olduğu değişiklik) 

Komisyonumuzca benimsenme'miştir» deniyor. 
Dıolayısıyle Karma Komisyona gittiği zaman, 
orada lâzımıgelen şekilde madde numaraları tas
hih edilerek tekrar Meclisimize sunulacaktır. 
Çok rica ederim, 

Şimdi bu 9 ncu maddenin benimsenmemiş 
olmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... (O. H. P. sıralarından gürültüler) Benim-
senmemesi hususunu, Komisyonun dediği gibi... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Senato
nun kararının benimsenme di ğinin oylanmasını 
rica ediyoruz, Sayın Başkan. 

NEODET UĞUR • (İstanbul) — Saym Baş
kan, usul üzerinde söz istiyorum. Yerimden ifa
de edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NEÖDET UĞUR (İstanbul) — Saym Baş

kan, Meclisin kaıbul ettiği bu maddeyi Senato 
değiştirdi ve Adalet Komisyonu da bu değişik
liği benimsedi. Şimdi, Senatonun bu değişikli
ğini, ki, Komisyon da benimsemiştir; bunu 
İMeclis kaıbul ediyor mu, etmiyor mu? (A. P. 
sıralarından «'Tamam» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Komis
yondan gelen metni ben oylayacağım. Kabul 
edersiniz veya kalbul etmezsiniz. Komisyondan 
,geldiği şekliyle oyluyorum... 

YILMAZ ADPARSLAN (Tekirdağ) — Sa
yın Başkanım, uygulama usulü hakkında 2 cüm
le söylememe izin verirseniz oylama rahatlıkla 
yapılacaktır; lütfediniz. 

Madde numaralarında ki hata, daha evvelki 
İçtüzüğün 109 ucu maddesine göre, mevcut ye
ni İçtüzüğümüzün 88 nci maddesine göre bir 
maddî hatadır, «(Madde numarasını şu şekilde 
tashih :etm'em lâzım» der Sayın Başkan. Çünkü, 
biraz evvel, saltanatın erkek mensuplarının da 
yurda dönmeleri hususundaki madde sebebiyle 
madde numa,rası artmıştır.» 8 olan madde nu
marasının 9 olmaisı gerekmektedir» der. 9 ncu. 
madde olarak Komisyonun daha evvel gereksiz 
yere «benimsenmiştir», şeklinde altına imza 
koyduğumuz bir karan, hem Komisyonda itti
fakla çıkardığımız 'bir kararı; (Tek karardır 
bu, yalnız bu noktada Komisyonda ittifak ettik, 
arkadaşım çok iyi hatırlar) bu kere kalkıp da 
iburada önerge ile değiştirip, «Benimscnmemiş
tir» şekline tebdil etmek mümkün müdür, istir
ham ederim. Bu kararı değiştirme hususunda 
bir yetkimiz yoktur. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Komisyonun istediğini komisyon benimsesin. 
Komisyon .benimser, Mcelis benimsemez. Komis
yonun benimsemesini kabule mecbur değiliz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Çok rica 
ederim beyefendi, rapor tanzim edilmiştir, rapo
run altında imzamız var. Eğer tekriri müzakere 
yaptılarsa, tekriri müzakerenin zamanı geçmiş
tir. Başka türlü bir karar bir mevzu üzerinde 
tekrar be tekrar alma yetkimiz var mı? Komis
yonun belli bir karar alma süresi var. 

O itibarla, lütfetsinler Sayın Komisyon Baş-> 
kanı, kanaatimce Başkanlığı bir hareketlerinde 
hataya düşürüyorlar; meseleyi birbirinden bö
lüyorlar; madde numarasını ayrı oylatıyorlar, 
maddenin numarasını ayrı oylatıyorlar ve Sayın 
(Başkanı gereksiz yere büyük bir hatanın içine 
düşürüyorlar. İlk defa bu Mecliste bu şekilde 
bir uygulamanın içine giriliyor. Yapılacak şey 
bu değildir. Madde numarasının, yeni bir mad-
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BAŞKAN — (Buyuran. 
YIUMAZ AL/PAESLAN (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Komisyonda Senatodan gielen metin lıer ne 

kadar benimsenmişsıe de, Senatoda kabul edi
len maddenin Komisyonda numarası değiştiril
miştir. Bu itibarla şimdi Genel Kurulumuz eğer 
bu maddeyi benimseyecek olurtsa, Senatodan 
Igelmiş 'maddeyi benimsemiş sayılmayacaktır. 
ıÇünkü .maddenin numarası değişmiştir, mutlak 
surette maddenin yine Karma Komisyona git
mesi 'gerekecektir. Karma Komıisiyona gitmesi 
ıgerektiği için de, Komisyonun bu maddeyi ka-
ibul ettiği anlamında Başkanlığın oylamaya ta
bi tutm,ası mümkün değildir. Biz burada Sena
todan ıgelen mietmi Komisyonun reddettiği ma
nada kalbul edeceğiz ve Karma Komisyona, gide
cek, Karma Komisyon maddenin numarasını da 
değiştirdikten sonra tekrar Yüce Meclise gele
cek ve Irarada oylanacaktır. (A. P sıraların
dan «Olmaz öyle şey» sesleri) 

Benim kanaatim öyle efendim. (A. P. sırala
rından «Yok, yok» sesleri) 

BAŞKAN — Bu hususta müzakere aıçıyo-
um elendim. Fikirlerinizi teker teker söyleye-
ıb ili rainiz. 

'Söz isteyen var mı ?. Buyurun Sayın Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — .Efendim,, ken

di adıma maruzatta bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, Anayasanın öngördüğü iki 
Meclis sisteminde aslolan vatandaşlara uygula
nacak kuralların her iki meclisten geçmesidir 
ve en nihayet bu hükümler üzerinde belli bir 
prosedür, usul içinde bir mutabakat sağlanma-
ısıdır. Yani, mesele, vatandaşlara uygulanacak 
ihükmün hangisi olduğu saptamak, ısdar etmek
tir. Hukuken değer taşıyan kurallar arasında
ki uygunluktur. Anayasayı bir baştan diğer ba
şa okuyunuz, kanun maddesi diye bir şey göre
mezdiniz, madde numarası diye bir şey görmez
siniz. Çünkü, kazara 2 tane 8 olsa, yahut 7 nci 
imadde atlansa da 2 tane 9 numaralı madde olsa 
vatandaşlara uygulanacak olan hükümlerde hiç
bir şey değişmez. 

Binaenaleyh, gayet tabiî, iki tane Meclis ol
duğu zalman biri araya ıbir hüküm ilâve ederse 
numarası değişir. İçtüzüğümüzde veya Meclis 
gelenleklerinde m,adde numaralarını Başkanlık 
Divanının koymasına dahi mani olacak bir en

gel yoktur. Hiçbir hükme numara verilmez, hü
kümler teker teker oylanır kabul edilir. Numa
ra sadece bu hükümlerin kolayca peşi peşine 
dizilmesini sağlamak veya hangi hükn^e atıfta 
bulunduğunu göstermek içindir. Eğer bu hu
kukî .gerçek karşısında, yine kazara biz iki Mec
listen ötürü madde numaralarında değişiklik 
oldu diye karma komisyonlar kuracak, 8 numa
ra mı olsun, 9 numara mı olsun diye müzakere 
edecek 'olursak, bu Meclisin fevkalâde değerli 
aamanın]n hükümlerin mulhtevasmıa değil, doğ
rudan doğruya insanların ismine ayırmış oluruz. 

Zannetmiyorum ki, doğduğumda bana «Tu
ran» adını yerecekleri yerde «Orhan» adını ver-
seydiler mizacımda, şahsiyetimde bir değişiklik 
olsun. 

Binaenaleyh; burada araya bir madde bir' 
hüküm gerdiğine göre madde diye de kendi ken
dimizi- aldatmayalım, bir yanlış zehaba kapıl
mayalım, lelbette otomatik olarak bunun madde 
numarası değişecektir. 

Maruzatım budur. Bu, iki Meclis arasında 
Anayasanın önlg'ördüğü ihtilaflı bir durum de
ğildir. Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan 
Güneş. 

Buyurun Sayın Mehmet Altmsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) —Muhterem 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Hukukî bilgisine ve vukufuna son denece 

hürmet ettiğim Sayın Güneş arkadaşımla ben
deniz aynı fikirde değilim. 

Muhterem arkadaşlar, (kanun Millet Mecli
sinden Senatoya giderken madde madde oylan
mak suretiyle (gitmiştir ve bu madde burada 9 
ncu madde olarak oylanmış; 9 ncu madde ola
rak Cumhuriyet Senatosuna (gitmiştir. Cumhu
riyet Senatosunda kanunun bir maddesi çıkarıl
mak suretiyle bu madde 8 nci madde olarak oy
lanmıştır ve 8 nci madde ;olarak kabul edilmiş
tir. Ancak maddenin metni tekrar gelip Adalet 
Komisyonunda kabul edilmiş, fakat Adalet Ko
misyonunda kabul edilirken 9 ncu madde ola
rak kabul edilmesi nazarı itibare alınmıştır. 

Şimdi Sayın Başkan buradan kanunu oyu
nuza sunarken «2 nci maddeyi, 5 nci maddeyi, 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum» diyor. Bu 
şekli ile kanun oylarınıza sunulup tasvip edilir-
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se Senatodan geldiği gibi ıtasviıp (edilecek demek
tir ve 8 nci madde olarak tasvip edilmiş olacak
tır. İleride Kanma Komisyona gittiğinde, biraz 
evvel kabul 'etmediğiniz için Karma Komisyona 
giden madde de; yani Osmanlı hanedanının af
fına dair madde kabul edilir tekrar gelirse, o da 
8 nci madde olacaktır. Bir kanunda iki tane 8 
nci madde olacaktır. Bir maddî hatadır, ama bu
rada Senatodan geleni kabul ettiğiniz için de 
ğiştirme hakkınız da kalmayacaktır Millet Mec
lisi olarak, iki tane 8 nci madde kalacak, yahut-
da şimdi Karma Komisyona gönderdiğiniz Os
manlı hanedanına ait olan maddeyi bu sefer P 
ncu ımaddc olarak bundan sonrakime ilâve .ede
ceksiniz. Hemen arkasından şimdi gelen 10 ncu 
madde içinde aynı hataya, yahut aynı çıkmaza 
düşeceğiz. 

Kana atime a bunun doğrusu, Sayın Başkanın 
oya sunduğu şekilde, kanunun metninde değil, 
madde numarasında tadilât yapmak üzere Kar
ma Komisyona .gitmesidir. Çünkü madde numa
rasında da bir tadilât yapma yetkisine sahip de
ğildir muhterem Meclisiniz. Ya Cumhuriyet Se
natosundan gelen metni kabul eder veya kabul 
etmez, reddeder. Tadilen kabul etme imkânına 
sahip olmadığı için sırf madde numarası bakı
mından Karma Komisyona gitmek zarureti var
dır, arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Altın-

Buyurun ıSayın Erd-emir. 
MEMDUH ERİDEMİR (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım, burada Komisyon Başkanı 
ve Komisyonun sayın üyeleri Cumhuriyet Sena
tosundan ıgelen metnin Millet Meclisi Anayasa 
Adalet Komisyonu tarafından aynen benimsen
diğini ifade etmişlerdir. Yani bizim Meclisin Ko
misyonu, Senatonun değiştirisini benimsemiş 
bulunmaktadır. Seriato ile Millet Meclisi arasın
da bir ihtilâf yoktur. 

Hal böyle olunca, yalnız madde numarasına 
dayanımak suretiyle bunun benimsenmediği yo
lunda bir karar alınması da sakıncalıdır. 

Bu itibarla madde metninin aynen oylanması 
ve kabul edilmesi halinde bilâhare de, madde 
Lumaralarında bir değişiklik olursa, madde nu
marası işin lesasma tesir eden bir hnsus değildir; 
bu, Başkanlık Divanınca da düzenlenebilir. Ni
haî karar Mecliste verildiğine göre, Karma Ko

misyon bir düzenleme yapar, ayrıca bu karar al
tına alınabilir. Bu itibarla, Senatonun değiştiri-
si bizim Komisyonumuzda kabul 'edilmiş bulun
duğuna göre, bu değiştirinin aynen oylanmasın
da fayda vardır, Komisyonun benimsıediği şek
linde' oylanmasında fayda avrdır. 

Şimdi, Komisyon bunu benimsediği halde 
«Madde numarasının uygunsuzluğu nedeniyle 
Karma Komisyona gönderilsin» şeklindeki bir 
oylama maddenin muhtevasına zarar verebilir. 
Bu yönden istirham ediyorum,.Komisyonun ka
rarı ımetnin benimsenmiş olduğu keyfiyetidir; 
bu, imza altına alınmıştır. Madde numarasından 
dolayı bunun benimsenmediği şeklindeki Ko
misyon Başkanının verdiği takrir, Komisyon ka
rarına aykırıdır kanaatindeyim. Benimsenme 
şeklinde oylanması lâzım .gelir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erde-

mir. 
Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Prosedür, neticeye ulaştıran, akla, mantığa 
uygun kaideleri içerisine alan bir nitelik taşır. 
Gerek şimdiye kadar yapılmış olan müzakereler
de ve gerekse Senatodan daha evvelce gelip de 
burada benimsenen veya değişikliğe uğrayan mad
deler hakkında Meclis görüşmeleri neticeye bağ
lanırken, hepinizin de malûmudur ki, esas olan 
metin üzerindeki oylamadır. Medlul önemlidir. 
Bu bakımdan Meclisin kabul ettiği bir metin Se
natoda değişikliğe uğramış ve değişikliğe uğra
dığı şekliyle Komisyona gelerek harfiyen benim
senmiş lise, burada yapılacak iş, numaratajdan 
evvel, evvelâ metni benimsendiği şeklinde sun
maktır. Eğer numara teselsülünde bir hata var 
ise, bu hatanın Başkanlıkça düzeltilmesi de müm
kündür. Kaldı ki, eğer Senatodan gelen metin 
benimsenmemiş ise, dade edilip edilmemesi husu
sundaki prosedür başka bir şeydir, benimsenmiş 
ise bunun oylanması müsbet yolda olacaktır; bu 
da başka bir şeydir. Bu bakımdan, Başkanlık; 
«Senatodan 8 nci madde şeklinde gelip de, araya 
bir madde girmek suretiyle 9 ncu madde olarak 
benimsenmiş olan metni 9 ncu madde olarak 
oyunuza sunuyorum.» Dediği andan itibaren, bu, 
metinlere 9 ncu madde olarak girecektir. Bunun 
başka türlü izahı yoktur. Sadece numara teselsü-
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lüııden dolayı bunun tekrar Karma Komisyona 
iadesi hem bizi yarın sakıncalı yollara götürebi
lir, hem başka mana taşıyabilir; hukuken müna
kaşası caiz bir noktaya da götürebilir. Sonradan 
ıslah edilmektenss, durumu aklıselim ve prosedür 
mantığı içerisinde bu tarzda ıslah etmekte- fay
da vardır. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır-

başlı, 
Buyurun Sayın Erverdıi. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; ben şimdiye ka-
darki konuşmacıların fikrine iştirak edemiyece-
ğim. Kanıt olarak da Anayasanın geçici 11 nci 
maddesini zikretmek istiyorum. 

Malûmu ihsanınız; Anayasanın seçilme yeter
liği hakkındaki geçici 11 nci maddesi daha önce 
değiştirilmiş ve o madde numarası boşaldığı için 
bir geçici 11 nci madde konulmuştu. 

Bilahara Anayasa Mahkemesi bu maddeyi ip
tal edince, Anayasamızda iki tane geçici 11 nci 
madde oldu. Demek ki, madde numaralarının 
Başkanlıkça tanzim edilmesi yolundaki iddia, 
Anayasamızın iki tane geçici 11 noi maddesi ile 
tatbikatta pek geçerli sayılmamaktadır. 

Şimdi, daha önce 9 nen madde olup da 8 nci 
maddenin çıkmış olması sebebiyle 8 numarasını 
alan maddenin burada, «eski 8 yeni 9 ncu madde» 
diye oylamaya sunulması meselesi kalır. 

Komisyon bir karar vermiştir. Bence madde
nin numaram maddenin içinde gibi mütalaa edil
mek lâzım gelir. Meclisin 8 inoi madde diye ka
bul ettiği madde Senatoda çıkarılmış. 9 ncu mad
de 8 nci madde haline getirilmiştir. 

Binaenaleyh; Komisyonun raporunda olduğu 
gibi sunulursa, bu madde numarası kesinleşecek
tir. Bilahâre bir sekizinci madde daha gelince 
mükerrer iki tane maddenin kanunda bulunma
sına müncer olacaktır. 

Onun için Komisyonun maddenin numara yö
nünden benimsenmemesi yolundaki önerisi yerin
dedir. Maddenin içerisinde mütalaa edilmek lâ
zım gelir, Karma Komisyona gider, Karma Ko
misyonda tabiî müzakereye bağlı olacaktır. Eğer, 
burası benimserse zaten Karma Komisyonda me
sele halledilmiş olacaktır. Yalnızca madde nu
marası yönünden dahi Karma Komisyona gitme

sinin gerekli olduğu kanıyı içerisindeyim; yoksa, 
Sayın Hocamın söylediği gibi, Turhan'la Orhan 
ayrı ayrı adlar olsa mesele yok, iki tane Turhan 
olunca birbinine karışır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederdin Saym Erver-
di. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
Karma Komisyonun 8 - 4 maddeyi çıkarma yet
kisi var, yeni teklif getirme yetkisi var; ondan 
sonra biz madde numaralarını teselsül edebili
riz. 

BAŞKAN — Madde numaraları ve muhteva 
itibariyle Karma Komisyonda tanzim edilecek
tir. 

Buyurun Sayın Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Değerli arka

daşlarım, mesele biraz fazla medrese işi oldu, 
ama çok ciddî ve önemli bir kanunun müzake
resinde arada sırada böyle neşeli meseleleri ko
nuşmakta da fayda vardır. 

Şimdi derler ki arkadaşlarım, «Bu madde 
numaralarının da mekik dediğimiz prosedüre 
tabi olması lâzımdır.» Diyelim ki böyledir. Se
natoda bir madde ilâve edildiğini kabul edelim 
ve böylece madde numaralarında da değişme ol
duğunu kabul edelim. Senato, herhangi bir ka
nunun müzakeresinde yeni iki tane madde ek
lemiştir, ona göre de numaralamıştır. Geldi, o 
maddeleri Meclis kabul etmedi, Komisyona ha
vale edil'di, fakat diğer maddelerde böyle bir lü
zum görmedi. İki maddeyi gönderdiniz. Filha
kika Komisyon <d|a bu mladdelerüin çıkmîası yolun
da bir karar verdi (Senatonunki ikinci karar, 
üçüncü bir karar verdi veya vermedi diyelim) 
veya o maddelerin muhtevasını değiştirerek ge
tirdi. Yüksek heyetinize geldi, oylayacaksınız. 
İlk görüşünüze uygun olarak o maddelerin çık-
ma'sı lehinde >oy çoğunluğu olsıa ve böyfeee me
selâ Senatonun ilâve ettiği 6 nci ve 7 nci mad
deler kalksa, artık, mekik prosedürü de bitmiş
tir. Böyle bir halde bu kanunda şu maddeler 
olacak : 1, 2, 3, 4. (5 nci, 6 nci, 7 nci madde yok, 
çünkü hükümleri kabul etmediniz). Eğer mad
delerin numaralanın da bu prosedüre tabi kıla
cak olursanız, o takdirde mekiği namütenahi 
uzatmak lâzımdır; 1, 2, 3, 4, 5 olsun diye. 

«İllâ ki numaralar da mekik sistemiyle kar
ma komisyon sistemine tabi olmalıdır» dendiği 
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takdirde, karma komisyon yetkilerinin numa
ralar halinde sınırlı olduğunu ve Millet Mecli
sinden verilen karara tebaiyyet etmek zorunda 
bulunduğunu da beraber kabul edeceksiniz. Çün
kü, buna 8 numara vermeyi reddediyorsunuz, 
benimsemiyorsunuz, komisyona gönderiyorsunuz. 
Karma Komisyon ya Senatonun metnini benim-
siyecektir, ya Millet Meclisinin metnini bemim-
siyecektir, yahut da bir üçüncü formül teklif 
edecektir. 

Arkadaşlarım, şu, mantıken mümkün mü? 
Senatonun numarası 8 veya 9; Millet Meclisinin 
numarası bir üstü veya bir altı, Karma Komis
yonda ortalama yol bulmuş buna 8,5 numara 
vermiş. Bu mümkün değil. Herhangi bir huku
kî mesele ile karşı karşıya değiliz. Ama doğru
sunu isterseniz, belki de bunun bu kadar mü
zakeresini yapmaktansa Karma Komisyona gön
derip Karma Komisyonda tadil edilmesi müm
kündü. Kaldı ki, Karma Komisyonda çoğu kez, 
elemin de belirttiğim gibi, hükümlerde değişik-
llik yapılması ihtimali de vardır. Biır kanunun 
maddelerinin numarası bir kitabın sayfalarının 
numarasından farklı bir değer taşımaz. Nihai 
metni Millet Meclisi kabul edeceğine göre (çün
kü daha komisyondan ne geleceği belli değil), 
8'i reddettiniz, gitti 9 yapıldı, geldi; burada ni
hai oylamada bunun metinde kalacağından yüz
de yüz emin misimiz? O zaman numara nasıl de
ğişecek ? 

Bu numara, şöyle olacaktır : Karma Komis
yona gidecek, Karma komisyonda kanunun hü
kümleri teker teker belli formüllere bağlanacak, 
Millet Meclisine gelecek; koyacaksınız, çıkarta
caksınız, değiştireceksiniz, belli hükümler kal
mış olacak, o hükümleri uygularken de Millet 
Meclisi ('ki nlihıai söz onundur), «Bunun numara
sı şöyledir» diye tebliğ edecek ve böylece numa
ra da sayfa numarası gibi kanunun bir parçası 
olacak, hukukî bir kıymet ifade etmemek şar-
tıyle. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, söz rica ediyorum. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, hangi usule göre söz veriyorsunuz? Bir 
usul müzakeresi için iki aleyhte, iki lehte söz 

verdiniz, şimdi beş kişi kalksa söz istese onlara 
da söz verecek misiniz ? 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresinde 
bir aydınlığa kavuşuncaya kadar müzakereye 
devam edeceğiz. 

Buyurunuz Sayın Durakoğlıı. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, ışayın milletvekilleri; 

Aslında, hu konuda hu kürsüden ileri sürül
müş olan hususların ayrı ayrı mantığa dayan
ma yönünden önemi vardır, saygıdeğeridir, tak. 
dire değerdir, ama karşı karşıya bulunduğumuz 
konuda İçtüzüğün bu hususa taallûk eden açık 
hükmü vardır. Bu hüküm dururken, mantıkî 
mütalâalarla meseleye hal çaresi bulmak imkânı 
yoktur. 

Şimdi mühim olan şey şu : Senato tarafından 
değiştirilen metin komisyonca (benimsendiğine 
ıgöre, sayın Genel Kurulca kabul edildiği tak
dirde kanunlaşacaktır. Bunun maddesinin numa
rasının 8 veya 9 olmasının zerre kadar önemi 
yoktur. Neden yoktur? İçtüzüğün 80 nci madde-
isinin 2 nci fıkrası gayet açıktır da onun için 
yoktur. Şimdi 2 nci fıkrayı aynen okuyorum : 
«Kanun tasarı veya teklifinin Millet Meclisince 
'kabulümü gerektirecek oylamanın yapılmasından 
önce (yani, en sonundaki tümü üzerindeki yapı
lan oylamadan önce) metinde yazılış ve .sıra ba
kımından bozukluk olduğu veya maddî hatalar 
bulunduğu ileri sürülürse, esas komisyon veya 
Hükümet bu görüşe katılırsa, esas komisyona 
geri' verilir. Bu şekilde düzeltilen maddelerde 
yeniden oylanır.» 

Hüküm gayet sarihtir, açıiktır, kesindir. 
Yapılacak işlem de şudur : Senatonun 

değiştirmesi üzerine Adalet Komisyonunun be
nimseme (kararı oylanacalktır. Kabul edildiği 
talkdirde, madde numarasını, bilâhare Karma 
Komisyondan gelen maddelerin ikabul edilip 
edilmeyeceğine göre alacaıktır. Hiç birisi belli: 
değildir, belki ide reddolnnacakitır. Numara bel-
ıki bir daha, bir daha değişecelkltir. Çünkü son 
şdklimi Genel Kurul vereceıktir, (komisyon ver
meyecektir. Komisyonun ımütalâası Genel Ku
rulu bağlamayacaktır. Genel Kurul maddenin 
tümünü reddedebilir, (bir veya birikaç maddesini 
reddedebilir. Sizin bu arada sevk ettiğiniz, 9 
ncu onadde olmasını istediğiniz husus halkarsa-
nız 6 nci madde o'labilir. O zaman ne olacalktır? 
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'Bu mavi ihtimalleri tbirinei plana alan İçtüzük, 
«Tümünün oylanması sırasında verilen karar
lar ve kabuller ıgereğimee ımaddeılerin sırasında 
vâki değişiklikten dolayı komisyon doğrudan 
doğruya sıralama işlemini yapmak üzere met
nin kendisine verilımıesini ister» şeklinde hüküm 
ihtiva 'eıtmıeklfcedir. İstediği anda ımett'in kendisi-
me verilir, ısıra (bakımından da, düzletimıe yapılır 
rve ibu yapılıştan sonrada tekrar Grenel Kurula 
gelir ve 'oylanır; ibu suretle son şeklini alır. 

Maddenin ısıon şekli kesin (bir sekilide, bu suret
le, Genel Kurulun kararına foağlanımış, olur. 
Bu hükmün karşısında şahsî mütalâaların ve 
mantık yollarıyle duruma ıçözüm aramanın hiç
bir zaman -yeri olmadığı kanıısmdayıım. 

Teşekkür eder, saygılar sunanım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN 
oğlu. 

Teşiekkür ederiz ıSa'yın Durak-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 ar
kadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım 
ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili ceza
ların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; 
Konya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 ar
kadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili M. Ke
mal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve ceza
ların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Ya
sin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 
50 nci yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı 
suç ve vezaların affına mütedair kanun teklif
leri hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 2/102, 
2/124; C. Senatosu 2/72) (M. Meclisi S. Sayısı: 
25 ve 25'e 1 nci ve 25'e 2 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı: 353) (Devam) 

BAŞKAN — Bu müzakerelerin ışığı altında 
ıduruımun komisyonda tanzim edıiılmeîsi ve ona 
göre harekat 'edilmesi yönünden* 9 ncu madde
yi, «Cumhuriyet Senatosunun 8 nci madde ola
rak ibu maddede yaptığı değişiklik koımiısıyonu-
muzca benimısenmemiştür» kaydına göre oyları
nıza sunuyorum. (C. H. P. sıralarından, «Hayır 
hayır Sayın Başkan benimsenmiştir.» sesleri.) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Muhteva 
>çok önemli, Adalet Komisyonu Senatonun yaptı
ğı değişikliği benimsedi. Bu şekliyle oylamanız.. 

BAŞKAN — Muhteva itiharilyle okuttuğu
muz metni.. 

NECDET UĞUR '(İstanbul) — Senatonun 
metnini komisyon benimsedi. 

BAŞKAN — Senatonun metnini komisyonun 
benimsediği şekilde oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.... 

MEHMET ALT1NSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, bir usul hatası işliyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, komisyondan 
geldikten sonra yine bu mevzuu konuşacağız. 

Okutmuş olduğumuz Senatodan gelen metni 
komisyon tarafımdan benimsenmiş olduğu şekliy
le oylarınıza arz ediyoruz. Kabul edenler.... Ka
bul »etmeyenler... Kabul edilm'emıişltir ve Karma 
Komisyona gönderilecektir efendim. 

Senatonun 9, Adalet Komisyonunun 10 ncu 
maddesini okutuyorum. 

Madde 9. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar ya
pılan malî işlemler nedeni ile Sayıştay Daireleri 
veya mahkemelerce verilen tazminat veya zim-
met hükümleri ile yetkililerce sorumluları adına 
borç yazdırılan tutarların henüz tahsil edilme
miş kısımları, hizmetin görülmüş veya malın tes
lim iedilmiş bulunması, suç konusu teşkil etme
mesi şartı ile kurumlarca silinir. 

Ancak, haksız iktisap niteliğindeki kurum 
alacaklarının ahizlerinlden takip ve tahsiline de
vam olunur. 

Ayrıca; 
A) 1050 sayılı Mühaisöbe-ii Umumiye Kanu

nunun 133 ncü maddesine ıgöre, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar ısilinmesine karar 
verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan eytam ve leramil sandıkları
nın mal sandıklarına devrolmuş alacak artıkları, 

C) Tutarı 1 000 liradan >az olan bütün borç
lar ile nedenli tespit edilemediğinden takibi ya
pılamayan borç kayıtları;, 
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D) 29 Ekim 1973 tarihine kadar zaman aşı
mına uğrayan himmetler nedeniyle, Sayıştayca 
verilen tazmin hükümleri sonucu saymanlar adı
na kaydedilen taçlar, 

E) Silinmesi öngörülen 'borçların faizleriy
le bugüne kadar ödenmiş diğer borçların henüz 
tahsil edilmemiş faizleri silinir. 

F) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşla
rından burs veya kredi alarak veya bu müessese
ler adına ve hesabına parasız - yatılı olarak öğre
nim yapanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar gerek öğrencilikleri sırasında 
burs veya ıkredi almaktan vazgeçenlerin burs ve
ya kredisi kesilenlerin yahut her ne sebeple olursa 
olsun öğrenimini bitirememiş olanların, gerek 
öğrenimlerimin bitiminde mecburî hizmetlerini 
yerine getirmeyenlerin almış oldukları burs veya 
kredi veya borçlanmış bulundukları parasız - yatılı 
tazminatının toplam tutarını 5 yıl içinde eşit tak
sitlerle ödemeleri kaydıyle, yükümlü 'oldukları ve 
henüz ödenmemiş bulunan veya ödeme süresi 
içinde tahakkuk edecek faiz ve oezaî şart ve di 
ğer para cezaları affedilmiştir. Yalnız zamanın
da ödenmeyen taksit muaccel hale gelir. Bu bent 
hükümleri kefiller hakkında da uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren ve henüz yargı
lanmamış işlemler için Sayıştayca tanzim veya 
zimmet hükmü verilmez. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum : 

Madde 10. — Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu 
madde olarak bu maddede yaptığı değişiklik ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı?.. Buyurum SayınKöylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Anikara) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, hepinizi 
sayigıyle selâmlarım. 

Bu af kanunu teklifi hakkında Adalet Ko
misyonunda üye olarak bulundum, Mecliste 
müzakereleri* başından sonuna kadar, hiç ay
rılmadan takibettim. Senatonun Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda bulundum, Senatoda da 
bulundum ve müzakereleri takilbettim. Şu ka
naate vardım ki, bu af kanunu hakkında söy
lenmedik söz kalmadı. Basında da lehte ve 
aleyhte yazılmadık şey kalmadı. Ama diyecek
siniz ki : «Köylüoğlu, sen niye çıktın, ine söy-
leyee eksim?'» Ben bir şey söylemeyeceğim. Ge

çen ilk müzakeresi sırasında 1 nci madde 
hakkında <grup adına konuştum, vakit on da
kika imiş, konuşmanın1 yarısına 'geldiğimde 
«bitti» dediler, biz de indik. Orada yarım 
'kalmış birkaç cümle vardı, onu tamamlamak 
içim huzurunuzu işgal ettim. O da bu tarih 
hakkında idi. 

Sizlere Cumhuriyet hakkında konferans ve
recek değilim. Cumhuriyeti en az benim kadar 
biliyorsunuz. Geçmişi ve kuruluşu, bizim ya
şlımızda bulunan kimselerden, canlı tarihler
den dinledik ve okuduk. Bugünü her bakım
dan Cumhuriyete borçluyuz. Bu Cumhuriyeti 
kuran ve koruyanları huzurunuzda minnet ve 
şükranla anıyoruz. Ölenlerine rahmet ve ka
lanlarına uzun ömürler diliyorum. 

YASİN HATİPOĞLÜ -((Çorum) — «Kalan
larına selâmet» de. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Hatipoğlu, kavgaya, .çekişe çikmadum ben 
buraya. 

Mülkün temeli adalettir, Devletin yapısı 
da Cumhuriyettir. Anayasanın 1 inci maddesi, 
«Devletin şekli Cumhuriyettir» diyor, 2 nci 
maddesi niteliklerinden bahsediyor, 9 neu mad
desi « ••• değiştirilemez ve 'değiştirilmesi teklif 
edilemez.» diyor. 

Ben bunlardan sonra bir neticeye varmak 
istiyorum : 
Cumhuriyetin -50 nci yılma enmemıin mutlu
luğu ve sevinci dolayısiyle bir af çıkarıyoruz. 
Bu çıkarılan af kanununda kapsam tarihinin 
buna yakışır, yakın olan bir tarihin olması 
şarttır. Ben yaşlı başlı tecrübeli, tatbikatçı ve 
hukukçulara sordum, nazariyatçılara da sordum. 
Muhtelif teklifler var; Millî Selâmet Partisi
nin, Halk Partisinin, bizim, Demokratik Par
tinin tekliflerinde ayrı ayrı tarihler ıgösteril-
m'iş. «Bunun doğrusunun nasıl olması lâzım
dır?» dedim. Tabiî kendi tecrübemi de bu işin 
içine ekledim. Bana, «Yait edildiği tarihin ge
çerli tarih olması lâzımdır bunun evveli ve 
ahirinin bazı mahzurları vardır» diye cevap 
verdiler. 

İleriye alırsak ne olur? Bundan böyle çı
kacak af kanuni anında bazı kimseleri suça 
teşvik etmiş oluruz. Nasıl olsa af kanunu teklif 
ediliyor veya vait ediliyor diye, 5 - 6 aylık bir 
zaman sonraya alındığı takdirde, o arada suç 
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işlemeye temayülü olan kişiler suç işleyebilir. 
Bu tarih değişikliği' ile bu şekilde affa 'gider
sek, (bu- suç işleyenleri himaye .efcmiij oluyoruz; 
bu şekilde af tarihini ileri almakla bu arada 
•suç işleyenlere prim vermiş oluyoruz. «Bu ba
lcımdan mahzurludur» elediler. 

Hükümettin kuruluş tarihi 7 . 2 . 1974'tür. 
Tabiî burada bir ele Cumhuriyetin 50 ııci yıl 
tarihi var, 29 Ekim 1973. Koalisyon Hükümeti 
kanatları mensupluarı 'diyorlar k i ; «Bir çağ 
açacağız, ibir devir açacağız, barış getireceğiz, 
sulh getireceğiz.» Fikre hürmettir, ibir şey de-
ımeyeceğim. Ama öte . tarafta bir de Cumhu
riyet var, Cumhuriyet im tarihi var. îlki mü
him tarih ile karşılaştığımız takdirde, daha 
mühimini tercih etmemiz ıgerekiyor; ben bu 
kanaatteyim. 

Yukarıda Komisyonda da söyledim, «Söylene
cek lâf kalmadı» Dedim. Artık bundan sonraki 
safha, sayın milletvekillerinin ellerini vicdanları
na koyup takdir safhasıdır. Muhakkak ki, memle
keti, vatanı, milleti ıgözönüne alıp mevcut şart-' 
larla affın memlekete barış mı getireceğinn, 
mazarrat mı getireceğini takdir edeceklerdir. 
Tabiî, bütün millet vekillerinin takdirleri 'bence 
muhteremidir. Takdirlerinizin memlelkeıte, mil
lete hayırlı ve uğurlu olmasını arz eder, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kcy-
lüoğlu. 

Madde hakkında başka söz isteyeni.. Yok. 

Adalet Komisyonunun, 10 ncu madde hafc-
hakkındaki tavsiyesi, «Cumhuriyet 'Senatosu
nun 9 ncu madde olarak bu maddede yaptığı 
değişiklik Komisıyonuımuzca benimsenmemiştir.» 
şeklindedir. 

10 ncu maddeyi Komisyonun benimsememiş 
olduğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka-
Ibul edenler... Kalbul etmeyenler... Benimse
meme, kalbul edilmiştir. (Madde Kanma Komis
yona gidecektir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 10. — 9 . 5 . 1969 igünlü ve 1177 sayı
lı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunnınun geçici 1 
nci madideisinin (B) lben;di kapsamıma >:giren ara
zi sahiplerine bu 'geçici madde dairesinde iti
razda bulunalbilmele'ri için bu kanunun yürür-
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lüğe 'girdiği tarihten itibaren, 1 yıllık yeni 
bir itiraz süresi tanınmıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce itamız
da bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve redde
dilmiş olması bu kez yapılacak itirazların ka
lbul ve tetkikinle engel teşkil 'etmez. 

İnceleme kurulları 'tarafından yapılan iti
razları itiraz tarihinden itibaren bir yıl delinde 
inceleyip karara bağlarlar. 

BAŞKAN — Komisyonun 'tavsiyesini okutu
yorum. 

Madde 11. •— Cumhuriyet Senatosunun 10 
ıncu madde olarak bu maddede yaptığı değişik
lik 'Komisyonumuzca benimsenme mistir. 

BAŞKAN — Madde hakkında süz isteyen?.. 
Yok. 

Komisyonun benimsememesi şeklindeki kara
rını oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Benimsenmeme şekli kalbul edil
miştir. Madde Karma Komisyona [gidecektir. 

12 nci maddeyi ckuiuyorurn. 
Madde 11. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 

keşide edilmiş olan ve Tüıİkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası vasıtasıyle bankalara -duyurul
muş bulunan adeıni tediye protestoları, protes
tomun hukukî sonuçları açışımdan özel hukuk 
hükümleri saklı kalmak şartıyle kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon tavsiyesini okutu
yorum. 

'Madde 12. — Cumhuriyet Senatosunun 
1.1 nci madde olarak bu maddede yaptığı de
ğişiklik Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN —• 11 nci maddede mi, şahısınız 

adına mı? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şahsım adı

na bu madde üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, 8 nci maddeden sonraki müzakerelerin (bir 
anlamı kalmamıştır. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.)' 

TEVFİK FİKRET ÖVE T (Sinop) — Sen 
sus be, ne anlamından bahsediyorsun. 

İHSAN ATAÖV ('"Devamla) — iSaym Baş
kan, benim bu kürsüden hukukumu koruya
cak ınısınz yoksa ben kendimi koruyayım mı? 
(C. H. P. sıralarından'gürültüler.) 
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[BAŞKAN — Çok rica ederim, söz söyleyen 
yok. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben hukuku
mu korurum. Ben buraya milletin reyi ile gel
dim, aşağıdaki aıkadaşlarm da müdahale et
meye hakkı yoktur ? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, biz koruruz hu
kukumuzu ^efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Usul hak
kımda bir şey konuşacağım, aşağıdan «harra-
danak» düşüyorlar. 

Sayın Başkan, 8 nci maddeden sonra bura
daki müzakerelerin anlamı kalmmaıştır. Çünkü... 

BAŞKAN — Yalnız, 12 nci madde hakkın
da söz vermiştik efendim, onun hakkında ko
nuşacaksınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 8 inci mad
deden sonrasını söylüyorum, 11 nci maddeyi 
de söyleyeceğim, müsaade edin de söyleye
yim. 

BAŞKAN — Maddeyi söyleyin efendim, 
rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, 
11 nci maddenin müzakeresi içerisinde lâf 
ederken 8 nci maddeden sonra ıbu müzakerele
rin bir anlamlının kalmadığını ifade ediyorum. 
Çünkü... (O. H. P. sıralarından (gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Devam bu
yurun efendim. 

İHSAN ATAÖV •(Devamı!a) — Çünkü, 8 nci 
maddede verilmiş olan bir kararla (bir teamül 
vazedilmiştir. Madde numarası değiştiği için, 
Komisyon benimsese de Karma Komisyona gi
decektir, 23 ncü maddeye kadar hepsi Karma 
Komisyona (gidecektir. Bu itibarla müzakerele
rin anlamı yoktur. 

Ne kadar müzakere yaparsanız yapın, so
nunda Karma Komisyona gidecektir. Zaman 
almamak için 'Sayın Başkan okutsun, Karma 
Komisyona havale edelim; İm işi bitirelim. 
Zira Komisyon, rakam değişmesi yüzünden, 
kendisinin Senato metinine uyma hususundaki 
kararma dahi rey vermemiştir. Bütün rakam
lar otomatikınan değişecektir. Müzakerenin 
anlamı (kalmamıştır. Gecenin şu saatmda bu
rada lâfı edip, edip de komisyona havale et
menin bir manası yoktur. 

Bunu izah etmek istiyorum; tabiî anlayana, 
söylemek istiyorum, anlamayan için değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aitaöv. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Komisyonun benimsememe kararını oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyemler... 
Benimsememe kararı kabul edilmiştir ve mad

de Karma Komisyona ıgönderileeefctir. 

13 ncü maddeyi arz ediyorum efendim. 
Madde 12. — Bu kanun hükümleri, Ibir ceza 

mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa 
dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkın
daki kararlara göre kullanılması, yapılması, 
taşınması, bulundurulması, satılması ve yur
da sokulması suç teşkil eden veya inhisara 
tabi olan eşyanın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yukarıkıi fıkra hükmü dışında ka
lan eşya, ithalde alman gümrük ve diğer vergi 
ve resimler ile ardiye ücreti ve sair masrafla
rın ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Or
man Kanununa aykırı davranma suçlarında 
kullanılmış olan aletlerle canlı v.e cansız her 
türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise 
bunların emanet hesabındaki bedelleri, henüz 
kamu davası açılmamış işlerde C. Savcıla
rınca, kamu davası açılmış işlerde mahkeme
lerce, hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren 
mahkemece sahiplerine iade olunur. Şu kadar 
ki, 29 Ekim 1973 tarihinden önce kesinleşmiş 
bir hükme konu teşkil eden (alet, canlı taşıt 
araçları, araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) 
her türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar sa
tılmış ise bedelleri, hükümlü hakkındaki ceza 
bu kanun kapsamına girse dahi sahiplerine 
iade edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Ka
nun, 3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz 
Kanunu, 3788 sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler Kanunu ve 1118 sayılı Oyun 
Kâğıtları İnhisarı hakkında Kanun ile bun
lara elk ve tadilleri gereğinıce müsadereleri 
kesinleşmiş olan eşya, madde, âl at ve taşıma 
vasıtaları sahiplerine iade edilmez. 

Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak sa-
tmalıınan taşıt araçlarından zaptt ve müsade
resi kesinleşmemiş olanların ardiye vesair 
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masrafları ödenmek şartıyle prim ve resim 
alınmaksızın salhiplerine verilir. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiye'sini okutu
yorum. 

'Madde 13. — Cumhuriyet 'Senatosunun 
12 inci madde olaralk bu maddede yaptığı deği
şiklik Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Söz istiyorum;. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler; 
Orman emvalini taşıyanlar, kaçakçılık namı 

altında, kanunun verdiği bazı yetkilerle orman 
idareleri ve Devletin resmî görevlileri tarafın
dan mahkemeye sevk edilmiş ve satış kararı ve
rilerek vatandaşın elinden nakliye vasıtası alın
mıştır. 

Benim okunan metinden anladığıma göre, 
bunlar Meclisçe kaibul edilmemekte ve af kap
samına girmemektedir. 

Esasen, bu gibi taşıt araçlarının taşıdığı or
man emvali kereste olmaktan ziyade, oduna in
hisar etmektedir. Misal arz edeceğim. Palamut 
meşesi tapulu bir arazide ise, kesimine müsaa
de ediliyor, orman idaresi ve ziraat teknisyen
liği tarafından karara bağlanıyor, nakliye mü
saadesi veriliyor. Nakliye müsaade verilen 
odun, pazarlamaya nakledilirken, buna hiç kim
senin sesi çıkmıyor, kanunî mevzuata uyduğu 
için. Ancak, Türkiye'de genel olarak bütün ara
ziler tapu ve kadastro işlemi görmediğinden, de
desinden, atasından intikal etmiş olan bazı ara
ziler uzun yıllar, 80, 100 seneye tekabül eden 
bir zamandan beri zilyedlik esaslarına göre kul
lanılmakta, ancak, içindeki palamut meşesi ve
ya her hangi bir odun olabilecek ağaç kesildiği 
zaman orman idaresi tarafından, tapusuz oldu
ğu için bunlara müsaade verilmemektedir. Ge
çenlerde gündem dışı konuşmamda da bunu be
lirtmiştim; vatandaşın içi yanıyor, diyor ki : 
«Bu odun yabana gitmesin, soğuk bölgelerde 
satayım, üç beş kuruş da cebime para girsin.» 
Bu meyanda canını dişine takıyor, vasıtasını 
tehlikeye sokarak, gizli bir şekilde bunu götür
meye teşebbüs ediyor. Yakalanmış olan vasıta
ların % 80'inden fazlası kanaatime göre bu tür 
odun naklinden dolayıdır. 

Yüce Meclis tensibederse, bu kapsama giren 
vasıtaların affedilip, sahiplerine iade edilmesini 
temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir, 

Başka söz isteyen?.. Buyurun Sayın Akdoğan. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Çok sayın arkadaşım bir orman davasını bu
rada dile getirmeye çalıştı. Aslında bu orman 
davası hepimizin davasıdır. Ancak şurada bir 
noktaya işaret etmek istiyorum. O da şudur : 
Ormandan odun kesen, ormandan kaçakçılık ya
pan ster başına 10 lira kazanırken, onu taşıyan, 
onu kendi arabasıyle nakleden ster başına 100 
lira kazanıyor. 

Burada esas kaçakçılık yapan benim dar ge
lirli vatandaşım değil, benim orman köylüm de
ğil; orada aracı olan, orada kaçakçılığı kendi
ne meslek edinen bir aracıdır, vasıta sahibidir. 
Sayın arkadaşım beni mazur gögrsün, anadava-
da beraberiz; eğer orman köylüsünün ormandan 
faydalanmasında getireceği bir kanun teklifi 
var ise, onunla beraberim, bütün samimiyetimle 
beraberim, ancak köylü ormandan odununu ke
siyor, bilfarz diyelim 10 liradan kaçakçıya, 
anakaçakçıya satıyor. Anakaçakçı araba ile 
bunu Kandırandan, Gölcük'ten, Değirmendere' 
den, Gebze'den İstanbul'a naklediyor. Aradaki 
'aracı, aradaki o araba sahibi kövlü değil, vatan
daş değil, orman köylüsünün sırtından geçinen 
bir aracıdır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Aracı va
tandaş değil mi? 

BAŞKAN — Müdahale etm'eyiniz efendim, 
rica ederim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Arka
daşlar, hepimiz vatandaşız. Ancaık şurada bir du
rumu belirtmekte fayda mülâhaza ediyorum: 

10 milyon orman köylüsü var ise, 10 milyon 
orman köylüsünün sırtından faydalanan 100 - 200 
tane araba sahibi vardır. Bu, bizim anladığnmız 
manada orman köylüsü değildir, ormandan ge
çimini temin eden vatandaş değildir. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bir dakikanız 
kalmış efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 
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Bu yüzden, ormandan geçimini temin eden 
vatandaş ol© ormandan vurgun vuran 'insanların 
aynı kategoriye sdkulmamasmı temenni eder, 
saygılar sunamın. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Rasim Gürsoy. buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA RASİM GÜRSOY 
(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
rum; 

Teklifin 13 ncü maddesinde yer alan 6831 
sayılı Orman Kanununa aykırı suçların affı hu
susundaki görüşlerimizi arz etmek üzere söz al
mış ibulunuyorum. 

Adalet Partisi olarak bizim, orman ve orman 
köylüsü hakkındaki görüşlerimiz gayet açık ve sa
mimîdir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
orman köylülerini mi yoksa Af Kanununu mu 
konuşuyoruz, lütfen sadede gelsin. 

RASİM GÜRSOY (Devamla — 6831 sayılı 
Kanunun yanlış yorum ve tatbikatı neticesi mağ
dur duruma düşenlerin, hu mağduriyetlerine bir 
son vermek için, gecen dönemde 1542 sayılı Ka
nunu çıkarmış ve hu suretle de Adalet Partisinin 
Yüce Mecliste 'ekseriyette olduğu devrede orman 
suçlarının affında ne kadar samimî olduğunu is
pat eden ibir tutum ve davranış içinde olduğunu 
göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri; 1542 sayılı Kanun, Sa
yın Cumhurbaşkanımız tarafından Yüce Meclise 
iade edilmiş olması neticesi, orman suçlarının 
affının bugüne kadar uzamasına sebep teşkil <et-
mlştir. Geçimini onmana dayama mecburiyetinde 
olan vatandaş sayısı 5 ilâ 8 milyon civarındadır. 
Hükümet programında, «Orman ürünü ticaretin
de kooperatiflere öncelik tanınması, orman köylü
lerinin güçlü kooperatiflerde sendikalaştırılmala-
rı, yönetim ve gözetime etkili olanak getirecek
tir.» deniyor ise de; sayıları milyonlara varan or
man köylüsünün lehine ne sağlayacağını bilme
miz, tabiî ki mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri; 31 . 8 . 1956 senesin
de kahul edilen 6831 sayılı Orman Kanunu, or
manın tarifi ile ilgili olarak; «Madde 1. — Taibiî 
olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve 
ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman 
sayılır.» der ve, «Ancak, «sazlıklar, step nebat-
larıyle örtülü yerler, her çeşit dikenlikler, park

lar, funda veya makilerle örtülü orman ve top
rak muhafaza karakteri taşımayan yerler orman 
sayılmaz.» diye tarif öder. 

Değerli arkadaşlarım; 6831 sayılı Kanunun 
saydığı bu nitelikler memleketimizde maalesef 
zaman zaman yanlış uygulamalara ve yanlış yo
rumlara tabi tutulmuş ve bu yüzden de birçok 
vatandaşımız mağduriyete uğramıştır. Yüce Mec
liste müzakeresini yapmakta olduğumuz hu ka
nun hu suçları affedecektir ve yerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, 6831 sayılı Kanunun 
orman saymadığı sahalarda vatandaş bugün de 
güç durumlarda kalmaktadır. Misal olarak arz 
edeyim. Akdeniz shillerindeki taşlıklar, sazlıklar, 
dikenlikler, ve Step nebatlarryle örtülü olan ve 
orman sayılmayan yerlerde bugün vatandaş ken
diliğinden iskân olmuş, 100 - i,00 ve 500 haneli 
köyler kurmuşlardır. Buralara vatandaşı iskâna 
zorlayan sebeplerin hasında sahil kesiminin tur
fanda sebze ve meyve yetiştirmeye müsait olu
şudur. Bu yerleşim yerlerinin % 75'inde arazi 
sarp ve kayalıktır. Vatandaş kiraladığı kamyon 
veya traktör ile kilometrelerce yerden toprak ge
tirerek, evinin yanındaki kayaları kırarak 300 -
500 metre karelik hir arsa meydana 'getirmekte 
ve hir sera tesis ederek hu verlerden ailesinin 
yıllık geçimini sağlamaktadır; fakat 6831 sayılı 
Kanun vatandaşın burada karşısmdadır. Orman 
idaresi mahkemeye müracaat ediyor, vatandaş 
hakkında mahkemeden men ve evinin yıkılması
na karar alıyor, ceza alıyor. Artık vatandaş, ken
di evini ve kendisinin meydana, -getirdiği 300 -
500 metre karelik yerler1! Hazineden kiralayarak 
işlemeye devam edebilme mecburiyetiyle karşı 
karşıya kalıyor. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer önemli husus 
da şudur: 6831 sayılı Kanuna muhalefetten hak
kında hakim memurlarınca zabıt tutulan vatan
daşlar mutlaka mahkemeye sevk edilmekte, ora
da suçu ister sabit olsun ister olmasın veya be
raat etsin, hakkında zabıt tutularak mahkemeye 
giden vatandaşa avukat ücreti olarak para ceza
sı mutlaka verilmektedir. Bu paralar Orman İda
resince tahsil edilip avukata ödeniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu durum hakim memu
runu çok zabıt tutmaya, avukatı da fazla dâva 
açabilmeye âdeta sevk ve teşvik ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri arz etti
ğim sebeplere binaen, 6831 sayılı Kanunun yan-
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lış yorum ve uygulamaları neticesi maMarm olan
ların affına taraftar olduğumuzu beyan eder, 
'hepinize saygılari'mı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın GKirsoy. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Cumhııriyet iSenatosunun 12 nei madde olarak 

bu maddede yaptığı değişikliğin Komisyonumuz-
ea benimsenmemiş olan şeklini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Benim-
senmemesi kabul edilmiştir. Madde Karma Ko
misyona gönderilecektir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkanım, usule 'müteallik, bundan sonraki mad
delerde zaman kaybını önlemek bakımından bir 
mâruzâtım olacak. Yerimden 'bir iki cümle ile arz 
edeyim. 

Efendim, şimdi oylanan madde üzerinde 'ba
zı arkadaşlarımız söz aldılar, e.^sa müteallik gö
rüşlerini söylediler. 'Halbuki bir kanun tasarı ve
ya teklifinin Mecliste ilk görüşiılmesinde bu esa
sla mütealllik, görüşlerini söyleyebilirler, değişik
lik önergesi verebilirler. Ancak Senatodan gelen 
-metinde, Senato ve Millet Meclisi metinleri ara
sında fark varsa bu takdirde yalnız benimsenme 
veya benimsenmeme konusunda konuşabilirler. 
Esasa, müteallik görüş söyleyemezler. Bundan 
sonraki maddelerde zaman kaybına mahal ver
memek üzere Yüce Başkanlığa hatırlatırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
14 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 13. — (Bu kanun hükümlerinin (taksirli 
suçlar dışında); subay, askeri memur ve astsu
baylar dahil olmak üzere; kanun, tüzük ve yöneit-
ımeliklere göre verilmiş veya verilecek idarî karar
lar veya yapılmış veya yapılacak idarî ve inziba
tî işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubay
lar hakkında mahkemelerce hükmedilen cezaların 
hukukî sonuçlarından olan rütbenin kaybedilme
si ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay, askeırî me
mur ve astsubay olarak kabul olunmamak ve as
kerî nispetin kesilmesii vie 1076 sayılı Kanunun 
1316 sayılı Kanunla değişik 8 nei maddesinin 
uygullanmaisı sonucu yapılmış işlemlere şümulü 
yoktur. 

Şu kadar ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden yu
karda belirtilen işlemler sonucunda ilişiği kesilen
ler diğer kamu kuruluşlarında göreve alındıkları 
takdirde haklarında bu kanunun Devlet memurla-
n için öngördüğü hükümler uygulanır. 

7 . 5 . 1974 0 : 2 

Bu kanun gereğince cezalan genel afla taıma-
men 'ortadan kalkan askerî veva sivil kişilerin 
emeklilik hakları geri verilir. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum. 

Madde 14. — Cumhuriyet Senatosunun 13 ncü 
maddesi olarak bu maddede yaptığı değişiklik 
Komisyonumuzca benimsenmem iştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi Komisyonumuzca benimsenmemiş 
olan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Benim
senmemiş olan aııetin Karma Komisyona gönde-
rilecektiir. 

15 nei maddeyi 'okutuyorum. 
Madde 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

nun 11 nei maddesinde bdirtiimiş olup, meslek 
onuru ile bağdaşması mümkün olmayan bir işle 
uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak : 

A)' Yapmış oldukları stajın geçerli olmama
sından dolayı 29 Ekim 1973 tarihinden önce aynı 
Kanunun 72 nei maddesinin (b) bendi uyarın
ca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla 
staj bitim belgesi almış oldukları halde aynı ne
denle baro levhasına yazılma istemleri reddedi
lenler, levhaya yakılmalarına ilişkin Baro Yöne
tim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onay
lanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış 
olanlar başvurdukları takdirde başka engelleri 
yoksa baro levhasına yazılırlar. Meslek onuru 
ile bağdaşmayan uğraş dışında 29 Ekim 1973 ta
rihinden önce mevcut, stajı geçersiz kılan neden
lerle lehvadan silinmeleri gerekenler hakkında 
da silme 'işlemi yapılmaz. 

B) 29 Ekim 1973 tarihinden önce adları staj 
listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bu
lunmadığı takdirde üç ay içinde başvurmaları 
halinde yeniden staj listesine yrzılırlar ve silme 
kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak 
kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde ta/bi ol
dukları staj hükümlerine göre stajlarına devam 
ederler'. 29 Ekim 1973 tarihinden önce meslek 
onuru ile bağdaşmayan bir uğraş dışında stajla 
bağdaşması mümkün olmayan bir görev veya işte 
bulunmalarından dolayı staj listesinden silinme-

• lerl gerekenler hakkında, bu nedenin anılan tarih
te ortadan kalkmış olması şartıyle 'silme işlemi 
yapılmaz. 

436 — 



M. Meclisti B : 71 7 . 5 . 1974 O : 2 

C) Bu kanunun 1 nci maddesinden fayda
lanarak işledikleri suçları 'bütün sonuçları ile af
fedilmiş olan avukatlar, bihakkın veya meşruten 
tahliye tarihlerinden itibaren, bu mahkûmiyet
lerinin tabiî neticesi olan, kanunî mahcuriyet ha
linde bulundurulmaya ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun avukatlığa kabul edilmeme ve ruhsat
nameleri Baro Yönetim Kurulunca geri alınarak 
iptal ve adları 'bir daha yazılmamak üzere levha
dan silinir hükümleri, yani avukatlık mesleğini 
icra ©demeyeceklerine dair hükümleri tatbik 
olunmaz. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum. 

Madde 15. — Cumhuriyet Senatosunun 14 ncü 
madde olarak bu maddede yaptığı değişiklik Ko
misyonumuzca 'benimsenmemişti r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. 

Benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Benimsen
meme hususu kabul edilmiştir. Karma Komisyo
na gönderilecektir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — A) 1974 yılı Şubat imtihan 

döneminin sonuna kadar geçen süre içinde kayıt
lı bulunndukları yüksek ve ortaöğretim kurumla
rı ile, dışarıdan imtihanlara girenlerin de hangi 
sebeple olursa olsun kayıtları silinmiş öğrenciler
le kendi istekleri ile ayrılmış olanlar (her dere
cedeki 'askerî okul öğrencileri hariç), bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 
•eski öğrenim kurumlarına yazılı olarak başvur
dukları takdirde ayrıldıkları sınıf veya sömestre-
de 1 yıl daha öğrencilik sıfatlarını devam ettir
mek ve o sınıf ve sömestrede iki defa. da sınava 
girmek hakkını kazanırlar. Askerlik süresi gel
miş olanla:r 'bu haklarını kullandıkları 'takdirde 
tecilli sayılırlar. Şu kadar ki, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmak
ta olanların üç aylık başvurma süresi terhis tari
hinden, fiilî veya hukukî mücbir sebeplerle bu 
hakkını kullanamayacak durumda olanların üç 
aylık başvurma süresi bu mücbir sebeplerin kalk
tığı tarihten başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenim 
kurumlarına müracaat eden öğrencilere, 'kurum
larınca birer başvurma belgesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğrenciler
den, Danıştaydan yürütmenin durdurulması ka
rarı alarak öğrenim kurumlarına devam edebil
miş olanlar hakkındaki davalara devam edilmez. 

B) Her derecedeki askerî okullar ile diğer 
öğrenim kurumlarında Millî Savunma Bakanlığı 
adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğrenci
lerden; 

29 Ekim 1973 tarihine kadar gerek disiplin
sizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk' Silâhlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin okulda geçen 
süreleri askerliklerine sayılır ve muvazzaf asker
lik hizmetinden affedilirler. Şu kadar ki, disip
linsizlik nedenleri dışında ilişlğ' kesilenler, istem
de bulundukları takdirde muvazzaf askerlik hiz
metini yapmak üzere sevk edilirler 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazminat 
borçları affediinıiştir. Ancak, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş olan
lar geri verilmez. 

Çeşitli okulları bitirerek subay ve astsubay 
nasfcedilenlerden, işledikleri suçlar nedeni ile yü
kümlülük süresini tamamlamadan, 29 Ekim 1973 
tarihine kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişi
ği kesilenlerin, öğrenim harcama.'arı karşılığı olan 
tazminat borçları affedilmiştir. 

C) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniver
site giriş sınavları sonunda aldıkları puanlar iti
bariyle fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarına 
girmeye hak kazanmış lise mezunları, önkaydını 
yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren üç ay içinde girmeye hak ka
zandıkları fakülte ve yüksek öğrenim kurum
larına başvurdukları takdirde kesin kayıtları ya
pılır. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum. 

Madde 16. — Cumhuriyet Senatosunun 15 nci 
madde olarak bu maddede yaptığı değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. 

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

Komisyonun benimsememe kararını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gönderilecektir. 
17 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — İstiklâl Savaşına katılmış olma

ları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca İstiklâl 
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Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğince şeref 
aylığı almış olanlardan, çeşitli nedenlerle sonra
dan 'madalya ıberatı iptal edilmiş bulunanlara 
ödenmiş şeref aylıkları geri alınmaz. Geri alınmış 
şeref aylıkları kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç 6 ay iğinde sahiplerine geri ve
rili]?. 

'BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini oku
tuyorum. 

Madde 17. — Cumhuriyet Senatosunun 16 ncı 
madde olarak kabul ettiği bu madde Komisyo
numuzca benimsenmemiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Ydk. 

Komisyonun (benimsememle kararını oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gönderilecektir. 

18 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 

eğitim, tatbikat, atış ve diğer- askerî hizmetlerin 
yapılması sırasında hizmete ilişkin taksirli ve ih
mali fiillerden meydana gelen Hazine zararları, 
askerî bir suça bağlı olsun veya olmasın, takip ve 
tahsil edilmez. Ancak, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri 
verilmez. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum. 

(Madde 18. — Cumhuriyet ıSenatosunun 17 
nei madde olarak Ibu maddede yaptığı değişik
lik Komisyonumuzca benimsenmemiştir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde «öz isteyen sa-
yın üye?.. Yok. 

Komisyonun benimseımeme kararını oylaırı-
ıııza >arz .ediyorum.. Kaibul .edenler.,.. Kabul .etme
yenler.. « Benimsenmeme hususu kaibul edilmiş-
tir. Madde Karma Komisyona (gönderilecektir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
İMadde 1:8. — A) Firar hailinde olup da 

yurt içinde bulunanlar Ibu 'kanunun yürürlüğe 
.girdiği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında bu
lunanlar 'bir yıl içinde resmî mercilere müra.ca-
atla teslim olmadıkları takdirde' bu kanun hü
kümlerinden faydalanamazlar. . 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce kıtasından veya görev yerinden izinsiz 
uzaklaşmış yahut izin süresini özürsüz geçirmiş 
olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulu

nanlar ve askerlikten (kurtulmak için hile ya
panlar, bu kanunun yürürlüğe »girmesinden iti
baren yurt içinde bulunanlar üç ay, yurt dışın
da bulunanlar Ibir yıl içinde resmî mercilere 
başvurmak şar'tıyle 'bu kanun hükümlerinden 
faydalanırlar. 

C) Bu kânun yürürlüğe 'girdiği tarihte 46 
yaşını doldurarak askerlik çağı dışına çıkmış 
olanlar, resmî mercilere tealim olmak kaydı 
aranmaksızın bu kanun hükümlerinden fayda
landırılır ve fiilî askerlik yükümlülüğünden 
•muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

Muvazzaf askerlik hizımıetini tamamlamadan 
çeşitli nedenlerle kııtalarınca erken terhis edil
miş bulunanlarım dışarıda geçen sürelerinden 
üç aya kadar olama ımuvazzaf askerlik 'hizmetin
den sayılır. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum., 

İMadde 19. — Cumhuriyet ISenatosunun 18 
nei madde olarak kaibul .ettiği Ibu madde benim
senmemiştir. 

[BAŞKAN — Madde hakkımda söz isteyen?.. 
Yok. Komisyonca benimsenmeme1 tavsiyesini oy
larımıza arz ediyorum.. Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Benimsenmemle hususu kaibul 
edilmiştir, madde Karma Komisyona gönderile
cektir. 

i20 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 19. — Yargıtay ve Askerî Yarigıt ay

ca incelenmekte bulunan bir ceza davasının Or
ta'dan kaldunılmasına karar verilmesi halinde, 
usulünce açılmış ve mıahkûmiyet!le sonuçlanımış 
olan 'kişisel hak davalarına ait kararlar üzerin
de Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya 
ıgörevli Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel 
hakka ait mahkûmiyet ka ran bozulduğu tak
dirde, dosya görevli ve yetkili Hukuk Mahke
mesine yollanır ve mahkemece Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ıgereğince dava karara 
(bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak 
harçlar, hukuk ilâmiarındaki harçların aynıdır. 
Şahsî hak yönünden bozulup mahalline iade 
olunan davalara, görevli ve yetkili hukuk mah
kemelerince peşin harç istenilmeden bakılır. 
Verilen son kararla, (birlikte1, genel hükümlere 
(göre karar ve ilâm harcı taha'kkuk ve tahsil 
olunur. 
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Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet (kararı ile beraber, usulünce, 
açılmış 'kişisel hak davalarıma ait olarak veril-
ımıiş mahkûmiyet karanlarının Yargıtayca inee-
lenmıesi, ceza kararlarının temyizindeki şartlara 
göre istendiği talkdirde, dosya yukarıki fılkra 
gereğince işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini oku-* 
tuyorum. 

Madde 20. — Cumhuriyet Senatosunun 19 
ucu madde oiaraik kabul ettiği bu madde benimi-
senmeımftştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Komisyonun benimsememe tavsiyesini oy
larımıza arz 'ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Komisyonun 'benimsenmeme hu
susu 'kabul edilmiştir ve .madde Kanma Komis
yona gönderilecektir. 

/Cumhuriyet Senatosunca eklenen ve 20 nci 
madde olarak metne ilâve edilen maddeyi oku-
tuyoruımij 

Madde 20. — Bu fcanun hükümlerinle göre, 
haklarımda takipsizlik veya 'kamu davasının or
tadan kaldınlmıasımıa karar verilenlerim, affı 
Ika'bul etmieıme halkları vardır. Bunlar, kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde baş
vurdukları takdirde haklarımda hu kanunun 
uygulanması sebebiyle verilen karar kaldırıla
rak, soruşturma veya kovuşturmaya kaldığı 
yerden devam olunur. Ancak, mahkûmiyet ha
ilinde, hu hakkın kulllamıilması aftam yararlanma
yı 'enıgelllemez. 

'BAŞKAN — Komisyonun tavsiyesini' okutu
yorum. 

C. Senatosunca eklenen madde — Cumhu
riyet Senatosunca 20 nci madde olarak mıetne 
ilâve 'edilen madde Komisyonumuzca ıbeniımsenn 
memişitir. 

BAŞKAN — Madde ıhalkkımda söz isteyen?.. 
Yok. 

Koirniilsyonun benimste'meme hususundaki tav
siyesini oylarımıza arz ediyorum. Kaıbui eden-
fler,.. Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona (gönderilecektir. 
,21 nci maddeyi Komisyonun tavsiyesi ola

rak okutuyorum. 
Madde 211. — Bu maddenin Cumhuriyet Se

natosunca metinden çıkarılmıası beniımsenme-
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim?.,. Yok. 

Komisyonun benimsemeıme hususundaki tav
siyesini oylarımıza arz 'ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir. 

iMadde Karma Komisyona gönderilecektir. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 21. — Bu kanun hükümlerimden fay

dalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işleri, kamunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
30 güm içinde taımamlamır. 

BAŞKAN — Komisyonun (benimsememe hu-
susundalki tavsiyesini .okutuyorum. 

'Madde '22. — Cumhuriyet 'Senatosunun 2/1 
nci madde olarak bu maddede yaptığı değişik
lik Komisyonumuzca 'benimsenmemiştir:. 

BAŞIKAN — Madde hakkında: .söz İsteyen 
var mı .efendim?.. Yok. 

Komisyonum benimsememe hususundaki tav
siyesini oylarınıza sunuyorumı. Kalbul edenler... 
Etmeyenler.., Kalbul edilmiştir. 

Madde Kaırma Komisyona •gönderilecektir. 

123 ncü ımaddeyi okutuyorum. 
Madde 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde' 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN •— Komisyonun 'benimsememe' hu

susundaki tavsiyesini 'okutuyorum. 
Madde 23*. — Cumhuriyet Senatosunun 22, 

nci madde olarak: kabul ettiği bu madde benim-
semmemaıştir. 

.BAŞKAN — Madde hakkımda söz isteyen 
var mij efendimi?.. Yok. 

[Komisyonun benimsememe hususundaki tav
siyesini oylarınıza arz ediyorum.. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde Karma Komisyona gönderilecektir. 

124 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 23. — Bu Kamunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Komisyonun ıbu madde üzerim

deki tavsiyesini okutuyorum. 
Madde 24. — Cumhuriyet ISenatosunun 23 

ncü madde olarak 'kalbul ettiği bu madde Ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı 'efendim?.. Yok. 

Komisyonun benimsememe hususundaki tav
siyesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(Madde 'Karma Eoımisyo'na gönderilecektir. 
Cumhuriyetin SQ nei yıl nedeniyle bazı suç 

ve 'Cezaların affı 'hakkındaki kanun teklifinin 
Cumhuriyet Senatosun dan geien 6 ncı ve 7 nciı 
maddeleri kesinleşmiş, diğer maddefljeri Earıma 
Eomisyona havale edilmiştir. 

Kanma Komisyonun; Millet Meclisinden 8, 
İSenatodan da 8 üye seçilerek teşekkül 'etmesi 

1. •— Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ
lu'nun, Kamu sektöründe ve İktisadî Devlet Te-
şekküllerindeki idare meclisi üyelerine dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı İsmail Hakkı 
Birler'in yazılı cevabı (7/52) 

3 . 5 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 4 . 1974 tarih ve 3-1449 sayılı ya

zımıza ek. 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun 
kamu sektöründe ve İktisadî Devlet Tcşekkül-
] erindeki Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin 
olarak Sayın Baıbakana yönelttiği ve Sayın Baş
bakan tarafından, kendi adına tarafımdan ce
vaplandırılması tensip buyruian yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

İSaygıyle arz ederim. 
İsmail Hakkı Birler 

Devlet Baltanı 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

12 . 2 . 1974 tarihli öneragenizle sorulan so
rulara, ilgili Bakanlık ve kuruluşlardan alman 
cevaplar ekte sunulmuştur. 

NOT : 
1. Yazılı soru cevabının 1 nci kısmı 30.4.1974 

tarihli 69 ncu Birleşimde yayınlanmıştır. 
2. Yazılı soru cevabına eldi listeler çokluğu 

nedeniyle yayınlanamamıştır. Kanunlar Müdür
lüğünde (7/52) esas sayılı dosyadadır. 
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hususunu .oylarınıza arz ediyorum. Bu hususu 
kaıbul edenlter... Etmeyenler.,. Ea!bu!l 'edilmiştir. 

(Bugünkü gündemimizde yer alan konuları 
görüşmek içi/n bugün saat il!5,00'te toplanmak 
üzere Biıİıeşimi 'kapatıyorum. 

Kap<aMm!a[ ISalattti; : 00,35 

'»• »• 

Bunlardan Maliye, Ulaştırma, Çalışma bakan
lıkları ile TRT Genel Müdürlüğüne ilişkin ce
vaplarda eklidir. 

Bilgilcrineze arz ederim. 
İsmail Hakkı Birler 

Devlet Bakanı 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili M. Rıza 
Çergel'in, sakatlar ve eski hükümlülerin iş iste
melerine ilişkin sorusu ve Başbakan Bülent Ece-
vit'in yazık cevabı (7/98) 20 . 3 . 19.74 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. İşverenler işyerleri ile genel ve katma 

bütçeli dairelerle mahallî idareler veya Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya 
özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kuru
lan banka ye kuruluşlara veya bunlara bağlı 
(işyerlerinin iş kanununa tâbi olmayan daire ve 
kurumlarında 1475 sayılı Kanunun 25 nci mad
desindeki esaslara göre çalıştırmaya mecbur ol
dukları sakat ve eski hükümlü kimselerin mik
tarları ile 15 . 3 . 1974 tarihinde bilfiil çalış
makta olanlarının miktarlarının her işyeni için 
ayrı ayrı gösterilmek üzere, 

2. 15 . 3 . 1974 tarihine kadar iş talebinde 
bulunmuş olupta kendilerine iş verilmemiş olan 
sakat ve eski hükümlülerin her vilâyet çevresi 
için ayrı ayrı gösterilmek üzere miktarlarının, 

NOT : 
Yazılı soru cevabına ekli cetveller çokluğu 

nedeniyle yayınlanamamıştır, Kanunlar Müdür
lüğündeki (7/98) esas sayılı dosyasındadır. 

VII. - ISOEÜLAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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] su ve Devlet Bakanı Orhan Eyuboğlu'nun yazılı 
İ cevabı (7/102) 

Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Afyon K. Milletvekili 
M. Rıza Çerçel 

T. C. 
Başbaaknhk 6 . 5 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesti Başkanlığı 

Sayı : 77-372/2651 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 25 . 3 . 1974 ta
rihli ve 7/98-635/6158 sayılı yazınız. 

Afyon Karalıiisar Milletvekili Rıza Çerçel'in 
sakatların ve eski hükümlülerin iş istemlerine 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Afyon Karahisar Milletvekili Rıza Çerçel'in, 
sakatların ve eski hükümlülerin iş istemlerine 

ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Çalışma Bakanlığından alman bilgileıre göre: 
1. Kamu kesimi için 1973 Şubat ayı itiba

riyle sakat ve eski hükümlü çalıştıracak işyer
lerine, 

2. «Sakatların ve eski hükümlülerin çalış
tırılmaları hakkında yönetmelik» in yürürlüğe 
girdiği tarihten 1974 Şubat ayı sonuna kadar 
müracaat edenlerin işe yerleştirilme durumları 
ile 1974 Şubat ayı sonunda aktif şurada bekle
yen sakat ve eski hükümlülere, 

3. 1974 Şubat ayı sonunda sakat ve hüküm
lü işçi çalıştırma yükümlülüğüne giren işyerleri 
ile açık iş sayısına, 

4. Özel kesim için 1973 Şubat ayı sonu iti
bariyle sakat ve eski hükümlü çalıştıracak iş
yerlerine, alt bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

3. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu' 
nun, bazı Hükümet üyelerinin son gençlik olayları 
ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan soru-

Millet Meclisi Başkanlığına 

26 . 3 .1974 

Aşağıdaki sorularınım Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 94 ncü maddesi gereğince Başjbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

A) Başta şahsınız olmak üzere birtakım hü
kümet üyelerinin son gençlik olaylarıyla ilgili 
beyanatı dikkat çekicidir. Bu beyanatların neti
cesidir ki Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl ve 
Ankara'da olaylar birbirini takip etmiştir, bu 
olayların gelişim çizgisi endişe uyandırıcıdır. Bu 
endişe ile aşağıdaki hususların acele öğrenilme
si iktiza etmektedir. 

• 1. Başbakan olarak «gençleri alet edenlerle 
yine mücadele edeceğim» demektesiniz. 

a) Yine ifadesiyle daha önce yaptığınız 
hangi mücadeleyi ve mücadele şeklini kastedi
yorsunuz ? 

b) Gençliği kışkırtan, onları yurt ve millî 
birlik zararına birbirine düşürüp alet edenler 
kimlerdir? Bu alet edenlerden siyasî partiler var
sa hangileridir? 

c) Gençleri alet edenlerle mücadele yapılır
ken bu mücadele öğrenciler arasında daha derin 
uçurumlar açacak kayırma himaye etme ve bir 
tarafa yükleme zihniyetinden kurtarılacak mı
dır? 

ç) Gençlik arasında birlik ve beraberliği 
sağlamak, gençliği yurdu parçalayacak çarpık 
düşüncelerin tahakkuku için kullanacak olanlar
la mücadele etmek hususunda hükümet hangi 
köklü tedbirleri almıştır, almaktadır ve alacak
tır? 

B) . Gençlik ve Spor Bakanı tarafından «Biz 
üniversitelerdeki faşist eğilimli gençleri yumu
şak yöntemlerle eriteceğiz» mealindeki beyanatı 
aşağıdaki hususların öğretilmesini, zaruri kılmak
tadır. 

a) Üniversitelerdeki faşist hareketlerden 
kasıt nedir? 

b) Üniversitelerdeki hareketlerin faşist ka-
rekteri taşıdığı hangi kıstaslarla tespit edilmiş
tir? 
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c) Üniversitelerde faşist olarak nitelenen 
hareketler yanında komünist hareketlerde yok 
mudur ? 

ç) Devleti yıkmağa yönelen komünist faa
liyetler örfi idarece ve yargı organlarınca orta
ya çıkarıldığı, ordusuna kurşun atanların şahsî 
itirafları ile sabit olduğu, hiçbir faşist hareket 
ortaya konulmadığı, böyle bir faaliyet de ol
madığı halde Gençlik ve Spor Bakanının sade 
faşist hareketlerin yumuşak yöntemlerle eritil
mesini istemesine karşılık alenilik kazanan ko
münist faaliyetlerden bahsetmemek hangi mak
sadı taşımaktadır? 

d) Bugüne kadar verilen beyanatlar milli
yetçilerin faşistlerle bir tutulduğu intibaını ka
muoyuna vermeye yönelmiştir. Hükümetimizce 
milliyetçilik hareketinin bir faşist hareket ol
duğu mu benimsenmiştir? 

e) Olayların özellikle Doğu Bölgemizdeki 
okullarda çıkması Hükümet için ayrı hususiyet 
taşımakta mıdır? 

f) Tunceli'de öğretmen Okullarının 126 ncı 
yıldönümünde Nazım Hikmet'in «Kurban» adlı 
piyesini oynayanlar hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca açılmış bir tahkikat var mıdır? Aynı 
gecede Türk Bayrağını yuhalayanlar hakkında 
nasıl bir takibat yapılmaktadır? 

g) Siyasî suçlu durumundaki öğretmenle
rin göreve çağrılmasından sonra orta dereceli 
okullarda huzursuzluğun arttığı Hükümetinizce 
dikkate alınmış mıdır? 

h) Okullardaki komünist faaliyetlerin, tale
be cemiyetleri seçimlerine karışan ve tahrikler
de bulunan, siyasilerin yaptığı üzerinde durul
makta mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : '2.04.902 <6 . 5 . 1974 
Konu : Yozgat Milletvekili A. Fuat 
Eyüpoğlu'nun yazılı soru önergesi 
<hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 .13 .1974 gün ve 7/102j65i2/6ı3i63 sa

yılı yazınız, 
Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu'nun 

son gençlik olaylarıyla ilgili beyanlara ilişkin 

7 . 5 . 1974 O : 2 

yazılı soru önergesinin iki örneği ekte sunulan 
yazımızla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 

6 . S . 1974 
Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu 
Yozgat Milletvekili 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığının 29 .3 .11974 gün 
ve 7/102 JÖ52/Ö36I3 sayılı yazısı ekinde alman so
ru önergeniz incelenmiş cevapları aşağıda özet
lenmiştir. 

Çeşitli vesilelerle daima beyan edegeldiğimiz 
gibi Hükümetimiz eyleme, kaba kuvvet hareket
lerine intikâl etmeyen hiçbir fikir tartışmasının 
karşısında değildir. Ancak, menşei, hedefi hangi 
fikir olursa olsun, şiddet olaylarının hiçbir ayı
rım gözetmeden tam bir tarafsızlık içinde daima 
karşısındayız. Hakikat ve doğrular kendileri
ne anlatıldığı takdirde Türk gençliğinin şidde
te, kaba kuvvete başvurmayacağına inanıyoruz. 
Bizim davranışımız açık yürekle gençlerimizi 
birlik ve beraberlik yolunda uyarmak olacak
tır. Hükümet üyelerinin sözünü ettiğiniz beyan
ları hep bu maksada matuftur. Ve böylece de
ğerlendirilmeleri gerekir. 

Öğretmen Okullarının yıldönümünde Tun
celi'de oynanan «Kurban» adlı piyesin yazarı 
önergenizde ileri sürüldüğü gibi Nazım Hikmet 
değil, Ankara Devlet Tiyatrolarının Büyük Sah
nesinde halen oynanmakta olan «Bağdat Hatun» 
adlı piyesin yazarı Güngör Dilmen Kalyoncu' 
dur. 

Sonuç olarak, gençliğin çeşitli kesimlerinde 
çeşitli sorunlarının bilimsel yollarla araştırılıp 
çözümlenmesine çalışılmaktadır. Bu amaçla 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı «Gençlik ve 
Spor Sorunları Şûrası»nm kurulması öngörül
mekte, ayrıca bu bakanlık bünyesinde «Gençlik 
Sorunları Genel Müdürlüğü» ve bu birimin için
de de «ıGençlik Sorunları Danışma ve Koordinas
yon Kurulu» örgütlendirilmektedir. Halen genç
lik sorunlarını çözümlemek olayları izleyip ne
denlerini araştırarak gerekli tedbirleri almak 
üzere Bakanlığımda kurulan beş Bakandan mü
teşekkil komite, çalışmalarına devam etmektedir. 

Öğrenci kredilerinin ve yurt yatak sayısının 
artırılması gibi tedbirler yanında, beden eğiti-
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mi ve spor faaliyetlerinin öğrenciler arasında ar
tırılıp yaygınlaştırılması, bu yolla gençlerin 
enerjisinin olumlu ve yapıcı alanlara yöneltil
mesi, sözü edilen olayları önleyecek tedbirlerin 
başında mütalaa edilmektedir. 

-Bundan başka, okullarımızda söz ve düşün
ce özgürlüğü ilkelerini zedeleyici bir tutumla, 
fikirlerin baskı unsuru olarak kullanılmasına; 
bunların eylem ve kaba kuvvet haline dönüştü
rülmesine özellikle, bölünmelere yol açan her 
türlü faaliyete karşı, birleştirici, bütünleştirici 
tedbirlerin alınmasına, önem verilmekte olayla
rın nedenleri üzerinde durularak, başlamadan 
önlenmesi çareleri araştırılmaktadır. 

Bilgi edinilmesini saygıyla rica ederim. 
Orhan Eyüboğlu 
Devlet Bakanı 

4. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Mersin 
Belediyesinin, inşaat ruhsatlarının durdurulma-
sına ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Ali 
Topuz'un, yazılı cevabı (7/103) 

Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yorulanının İmar ve İskan Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla rica ederim. 

26 . 3 . 1974 
İçel Milletvekili 
Dr. Nazım Baş 

1. Mersin Belediyesi 14 Mart 1974'e kadar 
bütün inşaat ruhsatlarını durdurmuş olup 54. 
dosya (intıikal etmeyen dosyalarla beraber 120 
dosya) ve 84 000 000 Tl. tutarında yatırımı en
gellemiştir. Buna sebep Bakanlığınızla ilgili yeni 
İmar Planı v.s. herhangi bir durum varandır? 

2. Ruhsatların durdurulduğu üç aylık za
man zarfında 6 000 inşaat işçisi işsiz ve sefili kal
mıştır. Bu durumdan Bakanlığın haberi var mı
dır? Ne gibi tedbirler almıştır? 

3. İmar ve iskân Bakanlığından Mersin Be
lediyesine uzman gönderilmişmıidir. Gönderilmiş-
se hangi tarihlerde ne maksatla gönderilmiştir. 

4. Bu olayları Protesto etmek için 20.3.1974 
tarihinde 4 000 inşaat işçisi, mühendis ve inşaat 
sahibi yürüyüş yapmıştır. Ve 2,3.1974 tarihli ba
sına da aksetmiştir. Bu durumdan Bakanlığın ha
beri var mıdır? Ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 30.4.1974 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11/896 

Konu : İçel Mille vekili Nazıım B,aş' 
in soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgıi : Kanunlar Müdürlüğü, 1 . 4 . 1974 gün 

ve 7/103, 655/6380 sayılı yazı. 
Tarafımdan cevaplandırılmak üzere İçil Mil

letvekili Sayın Nazım Baş tarafından Başkanlık
larına verilip, cevaplandırılmak üzere ilgideki 
yazı ile Bakanlığıma gönderilen «Mersin Beledi
yesinin inşaat ruhsatlarını durdurmasına» iliş
kin yazılı soru önergesine karşılık olarak hazır
lanan cevap 2 örnek halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ali Topuz 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Nazım Baş 
İçel Milletvekili 
1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Mil

let Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğunuz 
«Mersin Belediyesinin inşaat ruhsatlarını dur
durmasına» ilişkin yazılı soru önergenize karşılık 
olarak hazırlanan cevap 2 ncıi maddeye çıkarıl
mıştır. 

2. 1) Mersin kenti İmar planının yenilen
mesi ya da gözden geçirimi ile ilgili Bakanlığımız 
İller Bankası ve Mersin Belediyesi ilgilileri bir 
çalışma yapmaktadırlar. 

Yerinde yapılan incelemelerde Mersin'de ruh
sat verme işlemlerinin durmadığı, fakat Yasa'ya 
ve Yönetmeliğe aykırı olan konutlarda, başvur
malar Yasalara uygun duruma getirilinceye de
ğin ruhsat verilmediği; Yasa ve Yönetmeliğe uy
gun konutlarda ise ruhsatın hemen verildiği gö
rülmüş ve öğrenilmiştir. 

Mersin Belediyesinin imar uygulamalarında 
karşılaştığı güçlüklerin çözümü için Bakanlığı
mızdan istediği uzmanlar kurulu 13 . 3 . 1974 -
17 . 3 . 1974 ve 8.4.1974 - 12.4.1974 günleri ara
sında Mersin'e gönderilmiştir. Sözkonusu uzman
lar kurulu incelemelerinin ısoruçlarma dayalı 
Bakanlığımız görüş ve düşünceleri Mersin Bele
diyesine iletilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ali Topuz 

İmar ve İskân Bakanı 
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• 5. — Denizli Milletvekili Rıza Gençoğlu'nun, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları İdare Meclisi 
üyeliklerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı ceva
bı. (7/106) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdalki sorulanımın Sayın Sanayi Bakla

nı tarafından yazılı olanak cevaplandırjilması 
hususunda delâletle rinlizi ıjicla .edenim. 

Saygılarımla, 
Denizli Milletvekili 

Rıza Gençoğlu 

1. 28 Mart 1974 tarihinde afctedlilecek Ereğ
li! Damar ve Çelik Fabrikaları T. A. 'Ş. İdare 
üyeliklerinde müddeti sonla eren üyeler var mı
dır? 

2. Vıai'ısıa bunların isimleri nedir? 
3. Müddeti 'biten üyelikler içlin Türküye 

Demir ve Çelik İşletmelerinden Yönetim Kuru
lu, kimleri aday göstermiştir ? 

4. 28 Ocak 11974 tarih, İM - ol - 0 - 4 -
1/1747 sayılı yazı İle Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T. A. Ş.'nin İdare Meclisi Başkan
lığının aday tesı>it'i .için verdiği cevaptan Ba
kanlık olarak haberdar anısınız? 

5. Haberdar iseniz, Bakanlık olarak bu 
üyeleri değiştirmek için İktisadî Devlet Teşek
külüne baskı yapmanız uygun bir keyfiyet mi
dir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 . 5 . 1974 

Sanlayi Dairesi Reisliği 
Dosya No. : 13185 

Sıayı : 03 
Konu : Denizli Milletvekili Sn. 
Rıza Gençoğlu'nun yapılı önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
1 . 4 . 1974 gün ve 7/106 - 659 - 64356 sayılı 

yazınızın K. 
Denizli Milletvekili Sn. Rıza Gençoğlu'nun, 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 'T. A. Ş. İda
re Meclisi üyelikleri ile il.gilli yazılı soru önerge
sinin cevapları ilişiktedir. 

Bilgile ilinize larz olunur. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Denizli Milletvekili Sn. Rım Gençoğlu'nun 
Eneği Demir ve Çelik Fabrikalarının İdare 
Meclisi ile ilgili yazılı soru önergesinin cevap
ları : 

1. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının Mart 
1974 yılı döneminde İdare Meclisi üyeliklerin
den müddetli sonla enen kamu sektörü temsilci
lerinin isimleri aşağıdadır. 

İdare Meclisi Üyeleri :' 
Ali Çimen 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Murakıp : 
Enver Dolay 
2. Her yıl 'müddeti sona eren üyelikler için 

'kamu sektörü iştiraklerinden, Bakanlığın da 
görüşü almanak yenji telklüfler yapılır. 

Bakardık, senesi dolan üyelikler hakkında 
görüşünü bildirmeden Türkiye Demir Çelik İş
letmeleri bunu bir teamül şeklinde tefsir ede
rek 28 Mart 1974 tarihindeki İdane Meclisli üye
likleri seçimi için •esildi üyelerin yeniden aday 
gösterildiğini 28 Ocak 1974 tarihinde bir yazı 
ile Ereğli Demir Çelik Faıbriikailaruna bildirmiş
tir. 

3. Ancak Bakanlığın bu defa adaylar ko
nusunda görüşünü bildirmesi üzerine durum ye-
nl.id.im Türkiye Demir 'Çelik İşletilmeleri İdane 
'Meclisinde görüşülmüş ve yenli aday islimleri 
İdare Meclisinin kendi müstakil klanarı ile [tes
pit edilmiştir. 

Kamu sektörü temsilcisi ollan bu. adayların 
isimleri aşağıdadır. 

İdare Meclisi Üyeleri : 
Yıahya Oğuz 
Turgut Antlaç 
Murakıp : 
Turhan özgüner 
Evvelce ikaımu sektörü temsilcisi olan Ali 

Çimen bu defa özel sektör adayı olarak üyelik
ten ayrılan Nuri Aslantaş yerine aday gösteril
miştir. 

4. Bakanlık bu konudaki görüşünü her yıl 
olduğu gibi bu yılda Türkiye Demir Çelik İş
letmelerinin ilk İdane Heyetli toplantısı ile ilgi
si bulunmadan ve yazılan 28 Ocak 1974 t a r ih i 
bahis konusu yazıdan haberli olmadan normıal 
teamüller içinde bildirmiştir. 

5. Adayların seçimi tlamamıyie Türküye 
Denilir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İda
re Heyetinin mesuliyet ve selâhiyeıtindedir. 

— 444 — 

http://nl.id.im


M. Meclfei B : 71 7 . 5 . 1974 O : 2 

Bakanlığın bu İdare Heyetlinin salâhiyetleri 
ve kararları üzerimde hiçbir İmsikı iınıikânıı yok
tur. Adaylar konusunda Bakanlık görüşünün 
istenmesi ve bildliriil'mesi keyfiyeti iise bir resmî 
müşavere ve tavsiye durıımun;dan ileri geçme-
•mdkteclıir. 

Bilgilerine iarz olunur. 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Devlet istikraz tahvillerine ilişkin sorusu ve Ma
liye Bakam Deniz BaykaVın yazılı cevabı (7/115) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Maliye Baka

nından yazılı olarak cevaplandırılması için ha
valesini, Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 94 ıvcü 
maddesi gereğince rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Bulda nh 

Sora 1. — Devlet istikrazı tahvillerinin ek
siltme yolu ile en az faiz ödemek isteyene sa
tılacağı beyanında bulunduğunuz malûmdur. 
Bu husus tatbikata geçilmiş midir? Geçilmişse 
bundan umut edilen fayda nedir? 

Sora 2. — Bu sistemde tahvil satışı hangi 
tarihte başlamıştır? 

Soru 3. — Bugüne kadar ne kadar tahvil sa
tılmıştır? 

Soru 4. — Geçen yıla nispetle aynı aylarda
ki satışlarda eksilme veya artış var mıdır? 

Soru 5. — Bu şekildeki tahvil satışları baş
ka devletlerde, de var mıdır? Yoksa, Baykal 
bütçesi gibi dm da bir Baykal modeli midir? 

T. O. 
ıMaliye Bakanlığı 27 . 4 . 1974 

Hazmiit : HD - KSB 
ıSayı : 58107 - M/l - 20013 

Konu : Devlet istikraz 
tahvilleri Hk. 

•Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 4 . 1974 tarih ve 7/115, 703/6836 

sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldaıılı 

tarafından Meclis Başkanlığına verilen ve bir 
örneği ilgide kayıtlı yazıları ekinde, cevaplan
dırılmak üzere Bakanlığıma gönderilen önerge
de; 

«iSoru : 1. — Devlet istikrazı tahvillerinin 
eksiltme yolu ile en az faiz ödemek isteyene sa-

î tılacağı beyanında bulunduğunuz malûmdur. 
Bu husus tatbikata geçilmiş midir? Geçilmişse 
bundan umut edilen fayda nedir? 

ıSonı 2. — Bu sistemde tahvil satışı hangi 
tarihte başlamıştır? 

;Soru 3. — Bugüne kadar ne kadar tahvil sa-
I tılmıştır. 

iSoru : 4. — Geçen yıla nispetle aynı aylar
daki satışlarda eksilme veya artış var mıdır? 

Soru 5. — Bu şekildeki tahvil satışları başka 
devletlerde de var mıdır? Yoksa, Baykal bütçesi 

I gibi bu da bir Baykal modeli midir?» 
Denilmektedir. 

I Konuya ilişkin Bakanlığım cevabı aşağıda 
sunulmuştur : 

1. — Devlet istikrazı tahvillerinin eksiltme 
yolu ile en az faiz ödemek isteyene satılması 
şeklinde bir uygulama söz konusu değildir. 

2. — (2 - 5) sırada kayıtlı sorular, Devlet 
istikrazı tahvillerinin eksiltme yoluyla satılma
sı durumuna bağlı olduğundan ve bahsedilen 
şekilde bir uygulama olmadığından anılan s,o-

I rulara cevap verilmesine olanak görülememiş
tir. 

I 3. — Öte yandan, «Hazine bonolarının» ek
siltme yolu ile en az faiz teklif edene satılması 

I şeklinde bir tatbikat mevcuttur. Ancak, önerge 
«iDevlet istikraz tahvilleri» ne ilişkin olduğun
dan Hazine bonoları tatbikatı hakkında bilgi 
verilmemiştir. Bununla beraiber, «Hazine bono
larının eksiltm;C yolu» ile en az faiz teklif edene 

I satılması şeklindeki tatbikat hakkında ayrı bir 
önergeyle açıklama istenildiği takdirde gerekli 

I bilginin verileceği tabiîdir. 
Durum bilgilerine sunulur. 

Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

'/. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in, 
Bozkurt sembolüne ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı Musta
fa Üstündağ'ın yazılı cevabı (7/119) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
Son bir iki yıldan beri orta ve yüksek dere

celi okullarımızda sürüp giden «Bozkurt» 
I aleyhtarlığı, son aylarda çeşitli tartışmalara ve 
I çatışmalara yol açmıştır. Öğretmen okullarında, 
I liselerde ve diğer okullarda bir kısım idareciler 
| Bozkurt rozeti takmanın suç olmadığı gerekçe-
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siyle hiçbir müdaihalede bulunmazken; bir kı
sım, idareciler ve öğretmenler bunun tam tersi
ne bir tutum takilbetmekte, öğrencilere okuldan 
uzaklaştırma, dövme, hakaret etme gibi çeşitli 
cezalar vermekte ve [baskılarda bulunmaktadır
lar. Bazı öğretmen ve öğrencilerin de, şahsen 
her hangi ,bir itirazda bulunmadıkları halde, bir 
kısım, öğrencileri Bozkurt rozeti takan öğrenci
ler üzerine kışkırtıldığı sık sık duyulmaktadır. 
Bozkurt rozeti takan öğrencilere ceza veren öğ
retmen ve idarecilerle, öğrencileri bunların üze
rine kışkırtanlar memleketin her taralında mü
essif olayların meydana gelmesine sebe/bolmak-
tadırlar. Bazı okullardaki idarecilerin Millî 
'Eğitim Bakanlığınca tebliğler dergisinde tavsi
ye edilen «Ergenekondan Çıkış» tablosunu okul 
duvarlarından indirmesi; Ankara' Belediyesin-
deki Türk mühendisleri tarafından imal edile
rek Belediye oto'büslerine amiblem yapılan Boz
kurt işaretlerinin yeni Belediye Başkanının em
riyle sökülmesi, Bozkurt aleyhtarlığına yarı 
resmî bir hüviyet vermiştir. Grünlük gazetelere 
kadar intikal eden bu olaylar malûmları olduğu 
için üzerinde daha fazla durmuyorum,. 

Ancak, sürüp giden bu duruma son vermek 
amacıyle her hangi bir tedjbir düşünülüp düşü-
nülmiediğinin ve konuyla ilgili olarak aşağıya, 
sıraladığım soruların Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına' delâlet 
buyurulmasını rica eder, saygılar sunarım. 

Adana Milletvekili 
(Alparslan Türkeş 

1. — Bozkurt semlbolünü rozet veya başka 
şekillerde kullanmak kanunlarımıza göre suç 
mudur ? 

2. — Bozkurt semlbolü Cumhuriyet tarihinde 
resmî olarak nerelerde kullanılmıştır? Cumhuri
yetimizin kurucusu Atatürk Bozkurt'u millî bir 
sembol olarak kaibul etmiş ve kullanmış mıdır'? 

3. — Türk destanlarında yer alan, Türk tari
hinin çeşitli dönemlerinde kullanılan, Türkler
ce millî değer taşıyan sembolleri takmak, taib-
lolaştırmak; bölücülük, kışkırtıcılık olarak ka-
»bul edileibilir mi 1 

4. — Millî .sembollerimize her hanıgi bir fikir 
akımına bağlı gençlerin sahip çıkmaları; bu 
semjbolleri bütün gençler kullanmıyor, veya (ba
zı fikir akımlarına sempati duyan gençleri kış
kırtıyor gerekçesiyle yalsaklanabilir mi? 

5. — Her hangi bir partiye mensup kimse
lerin Bozkurt sembolüne saygılı olmaları, bu 
millî sembolün yasaklanmasını mı gerektirir? 
Yoksa bütün partilerin mensupları tarafından 
böyle millî sembollerin benimsenmesi mi arzu 
edilir? 

6. — Şayet her hangi bir parti veya fikir sis
teminin mensupları tarafından bir millî semjbo-
lün benimsenmesi, ayine ılık doğurduğu düşün
cesiyle yasaklanacaksa, bütün millî scmlbolleri-
miz için de aynı şekilde hareket ederek, onların 
kullanılmasının yasaklanacağı gibi bir sonuç 
doğmaz mı? Meselâ : Atatürk, Fatih gibi Türk 
büyüklerinin resimlerini; Cumhuriyetin 50 nci 
yılı amibi emini; Kurtuluş Savaşı, Malazgirt iSa-
vaşı, îstanibul'un Fethi gibi Türk tarihinin dö
nüm noktalarunı teşkil eden olayları; Türk Bay
rağını, Anadolu haritalsını, rozet olarak bir kı
sım gençler yakalarında taşısalar, gençlerin 
hepsi bunları kullanmıyor, ayırncılık oluyor dü
şüncesiyle bütün değerlerin taşınmasına karşı 
mı çıkılacaktır? 

7. — Millî sem|boller başta gençlerimiz ol
mak üzere bütün milletimizin üzerinde birlik 
(sağlayacağı tarihî müştereklerimiz olarak kabul 
edilebilir m,i? 

8. — Bozkurt rozetini yakalarına takan Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğren
ci ve öğretmenlerin bu rozetleri taknıamaları 
için her hangi bir tamim yayınlanmış mıdır? 
Yaymlammışşa, kanunlarmpzdaki yeri ve .ge
rekçesi nedir? 

9. —• Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı
nın giriş kapısındaki «Ergenekondan Çıkış» 
talblosunda ((Aynı talblonun okul duvarlarına 
asılması için Tebliğler Dergisinde tavsiye edil
miştir.) Anamotiflerden birisi Bozkurt'tur. Bu 
durumda, Bakanlığın tavsiyelerine ve millî de
ğerlerimize bağlı kalarak Millî Eğitimimizin il
kelerine uygun hareket etmiş olan öğrenci ve 
öğretmenlerin yakalarına Bozkurt rozeti taktık
ları gerekçesiyle haklarında her hangi bir tah
kikat açılmış mıdır? Açılmışsa, bu sebeple ceza 
alanlar olmuş mudur? Sayıları ne kadardır? 

10. — Komünizmin bile suç sayılmaması için 
hazırlıklar yapan, devlet yıkıcılarının affedilme
leri için olağanüstü gayret sarf eden, her türlü 
fikrin serbestçe söylenmesinin, kanun teminatı 
altına alınması görüşlerini ortaya atan iktidar; 

— 4 4 6 — 
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bir fikrin ifadesi ve aynı zamanda millî bir sem
bol olan Bozkurt'un kullanılmasını yasaklarsa 
bu bir çelişki olmaz mı? Bu çelişki toplumumuz
da derin yaraların ve çatışmaların giderek art
masına yol açmaz mı? İktidar mensupları hak
kında endişe verici düşüncelerin doğmasına yol 
açma^z mı? 

11. — Şayet Bozkurt rozeti taşıma yasak de
ğilse, her vatandaş istediği gibi kullanabilecek-
se, bugüne kadar İçişleri ve 'Millî Eğitim Bakan
lıklarınca birer tamim yayınlanarak, millî sem
bolümüzü taşıyan kimselere ceza verilmemesi, 
baskı yapılmamaisı talimatı verilmiş midir? Ve-
rilmemişjse, yurdun bütün okullarına yayılan 
çatışmaların bir sebebini ortadan kaldırmak 
için, Bozkurt rozetini isteyenlerin takabileceği 
konusunda adı geçen Bakanlıklarca bir tamim 
yayınlanması düşünülmekte midir? 

T.C. 
.Millî Eğitim Bakanlığı. 4 . 5 . 1974 
(Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento-irtibat 
Sayı : 031.2-451 

•Millet Meclisi Başkanlığına, 
Ilıgi : 17 . 4 . 1974 gün ve 7/119-769/7313 

sayılı Başbakanlık ifajdeli yaızınız. 
Adana Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş' 

in, «Bozkurt* Rozeti» ile ilgili olarak verdikleri 
yazılı sloru önergesine ilişkin cevabımız ilişik
te sunulmuştur., 

Bilgilerinize saygı ile arz: ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş'in, 
«•Bozkurt Rozeti» ile ilgili olarak verdikleri ya

zık Soru önergesine ilişkin cevabımız. 

Bilindiği gibi, bir fiilin suç sayılaibilmesi 
için, yasalarımızda bu fiilin suç olarak kalbul 
edilmesi (gerekmektedir. »Soru önergesinde sade
ce Bozkurt sembolünü hedef alan ve mücerret 
olarak bu sembole yönelik bir kullanma kaste-
diliyorsa,, yasalarımıza, göre bu husus, suç ola
rak sayılmamıştır. 

Böyle olmakla beraber Türk destanlarında 
yer alan, Türk tarihinin (Çeşitli dönemlerinde 
kullanılan, Türklerce Millî değer taşıyan sem
bolleri takma, bu sembolleri yukarıda, değinilen 
anlam ve nitelikleri ile değerlendirme halinde, 

bunları temiz ve her türlü art düşünceden arın. 
mış birer işaret olarak telâkki etmek zorunda
yız. 

Ancak, tarihî ve ulvî sembolleri günlük po
litikanın taraf tutucu eylemlerine alet etmek, 
bu sembolleri belli bir siyasî partinin bir nevi 
propaganda ve örgütlenme aracı haline getir
mek, özellikle belli bir yaş grupunun samimî he
yecanlarını istismara vesile kılmak, tasvübedilir 
bir durum değildir. 

Bu görüşten hareket edilerek Bakanlığımız
ca 12 . 6 . 1973 tarihli bir genelge hazırlanmış 
ve valiliklere gönderilmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda, şimdilik yeni bir genelgeye ihti
yaç duyulmamaktadır. 

^Bilgilerinize saygıyle arz ederim. 
•Mustafa Üstündağ 

'Millî Eğitim Bakanı 
8. —• Siirt Milletvekili İdris Ankan'ın, Siirt -

Şırnah. - Eruh karayoluna ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin yazılı cevabı. 
(7/123) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun, Sayın Bayındırlık 

(Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygıyle arz ederim. 

15 . 4 . 1974 
Siirt Milletvekili 

İdris Arı kan 
.Soru : 
Siirt ilinin Şırnak ilçesini, aynı ilin Eruh il

çesi ve il merkezine bağlayacak olup, geçen yıl
lardan beri sanat yapıları bitmiş, yapımı devam, 
etmekte olan karayolunun, karayolları stan
dartlarına uygun şekilde bu yıl, bitirilip yaz -
kış trafiğe açık hale getirilmesi düşünülmekte 
midir? Bu iş için 1974 yılı Bütçe harcamasının 
ne miktarda, olması öngörülmüştür? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 7 . 5 . 1974 

Özel Kalem 
Sayı : 499 

Konu : Siirt Milletvekili İdris 
Ankan'ın yazılı sorusu hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 4 . 1974 gün ve 7/123-778/7219 sa

yılı yazınız. 
Siirt - Şırnak - Eruh karayoluna ilişkin Siirt 

Milletvekili İrdis Ankan'ın, yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

— 4&7 — 
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Şıra ak - Eruh yolu, 1974 yılı yatırım prog
ramının Devlet yolları devam eden yol yapımı 
bölümünde Siirt - Eruh - Şırnak yolu olarak 
88 000 000 lira takribi proje maliyeti ile yer al
maktadır. 

Bu yolda 19 880 000 lira sarfıylc 1978 yılı 
sonuna kadar sanat yapıları ile toprak işleri 
yapılmış olup 1974 yılı ödeneği 9 000 000 liradır. 

Bu ödenekle; 0. 000 - 18. 000, 72. 820 - 77. 
845, 84. 740 - ]08. 187 kilometreler arasında top
rak işleri, 84. 740 - 96. 000 kilometreler arasın
da sanat yapıları ve 56. 400 - 89. 000 kilometre
ler arasında ise üst yapı işleri yapılacaktır. 

Yolun tamamının programa göre 1975 yılın
da tamamlanması öngörülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. ' 
Erol Çevikçe 

Bayındırlık Bakanı 

9. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın, Siirt' 
in Batman ilçesinde Devlet 'hastanesi kurulması- _, 
na ilişkin sorusu ve Sağhk ve Sosyal Yardım 
Bakanı Selâhattin Cizrelioğlu'nun yazılı ceva
bı. (7/124) 

"Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun, Sayın Sağlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygıyle arz ederim. 

15 . 4 . 1974 
Siirt Milletvekili 

İdris Arık an 
Soru : 
1970 nüfus sayımı sonuçlarına göre merkez 

nüfusu 44 991 tüm ilce nüfusu 57 267 olan Siirt 
ili Batman ilçesinde Bakanlığa ait herhangi bir 
yataklı tedavi kurumunun mevcudolmadığı ma
lûmlarıdır. Bu nedenle, ilçede nüfu'sa oranla ya
tak kapasitesine sahip bir Devlet hastanesinin 
yapımı âcil bir ihtiyaç halini almıştır. Bu konu
da Bakanlığın düşünceleri ne merkezdedir'? 

Mezkûr ilçede bir Devlet hastanesinin ku
rulması yolunda bir çalışma mevcut mudur? 
Mevcutsa bu yataklı tedavi kurumunun hangi 
tarihte faaliyete geçmesi öngörülmektedir? 

7 . 5 . 1974 O : 2 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 29 . 4 . 1974 

»Bakanlığı 
Bakan 
1494 

Konu : Siirt Milletvekili İdris 
Arıkan'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 4 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/124-779/7220 sayılı yazınız. 

Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın Batman il
çesinde bir Devlet hastanesi açılmasına ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevaibı ektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın İdris Arıkan'ın ya
zılı soru önergesine cevap. 

Soru : 1970 nüfus sayımı sonuçlarına göre 
merkez nüfusu 44 991 tüm ilçe nüfusu 57 267 
olan Siirt ili Batman ilçesinde Bakanlığa ait 
herhangi bir yataklı tedavi kurumunun mevcu
dolmadığı malûmlarıdır. Bu nedenle, ilçede nü
fusa oranla yatak kapasitesine sahip bir Devlet 
hastaneesinin yapımı âcil bir ihtiyaç halini al
mıştır. Bu konuda Bakanlığın düşünceleri ne 
merkezdedir'? Mezkûr ilçede bir Devlet hastane
sinin kurulması yolunda bir çalışma mevcut 
mudur? Mevcutsa hu yataklı tedavi kurumunun 
hangi tarihte faaliyete geçmesi öngörülmekte
dir? 

'Cevap : Baltın an ilçesinde yataklı bir tesi
sin kurulması Bakanlığımız yönünden de öngö
rülen bir ihtiyaç olmuştur. Bu seibeple ilçede
ki mevcut sağlık ocağına mutfak ve çamaşır
hane ilâve edilmek suretiyle 25 yataklı bir sağ
lık merkezinin açılması için 1 . 4 . 1974 tarihin
de Siirt Valiliği emrine 180 000 TL. gönderil
iri iştir. 
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Doğu ve Güneydoğu illerimizde hekim nok
sanı fazla olduğundan çok yataklı hastaneler
de, kadroları kadar hekim ikmali yapılamamak
ta ve dolayısiyle yatak işgal oranlan çok dü
şük bulunmaktadır. Bu sebeple Batman ilçesin
de ivedilikle hastane inşaatına gidilmemiştir. 

Personel ikmali ile ilgili gerekli yeni tedlbirler 
alındıktan ve olumlu sonuçlar verdikten sonra 
plana göre bütün ilçelerimizde 10 000 kişiye 15 
genel yatak üzerinden 50 - 100 yataklı Devlet 
hastaneleri geliştirilecektir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

71 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 5 . 1974 SaJı 

Saait : 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 ÖNGÖ

RÜLMELER 
1. — Muğla Milletvekilli A ıhım et Buldanlı 

-tfe 9 aTİkadaşıoın, TRT Kurumunun izlediği 
yayın polititoasuııın ve tarafsızlık iddialarının 
incelenerek alınacak tedlbMıeri saptamak 'ama-
cıyıle Anayasanın 88 ncî, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 neü maddeleri uyarınca bir 
Mjecliis Araştırmasına ilişkim önergesi (10/8) 

2. — Cumhuriyetça. Güven Partisi Grubu adı
na Grup Başkanvekiıl Sürt Milletvekiliı M. Ne-
bil Oktay ifLe Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; 
Hayvancılığın gelilşıtdırilmesini! sağlaınmk ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekil kanıınî ve idarî tedlbirleri tes
pit etımek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 neü maddeleri uya
rınca »bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
Tu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Üçin'in, 
Devlet memurlarından kesüen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Urfa - Suruç ilçesi Alîgöz köyünde meydana ge-
len olaya dair İçişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlannıdaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

10. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'un, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi* 
ndn, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarma dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

{*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneril'nin, peynir üretim ve tükeıfciiminıe dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl Mine ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man B'aJkanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili G-üMs Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Elbistan Termik Santralına dai1* Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Devletleştıirilen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 

2 — 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Baikanından sözlü sora 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

32. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

38. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. —İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)' (*) 

40. — İçel Milletvekili Rasim G-ürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 



41. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel Valisine ilişlkin îçdşleri Bakanından gözlü 
sora önergesi (6/70) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kiın'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

44. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

45. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

46. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'ın, teşvik tedbirlerinden yararlandırı
lan projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) (*) 

47. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişiklin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

48. — Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

49. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nımdan sözlü önergesi. (6/78) 

50. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç-
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

51. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

52. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

53. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
iMşkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

54. — Hatıay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

55. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

56. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-
nm, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (G/87) 

59. — Sakarya Milletvekili! Nadir Lâtif is
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

60. — Bolu Milletvekili Müfit B&yraiktar'ın, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorhı'nun naaş-
larmın nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

61. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

62. — Afyon Karahdsar Milletvekili Metö 
Tan'm, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve imar ve iskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet BuManİ!' 
um, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

66. — Niğde Milletvekili Meihmet Bıyık'ın, 
Yunanistan^da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 



67. — Sivas Milletvekili Ekrem Kamgal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Talbî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/916) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türikilye ımason ve siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

69. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

70. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adaleit ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

71. — Hatay Milleitvefki'li A.H Yılmaz'ın, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme-
'niine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so-
tru önergesi (6/100) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet BuUdanlı'-
mn, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ıkin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasınla ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

74. — Kocaeli Milletvekili Sedat Ajkay'm, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
ılı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
ıTan'm, haşhaş ekicilerimin durumlarına iliş
iklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

77. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

78. — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
oelMn, üzüm üreticileriine ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
•(6/İÖ7) 

79. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aylte-
kin'in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözilü soru Önergesi (6/108) 

80. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ıkin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
ölnıergiesd (6/109) 

81. — Kastamonu Milletvekilli Mehdi Kes-
ktin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

82. —• Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türlk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözilü soru önergesi 
(6/111) 

83. — Ordu Milletvekili -Semai Yazıeı'nın, 
fıındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tanım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

84. — Ordu Milletvekili iSenai Yazıeı'nın, 
fındık taban fiyaltma ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Bulidan-
lı'nın, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakanı Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidan-
llı'nın, Bozkurt rozetine Ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî EğMm Bakanından sözlü soru 
ömengelsi (6/115) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskim 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve O Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; O. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; O Senatosu S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 1 .4 .1974) 

2. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanunun Anayasanın 93 ncü 



maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/10) (S. Sayısı : 30) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1974) 

3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman Deımirel ve 14 
arkadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Öna
dım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili 
cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yı
lı af; Konya Milletvekili M. Kubilay İmer ve 

o arkadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili 
M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç 
ve cezaların <affı hakkında ve Çorum Milletve
kili Yasin Hatilboğlu ve 2 arkadaşının, Cum
huriyetin 50 nci yılı sebebiyle çıkarılması düşü
nülen bazı suç ve cezaların affına mütedair ka
nun teklifleri hakkında C Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (M. MecM : 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 
2/102, 2/124; C. Senatosu 2/72) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 25 ve 25'e 1 nci ek; C Senatosu S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1974) 





Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 25 B | nciek 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhu
riyetin 50nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, Af; 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, Sportif Faa
liyetlerle İlgili Cezaların Affı Hakkında; Konya Milletvekili Nec
mettin Erbakan'm, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Af; Konya Milletvekili 
M. Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af; Ankara Milletve
kili M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı Suç ve Cezaların 
Affı Hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 ar
kadaşının, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Sebebiyle Çıkarılması Düşünü
len Bazı Suç ve Cezaların Affına Mütedair Kanun Teklifleri 
Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2 /92, 2/102, 2 /124; 

C. Senatosu : 2 /72) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı r 353) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterlik 29 . 4 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2026-2/72 

MİLLET MECLÎSİ BiAŞKANLI&INjA 

% i : 12 . 4 .1974 gün ve 503 saiyılı ybzınız: 
Cuımhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç vte Cezalanıl Affı hakkımda kanun teklifinin, 

(Millet Meclisince kabul okuüan metnli, Cuimnuriy et Senatosu Genel Kurulunun 27 . 4 .1974 tarihli 
51 nci Birleştaıinidle değûşiMlerek ve açılk royla kabul edjiltoiş, idosyfct ilişikte ^ndeı*ikri]iştlir. 

Gereğini rica efeim. 
Saygıljarınıflia. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senıajfcasu BaJşkanı 

Açık oy neticesi : 124 

Kabul : '96 
»Ret : 27 
OeMnsıeır : 1 

Not : Bu teklif Genel Kurulun 24, 4; 25 . 4; 26 . 4; 27 . 4 . 1974 tarihli 48, 49, 50 ve 51 nci Bir
leşimlerinde görüşülmüştür. 
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Değiştirilen maddeler: 
Madde : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (madde numarası değişti) 17, 18 (madde nu

marası değişti), 19, (madde numarası değişti). 20, 21, 22 (madde numarası değişti), 23 (madde nu
marası değişti). 

Değiştirilerek açık oya arz edilen maddeler: 
Maddelere geçilmesi. 
Madde : 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 20 

Tümü. 
Açık oylar ilişiktir. 

Adalet Komisyonu, raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 3.5. 1974 

Esas No. : 2/123,12,37,78,92,102,124. 
Karar No. : 6 

Yüksdk ıBıaşMaJnlığu 

Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle Bazı 'Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun teklifinin 
Miilılelt Meclisince kaibul 'ulunan metini, Cumhuriyet Senatosu Genci Kurulunun 27 . 4 . 1974 tarihli 
51 nei Birleşiminde değiştirilerek kaibul 'edilmiş 'bulunduğundan, Başkanlığınızca, 29 . 4 . 1974 
tarihinde Komisyonumuza tekrar havale olunm ıış ve Komisyonumuzun, 2 . 5 . 1974 tarihli top
lantısında, Hükümet temsilcilerinin de iştirakıyae tetkik ve müzakere gidilmiştir. 

Komisyonumuz; 
Millet Meclisinde kaibul edilen 1, 2, o, 4, ve 5 nei maddeler üzerinde Cumlhuıriyeıt Senatosunca 

yapılan değişikliklerin benimsenmesine, 0 ve 7 nei maddeler esasen kesinleşmiş bulunduğun-
daın ya-pıilacaik bir işlem ka ılmadığma,, 

'Millet Meclisinde kaibul edilen 8 nei maddenin, Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarıl
ın asımın tenimsenimenıesâne, 

Millet Meclisince kaibul edilen 9 ncu madde metninde, Cumhuriyet Senatosunca 8 nei madde 
olarak yapıilan değişikliğin taenimsenniıcsinıe, 

Cumhuriyet 'Senatosunun: Millet Meclisinin; 10 ncu maddesini değiştiren 9, 11 nei maddesini 
değiştiren 10, 12 ııci .maddesini değiştiren 'İd, 13 ııcii maddesini değiştiren 12, 14 ncü maddesini 
değiştiren 13, 15 ııci maddesini değiştiren 14 ve 16 .nei maddesini değiştiren 15 nei maddelerinin 
benilmsenmiemesihe, 

Millet Meclisinin 17 nei maddesi C. Senatosunca 16 ncı madde olarak kabul edildiğinden madde 
numarasına ilişkin değişikliğin benimsenmesine, 

'Millet Meclisinin 18 nei maddesini 'değiştiren C. Senatosunun 17 nei maddesinin benknsenme-
melsine, 

iMille't Meclisinin 19 ve 20 nei maddeleri C. Senatosunca 18 v,e 19 ncu madde olarak kaibul edil
diğinden. madde numaralarına ilişkin değişikliğin benimsenmesine, 

(Millet Meclisiniın 21 noi maddesinin C. Senatosunca metinden çıkarılmasının benimsenmemişine, 
keza C. Senatosu tarafından 20 nei madde olarak metne ilâve olunan maddenin de benimlsenme-
•meısine, 

'Millet Meclisinin 22 nei maddesini değiştiren O. Senatosunun 21 nei maddesinin benimsenme-
mesine, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nei ek) 
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ıMillet Meclisinin 23 ve 24 ncü maddeleri C. Senatosunca 22 ve 23 ncü madde olarak kabul 

edildiğimden madde numaralarına ilişkin değişikliğin benimsenmesine, 

Karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygı ile sunulur. 

Adaleıt Koımiısyıonu Başkanı 
.Sinop 

Y. Oğuz 

Kâtip 
Tunceli 

8. Yıldırım 

Ankara 
MuhaMfiım 
M. Alıcı 

İstanbul 
t. Özbay 

Konya 
Bazı hükümlere muhalifim 

Cerhim eklidir 
K. İmer 

Nevşehir 
5 nci maddeye müstenkif 

M. 8abri Dörtkol 

Sivas 
Muhalifiz, muhalefet şerhimiz 

eklidir 
V. Bozatlı 

0. 
Urfa 
Payd 

BaşkanvekiM 
İstanbul 

A. Doğan Öztunç 

Adana 
0. Çıtırık 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir 

İ. Hakkı Köylüoğlu 

Kars 
Bazı., hükümlere muhalifim 

Y. Bozkurt 

Mardin 
Muhalifim 
T. Oğuz 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Sakarya 
/. Müftüoğlu 

aş N. 

Sözcü 
Çorum 

Y. Hatiboğlu 

Adana 
Muhalifim 

Söz hakkım bâkiddr 
B. Koksal . 

Hattay 
M. Sait Reşa 

Kayseri 
S. İmıatmoğlu 

İmzada bulunamadı 

Muş 
T. İleri Dikmen 

Niğde 
Bazı hükümlere muhalifim 

Ş. Yaşar Arıbaş 

Urfa 
Cevheri 

Siirt 
A. Cartı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nci ek) 
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2 . 5 . 1974 

Muhalefet Şerhimiz 

Cumhuriyet Senatosunun 353 sıra sayısında kayıtlı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı 
Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca yapılmış bulunan de
ğişikliklerin bugün Millet Meclisi Adalet Komisyonunda benimsenip benimsenmeyeceği hususu, mü
zakereye vazedilmiş ve bu müzakere sonunda, Malî Afla ilgili madde haraç, diğer maddelerin Mil
let Meclisinde kabul .edilmiş bulunan metinlerinde İsrar 'edilmiş, diğer bir deyimle Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler benimsenmemiştir. Bu benimsememe kararlarına, aşağıda kısaca 
arzettiğimiz sebeplerden dolayı karşıyız : 

1. 1973 seçimlerinden önce hemen bütün partilerin bir genel af vaad etmiş olmaları sebebiyle, 
affın vaad (edildiği tarihten sonra geçen altı aya yakm uzunca sayılacak bir süne içinde işlenmiş 
suçların da bu affa dahil edilmesini temin eden 7 Şubat 1974 tarihinin, kabulü, toplumun zararına 
yol açan ve topluma getirmek (istediğimiz huzur yerine huzursuzluk doğuracak bir tercihtir. Bu 
tercih, bundan böyle, af sözü konuşulunca vatandaşların nasıl olsa affın bahsedildiği tarihten son
ra geçecek beş - altı ay içinde işleyeceğim her suç affa girecek düşüncesi ile suç işlemeye teşvikçi
lik ve suç işleyenleri himaye 'etmek, suça prim vermek sonucunu doğuracak, gerek toplum huzuru, 
gerekse af müessesesinin dayalı olması gereken hukuk ilkeleri yönünden, 29 Ekim 1973 tarihli ye
rine 7 Şubat 1974 tarihinin alınması mahzurludui'. 

2. Cumhuriyet Senatosunun halen Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Başbakan ve Ba
kan olanlarla daha önce Başbakan ve Bakan .olanların bu aftan yararlanamayacağı hususundaki 
kararı da yerindedir. Bu Meclisin, gerek bugün ve gereksıe gelecekte, kendİnii affeden ve kendisi 
için af çıkaran bir kurul haline gelmesini istemek, Meclisi ve onun mensuplarını fevkalâde güçsüz 
ve itibarsız kılacağı ıgibi, demokratik rejimin dayanağı olan Parlâmentonun güçlülüğünü de zede
ler. 

3. T. C. Anayasası'nın hemen her maddesi, komünizmi, diğer bir deyimi ile sınıf diktasını red
detmektedir. Anayasanın bu kesin hüviyetine rağmen, Anayasamızın devamını ve korunmasını emret
tiği hürriyetçi demokratik düzenin yerine komünist düzen getirmek istiyen ve bunun için Cumhu
riyetin koruyucusu Güvenlik Kuvvetlerine karşı silâhlı saldırıya geçenleri cezalandıran ve bunlar 
hakkında açılmış dâvaları devam ettiren Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146 ve benzeri hüküm
lerini ihlâl eden bu suçluların affı, korumak ve getirmekle görevli bulunduğumuz toplum güvenli
ği ve huzurunu yeniden katî bir tehlikenin içine atmış olacağımız inancındayız. Çünki, bu suçların 
failleri, beynelmilel komünist örgütlere bağlı profesyonel suçlulardır. Kendilerine verilecek olan en 
iyi niyetli imkânları dün olduğu gibi Devleti ve Demokratik Cumhuriyeti yıkmak için kullanacak
larından hiç kimsenin şüphe etmemesi gerekir, nitekim, Anayasanın verdiği iyi niyete dayalı hak ve 
özgürlükler,, daha önce bu suçlular tarafından bu biçimde kullanılmıştır. 

Fakirliği ve iktisadî sıkıntılarını yenme konusundaki gayretini henüz başarılı bir noktaya geti
rememiş olan Türk toplumunun bu tarz tehlikelere maruz bırakılarak şiddetle ihtiyacımız olan ve ik
tisadî kalkınmanın unsuru bulunan huzuru ve güveni fevkalâde ihlâl etmiş oluruz. Buna ise, bugün 
için hiç bir gerek ve zaruret yoktur. 

4. öğrenciler ve memurlar hakkında alınmış olan disiplin mahiyetindeki cezaların affına müte
dair maddelerin ise, tatbik gücü olmıyan maddeler olduğunu, bu itibarla Senatonun bu noktadaki gö
rüşünün daha sağlam, gerçeklere ve dürüstlüğe daha uygun bulunduğu görüşündeyiz. 

Yukarıda arz edilen sebeplerden ötürü Adalet Komisyonu kararma karşıyız. 

Ankara Milletvekili Niğde Milletvekili Sivas Milletvekili Urfa Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Ş. Yaşar Arıbaş Vahit Bozatlı Necmettin Cevheri 

M. Mjeclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nci ek) 



Konya Milletvekili Mustafa Kubilây imer'in muhalefet şerhi 

Evvelâ Komisyonumuzun, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince doğrudan Meclis tarafından 
Senato metni hakkında' Ibir karara varılacak hususta, bir metin hazırlaması yerinde olamaz, iç
tüzük hükümlerince (bu hususta 'bir hüküm olmadığı gibi 'gerçi aksine de hüküm yoktur. Bu se
beple Senatoca yapılan değişiklik hakkında müzakere icrasiyle, bir karara varılması da münaka
şayı muciptir Bu cilhelt, müzakerelere başlanılmadan, usul yönünden, tarafımdan ileri »sürülmüş, 
komisyon ekseriyeti tarafından ikalbule şayan görülmemiştir. 

Ancak, maddeler üzerinde yapılan müzakereye rağmen, yine de Senato veya Meclis eski metni 
üzerinde, 'benimsenme noktasından bir oylama yapılmıştır ki: Bu da ileri sürdüğüm itirazın haklı 
oluşunun delilidir. 

Böylece usulü ihata yönüyle bu komisyon karar ve raporuna karşıyım. 
Diğer taraftan Sentoea yapılan değişikliklere; C H. P. ve M. S. P. üyelerinin oylarına karşı 

olaraik, umumiyetle taraftar olarak, Komisyon karar ve raporuna muhalifim. 
Ancak Senato /değişikliği arasında 4 neü maddenin (B) fıkrasında, Başbakan, Bakan ve Cum

huriyet Senatosu üyesi ve milletvejkillermin af kapsamı dışında bırakan hükmünde, 'önce Başba
kanlık ve Bakanlık yapmış olanlar arasına, önce ımalleitvekilliği yapanların katılmamış olması bir 
zühul değilse, prensibolarak bunların da halen milletvekili olanlarla birlikte af şümulü dışında bı
rakılmaları gerektiği kanaatimi muhafaza ediyorum. Bu madde hakkındaki Senato değişikliğine 
bu ihtirazı kayıtla iştirak etmiş bulunmaktayım. 

Af kapsamını 29 Ekim 1973 kabul eden Senato metni, arkadaşlarımla birlikte getirdiğimiz tek
lifteki 31 Aralık 1973 tarihi itibariyle, Cumhuriyetin 50 nci yılı içindeki bir tarihi esas aldığı için 
taraftarım. Aslında Grubumun kararından önce af kapsamı için şahsî görüş ve teklifim de 29 
Ekim 1973 olduğu için, bu tarihi olumlu mütalâa ederek müspet ioy kullanmış, Senato değişikliği
ni kabul etmiş bulunmaktayım. Bu sebeple de Komisyon kararına muhalifim. 

Diğer taraftan, Senato Komisyonunda A. P. li iki senatörün ımulhalif konuşmalarına rağmen, 
Umumî Heyetten A. P. sözcüsünün lehteki beyanı da olduğu halde, Osmanlı Hanedanı erkek men
supları hakkındaki Millet Meclisi metnindeki 8 nci maddenin Senalto metninden çıkarılmasının 
da uygun olmadığı, benimsenmediği yolundaki bazı müstenkif C. H. P. lilere rağmen A. P., C. H. P., 
M. S. P., D. P, ve C. ö . P. oylarıyle Senalto değişikliğinin benimsenmesi yolunda aldığı karara iş
tirak etmiş bulunmalktayıım. Aslında bu husus verdiğimiz ıkanun teklifinde mevcudolup, Adalet 
Komisyonunda önergem ile kabul edilmiş, Millet Meclisinden de bu şekilde geçmiş idi. 

Bu arada Senalto Komisyonunda ve Umumî Heyetin de mükerrirlerin af şümulü içinde kal
ması, tahliyede iyi hal şartı aranmadan tahliye mevzuları, kabul edilmiş olup, bunların aksi mü
talaada lolduğum için, Senato kararı hakkında bu husustaki (görüşlerimi muhafaza ediyor: Müker
rirlerin af ıdışı kalması, tahliyede iyi hal şartı aranması lâzımgeldiği kanaatini şahsım ve gru
bum lolarak taşıdığımızı belirtirim. 

SenaJto metnine 20 nci madde olarak giren husus bizim teklifimizde olduğu cihetle, hüküm' 
ve prensip olarak benimsemekteyim ve komisyon kararına ve raporuna bu sebeplerle de muhali
fim. 

Ayrıca, burada belirttiğim ve sonradan •belirteceğim hususlarda söz Ihakkıimı da mahfuz tut
tuğumu bu muhalefet şerhimde arz etmek yerinde olacaktır. 

Nötice olarak yukarda arz edilen hususlar dairesinde Komisyon kararına muhalif olduğumu 
saygılarımla arz ve beyan ederim. 

3 . 5 . 1974 

Komisyon Üyesi 
Mustafa Kubilây İmer 

(D. P.) Konya Milletvekili 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş suçlardan : 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde, üst sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti bağ

layıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasıyle cezalandırdığı veya müsadereyi 
yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerek
tiren fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya
hut mahkemelerden başka mercilerce haklarında para cezası tayin edilenler, «9 ncu madde hük
mü saklı kalmak şartıyle» fer'i Ve mütemmim cezalanyle ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da 
kapsamak üzere affedilmislerdir. 

C) Müstakillen (12) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para ce
zasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (12) yılı ve para cezalarının tamamı af-
fedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hapse, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları da 
(24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm edilmiş olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 780 
sayılı af kanunları ile Anayasanın 97 nci maddesi uyarınca cezaları kısmen veya tamamen affedi
lenlerle bu afların dışında kalanların aslî ve fer'î cezaları dayandıkları kanun hükümleri ayırt 
edilmeksizin bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş : 
A) Türk Ceza Kanununun 127, 128, 129, 131, 132, 133 ncü maddelerinde, 135 nci maddesinin 

ikinci bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu maddelerinde, 146 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 
148 nci maddesinde, 149 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 ve 
384 ncü maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlardan 
dolayı 5 yıl veya daha az bir süre ile mahkûm olanların cezaları, fer'i ve mütemmim cezaları ile 
ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürriyeti bağ
layıcı cezalarının beş yılı ve para cezalarının tamamı affedilmiştir. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 403 ncü maddeleriyle 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde ve 406, 407, 414/1, 415, 
416/2-3, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503 ve 510 ncu maddeleriyle Askerî Ceza 
Kanununun 131 ve 132 nci maddelerinde gösterilen suçları işleyenler hakkında ilgili maddede ön
görülen Devlet zararı önceden ödenmek; tazminat hükümleri ise saklı kalmak şartıyle bu madde
nin (A) bendi hükmü uygulanır. 

C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) bendinde gösterilen maddelerine atıf yapan Askerî 
Ceza Kanununun 135 ve 152 nci maddelerinde yazılı fiiller hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş : 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 lira

ya kadar (önbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname 
ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı intaç et
memiş bilumum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da, sonra-
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar işlenmiş suçlardan : 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde, üst sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti bağ

layıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasıyle cezalandırdığı veya müsadereyi 
yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerektiren 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya
hut mahkemelerden başka mercilerce haklarında para cezası tayin edilenler, «8 nci madde hük
mü saklı kalmak şaıitıyle» fer'i ve mütemmim cezalarıyle ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da 
kapsamak üzere affedümişlerdir. 

C) Müstakillen (12) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para ce
zasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (12) yılı ve para cezalarının tamamı af-
fedümiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hapse, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları da 
(24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm edilmiş olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 780 
sayılı Af kanunları ile Anayasanın 97 nci maddesi uyarınca cezaları kısmen veya tamamen affedi
lenlerle bu afların dışında kalanların aslı ve fer'i cezaları dayandıkları kanun hükümleri ayırde-
dilmeksizin bütün neticeleri ile birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar işlenmiş : 
A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132,133 ncü maddelerinde, 135 nci mad

desinin ikinci bendinde, 136,137,138,139,147,148, 150,152,156,157,168,171,172 ve 384 ncü madde
leriyle Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlardan dolayı 5 yıl veya 
daha az bir süre ile mahkûm olanların cezaları, fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmi
yetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklı
dır. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürriyeti bağ
layıcı cezalarının beş yılı ve para cezalarının tamamı affeddlmiştir. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 339, 340, 341, 342, 403 ncü maddeleri ile 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde ve 406, 407, 414/1, 
415, 416/2 - 3, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499; 500, 503, ve 510 ncu maddeleri ile Askerî Ce
za Kanununun 131 ve 132 nci maddelerinde gösterilen suçları işleyenler hakkında ilgili maddede 
öngörülen Devlet zararı önceden Ödenmek; tazminat hükümleri ise saklı kalmak şartı ile bu mad
denin (A) bendi hükmü uygulanır. 

C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) bendinde gösterilen maddelerine atıf yapan Askerî 
Ceza Kanununun 135 ve 152 nci maddelerinde yazılı fiiller hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar işlenmiş : 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 li

raya kadar (onbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkartılan karar
name ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı 
intaceifcmemiş bilûmum fiiller veya önceden çıkartılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da 

M. Mıeolsi (S. Sayısı : 25'e 1 ncd ek) 
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dan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlâk maksadı ile 
işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olma
yan tekel suçları, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıymeti 
20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) ithal ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin 
lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçlan hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükümleri dışında kalan Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleriyle bu kanunlara ilişkin tebliğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 1308 sayılı Ka
nunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; T. C. K. nun 264 ncü maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkralanna giren fiillerden mahkûm olanlann hürriyeti bağlayıcı cezalannın beş 
yılı affedilmiştir. Şu kadar ki; bu fıkra hükmünden yararlananlara tayin edilen para cezalan af 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

MADDE 4. — A) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurmamış olanlarla, haklarında Türk Ceza 
Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri uygulananlarla uygulanması gerekenlerin 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar işledikleri suçlar için takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, feri ve mütemmim ceza
larla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

B) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş olup 18 yaşını bitirmemiş olanların 7 . 2 . 1974 
tarihine kadar işledikleri kanunlann suçu tespit eden asıl maddesinde üst sının (onsekiz) yılı geç
meyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandır
dığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini 
veya birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kimselerden, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı, 18 yıl veya daha az 
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya, yahut yalnız, veya birlikte olarak para cezasına, veyahut müsadere 
veya bir meslek veya sanatın tatili icrası cezasına, veyahut bu cezalardan biri veya birkaçına mah
kûm olanlara bu cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiş
tir. 

Bu bentte belirtilen kimselerden, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı 18 yıl
dan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin 
hürriyeti bağlayıcı cezalarının 18 yıll ve para cezalarının tamamı ile fer'i ve mütemmim cezalan 
affedilmiştir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 1 ve 10 ncu bentleri gereğince 
mahkûm edilenler bu bent hükmünden yararlanamazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar bu kanun hükümleri dışında bırakıl
mıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 149 ncu maddesinin 1 nci fıkrasıyle 414 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası ve 416 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı suçlar, 

B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
müteallik, 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan hükümlere muhalefetten izmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış bulunan 1967/907 esas sayılı, izmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açılmış 
bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine açılmış bulunan 1972/20 
esas sayılı, davalara konu teşkil eden fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkimler Kanununun 
107 nci maddesi gereğince, takibat icrasına lüzum görülenler haklarında açılmış veya açılacak 
davalara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve Asan Atika Nizamnamesinde belli edilen Eski Eserleri 
Kanuna ve nizamnamelere aykın olarak yurt dışına çıkaranlann veya çıkarmaya teşebbüs eden
lerin suç teşkil eden fulleri, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25te 1, nci e(k) 
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sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlak maksa
dı üe işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili 
olmayan tekel suçları kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıyme
ti 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) ithal ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin 
lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçları hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

YukarıM fıkra hükümleri dışında kalan kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanun, ek 
ve tadilleri ile bu kanunlara ilişkin tebliğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 1308 sayılı 
Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; Türk Ceza Kanununun 264 noü 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren fiillerden mahkûm olanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının 
5 yılı affedilmiştir. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlananlara tâyin edilen para cezalan af 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

MADDE 4. — A) Suçun işlendiği tarihte 15 yaşını doldurmamış olanlar ve haklarında Türk 
Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri uygulananlarla uygulanması gerekenlerin 29 Ekim 1973 
tarihine kadar işledikleri suçlar için takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i ve mütemmim 
cezalarla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

B) Halen Başbakan, Bakanlar Kurulu üyesi, Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili olan
lar ile daha önce Başbakanlık veya bakanlık yapmış olanlar, bu af kapsamından faydalanamazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yaalı bentlerde gösterilen suçlar, bu kanun hükümleri dışında bırakıl
mıştır:. 

A) Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 149 ve Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin 
(B) bendinde yazılı fiiller ile Türk Ceza Kanununun 414 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 416 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı suçlar. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
müteallik 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış bulunan 1967/907 esas saydı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açılmış 
bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sıkıyönetim Asıfcerî Mahkemesine açılmış bulunan 1972/20 
esas sayılı, davalara konu teşkil eden fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkimler Kanununun 107 
nci maddesi gereğince, takibat terasına lüzum görülenler haklarında açılmış veya açılacak davalara 
ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski eserle^ 
rin kanuna ve nizamnamelere aykırı olarak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşebbüs 
edenlerin suç teşkil eden fulleri, 

M. Mjeolüsi (8. Sayısı :' 25'e 1 nci ek) 
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D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen Türk Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine atıf 
yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci maddesinde yazılı fiiller, 

E) Yüksek Adalet Divanınca, Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı kanun
lar ile ek ve tadillerine muhalefetten dolayı hükmedilmiş olan para cezaları, 

F) Askerî Ceza Kanununun 56/1-D maddesi hükmünün matufu olan 56/1-A ve Türk Ceza 
Kanununun 133/1 maddelerinden hüküm giymiş olan yabancıların, bu Kanundaki af hükümlerin
den yararlanabilmeleri, [mukabilinde bir Türk vatandaşını (veya Türkiye lehine suç işlemiş 
bir şahsın) cezasının ortadan kaldırılması için] Bakanlar Kurulunıdan çılkarılacak kararnameye 
bağlıdır. 

MADDE 8. — 16 . 6 . 1952 tarih ve 5958 sayılı Kanunla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 
3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
durumdan istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu tadil eden 5958 sa
yılı Kanun gereğince kadın mensuplara tanınan haklar uygulanır. 

MADDE 9. — A) 1973 yılı. sonuna kadar olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendirmeler
de 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal sigorta 
primi cezaları ve gecikme zamları ve faizlerinden tahsil edilmemiş olanlara ait vergi veya resim 
veya harç veya sigorta primi aslının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veyahut bu ta
rihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde (Cebren tahsil edilenler 
dahil) ödenen vergiye veya resme veya harca veya sigorta prim borcuna tekabül eden cezanın ve 
bunlara uygulanması gereken gecikme zamlarının ve faizlerimin tiaimamı : (Hillielü vergi ciezatîlaırı ve 
vergi kaıçjalkçılığı cezaiları hariç) 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya sigorta 
primi aslına bağlı olmayan tüm vergi ve sigorta pnıimi ve para cezaıllairınm taJmlataı : (HilellÜ vergi 
cezalan ve vergi kaçakçılığı cezaları hariç) 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz tahsil edilmemiş olan fer'i âmme alacakları 
ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gereken mah
keme harç ve giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedelleri g!M mütefeirrik laslaoaklarin ikiyüzelld li
raya kadar olanları (ikjyüzelli lira dahil), 6933 sayılı Kanuna göre alman Hazine hisseleri, her 
türlü aşar bedelleri ile 31 . 7 . 1973 tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken tâvizat bedel
lerinin bin lirası ve kadastro harçları affedilmiştir. 

B) Af ıdönbmilerljjnıe îUşMin olar!a(k, bu kain'uinutn yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek vergi 
ve sigorta primi cezaları ve gecikme zamları ve faizleri hakkında da, vergi veya resim veya harç 
veya sigorta primi borcu aslının ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde ödenmesi 
halinde yukarıdaki bent hükmü uygulanır. (Hileli vergi cezaları ve vergi kaçakçılığı cezaları hariç.) 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen vergi, 
resim, harç ve sigorta primi asıllarını ihtilâfın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay için
de ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yukardaki bendler hükümleri uygulanır. Ancak, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, resim, harç ve sigorta primi ihtilâfını sürdüren 
veya ihdas eden mükellef ve sorumlulardan yetkili merciler tarafından kesin hükme bağlanacak 
vergi, reisim, harç ve sigorta primi borçları % 20 fazlasıyle tahsil edilir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mükelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «tecil» 
müessesesine başvurmalarına ve bu suretle aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci madde
sine göre bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunanla
ra beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme tarihinden 
itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uygulanmaz. 

M. Mjeclisi (S. Sayısı : 25'e 1 ne»i <lk) 
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D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen Türk Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerinle atıf 
yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci maddesinde yazılı fiiller, 

E) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - (D) maddesi hükmünün matufu olan 56/1 - (A) ve Türk 
Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden hüküm giymiş olan yabancıların bu kanundaki af hükümle
rinden yararlanabilmeleri (mukabilinde bir Türk vatandaşının - veya Türkiye lehine suç işlemiş 
bir şahsın - mahkûm edildiği ülke tarafından cezasının ortadan kaldırılması halinde) Bakanlar 
Kurulundan çıkarılacak kararnameye bağlıdır. 

MADDE 8. — A) 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendirmelerde 
31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi ıgtereken beyannamelere) ilişkin vergi ve Sosyal Sigorta pri
mli ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde&ıri şümulüne giren ıdiğer âmme ala^Jklainna taal
luk eiden cezlalar, gecikme zamları ve faizlerden tahsil edilmemiş olanlara ait vergi veya resim 
veya harç veya sigorta primi veya 6183 sayılı Kanununun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamına giren 
diğeır âımme'allaciajkilîarı, asıllarının Ibu kanunun yürürlüğe girdiiği tarihten önce veya bu İtaırilhtea 
itlilbairen 8 ay içinde kısmen veya taçnıalmen ödenmiş olması halinde (Cebren tahsil edilenler da
hil), ödenen vergiye veya tfeame veya harca vteya sigorta prim borcuna veya 6183 sayılı Kanunun 
1 ve 2 nci mfaddeleri şümulüne giren diğer âmme alacaklarına tekabül eden cezaların ve bunlara 
uygulanması gereken gecikme zamlarının ve fa izlerimin tamamı; 

Özel kanunlarına göre alınması gereken ceza ve gecikme zamları hakkında da yukarıki fıkra 
hükmü uygulanır. 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve ke silecek bir vergi veya resim veya harç veya si
gorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun l ve 2 nci maddeleri şiümulüne giren diğer âm
me alacakHan. asıllarına bağlı almayan tüm vergi ve sigorta primi ve para ıcezalarmm tamamı; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiiği tarihe kadar henüz tahsil edilmemiş olan fer'i âmme alacak
ları ile vergi cefalarının ve tahsili için vergi da|i nelerine gönderilen veya gönderilmesi gereken 
mahkeme htoç ve giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacakların iki-
yüzielli liraya kaldar olanları (îkiyüzelli lira dâhil), 6933 sayıflı Kamına göre alınan Hazine his
seleri, her töüırl'ü aşar bedelleri ile 31 . 7 . 1973 terihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken Ta-
vizat bedellerinin bin lirası ve Kadastro harçları affedilmiştiir. 

{Jümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin paıra cezaEarı ile bu kanunun ihlâlinden 
doğan para cezalarının tamamı affedilir ve Grümrük Vergileri ile ilgili olanları hakkında da bu ben
din ilk fıkrası hükmıü aynen 'uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrasındaki ödeme, 26 nci maddedeki sorumluluk 
hallerinin tahakkuk etmesine bağlıdır. 

B) Af dönemlerine ilişkin olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek 
vergi ve sigorta primi veya 6183 sayılı Kamvnun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giırem diğer âm
me alacaklarına müteallik cezalar ve gıecdlkme zatm lan ve faizleri hakkında da, vergi veya reislim ve
ya harç veya sigorta primi veya 6183 sayj.li Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren di
ğer âmme alacaklları asıllarının ilgililerine t!eb lığ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde ödeoume-
si halinde (ödiamıe emri tebliği ve haciz tatbiki yolu ile muttali olunan âmme alacakları dahil), 
yukaodaki bent hükmü uygulanır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nei ek) 
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F) Bağ - IKur sigortalılarından, başvurma ve basamak Iseçme işlemlerini 1479 sayılı Kamumda 
gösterilen süreler geçtikten sonra yapanların !bu kanunun yürürlüğe (girdiği tariM takip ıeden ıay 
başından itibaren 3 ıay (içimde »olmak kaydıyle başvurma ve basamak ıseçme lişlemleri ve hatalı seç
tikleri (basamaklara ıdair lyazılı düzeltme talepleri,bu Itailepier siigorba yardımına hak kazandıran 
olaydan lönce vukubulmak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve primler lödenımek kaydıyle ge
çerli jsıayıihr ive Ibu golbüer (hakkında herhangi [bir müeyyide ve ©eza uygulanmaz. 

1479 isayaOı IKanunun (geçici 2 nci (maddesine göre verilmesi gereken çalışma (belgelerini (bu ka
nunun yürürlüğe (girdiği tarihi (takip «den ay başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a intikal 
ettirilmesi halinde ıbu belgeler ıgeçerili sayılır. 

Bağ - Kur (sigortalılarının, (bu 'kanunla verilen başvurma süresinin donuna kadar ki prim borç
larına (ait fark, jgteoikme zammı ve faizleri takip ve tahsil edilmez; öıdenmiş olan fairk, gecikme 
zammı ve faizler geri verilmemekle Iberaber sigortalıların prim borçlarına ımıahsup eıdilir. 

G) 1103 sayılı Kooperatifler Kanununa intibak ederek kongrelerini yapams ve yüne (aynı Ka
nunun 3 neü maddesine istinaden tescil ve ilânını zamanında yaptıramadıklarından münfesih duru
ma düşerek tasfiyeye taibi tutulmuş kooperatifler, Genel Af Kanunıuınun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ıaiy içerisinde tescil ve ilânlarını yiaptıırldıklarMiıda bir defaya imatous otoak üzere 
affedffirfljeır, 

H) Deprem, sel, yangın gifbi felâketlerden zarar gönen yurttalşlalrımım 7269 sayıfliı Kamun uya
rınca yapılan yardımlardan taJhakkuk eden her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın daşamdlalki 
bilumum masraf yüklemeleri tbaflsütp ve teihsdl edilmez. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'*e 1 ndi ek) 
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(Cutmjhuriyet Smatıomurun kabul ettiği onetin) 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarlühtle ihtilâfla ibuilunan veya ihtilaflı hale gertftrüen 
vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı Karnımın 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren 
diğer âmme alacakları asıllarını ihtilafın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay 
işinde ödeyen mükellef ve sorumlular ilnikkında da yukarıdaki benttiler hükümleri uygulanır. An
cak bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, resim, harç, sigorta primi ve 0183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer âmme alacaklarına müteallik ihtilâfı sür
düren veya ihdas eden mükellef ve sorumlular dan yetkili merciller tarafından kesin hüJkmıe bağ
lanacak vergi, resim, harç, sigorta primi ve 0183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne gi
ren düğer ânumle alacakları % 20 (Kaçakçılık ceza sının uygulandığı vergi, resim ve harçlar % 50) 
flazlası ile tahsül edilir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular vs mükel leflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «tecil» 
müessesesine başvurmalarıma ve bu sureti© aftan faydalaınımalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemJLerine ilişkin oflarak Vergi Usul Kanununun 371 nci mad-
desline göre ıbu kanunun yürürlüğü torihönden itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunanla-
ra beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen v ergi, resilm ve harçlar haber verme tarihinden 
itıilbaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uygulanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanunda 
gösterilen süreler geçtikten sonra yapanların veya Bağ - Kur Kanunu kapsamına girdikleri halde 
hiç başvurmamış olanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 
3 ay içinde olmak kaydiyle başvurma ve basamak seçme işlemleri ve hatalı seçtikleri basa
maklara dair yazılı düzeltme talepleri, bu talepler sigorta yardımına hak kazandıran olaydan 
önce vukubulmak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve primler ödenmek kaydiyle geçerli 
sayılır ve bu gibiler hakkında herhangi bir müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçidi 2 noi maddesine göre verilmesi gereken çalışma belgelerini bu ka
nunun yürürlüğe gtirdiği tarihi takip eden ay baş ından itibaren üç ay içinde Bağ - Kurla intikal 
ettirilmesi halinde bu belgeler geçeri saydır. 

Bağ - Kur sigortalılarının, bu kanunla verilen başvunnm süresinin sonuna (kaJdlarki prim taç
larına ait fark, gecikme aaimımı ve faizlleri takip ve tahsis edülmez; ödenmiş olan fark, gecikme 
zamtaı ve faizler gfeoti verilmemekle bleraiber sigîortaJhlann prim borçlarınla mahsup eldiiür. 

G) 1168 sayılı Kooperatifler Kanununa in'ti'b'aik ederlek kongrelerini yiapmıış ve yine aynı ka
nunun 3 ncü madfdesliine istinaden tescil Ve ilanını zamanında yaptıramadıklarından münfesih 
durumla düşerek tasfiyeye tabd tutulmuş kooperatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde tescil ve ilânları m yiap t̂aaldıMlannda (bir defaya mahısuis olmak üze
re affedilirler. 

1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1 nicü mlaıdldesi uyarmca hakkında fesfiih İşlemi uygulan
mış dernekler İçin, İnitibak Genel Kurul toplantı larını evvelde sülresinlde yapmış olmaları şartı ille 
ylenli ttüfcüklerinii mahallî mülkiye amberine ver mek üzere îbir aylık ek süre tanınmıştır. 

H) Depıriem, sel, yangın gibi felâketlerden aairar giöiren yurtfedaşlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk elden her türlü faiz, ıgâcikfmiP! faizleri, ianiaparanın dı-
şınldakli Ibilûmum masraf yüMemeleri takip ve talbsiil edileme*;. 

i) Onuncu Devre T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına olan asıl borçlarına yürütülen faizler, her türlü mahkeme ve icra takip masrafları, 
vekâlet ücretleri ile tahakkuk ettirilmiş vergiler kaldırılmıştır. 

Borçluların yapmış olduğu bütün ödemeler (Hangi nam ile tahsil edilmiş olursa olsun) esas 
borçtan indirildikten sonra kalan bakiye borçları bu kanunun yayımı tarihinden itibaren % 3 fa
izle beş yıllık taksite bağlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nci ek) 
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(.'Millet Meclisinin (kabul ettiği nnetin) 

MADDE 10. — 7 . 2 . 1974 tarihinle kadar yapılan (malî işlemler nedeniyle Sayıştay, mahke
me ve yetkililerce sorumluları adına verilen tazmin veya zimmet hükümleri sonucu borç yazılan 
tutarlar, sözleşmeden doğmamış olması, hizmetin görülmüş veya İmalın teslim edilmüış bulunması, 
ve suç konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarınca silinir. Ayrıca : 

A) 1050 (sayılı Muhasefoe-i Umumiye Kanununun 133 ncü maddesine göre, bu ikanunun yü
rürlüğe sindiği (tarihe ikadar silinmesine karar verilmiş iollan borçlar, 

B) (Kaldırılan eytam ve eramil (sandıklarının mal sanldiklannia ıdevrolmuş alacak artıkları, 
0) Tutan 1 000 turadan az olan bütün (borçlar ille nedeni Itespit (edilemediğimden takibi lyapı-

lamıyan borç kayıtları, 
D) 7 . 2 . Ü974 tarihine İkadar zaman aşımına uğrayan zimmetler nedeniyle, ıSayıştayoa ve

rilen (tazmin hükümleri sonucu ısayımanlar adıma kaydeldilen (borçlar, 
E) Sdlinmeısi (öngörülen borçların faizleriyle bugüne (kaidar (ödenmiş diğer (borçların henüz 

tahsil eldillmemiiş faizleri silinir. 
F) Bakanlıklar (ve diğer kamu kuruluşlarından burs alarak tahsilini yapanlardan gerek ta

lebeliği Sırasında burs almaktan vazgeçenlerin gerek tahsillerinin bitiminde mecburî hizmetle
rini yerinle getiremeyenlerin, almış (oldukları Iburs toplam tultarlnı ödemeleri kaydıyle, yükümlü 
oldukları ve henüz ödenmemiş (bulunan faiz ve diğer para cezaları affedilmiştir. 

Bu madde kapsamıma giren ve henüz yargılanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya zim
met hükmü verilmez, 

MADDE 11. — 9 . 5 . 1969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekel Kanununun geçici 
1 nci miaddesiiinlin (B) bendi kapsamana giren arazi sahiplerime bu geçici madde dairesinde üiüirazdla 
bulunabilmeleri için, bu kanun yürürlüğe girdiği (tarihten itülbarem, 1 yılhfe yeni büir iJimaız süresi 
tanınmıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce itirazda bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve reddedilmiş 
olması bu kez yapılacak itirazların kabul ve tetkikine engel teşkil etmez. 

Yeniden yapılacak itirazlar da geçici maddenin (B) bendinde saptanan inceleme kurulların
ca incelenir ve bu (kurula Devlet daireleri ile kamu kuruluşlarından katılan üyelerin özel kanun
larına göre hak sahübi oldUlkfflaJrı yevmliiye vie yollulklar (bağlı oldukları dalire ve kîuırulu&jllaircia öde
nir. 

înoefllemıe kurulları yapıllam aftlriaziarı, ütilrlaz tarihinden itibaren 1 yıl içdtalde imicelle|yify> (karlara 
bağlamlar. 

MADDE 12. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar keşide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet Mler-
kez Bankası vasıtasıyle ıbanlkalara duyurulmuş bulunan ademi tediye protestoları, protestonun 
hukukî sonuçları açısından özel hukuk hükümleri saklk ikalımak ışartıyle kaMınlnuştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nci ek) 
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(Cuimthuriyet Senatosunun Ikabul ettiği metin) 

MADDE 9. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar yapılan imalı işlemler medeni ile (Sayıştay Daireleri 
veya mahkemelerce verilen tazmin (veya ızimmet hükümleri ile yetkililerce (sorumluları adına Iborç 
yazdırılan tutarların (henüz tahsil edilmemiş kısımları, Ihizmetin (görülmüş veya malım teslim edil
miş bulunması, suç Ikonuisu 'teşkil etmemesi şartı ile kurumlarca Isilimir. 

Ancak, Ihaksız iktisap niteliğindeki kurum salacaklarının ahizlerinden takip ve tahsiline devam 
olunur. 

Ayrıca; 
A) 1050 sayılı (Mühasebe-i Umumiye Kanununun 133 ncü maddesine göre, Ibu ikanumun yü

rürlüğe girdiği tarihe (kadar bilinmesine karar verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan eiytam ve .'eramiil sandıklarınm maî sandıklarıma idevrolmuış alacak artıkları, 
O) Tutarı 1 OOO liradan az (olan bütün (borçlar ile nedeni tespit edilemediğinden takibi yapı

lamayan "borç kayıtları, 
D) 29 Ekim 1973 tarihine kadar zaman aşımına uğrayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca ve

rilen tazmin hükümleri sonucu saymanlar adına kaydedilen borçlar, 
E) Silinmesi öngörülen (borçların faizleriyle brgüme kadar ödenmiş diğer (borçların henüz tah

sil ledilmemiş faizleri silinir. 
F) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarından burs veya kredi alarak veya bu müesseseler adı

na ve Ihesabma (parasız - (yatılı olarak (öğrenim yapanlardan, !bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ıgerek »öğrencilikleri sırasında feurs veya kredi almaktan vazgeçenlerin (burs veya kredisi 
kesilenlerin yahut Iher (ne (sebeple (olursa olsun öğrenimini bitirememiş olanların, (gerek öğrenim
lerinim ibitiminde mecburî Ihizmetlerini yerine getirmeyenlerim almış oldukları burs veya (kredi ve
ya borçlanmış bulundukları (paraisız - yatılı tazminatının toplam tutarını 5 yıl içinde leşit taksitlerle 
ödemeleri kaydıyla, yükümlü oldukları ve henüz ödenmemiş ıbulunan veya lödeme (süresi (içinde ta-
ıhakfkıuk «decek faiz ve ıcezaî işart ve diğer para cezalan affedilmiştir. Yalnız (zamanında ödenme
yen taksit imuaccel (hale (gelir. Bu bent (hükümleri kefiller hakkında Ida uygulanır. 

Bu Imadde kapsamına (giren ve (henüz yargılanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya zim
met hükmü verilmez. 

MADDE 10. — 9.5.1969 |günlü ve 1177 sayılı Tütün ve 'Tütün Tekeli Kamumumun geçici 1 mtoi 
maddesinin .(B) bendi kapsamına (giren arazi sahiplerine bu geçici madde (dairesinde itirazda (bulu
nabilmeleri için bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 1 yıllik yeni Ibir itiraz (süresi tamım-
mıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce itirazda bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve reddedilmiş 
olması Ibu kez yapılacak (itirazların (kabul ve tetkikine engel teşkil etmez. 

inceleme kurulları tarafından yapılan itirazları itiraz tarihinden itibaren bir yıl içinde inceleyip 
karara bağlarlar. 

MADDE 11. »— 29 Ekim 1973 tarihine kadar keşide edilmiş -olan ye ITürMye ^Cumhuriyet Mer
kez Bankası vasıtasıyle bankalara (duyurulmuş buluman ademi tediye protestoları, protestonun 
hukukî sonuçlan açısından iözel hukuk hükümleri saklı kalmak partiyle fkalduılnuştır. 

M. Meolüsi (S. Sayısı : 25'e î nci ek) 
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(iMülle'ît Meclisinin kalbul ettiği ımıetin) 

MADDE 13. — Bu kanun hükümleri, bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, satılması ve yurda sokulması suç teşkil (eden veya inhisara tabi olan eş
yanın müsaderesiinıe engel değildir. 

Ancak, yukarıiM fıkra hükmü «dışında kalan eşya, ithalde alınan ıgümırük ve diğer vergi ve 
resimler dle ardiye ücreti ve sair masrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamıma giren 6831 sayılı Orman Kanununa laykırı ıdavranma suçlarında kullanıl
mış olan aletlerle canlı ve cansız her (türlü taşıt araçlan ve paraya çevrilmiş ise bunların eımamıet 
hesabındaki bedelleri, henüz kamu davası aeıtatamş lişlerde 0. iSavcılarınca, ikamu davası açılmış 
işlerde mahkemelerce, hüküm kesinleşmiş ilse Ihükmü verem mahkemece sahiplerine iade olunur. 
Şu kadar M, 7 . 2 . 1974 tarihinden önce kesinlesjmiş İbik* hükme konu teşkil eden (alet, canlı ta-
şııt laraçları, araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü ımotorlu taşıt laraçlan ve bunlar 
satılmış ilse ibedelleri, hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına girse dahi sahiplerine iade 
edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 sayılı Kaçakçılığın (Men ve »Takibin© dair Kanun, 
3437 ve 1177 isayıll Tütün ve Tütün Tekel hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 isıayıh îsp'irto ive İspirtolu İçkiler Ka
nunu ve 1118 sayılı 'Oyun Kağıtları bıMlsarı hakkımda Kanun ile bunlara ıek ve tadilleri gereğin
ce müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, âlat ve taşımla vasıtaları 'sahiplerine iade edilmez. 

Trafük BİcillIi kayıtlarına (dayanılarak satın alınan taşıt araçlarından zapt tve müsaderesi kesin
leşmemiş olanların lardilye vesair masrafları ödenmıek şartııyle prim, (vergi (ve resliim lahnmaksızın 
sahiplerine verilir. 
ess^ifei-zj—•* . - . - - - • - • 

MADDE 14. ı— A) 7 . 2 . 1974 tarihinle kadar işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren 
fillerden 'dolayı kanunlar, Bakanlar Kurulunca çıkarılmış tüzükler ve bakanlıklarca ve kamu tü-
ael kişilerince çıkarılmış yönetmelikler uyarınca verilmiş ıveya verilecek olan disiplin cezaları bü
tün sonuçlarını kapsamak üzere affedümiştir. 

Bu hükümlerden yararlananlara (ait sicil dosyalarında mevcut (disiplin cezaları ile ilgili kayıt
lar, sicil dosyalarından çıkarılır. Bu gibilerin l^rteksllerli ve sicil kayıtları bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere (altı ay içLıde Devlet Personel Dairesince yapılacak yönetmeliğe göre 
yeniden düzenlenir. 

Ancak, hu kanun kapsamlına ıgiren disiplin suçlarıyle ilgili olarak kaybedilen ımalî ve hukukî hak
lar yeniden kazandırılamaz. 

Bu kanunun 2 İnci maddesi gereğince aftan kısmen yararlananların fiilleri ile, 5 inci ' maddede 
gösterilen fillerin sonucu olarak verdlmliş veya verilecek dilsipllin cezaları hakkında bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

B) Bu Kanun hükümleri; subay, askerî mamur ve astsubaylar hakkında kanun, tüzük ve yö
netmeliklere göre verilmiş ve verilecek İdarî kararlar Veya yapılmış ve yapılacak İdarî işlem
lerle, bunlar hakkında mahkemelerce hükmedilen cezaların hufculd sonuçlarından olan rütbenin 
kaybedilmesi ve 'Türk Silâhlı Kuvvetlerine suıbay,aiskerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak 
ve askerî nispetin kesilmesi (ve 1076 sayılı Kanunun 1316 ısayılı Kanunla değişik 8 noi maddesiMtn 
uygulanması jsonucu yapılmış -işlemleri kapsamaz. 

MADDE 15. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 noi madJdösinıde (belirtilmiş lolup, meslek 
onuru ile bağdaşması mümkün olmayan (bir işle uğraşma dışındaki bir (nedene dayanılarak : 

A) Yapmış oldukları stajın ıgieçerl lohnıamasınıdan dolayı 7 iŞubat 1974 tarihinden önce aynı 
Kanunun 72 mei maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro levhasından (silinmiş bulunanlarla staj 

M. Mjecl'isii (S. Sayısı : 25'e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun (kabul ettiği' .metin) 

MADDE 12. — CBu kanun bükümleri, bir ceza maiıkûmiyeti lolmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kanunen veya ıdış ticaret rejimi (hakkındaki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, satılması ve yurda sokulması ısuç teşkil eden veya inhisara tabi olan eşya
nın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yukarıki [fıkra hükmü dışında (kalan eşya, ithalde alman (gümrük ve diğer vergi ve resim
ler ile ardiye ücreti ve sair masrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına giren ©831 sayılı Ormaı» Kanununa aykırı davranma suçlarında kullanıl
mış olan aletlerle canlı ve cansız Iher türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet 
hesabındaki bedelleri, henüz kamu davası açılmamış işlerde O. Savcılarınca, kamu davası açılmış 
işlerde mahkemelerce, Ihüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece Sahiplerine iade olunur. 
Şu kadar İki, 29 Ekim 1973 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden (alet, canlı ta
şıt araçları, araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) 'her türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar 
satılmış ise bedelleri, bükümlü hakkındaki ceza. bu kanun kapsamına girse dahi sahiplerine iade 
edilmez. ^ 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 sayılı Kaçakçılığın (Men ve Takibine dair Kanun, 
3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı îspirto ve İspirtolu içkiler Ka
nunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkında Kanun İle bunlara ek ve tadilleri gereğin
ce müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, âlat ve taşıma vasıtaları sahiplerine iade edilmez. 

Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın alınan taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi kesin
leşmemiş olanların ardiye vesair masrafları ödenmek şartıyle prim, vergi ve resim alınmaksızın 
saMplerine verilir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerinin (taksirli suçlar dışında); subay, askerî memur ve ast
subaylar daJhil olmak üizere; kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilmiş veya verilecek idarî 
kararlar veya yapılmış veya yapılacak idarî ve inzibatî işlemlere ve subay, askerî memur ve ast
subaylar hakkında mahkemelerce hükmedilen cezaların hukukî sonuçlarından olan rütbenin kaybe
dilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay, askerî memur ve astsubay olarak kabul olunmamak 
ve askerî nispetin kesilmesi ve 1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 8 noi maddesinin 
uygulanması sonucu yapılmış İşlemlere şümulü yoktur. 

Şu kadar ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden yukarda belirtilen işlemler sonucunda ilişiği kesilen
ler diğer kamu kuruluşlarında göreve alındıkları takdirde 'haklarında bu Kanunun Devlet memur
ları için öngördüğü hükümler uygulanır. 

Bu kanun gereğince cezaları genel afla tamamen ortadan kalkan askerî veya sivil kişilerin 
emeklilik 'haklan geri verilir. 

MADDE 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 nci maddesinde (belirtilmiş olup, meslek 
onuru ile (bağdaşması mümkün olmayan bir işle uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak : 

A) Yapmış oldukları stajın geçerli olmamasından dolayı 29 Ekim 1973 tarihinden önce aynı 
Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'ıe 1 udi <ek) 



— 18 — 

(iMillat Meclisinim kabul ettiği enetin) 

bitim belgesü aünıüş oldukları halde ayam nedenle baro (levhasına yazılma ftsteimleri reddedileınler, 
levhaya yazılmalarına ilişkin (Baro 'Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayan
lar veya 'baro levhasına yazılımamış olanlar başvurdukları tokdirde başka engelleri yoksa baro 
levhasına yazılırlar. Meslek onuru ile bağdaşmayan uğraş dışında 7 Şubat 1974 tarihinden lönce 
nıievcut, ıstajı (geçersiz lalan nedenlerle levhadan, siliıiimieleırıi gerekenler hakkında da ısilme işlemi 
yapılmaz. 

B) 7 Şubat 1974 tarihinden önce adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri 
bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden staj listesine yazılırlar ve silmek 
kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde tabi ol
dukları staj hükümlerine göre stajlarına devam ederler. 7 Şubat 1974 tarihinden önce meslek 
onuru ile bağdaşmayan bir uğraş dışında stajla bağdaşması mümkün olmayan bir görev veya işte 
bulunmalarından dolayı staj listesinden silinmeleri gerekenler hakkında bu nedenin anılan tarihte 
ortadan kalkmış olması şartıyle silme işlemi yapılmaz. 

C) Bu kanunun birinci maddesinden faydalanarak işledikleri suçları bütün sonuçlanyle affe
dilmiş olan avukatlar haklarmda, bihakkın veya meşruten tahliye tarihlerinden itibaren, bu 
mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan, kanunî mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edilmeme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kurulunca geri 
alınarak iptal ve adları bir daha yasılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, yani avukatlık 
mesleğini icra edemeyeceklerine dair hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 16. — A) 1974 yılı Şubat imtihan döneminin isonunia Ikadar ıgeçen ısürte İçinde kayıtlı 
bulundukları Yüksek Ve Orta öğretim Kurumları ile, dışardan lümtihanlara girenlerin de hangi se
beple olursa olsun kayıtları silinmiş öğrencilerle kendi istekleri ile ayrılmış olanlar (her derece
deki askerî loku! öğrencileri (hariç), bu (kanunun yürürlüğe 'gkimeisinden (itibaren üç ay içimde eski 
öğrenim (kurumlarına yazıla olarak başvurdukları takdirde aynldıkları sınıf veya sömestrede bir 
yıl daha öğrencilik sıfatlarımı devam lettidimek ve o sınıf veya sömestrede İM <d.tfa da sınava girmek 
hakkını kazanırlar. Askerlik isüresi gielmiiş olanlar bu İnaklarını kullandıkları takdirde tecfüH (sayılır
lar. Şu (kadar İki1, bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lasfcerlik görevini yapmakta olanların üç 
ayflak başvurma isüresi terhis tarihinden, flililî veya hukukî mücbir sebeplerle bu hakkını kullanama
yacak: durumda olanların üç aylık başvurma süresi bu mücbir (sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 

Bu fıkra hükmünle (dayanarak eski öğrenim kurumlarına müracaat eden öğrencilere, kurumların
ca (birer (başvurma belgesi verilir. 

Bu imadde (hükmünden yararlanan öğrencilerden, Danıştaydan 'yürütmenin durdurulması kara
rı alarak öğrendim kuruımlarına devam edebilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edilmıeız. 

B) Her derecedeki askerî okullarla diğer öğrenim (kurumlarında Millî ISavunma Bakanlığı adı
nla ve hesabına öğrenim yapan askeri öğrencilerden; 

7 . 2 . 1974 tarihine kadar, gierek disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle 'Türk 'Silâhlı Kuv
vetlerinden (ilişiği kesilenlerin (kendi Sjsteğüiyle ayrılanlar (hariç), okulda geçen ısüreleri askerlikle
rine sayılır ve imuvazzaf laskerlk hizme&nden affedilirler. Şu fkadar ki', disiplinsizlik nedenleri dı
şında (ilişiği kesilenler, üstemde bulundukları takdirde muvazzaf askerlik Ihizmetini yapmak üzere 
sevkedâlirler. 

Bunların lilişik kesilmesinden doğan tazminat borçları affedilmiştir. Ancak, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil (edilmiş olanlar geri verilmez. 

O) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan öğrencilerin çeşitlü medenlerle (öğrenimlerini tamam
layamamalarından doğan tazminat borçlarının, borcun aslının ödenmesi kaydıyle, faiz ve cezaî 
şart borçlar!! laffedlmiştlir. 
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bitim belcesi almış oldukları halde aynı nedenle baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, 
levhaya yazılmalarına ülşlkin Baro Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayan
lar veya baro levhasına yazılmamış olanlar başvurdukları takdirde başka tengelleri yoksa baro 
levhasına yazılırlar. Meslek onuru ile bağdaşmayan uğraş dışında 29 Ekim 1973 tarihinden önce 
mevcut, stajı geçersiz kılan nedenlerle levhadan silinmeleri gerekenler hakkında da silme işlemi 
yapılmaz. 

B) 29 Ekim 1973 tarihinden önce adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bu
lunmadığı takdirde üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden staj listesine yazılırlar ve silme ka
rarından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde tabi olduk
ları staj hükümlerine göre stajlarına devam ederler. 29 Ekim 1973 tarihinden önce meslek onuru 
ile bağdaşmayan bir uğraş dışında stajla bağdaşması nıümkün olmayan bir görev veya işte bulun
malarından dolayı staj listesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu nedenin anılan tarihte or
tadan kalkmış olması şartıyle silme işlemi yapılmaz. 

C) Bu Kanunun 1 nci maddesinden faydalanarak işledikleri suçları bütün sonuçları ile affe
dilmiş olan avukatlar, bihakkın veya meşruten tahliye tarihlerinden itibaren, bu mahkûmiyetleri
nin tabiî neticesi olan, kanunî mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun avukatlığa kabul edilmeme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kurulunca geri alınarak iptal 
ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, yani avukatlık mesleğini icra 
edemeyeceklerine dair hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 15. — A) 1974 yılı Şubat imtihan döneminin sonuna kadar geçen süre içinde kayıtlı bu
lundukları yüksek ve ortaöğretim kurumları ila, dıışıarıdıan öımltiilhainllaıra giirtenlteriin ıdıe haıngii sebep
le offluınaa olsun kayHtÜlan sdlîlinnıliış öğncmıoileriîie kendi istekleri ile ayrılmış olanlar (her dereced^ki 
alskerî okuıl öğrencilileri hlaJriilç), ibu kanunun yürürllüğa güinmıesiınd'an itübatran üç ay flçimldle eslM öğre
nim kurunıtana yazılı offiarak başvurdukları taikrîıilrldle layrîlM^an: sınıf veya ısâmıestoeldıe 1 yıl da
ha öğrencilik ısıfaitUlaınna devam ettirmıek ve o sınıf ve stömestrede iki defa da sınava girmek hak
kını kazanırlar. Asikerük sünesi geTlmaş ıoîıanlar bu haklarını kullandıkları takdirde tecilli sayılır
lar. Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği t:wiîıte alskerlük göreVM yapımıalktla olanJllann üç 
aylık başvurana sürasa terhis tarihinden, fdGDî veya hukuM mıüöbdır sebep-lıerle bu hakkaan ikuUanla-
mıayacak durumda olanlların üç aylık bıaışvurımıaJ süresi bit mücbir se^opilerin kalktığı tarihten baş
lar. 

Bu fıkra hükaniünie dayanJairak eski öğrendim kurulmalarınla miüraclsJat elden öğrencilere, tkummöia-
nnca birer başvuruma beüigesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğrencüeırden, Danıştayldan yürütmenin durdunulanası ka
rarı afllatfaJk öğrenlilm kurulmlainmia devam ^eideblmîiş oölanlar hakkındaki davallara devam edlülmıez. 

B) Her deirecedelki askerî okullar ille diğer öğrenim kurumlarında Milî Savunma Balk)anhğı 
adına ve hesabına öğrernjilm yapan askerî öğrencilerden; 

29 Ekim 1973 tarihine kadar gerek disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silâhlı Kuv
vetlerinden ilişiği kesilenlerin okulda geçen süreleri askerliklerine sayılır ve muvazzaf askerlik hiz
metinden affedilirler. Şu kadar ki, disiplinsizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler, istemde bulun
dukları takdirde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üaere sevk ©diMer. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan taizminat borçları affedimiiştir. Ancak, bu kanuinun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil ediluniış olanlar gerft verilmez* 

Çeşitli okulları bitirerek subay ve astsubay nasbediDenlerden, isledMeri, suçlar nedeni ile yü
kümlülük süresini tamamlamadan, 29 Ekim 1973 tarihine kadar Türk Sdfliâhlı Kuvvetlerinden aflÜ*-
şiği kesafenileriın, öğrenim harcamaları karşılığı oîan tazminat foorçfları laff̂ dilmıiişjtir. 
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D) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniversite giriş sınavları ©onunda aldıkları puanlar İti
bariyle fakülte ve yüksek öğrenim ıkurumlanna girmeye hak kazanmış lise mezunları, önkaydımı 
yaptırmış olsun, olmasın, Ibu kanunun yürürlüğe girmesinden itübaren üç ay içinde girmeye hak 
kazandıkları fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarına başvurdukları takdirde kesin kayıtlar! ya
pılır. 

MADDE 17. — istiklal 'Savaşına katılmış (olmaları nedeniyle 669 sayılı Kanun uyarınca tsltıifc-
lâl Madalyası ve 1005 sayüı Kanun gereğince şeref aylığı (almış alanlardan, çeşitli nedenlerle son
radan madama beratı ilptal ledilimiş Tbulunıanlıara ödenmiş şeref aylikları geri alınmaz. Geri alın
mış şeref (aylıkları kanunun yürürlüğe girmesinden litlilbanen en \geq 6 lay liıçimde sahiplerine geri 
verilir. 

MADDE 18. — 7 . 2 . 1074 tairilMnie kadar eğitim, tatbikat, atış ve dülger (askerî Ihizanetleriln ya
pılması sırasında hizmete ilişkin taksirli ve ihmali fiillerden meydana gelen Hazine zararları, aske
rî bir suça bağlı olsun veya olmasın, takip ve tahsil edilmez. Ancak, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 19. — A) Firar halinde olup da yurt iiçinlde bulunanlar bu kanunun ' yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç lay, yurt 'dışında bulunanlar bir yıl içlinde resmî merölere Imüracaatlla tes
lim olmadıkları takdirde Ibu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (kıtasından iveiya görev yerinden izinsiz uzak
laşmış yahut 'izin Isüreisünli özürsüz igeçiirmiş olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar 
ve askerlikten kurtullmak üçin hile yapanlar, bu 'kanunun yürlürllüğe girmesinden itibaren [yurt için
de bulunanlar lüç ay, yurt dışında bulunanlar bir yıl üçimlde rıeslmî mercilere Ibıaşvurmak şartayle hu 
kanun hükünüerdiniden faydalanırlar. 

C) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını doldurarak laskerllik çağı dışına çıkmış olan
lar, resmî mercilere 'tlesilm loüimak kaydı aranmaksızın Ibu kanun hükümlerinden faydalandırılır ve 
fiilî askerlik yükümlülüğünden muaf tutularak yedeğe geçirillirler. 

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamadan çeşitli nedenlerle kıtalarınca erken terhis edilmiş 
bulunanların dışarıda geçen sürelerinden üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizmetinden sayı
lır. 

MADDE 20. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte buulunan bir ceza davasının orta
dan kaldırılmasına karar verilmesi halinde., usulünce açılmış ve mahkûmiyetle sonuçlanmış olan 
kişisel hak davalarına ait kararlar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli 
Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet kararı bozulduğu takdirde, dosya 
görevli ve yetkili Hukuk Mahkemesine yollanır ve mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu gereğince dava karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâmlarındaki harçların aynıdır. 
Şahsî hak yönünden bozulup mahalline iade olunan davalara, görevli ve yetkili hukuk mahkemele
rince peşin harç istenilmeden bakılır,, Verilen son kararla birlikte, genel hükümlere göre karar ve 
ilâm harcı tahakkuk ve tahsil olunur. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce açıl
mış kişisel hak davalarına ait olarak verilmiş mahkûmiyet kararlarının Yargıtayca incelenmesi, 
ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre istendiği takdirde, dosya yukarıki fıkra gereğince iş
leme tabi tutulur. 
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C) 1973 - 1074 ders yılı için yapılan üniversite giirîış sınavları ssomünlda aüdıSkUarı puanllar M-
baırüıylıe faiküiitıe ve yüksek öğrenim kıırumfliarına girmeye hak k/azanımış lise mezunları, önkaydımı 
yaptarmış olsun, olmasın, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itilbiareın üç ay içcrnde girmeye hak 
kaaajnjdıMarı Mriiilte ve yüksek öğrenimi kurumlarıma başvurduklara takdirde kesin (kayıtları ya
pılar.) 

MADDE 16. — istiklâl Savaşına katılmış olmaları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca istik
lâl Madalyası ve 1005 sayılı Kınun gereğince şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli nedenlerle son
radan madalya beratı iptal edilmiş bulunanlara ademmlilş şeref aylaikları gari altonımıaz. Geri laflam-
mış şeref laylıMıara ıkamunıuaı yürürlüğe girrmesimden itibaren en geç 6 ay içinde sahiplerine geri 
verilir. 

MADDE 17. — 29 EMim 1973 tarihime kadar eğitim, tatbükat, satış ve diğer askerî hiizmetltedm 
yapılması sırasında hizmete ilışMm taksirli ve iihımalî fiillerden meydana geUem Hazine zararları, 
askerî bir suça bağlı olsun veya olmasın, takip ve tahsili ediDmez. Ancalk, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 18. — A) Firar halinde olup da yurt içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay, y«ırt dışında bulunanlar öbaır yıl içinde resmî mercilere müracaatla tös
üm olmadıkları takdirde bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kıtasından veya görev yerinden izinsiz uzak
laşmış yahut izin süresini Özürsüz geçirmiş olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar 
ve askerlikten kurtulmak için hile yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yurt için
de bulunanlar üç ay, yurt dışında bulunanlar bir yıl içinde resmî mercilere başvurmak şartıyle bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

0) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını doldurarak askerlik çağı dışına çıkmış olan
lar, resmî mercilere teslim olmak kaydı aranmaksızın bu kanun hükümlerinden faydalandırılır ve 
fiilî askerlik yükümlülüğünden muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

Muvazzaf asıkeıük hizmetimii tamam!liam)adan çofitli nedenlerle kıtaliarmca erken terhüs edMmiş 
baılfuaııanılaırnı dışamda geçm süreleriraden üç aya kadar odanı muvazzaf askerlik hizmetiiıniden s'a-
yıHır. 

MADDE 19. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte bulunan bir ceza davasının orta
dan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle sonuçlanmış olan 
kişisel hak davalarına ait kararlar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli 
Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet kararı bozulduğu takdirde, dosya gö
revli ve yetkili Hukuk Mahkemesine yollanır ve mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
gereğince dava karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından (alınacak (harçlar, hukuk ilâmlarmdaki harçların aynıdır. Şahsî 
hak yönlümden Ibozulıup mahalline iade olunan davalara, görevli ve yetkili hukuk mahkemelerince 
peşim harç istenilmeden bakılır. Verilen jon kararla birlikte, genel hükümlere göre karar ve ilâm 
harcı tahakkuk ve tahsil olunur. 

MaJhallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet karan ile beraber, usulünce açıl
mış kişisel hak davalarıma ait olarak verilmiş mahkûmiyet kararlarımın Yargıtayca incelenmesi, 
ceza kararlarınım temyizinıdeki şartlara göre istendiği takdirde, dosya yukarıM fıkra gereğince iş
leme tabi tutulur. 
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MADDE 21. — G-enöl afla taimıanu&n otrftiaidan kalkan nııaiblkûimiyet hükümfleMafle ait sicil varaka
ları Adli Sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis öcülmeıms olanlar 
için sicil varakası tesis edilmez. Ancak 7 nci maddenin (B) bendinde yazılı suçlara ilişkin sabı
ka feayıtİaıniDda bu hüküm uygulanmaz. Ve anı ta bentte gösterilen hizmetlerle ilgili olarak yet
kili mercilerce istendiği takdirde bildirilir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uyguliananıasıınıa iıişkiln husuflar Adlaileit Bakanlığımca bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içedlsdnldle düzenlenecek yöneıtaısMie beOü ekMlıîır. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerimiden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamiamlanur. 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1. neti <ek) 
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MADDE 20. — Bu kanun ihüMiımlerine göre, haklarımda taflaipsizllük veya kamu davasının orta
dan kaldırılmağıma karar verilenlerin, affı kabul etmeme hakları vardır. Bunlar, kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren altı ay içimde başvurdukları takdirde haklarında bu kanunun uygu
lanması sebebiyle verilen karar kaldırılarak, soruşturma veya kovuşturmaya kaldığı yerden de
vam olunur. Ancak, mahkûmiyet halinde, bu hafcjkm küllanallnıası aftan yararlanmayı engelle
mez. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak • tutuklu ve hüfcümilfülerin salıverilme 
işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde tamamOianır. 

MADDE 22. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'e 1 nci ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bâzı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddesi Komisyonumuzca benilmısenmeımîiştir. 
MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunun 2 nci maddesi Komisyonumuzca benülmsenmean&ştiilr. 
MADDE 3. — Cumhuriyet ıSenatosunun 3 ncü maddesi Komisyonumuzca benilınsenmeımfiştiir. 
MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunıuıi 4 ncü maddesi Komisyonumuzca benilmsenmeım&ştiir. 
MADDE 5. — Cumhuriyat Senatosunun 5 nci maddesi Komisyonumuzca benilmısenmeanjiştir. 
MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 7. — Kesinleşmiştlifr. 
MADDE 8. — Bu maddenin Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılması Komisyonumuzca 

benimsenmemiştir. 
MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosunun 8 nci madde 

Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu madde 

Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 11. — Cumhuriyet Senatosunun 10 ncu madde 

Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 12. — Cumhuriyet Senatosunun 11 nci madde 

Komisyonumuzca benimsenmıemiştitr. 
MADDE 13. — Cumhuriyet Senatosunun 12 nci madde 

Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 14. — Cumhuriyet Senatosunun 13 ncü madde 

Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 15. — Cumhuriyet Senatosunun 14 ncü madde 

Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 16. — Cumhuriyet Senatosunun 15 nci mlaJdde 

Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 17. — Cumhuriyet Senatosunun 16 nci madde 

mistir. 
MADDE 18. — Cumhuriyet Senatosunun 17 nci madde 

Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
{MADDE 19. — Cumhuriyet Senatosunun 18 nci madde 

mistir. 
MADDE 20. — Cumhuriyet Senatosunun 19 ncu madde 

mistir. 
MADDE 21. — Bu maddenjün Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarfmjası benimsenmemiş

tir. 
C. SENATOSUNCA EKLENEN MADDE — Culmhuirflyet Senlalteunoa 20 nci mjaidde olacak 

anetne ilâve edilen madde Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 22. — Cumhuriyet (Senatosunun 21 nci madde olarak bu maddede yaptığı değişiklik 

Komisyonumuzca benfimsenmemiştir. 
MADDE 23. — Cumhuriyet Senatosunun 22 nci madde olarak (kabul ettiği bu madde benimsen

miştir. 
MADDE 24. — Cumhuriyet Senatosunun 23 ncü madde olarak kabul ettiği bu mıadde benümsen-

miştir. 
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