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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, İlkokul 
Öğretm emleri Sosyal Yardım Sandığı hakkın
da gündemi dışı demeçte (bulundu. 

Teikirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyeliğine 
'seçildi. 

Kuzey Atlantik Assamblesi Türık Grnpu 
üyelerimin bir bağımsız üyeliği için yapılan se
çim sonucunda çoğunluğun bulunmadığı anla
şıldığından ; 

24 . 4 . 1974 Çarşamba günü saat 15,00'it e 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,35'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Baiş'kanveikili Bingöl 

Zihni Beti! Arif Hikmet Yurtsever 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kobay 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Cumhuriyetin 50 ncl yılı nedeniyle 

Bazı Suç Cezaların Affı (hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince 'kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (''Millet Meclisi : 2/124; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/72) (S. Sayısı : 353) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1974) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : (Baişkanvekili Mehmet tfrıaldı 

KÂTİPLER : Bahriye Üook (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) , Mehmdt Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 48 ne i Birleşimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 
müzakerelere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Genel Kurula 1. — Hastalığı sebebiyle Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Sabahattin Özbek'e, 37 gün izin 'verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/455) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
var. takdim edivorunı. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Saba
hattin Özbek'in hastalığına binaen 25 . 3 .1974 
tarihinden itibaren 37 güm müddetle izinli sayıl
ması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
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Divanının 17 . 4.1974 tarihli toplantısında ka- j 
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumihuriyct Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Sabahattin Özlbek'e hastalığına 
binaen 25 . 3 .1974 tarihinde başlamak üzere 37 
gün izinli sayılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Kayseri Üyesi Sami Turan ûe Cumhur
başkanınca !$. Ü. Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameye müsteniden TRT 
Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya dair 'Sena- ı 
to Araştırması isteyen önergesi. (10/12) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Araş
tırması isteyen önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
TRT'nin başına yapılan tâyin, siyasî ve hu

kukî açıdan çok dikkate değer yönleri olan bir 
tâyindir. 

Kişi için Kanun Hükmünde Kararname 

Bir gün bile Devlet memurluğu yapmadığı 
için, yürürlükteki kanunlara göre TRT Genel 
Müdürlüğüne tayini caiz olmayan bir şahsı bu 
göreve getirebilmek amacıyle hukuk devleti il
kesiyle bağdaşmayan yollara başvurulmuştur. 
Aşağıda delilleriyle açıklanacağı üzere, Anaya
sanın 64 ncü maddesine aykırı olarak, Yetki 
Kanununun kapsam, amaç ve ilkeleri çiğnenerek, 
«kişiye özel» bir «ıKanun Hükmünde Karama- | 
me» (çıkarılmıştır. 

Kararnamenin ve tâyin kararının tarihleri ve 
bu konuda yapılan resmî açıklamalar, Anayasa
ya ve Yetki Kanununa aykırı olarak çıkarılan 
Kanun Hükmünde Kararnamenin, sadece belli bir 
şahsa imtiyazlı muamele yapmak ve TRT'yi bel- | 
li siyasî amaçlara alet etmek kastına dayandığı 
kanaatim uyandırmaktadır. 

Yapılan tayini hukukî yönden incelemeden 
önce, İsmail Cem İpekçi'nin Anayasa ve kanun
larla TRT'ye verilen görevleri tarafsızlıkla ye
rine getirecek bir kişi olup olmadığı açısından 
bazı belgeleri yüce Senatonun dikkatine sunmak 
isteriz. 

i Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin înan'ı 
«Kahraman» olarak gösteren ve öven Genel 
Müdür 

İsmail Cem, 1973'te yayınlanan «ı!2 Mart» 
adlı kitabının 288 nci sayfasında yer alan «ge
liyor aklıma» yazısını Deniz Gezmiş, Yusuf As
lan ve Hüseyin İnan için yazdığını, kendi imza
sını taşıyan bir dip notu ile açıklamıştır. TRT' 
nin bugünkü Genel Müdürü, kitabının 289 ncu 
sayfasında, Melih Cevdet'in bir şiirinden yarar
lanarak, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan'm adlarının, «sevdiği çiçek adları gibi», 
«.bütün sevdiklerinin adları gibi» aklından çıkar
madığını yazıyor. 

Yine TRT Genel Müdürüne göre, Deniz Gez-
î miş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın davranış

ları, «tarihte okuduğu kahramanlıkları» hatır
latan, «çağımıza yaraşan» vakur davranışlardır. 
(Sayfa: 290) 

TRT Genel Müdürü ve TİP. - Genel Müdürün 
aydın haysiyet anlayışı 

İsmail Cem, kendi ifadesiyle, «.TİP'in Türki
ye'de estirdiği yeni rüzgârları ve uyguladığı sı
nıfsal muhalefeti» öven yazardır. (12 Mart adlı 
kitap, s. 3'5) 

TRT Genel Müdürü, TİP'le ilgili ve TİP'in 
hizmetlerini öven bir yazısında şöyle diyor : 

«Sosyalizmin temel kuralı, eğer devrim ola
caksa, devrimci partinin mutlaka olacağı şek
lindedir... Sosyalizmin mücadelesine girenler, 
partinin üstünlüğünü ve doğruluğunu kabullen
mek zorundadırlar. Bu Zorunluk ister saçma, is
ter dogmatik, ister yanlış olsun; ister aydın hay
siyetiyle ve kişiliğiyle bağdaşmasın; sosyaliz
min tecrübesi ve tarihi - belki de katlanılması 
çok güç olan - bu şartı, sosyalizmin başarısı için 
mutlak bir kural olarak getirmektedir.» (12 
Mart adlı kitabının 37 nci sayfası.) 

İşte TRT Genel Müdürünün sosyalizm anla
yışı, aydın haysiyeti anlayışı, özgürlük anlayışı 
budur. Bu satırlarda ifade edilen parti disiplini 

anlayışı, Marksist - Leninist parti disiplini an
layışıdır. 

Türk Polisini katil, talancı ve ırz düşmanı 
gibi gösteren Genel Müdür 

TRT'nin yeni Genel Müdürünün «112 Mart» 
adlı eserinde, Türk polisini hangi gözle gördü
ğü ve nasıl tasvir ettiği de kamuoyunca bilin-

J melidir. İsmail Cem, sözü geçen kitabının 18 nci 
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sayfasında, Türk polisini şu yakışıksız sözlerle 
tarife kalkışıyor : 

«Bu ülkenin namusu, malı ve canı bize ema
nettir. Biz bu toplumun polisiyiz ve de yolumu
za çıkan gençleri iyicene benzetiriz. 

Sizi kolunuzdan tutup, götüreceğimize, kafa
nızı kırıp sürükleriz. Copla vuracağımıza, bey
ninizi kurşunlarız. Sizin yurtlarınıza, bir orta
çağ talancısı gibi gireriz. Dolabınızı kırıp, kitap
larınızı yırtar, kızlara saldırırız.» (İsmail Cem, 
12 Mart, sayfa: 18) 

Türk mahkemelerinin ve Askerî Yar git aynım 
mahkûm ettiği komünist tedhişçileri «kahra
man» gibi gösterip, Türk polisini katil, talan-
•cı ve ırz düşmanı olarak suçlayan kişi, bugün
kü C. H. P. İktidarının TRT Genel Müdürüdür. 
Hem de, 15 yıl Devlet hizmeti yapılmadan ge
linmesi imkânsız olan bir Genel Müdürlüğe, bir 
gün bile Devlet hizmeti yapmadığı halde, tepe
den inme getirilmesi için, «kişiye özel» bir ka
nun kuvvetinde kararname çıkarılarak tayin 
edilmiş bir Genel Müdürdür. 

16 Haziran ayaklanmasını öven Genel Mü
dür 

TRT Genel Müdürü, yazılarında «16 Haziran 
bilincine varan işçiler» deyimini kullanarak, 16 
Haziran hareketini övmüştür. (Aynı kitap, say
fa: 21, sayfa: 30.) 

16 Haziran ayaklanmasının, aşırı solcu ör
gütlerin yönetiminde yapılmış bir hareket oldu
ğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sıkıyöne
tim ilân etmesine yol açtığı hatırlardadır. 

29 Mayıs 1971 tarihli yazısında (12 Mart ki
tabı, s. 81) İsmail Cem, «TİP, özellikle son iki 
yılda, geçmiş tecrübeleri değerlendirmek, Tür
kiye'nin şartlarını daha doğru yorulamak ve 
Marksist teori ile bu şartlar arasındaki bağlan
tıyı kurmak için, daha elverişli bir noktaya gel
miştir» dedikten sonra, yazısına şöyle devam 
ediyor : 

«TİP'in bu dönemdeki tahlilleri ve tutumu. 
doğruluğunu hemen her olayda ispatlamıştır.» 

Anayasa Mahkemesince kapatılan TİP'in da
ha güçlü dirilmesini isteyen Genel Müdür 

İsmail Cem, aynı kitabın 82 nci sayfasında 
yer alan TİP'le ilgili bir başka yazısında, şöyle 
diyor : 

«Kapatılan partinin başarıları ve hatalarıyla 
eleştirisine girişmek, sosyalist açıdan sonuçlar 
çıkarmak için herhalde zamana ihtiyaç vardır. 

24 . 4 . 1974 O : 1 

I Ancak, eğer Türkiye demokratik niteliğini ko-
rumaktaysa ve koruyacaksa, sosyalist hareketin 
kendi siyasal kuruluşunun açıkça ve yeniden ya-

I ratmaması düşünülemez... Türkiye'nin sosyalist 
I hareketi, sosyalizmle doğrudan ilgisi olmayan 

bir konudaki tutumundan ötürü kapatılmış TİP 
I tecrübesini değerlendirerek, çok daha sağlam 
I temeller üzerinde yeni siyasal kuruluşunu ya-
I ratabilecektir.» Bu yazının son cümlesinden ve 
I bayka yazılarında marksist teoriye yaptığı atıf

lardan açıkça anlaşılıyor ki, İsmail Cem'in di-
I rilmeşini istediği sosyalist parti, TİP'in dayan

dığı marksist teoriye dayanmalıdır ve «sosyal 
demokrat eğilimlerden» uzak durmalıdır. 

TRT Genel Müdürü ve «halklar» edebiyatı 
TRT Genci Müdürü. TİP'in Anayasa Mahke-

I meşince oybirliğiyle kapatılmasına yol açan 
I «halklar» edebiyatını da benimsemiş bir kişidir. 
I Bu konudaki görüşlerini öğrenmek için «.Türki-
I ye'de Geri Kalmışlığın Tarihi» adlı kitabının 
1. 505 nci sayfasına ve «halklar» sözünü sık sık 
I kullandığı_ diğer bölümlere göz atmak yeterli-
I dir. 

TRT Genel Müdürünün tayini ile ilgili hu-
I kukî durum. 

1) Koalisyon Hükümeti tarafından 11 sa-
I yılı Kanun Hükmünde Kararname olarak 15 Şu

bat 1971 tarihli, 14800 sayılı Resmî Gazetede şu 
I kararname yayınlanmıştır : 
I «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunun 90 nci maddesiyle getiri-
I len ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenme-
I si 23 .5 . 1972 tarihli 1589 sayılı Kanunun ver

diği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
I 13 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
I Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun ek geçici 10 ncu maddesine aşağıdaki 
I fıkra eklenmiştir : 

«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürü hakkında Devlet Memurları Kanu-

I ıınnıın istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri 
uygulanır.» 

I 2) 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 2 nci maddesine göre yayımı tarihinde yü
rürlüğe giren bu kararnameye dayanarak Hü
kümet 15 . 2 . 1974 tarihinde TRT Genel Müdür-

j lüğüne atama yapmış ve bu atama kararnamesi 
de 16 Şubat 1974 tarihli 14801 sayılı Resmî Ga
zetede 7/7818 sayı ile yayınlanmıştır. Bu atama 

I kararnamesinin metni de şöyledir : 
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«Açık bulunan Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu G-enel Müdürlüğüne İsmail Cem İpek-
ei'nin atanması; 359 sayılı Kanunun 1568 sa
yılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesiyle 657 
sayılı Kanunun değişik ek geçici 10 ncu mad
desine 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen fıkraya göre, Bakanlar Kurulunca 
15 . 2 .1974 tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

3) '11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile atama kararnamesi arasındaki bağlantı, Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, İsmail Cem 
İpekçi'yi. TRT Genel Müdürlüğüne tayin maksa
dıyla; yani kişiye özel olarak Bakanlar Kuru
lunun tasarrufta bulunduğuna şüphe bırakma
maktadır. Bu bakımdan, bu tasarrufların, Ana
yasa ve Yetki Kanunu hükümleriyle TRT Ka
nununun ve Personel Kanununun hükümleri 
muvacehesinde ve TRT Genel Müdürlüğüne 
atanmış kimsenin kişiliği açısından derinliğine 
bir araştırmaya tabi tutulması, böylece bu ata
ma kararının altındaki gerçek nedenlerin orta
ya çıkarılması bir zorunluk teşkil etmektedir. 

4) Anayasamız, toplumdaki önemini ve geç
miş siyasî tecrübeleri gözönünde tutarak. Rad
yo ve Televizyon idaresi ile haber ajansları hak
kında bazı esaslar koymuştur. Anayasanın 121 
nci maddesinde aynen şöyle denilmektedir : 

«Radyo ve televizyon istasyonları ancak Dev
let eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir ka
mu tüzelkişiliği ha ündü kanunla düzenlenir. 
Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organ
larının kuruluşunda tarafsızlık ilkesini boza
cak hükümler koyamaz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayınları, ta
rafsızlık esaslarına göre yapılır. 

Haber ve programların seçilmesinde, işlen
mesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğitime 
yardımcılık görevinin yerine getirilmesinde dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan 
haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve 
sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel 
ahlâkın gereklerine uyulması esasları ile organ
ların seçimi, yetki, görev ve sorumlulukları ka
nunla düzenlenir.» 

5) Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 
kuruluşu 359 sayılı Kanunla düzenlenmiş ve bu 
Kanunun bazı hükümleri 29 . 2 .1972 tarihli 
1568 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu Kanu
nun birinci maddesine göre, Türkiye Radyo - Te

levizyon Kurumu tarafsız bir kamu itüaelikigi-
sidir. Kanunun değişik 9 ncu maddesine göre 
«Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Kararnamesiy
le atanır.» «Kurul, Genel Müdür tarafından tem
sil olunur ve yönetilir.» 

Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için 
gerekli şartlar 9 ncu maddede şöylece sıralan
mıştır : 

Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bil

gi ve tecrübe sahibi olmak, 
Devlet memuru olmaya kanunî engeli bulun

mamak. 
TRT Kanununun 33 ncü maddesi, bu kanun

da özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışın
da kalan konularda, kurul hakkında İktisadî 
Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hüküm
lerin uygulanacağını; 47 nci maddesi, kurum 
personelinin bu kanunla özel hükümlerle düzen
lenen hususlar dışında, İktisadî Devlet Teşek
küllerine uygulanan genel hükümlere tabi oldu
ğunu belirtmektedir. 

TRT Genel Müdürünün tayininde TRT Kanu
nunun belirttiği esaslar değil, 11 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname hukukî mesnet yapıl
mak istenmiştir. Bir gün dahi Devlet hizmeti ol
mayan bir zatın TRT Genel Müdürlüğüne tayini 
maksadına matuf olarak çıkarılan 11 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname bu bakımdan da il
gi çekicidir. Ye Anayasa açısından bir araştır
mayı gerektirmektedir. 

6) Anayasanın 5 nci maddesine göre, «Ya
sama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu yetki devredilemez.» 

Anayasamız, 64 ncü maddesinin 2 nci fıkra-
sıyle, Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak 
yetkisinin Hükümete hangi şartlarla verilebile
ceğini göstermektedir. Sözü geçen fıkrada şöy
le denilmiştir : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanunla, 
belli konularda, Bakanlar Kuruluna Kanun 
Hükmünde Kararnameler çıkarmak yetkisi ve
rebilir. Yetki veren kanunda, çıkarılacak karar
namelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yet
kiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırı
larak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve 
Kanun Hükmünde Kararnamede de yetkinin 
hangi kanunla verilmiş olduğunun belirtilmesi 
lâzımdır.» 
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7) TRT Genel Müdürünün atanmasına Hü
kümetin mesnet yaptığı .11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname metninde, 23 . 5 . 1972 tarih
li 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıl
dı ğı zikredilmektedir. 1589 sayılı Yetki Kanu
nu, bir hükümet tasarısı halinde (Devlet Me
murları Kanunu ile ilgili Yetki Kanunu adıyla 
Büyük Millet Meclisine gelmiş ve 23 Mayıs 1972 
tarihinde kabul edilerek 31 Mayıs 1972 tarihin
de Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yü
rürlüğe girmiştir. 

Yetkinin amacı, Kanunun birinci maddesin
de şöyle ifade edilmiştir : 

«İ327 sayılı Kanunla bazı maddeleri değişti
rilen ve bazı maddeler eklenen 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu kapsamına giren konu
larda ve aşağıda belirtilen çerçevede Bakanlar 
Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkar
ma yetkisi verilmiştir.» 

TRT Devlet Memurları Kanununun kapsamı
na dahil bir müessese değildir. Gerçekten 657 
sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik ve 
kapsamı gösteren birinci maddesinde şu hüküm 
yer almıştır : 

«.Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği aslî ve sürekli görevlerde çalışan, genel ve 
katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, veya 
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri bütçelerin
den aylık alanlara uygulanır.» 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunda deği
şiklik yaparken, bu kanunun kapsamına girme
yen kuruluşlar personelinin ücretleri bakımın
dan da bazı hükümler sevketmiştir. Kanunun 
adı (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanundur.) 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 37 tane ek geçici madde ek
lenmiş ve fakat 657 sayılı Kanun kapsamında de
ğişiklik yapmamıştır. Söz konusu olan madde
lerdeki hükümler, mahiyetleri icabı «geçici» tan
zim tarzlarıdır. Ye 657 sayılı Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretleriyle ilgilidir. 

Nitekim, 31 nei ek geçici maddede «kendi özeî 
kanunları çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı 
dışında kalıp da aylıklarını bu kanuna göre al

makta olan ve kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 
ve 14 ncü maddeleri kapsamına giren kurumlar» 
bakımından hükümler sevkedilmiş; bu arada 1, 
2, 3 ve 4 ncü derecelere tayin bakımından bazı 
kolaylıklar sağlanmış ise de, bu tayinler için 
«memurun en az 10 yıl çalışmış olması» şartı 
saklı tutulmuştur. 

Ek geçidi 10 ncu madde, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu personelinin ücretlerimi ve 
yan ödemelerini düzeaılemiiştir. Bu geçici hüküm
ler TRT personelimin ve Genel Müdürünün 657 
isayilı Kamun kapsamıma almdığı tarzında bir gö
rüşe asla hak ver diremez. 

1589 sayılı Yetki Kanununun kapsamı da. 
ikinci maddede gösterUmiştir. Bu maddede şu 
hükümler yer almıştır : 

«Bu Yetki Kanununa. göre çıkarılacak karar
nameler ; 

a) Devlet memurlarınnn istihdam esas ve 
usullerine, disipline, aylıklarına, sosyal halkları
na ilişkin esasları, 

!b) İntibak hükümlerinim yarattığı farklı
lıkları, haksızlıkları, mevcut maddelerin yeteır-
sizliği seıbetMyle ortaya çıkan farklı uygulama
ları .giderciceik hükümleri kapsar.» 

Yetki Kanununun bu kapsam maddesiyle, İs
mail -Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğüne 
ataııması için çıkarılan 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin uzaktan yakından ilgisi 
görül im enıektedsrr. 

8. Anayasanın 64 ncü maddesinde öngörül
düğü üzere, kanun hükmünde kararnamelerin 
•çıka rılışımda g'özömümde bulundurulacak ilkeller 
de 1589 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde (belir
tilmiştir : 

iBu ilkeler arasında şu hususlar vardır : 
«e) Eski ve yeni personel rejimlerinden do

ğam farklılıkları gidermek, 'kıdem ve yetki den
gesini teslis etmek, 

d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gi
dermek ; 

e) Eşit hizımete eşit ücret ıgereğini, ücretin 
aleniliğini, hizmette fırsat eşitliğini tahakkuk 
ettirmek.» 

:11 sayılı Kamun Hükmünde Kararnamenim 
hu ilkelere nasıl ters düştüğü açıkça görülmek
tedir. 

9. Yetki kanunu tasarısını Türkiye. Büyük 
Millet Meclisine sevkeclen Hükümet, geneil ge-
rekçcsincle şöyle dermekteydi : 
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«Başta malî hükümleri olmak üzene pek çok 
hükümleri içeşitli sebeplerle yıllılardır ertelenen 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1327 
sayılı Kanunla yapıları değişikliklerden son-
ra, i30 . 11 . 1970 tarihinden itibarıen bütünüy
le yürürlüğe girmiş, ancak uygulama ilk gün
lerden itibaren kanunun gerek iana, .gerekse in-
(tilbaık hükümlerine yönelen pek çok tenkit ve şi
kâyetlerle yol açmış 'bulunmaktadır.» Genel ge
rekçede daha sonra »görülen aksaklıklar 1:1 miad-
de halinde özetlenmiş ve somunda «ilişifk tasarı 
kanunlaştığı takdirde, kısa zamanda intifbaksız-
lıar âdil şekilde halledilmiş ve Devlet Mıemurları-
nm huzura kavuşturulmaları sağlnamış olacak
tır.» tarzında ibir kanaat 'belirtilmiştir. 

Özetlenen şikâyetler arasında, 8 numara al-
tındıa, şöyle denilüyoırdu : 

«Getirilen intibak hükümleri, (mevcut perso-
•nıel sile ilk defa devlet ıhizımıetiınıe. gürecek olan
ları aynı rejim içinde birleştirmek istemiş ise 
ile, lesıki ve yeni personel rejimleri arasındaki 
farklılıkları yeterince uyüşturamamış ve kıdemli 
personelim tepkisine yol açan ters sonuçlar ya
ratmıştır.» 

Gerek ibu gerekçe, gerekse Yetki Kanununun 
çıkarı lasında hâkim olan düşüneeleır ile .11 sayılı 
Kanun hükmündeiki 'kararnameyi bağdaştırmak 
mümkün değildir. 

10. 11 sayılı Kamun Hükmündeki Kararna
me metininde, «1327 sayılı 'Kanunun 90 ncı mad
desiyle getirilen ek geçici 10 ncu maddeye 'bir 
fıkra eklenmesi» cihetine gidilmiştir. Halbuki 
1589 sayılı Yetki Kanununun 5 nci maddesinin 
'•(Ih) Ibendinde sözü geçen maddelerin ve bu ara
da 90 ncı maddenin «hükümleırinden, yetkiye 
dayanılarak çıkarılacak kararnamelere aykırı 
bulunan hususlaırın, mezkûr kammamellerin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten» 
kalkacağı ifade 'edilmiştir. Şu hale göre, '90 ncı 
maddenin getirdiği geçici hükümleıre, TRT Ge-

j nei Müdürünün tayin şekline bir fıkra eklenmesi 
düşünülmemek iktiza ederdi. 

i ıKonuya nereden bakılırsa haklisin, ıbıelli bir 
kişi için temeli hukuk ikurallla.rınnı zorlandığı !ka-

j nısı uyanmaktadır. 

i iSomuç 
i Anayasanın 121 nci ımaddeısiylle konulan 
i esaslar dahilinde 359 sayılı Kanunla bu Kanunu 
j değiştiren 1568 sayıda Kanun hükümlerine, 

657 sayılı Kanunla bu Kanunu değiştiren 
j 1327 sayılı Kanun hükümlerine, 
| Anayasanın 64 ncü maddesiyle hu maddeye 
I dayanılarak çıkarılmış olan 1589 sayılı Kanunun 
i hükümlerine, geırek amaç, genek kapsam, 'gerek

se ilkeler halamından aıçıkea ters düşen 11 sa
yılı Kanun Hiükmündeki Kararnamenin çıkarılış 
nedeni ve huna dayanarak TRT Genel Müdüırlü-

ı güme İsmail Gem Ipökçi'nin atlanmış olması üze
rinde önemle durmak zorunluğu vardır. 

Konunun sadece hukuk açısından değil, hu 
atamaya yol açan nedenler bakımından aıraştı-

I rılıp incelenmesi ve atanan kişimin Anayasa ile 
I TRT Kanununun koyduğu esas ilkelere ne dere

ce uygun bir durumda olabileceğinin Yüce Cum
huriyet 'Senatosunda ve dolayısıyle kamuoyunda 
hiçbir şüphe ve tereddüde yer vermeyecek ibir 
açıklığa kavuşturulması şarttır. 

I Cumhuriyet iSenatosu, hu konuda gerekli 
'bilgiyi Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fık
rasına ve Cumhuriyet ıSenatıo'su Tüzüğünün 133 
ncü maddesine göre yapılacak ibir inceleme ile 
edinebilir. 

Yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak 
Cumhuriyet (Senatosu araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Dr. Sami Turan Prof. Eetlhi Çeılikbaş 
Kayseri ISenaitörü Kontenjan ıSenatÖTÜ 

I BAŞKAN — Cumhuriyet 'Senatosu İçtüzüğü
nün 134 ncü maddesi gereğince işleme tabi tutu
lacaktır. 
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V - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı 
Suç ve ^Cezaların Affı hakkında kanun teklifi
nin Millet Mecisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cum
huriyet Senatosu : 2/72) (S. Sayısı:353) (1) 

BAŞKAN — Gündeımle ilgili bir önerıge var, 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Chımhuriyetin 50 mcii yılı nedeniyle (bazı suç 

ve cezaların affı 'hakkında kamun teMiifimin, 
Cumhuriyetimizin 50 nci şeref yılanın kıtvancima 
bağlı oluşu ve binlerce aile tarafından beklen
diği (gözetilerek, Gelem Kâğıtlardan Gündeıme 
akmnıaısını ve gündemdeki Ibiitün işleme takdi-
men, ömceüıik ve iveJdiliıkle .görüşülme simi arz ve 
teklif edeıriim. 

Anayasa ve Adalet Kondisyonu 
jBaşikanı 

Refet Bemdeoi 

BAŞKAN — Cuttihumyetim 50 nci yılı nede
niyle 'bazı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun teklifinin gündeme alınması hususunu oyla
rınıza .arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenller... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu 'oylarınıza 
arz ediyorum Kalbul edenler... E time yemler... Ka
bul edilmiştir. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar. 

Cumhurıiyetlin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 
ve cezaların affı hakkındaki kanun teklif inin 
tümü üzerimdeki (müzakerelerde söz talep sayın 
üyeleri sırası ile takdim «diyorum. : 

Adalet Partisi Grupıı adına Sayın Şeref Ka
yalar. Yailnız ısiyasî parti ıgruplarıma öncelik ver
memiz dolayısıyle acaba Adalet Partisi Grupum-
dan sonra mı konuşur Cumhuriyet Halk Partisi, 
yoksa hepsinden sonra mı konuşur ? 

(1) 353 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

.FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hepsim
den sonra konuşuruz Sayım Başkam. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —öyle 

'bir öncelik yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Var lefemdim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, Anayasa Maıhkemesimim kararı var. 
BAŞKAN — Siyasî parti grupları (esasıma 

dayanır rejiiım. Siyasî parti grupları, Parlamen
toda söz sırası itibariyle öncelik hakkıma haiz
dirler. 

iSayım Ahmet Yıldız, Millî Birlik Gnıpu adıma, 
Sayın Selâbattin Özgür ikinci kez konuş

mada mı söz isteyecekler, yoksa birbirinin de
vamı şeklinde mi olacak ? 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — İkin
ci kez efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
iSayım Fikret Güridoğam, Oumihuriyet Halik 

Partisi Grupıı adına ve bilâhare iSayın Esatoğlu 
ve Sayın Kocaman yine Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupıı adına konuşacaklardır. 

Şahısları adına söz talep edem sayın üyelerim 
isiaml enimi söz isteyiş sınasıma ıgöre takdim edi
yorum : 

Saym MirkeUîmoğlu, Sayın Ümsal, Sayın Ha-
zerdağlı, Saym İş men, Saym Özer, Sayım Tığlı, 
Sayın Dikeçliıgil, Sayın Feyyat, Sayın Adalı, Sa
yın, Dellveli, Sayın Y'üce, Sayın Ucuza!, Sayın 
Öztürk, Sayın Erim, Sayın Derfbi3, Sayım Afa
la y. Sayın Kanaman. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayım Baş
kanım, b&ıı Sayın Feyyat'tam sonra odamıza gir
miştim. Arada çok insan var. 

BAŞKAN — Söz istediğimiz zaman, hatırlar
sanız, ben zatıâlimize saat 12,00'den somra oldu
ğunuzu söylemiştim, 

HÜSEYİN KALPAKLİOGDU 
Beni ide yazınız. 

(Kayseri) — 

(BAŞKAN — Saym Kalpaklüoğlu, Sayım Ce
be, Sayım ÇeLikbaş, sizleri de yazdım efendim. 

Tüzüğümüze göne altı kişiden fazla sayım 
üye söz istediği içlin lekimıde, aleyhimde, üzerinde 
olmak üzere bir tasnif yapıp ondan sonra müza
kerelere b aşla ya c ağım. 
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Sayım Mirkelânııoğlu? («Yok» sesleri) Lehte 
söz isiteımişti. Lehimde konuşacaktı. 

Sayım Ürasıal... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte. Sayım Hazerdağlı ? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Üzerimde. 
BAŞKAN — Üzerimde. Sayım İşmıem? 
HİEKMET İSMEN (Kocaeli) — Lehte. 
(BAŞKAN — 'Lelite mi, aleyhte mi? Sonra. 

yandaşlık olmamın efendim.'? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. Sayın Özer? 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerimde. Sayın Tığdı? 
MUSTAFA TIĞLI .(Sakarya) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. Sayını Dikeçltig-iıl ? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerimde. Sayım Feyyat? 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte. Sayın Adalı ? 
ERDOĞAN ADALI (İstamibul) .— Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. Sayın Deıliveli? Yok. 
Sayım Demir Yüce ? 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. Sayın Ucuza! ? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Üzerimde. 
BAŞKAN — Üzerimde, Sayın Öztürk? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhte. Sayım Erim? 
NİHAT ERİM (CumhurİMşkamıncia S. Ü.) 

— Üzerimde. 
BAŞKAN — Üzerimde. -Sayın Deribü? 
ÖZER DERBİL (Cumhurbıaşbamımea S. Ü.) 

— Üzerinde. 

BAŞKAN — Üzerimde. Sayım Atalay ? 
ISIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon rapo

rumun! aleyhinde. 
ıBAŞKAN — Aleyhte. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bizimki 

de öyle tashih edilişin.: 
BAŞKAN •— Evet amilaşılıyor efendim. 
Sayım Kıamaınuan,. ('«Yok» sesleri) Yok. Sayım 

Kalpakılıoğlu? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Üzerimde. 

IBAŞKAN — Sayım Celbe? 
TURGUT CEBE (Amkara) — Aleyhimde. 

! BAŞKAN — Aleyhimde, Sayın ÇelikJbaş ? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşfeaimmca 

S. Ü.) — Lehinde. 
BAŞKAN .— Lehimde. 
Cumhuriyetim 50 inci yılı nedeniyle ıbazı suç. 

ve cezalarım affı hakkımda kanun tekliflinin Mil
let Meclisince ıkabuıl olunanı metni ve Cumhuriyet 
Senatosu. Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo-

ı runun müzakeresinle başlıyoruz. 
Raporun o'kuııup okuınmıaması hususunu oy

larımıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul e demler... Etme

yenler... Kabul edillmıemliışıtıir. 
Hükümet ve komisyon, yerlerimi almışla,rdıır. 
Adalet Partisi Grupu iadına Sayım Şeref Ka

yalar, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayım Başkam, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Bazı suç ve cezaların affını öngören genel 
af teklifinin, Cumhuriyet Senatosu Anayasa -
Adalet Komisyonunun raporunun Yüksek Ge
nel Kurulca kabulü istikametindeki düşüncele
rimizi, A. P. Grupu adına arz etmek üzere yük
sek huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Programlar ve seçim beyannameleri, partiler 

için nasıl siyasî birer taahhüt teşkil ederse, bun
ları izleyen seçimler de, bu programlar beyan-

x nameler bakımından birer zımnî referandum sa
yılırlar. 

14 Ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçim-
) lere girerken, siyasî partiler, Türk Milletine 

karşı birer taahhüt belgesi mahiyetinde olan se
çim beyannamelerinde, seçim öncesi konuşmala
rındaki vaatlerinde siyasî tercihin kendi lehle-

)- J 

rine kullanıldığı takdirde bir genel af çıkara
caklarını açıkça beyan etmişlerdi. Fakat bu 
vaat, partilerden her biri tarafından, müphem 
veya hedef ve sınırları belirsiz denecek bir şe
kilde üzerinde ittifak edilmiş bir konu idi. 

n A. P. seçim beyannamesinde (Memleket ger
çeklerine uygun, Cumhuriyet ve Anayasamızı 
zedelemeyecek) bir genel af gerçekleştireceğini 
Türk Milletine vaat ederkem, «Türk toplumunu 
komünizme ve faşizme götürme» çabalarının 
Anayasamızı zedeleyeceği gerçeğini ortaya koya-

e. rak getirilecek af kanununun şümulünü tespit 
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etmiş, böylece, Devlet ye rejini düşmanlarının 
affın dışında kalacağını, hele, işledikleri şen'i 
fiillerden nedamet duymayanların affının asla 
düşünülemeyeceğini Türk kamuoyuna duyurmuş 
bulunuyordu. 

Komisyonu teşkil eden partilerden birisi, ta
ahhüt belgelerinde kapsamı belirsiz bir genel af 
yaadetmekte idi. Ancak, secim beyannamelerin
den demokratik hukuk devleti kurallarına ve 
insan haklarına uygun olmayan yöntemlerin 
sağlayacağı huzur ve asayişin aldatıcı ve yüzey
sel olacağını, her an bozulabileceğini ve demok
rasinin talırib edilebileceğini de cihana duyur
duğuna ve Türk Milletine taahhüt ettiğine gö
re, getirilecek affın da demokratik hukuk dev
letini ve insan haklarını yok etmeye matuf bir 
vasıf taşıması ve hele böyle bir hedefe yönelme
mesi lâzım gelirdi. Bir başka deyimle, milleti 
ak günlere kavuşturacağını vaat eden secim be
yannamesindeki bu taahhüdün , Anayasamızın 
11 uci maddesinde öngörülen ve her vatansever 
partinin korumakla yükümlü olduğu Cumhuri
yeti yok etme gayretlerine katkıda bulunacağı 
hiç bir seçmenin aklına gelemezdi. Taahhüt edi
lenle gerçekleştirilmek istenen arasındaki çeliş
ki elbette gözlerden kaçmayacaktır. 

Diğer koalisyon ortağının ise, seçim beyan
namelerinde komünistlerin affını öngören bir 
tek vaadin konmasına cesaret edilemeyeceği 
gibi, bu beyannamede ve bütün konuşmaların
da, kuruluşlarının tek sebebi olan- İslâm dinini, 
din düşmanlarına karşı korumak taahhüdüne 
nasıl ters düştükleri, maalesef meydandadır. 

Anayasamızın öngördüğü rejime sadık diğer 
partilerimizin ciddî ve basiretli tutumu ise mey
danda ve her türlü övgünün üstündedir. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Affın hukuk sistemindeki yerini tetkik et

tiğimiz zaman görürüz ki; af, genel olarak hü
küm ve neticeleri bakımından diğer hukuk sa
halarında tesirleri hissedilen çok yönlü bir mü
essesedir. Ancak, ceza hukuku bu müesseseyi 
teknik yönleriyle düzenleme görevini yerine ge
tirmekte; ama Annyasa hukuku affın kaynağını 
teşkil etmesi bakımından diğer hukuk dallarına 
göre üstün ve birinci derecede önemi haizdir. 
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Şayet anayasalarda hangi hallerde ve hangi 
zamana kadar islenmiş olan suçların affedilebi
leceğini tadadı olarak tasrih eden hükümler bu
lunmuyorsa bu, Anayasa vâzıımn meseleye önem 
vermemesinden, hele ihmalinden değil, fakat ta
mamen aksine olarak affa yetkili hükümran 
kudretin kendisine mevdu bu atıfet yetkisini 
suiistimal etmeyeceği inancından doğduğu bir 
gerçektir. 

Yoksa, 1961 Anayasasını hazırlayan Kurucu 
Meclis, affın geçerlik tarihinin bile bu yüce 
müesseseyi memlekete zararlı bir hale getirebi
lecek bir şekilde kullanılabileceğini clüşünseydi, 
elbette mehaz yasalardan biri olan İ t a d a n Ana
yasasının 79 ncü maddesindeki hükmünü hatta 
genişleterek göz önünde bulunduracağından hiç 
şüphe etmemek lâzımdır. 

Bu madde, genel afla ilgili Yetki Kanunu
nun - bizim Anayasamıza göre tasarı veya tek
lifin - Meclise sunulmasından itibaren ve ondan 
sonra işlenen suçların affedilmiş sayılamayaca
ğını kabul ve tespit etmiş ve bu suretle müesse
senin suiistimaline emredici bir hükümle bir 
nispette mani olabilmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz af teklifi, Cumhuri
yetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların 
affı hakkındaki Kanundur. Millet Meclisinde 
kabul edilerek gelen teklif metnine göre 
7 . 2 . 1974 gününe kadar işlenmiş olan suçları 
af kapsamına almaktadır; neden 29 Ekim 1973 
değil de. 7 . 2 . 1974 ? 

Bu sorunun karşılığı aşikârdır, bilinmekte
dir. 

Ancak, ben bu izahlarımı vuzuha kavuştur
mak için bir gerçeği açıklamak istiyorum : Bü
yük ceza hukukçumuz merhum Profesör Tabir 
Taner, hukuka kulak verenler için şu öğretici 
örneği göstermiştir. îkinci Aıbdülhaıııit, her se
ne 19 Ağustosa tesadüf eden cülusunun yıldö
nümünde «süi'üsan müddeti cezaiyeleri'iıi ikmal 
eden» mahkûmların geri kalan cezalarını affe
derdi. Bunlar bütün mahkûmlara şâmil, kolek
tif karakteri haizdi. 1274 Ceza Kanununa göre, 
kasten katlin cezası on beş sene kürek okluğu 
için nasıl olsa eülûs yıldönümünde affolunaca
ğını muhakkak addederek «on seneyi göze alır. 
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filanı •öldürürüm»' diyen ve bu dediğini yapan 
şerirlere tesadüf olunmuştur. 

Merkum profesörümüzün örneğinden alaca
ğımız ders. eoktur arkadaşlarım!.. 

•Atatürk'ün en kıymetli vediası olan ve 50 
nei yılına erişmekle büyük !bir mutluluk duydu
ğumuz Cumhuriyet Bayramımız yerine bazı 
partililer, zorlama suretiyle dahi olsa. kenarın
dan köşesinden iktidar oldukları tarihleri ika
meye kalkarsa, merhamet gibi insanî ve ahlâki 
Ibir duygudan doğan bu atıfet müessesesinin 
hangi zamanda, nasıl bir şerir örgütünün, ne 
igibi su çılan işlemesine bir tahrik ve rejimimizi 
yıkıma vasıtası olarak kullanacağından endişe 
duymamaya imkân yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

iSülüsan müddeti cezaiy elerin ikmalinden 
sonra af günlerinin geleceğini düşünerek, (on 
seneyi göze alır falanı öldürürüm) alışkanlığı
nın yerine, (Devleti ve rejimi yıkarım, ilk 'elde 
[başaraımıazsam nasıl olsa bizimkiler iş başına 
gelir, genel af çıkarır kurtulurum) gibi suçlulu
ğu davet eden ve yatan için büyük 'bir tehli
ke teşkil eden düşüncenin ihyasına Adalet Par
tisi olarak meydan vermeyeceğimiz kati surette 
ibillinmelidir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Keyfî bir lütuf ve taraftar kazanma gibi hu
kukî değerden mahrum mülâhazalarla af yetki
sinin kullanılnrası, bir toplumda adalet ve ka
nunlara güveni azaltır. Nasıl olsa iktidar deği
şince af çıkacaktır, düşüncesi cezanın (genel 
önleme) hassasını zayıflatır. 

iSııç işlemeyi frenlleyeeek en iyi çarenin, ce
zanın gayrî kabili içtinap olduğu kanaatinin 
yerleşmesinde bulunduğunu unutmamak lâzım
dır. Affetmek hakkı, yasama organının en .muh
teşem bir imtiyazıdır. Lâkin, ibu imtiyazın suç 
işlenmesine, bir tahrik vesilesi olmamasına çok 
ibüyük 'bir itina göstermeye ve bilhassa, suçtan 
z'arar gören mağduru da düşünmeye mecburuz. 
Kaldı ki, konuyu Ceza Hukuku alanına aktarır
sak, durumun tamamen değişik olduğunu, suç
tan zarar görenin sadece mağdurun olmadığı
nı, onun kadar suçtan zarar gören toplumun 
da suçluyu affetmesinin gerçekleşmesi lâzım 
geldiğini tebarüz 'ettirmek lâzımdır. Tecavüze 
uğrayan rejimse, daha büyük 'bir itina ile Dev
leti korumaya mecburuz. 
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i (Suçun ehemmiyetinin kıstası, suça -biçilen 
cezanın fazlalığıdır. Komünizmin cezası adanı 
öldürmenin cezasından daha azdır. Kaldı ki, ko
münizmi fikir suçu telâkki ettik. Katilleri af
federken, fikir suçu gibi daha. masum ve daha 
az cezayı icap ettiren suçları affetmemek, ada
lete uygun düşmez) gibi hukukî değerden yok
sun, devşirme mütalâalarla mızraklarının hiç 
bir yere sığdırılmasına imkân olmadığı, hazır -

I lanan kılıfın iddiaya uymadığı bilinmelidir. 
Evvelâ, komünizm, farzımuhal, söylendiği 

gibi bir fikir suçu olsa, ama suçtur. Adamı öl-
I düren katil, bir hanuman söndürür, ama konıü-
j ııis't, Türk yurdunu, Devletimizi mahveder. 

Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana, hiç 
I bir -Adalet- Bakanının böylesine bir mütalâada 

bulunduğu görülmediğinden gayrı, bunu düşü
nebilen bir Cumhuriyet Adalet Bakanının da 

I mevcut okluğunu sanmıyoruz; keşke söylenme-
İ şeydi. 

I Kânunların kuvveti, vatandaşları takip •et-
I medikçe, suça biçillen cezanın kati ve muhak

kak olduğuna vatandaş kani bulunmadıkça, 
suçluya saklanacağı bir köşe göstermesi itiba
riyle af, cezanın genel önleme hassası, derin bir 
surette yaralanır... Böylece bu müessese vataıı-

I daşı, cezanın tehdidinden daha müessir bir kuv-
1 vetle suça doğru iter. 

I Bütün milletlerin tarihinde affetmek gibi 
-muhteşem bir imtiyazın, suçluları himaye için 
kulılanıTİdı.ğı takdirde, bu gayrimeşru tutumun, 

I gerek ins-an dimağında, gerek 'devletlerin bün-
I yelerinde doğan büyük ihtilâllerin beşiği oldu

ğu yazılıdır. 
Muhterem arkadaşlarını; af yetkisini kulla

nırken suiistimalinden kaçınmak lâzımdır. Bu 
yetkinin suiistimal edilip edilmemesinin, yegân'e 

I teminatı siyasî organın ciddiyet ve basiretinde-
I dir. İşte biz bu ciddiyet, 'basiret ve sorumluluk 

duygusuyle seçim beyannamemizîdeki vaatle ri-
j miez tamamen uygun olarak meseleyi mütalaa 
j ediyoruz. Gayretimizin esası da, affın asıl ^aye-
I sinden uzaklaşmamasını sağlamaktır. 
I Bilinen bir gerçektir ki, .affetmek yetkisinin 

hükümdarlar, affa yetkili hükümran kuvvet 
I tarafından kötüye kullanılması zaman zaman 

toplumun reaksiyonlarıyle karşılanmış, birçok 
I memleketlerde duyulan bu hınç, müessesenin 
I kaldırılmasına kadar varmıştır. 
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İşte, yukarıda bahsettiğimiz İtalyan Anaya
sasındaki hüküm böyle bir 'tehlikeyi önlemek 
için yasama organının af tasarruflarını zaman 
itibariyle kısıtlamak lüzumunun bir neticesi
dir. 

Onun içindir ki, kanun koyucu olarak ilmin 
gösterdiği yoldan yürümeye, ilimden ayrılma
maya mecburuz. 

Genel af tasarrufunun uygulanması bakı
mından gözönünde tutulması gereken başta ge
len hususlardan biri de tasarrufun zaman iti
bariyle kapsamı, yani, hangi tarihe kadar işlen
miş olan .suçların affa tabi tutulduğunu tespit 
zorunluğudur. 

Genel af kanunlarının neşir ve ilân edildik
leri tarihten daha önce işlenmiş olan suçlara teş
mili, müessesenin bünyesi icabıdır. 

Filhakika, yeni bir af kanunu hazırlandığı 
söylentilerinin yayılması, bunları duyanların, 
evvelce tasarladıkları ve kanun korkusuyle ye
rine getiremedikleri arzularının su yüzüne çık
masına, suç işlemelerine engel olunamaz; di
ğer bir deyimle, geçmişe tesir etmesi lâzımgeleıı 
genel af, suç işlemek için hazırlanmış olan kim
selere izin verilmesi demek olur. Biz, yasama 
organı olarak af yetkisini kullanırken, dünya
ca kabul edilmiş olan bu ilmî gerçeklerden uzak 
kalamayız. Her ceza hukuku kitahında yazan 
bu bilim kurallarına bugüne kadar riayet olun
muştur. Bir veya iki istisna kaideyi bozamaz. 

Cumhuriyetin onuncu yılında Atatürk'ün de 
sevinçle karşıladığı bir Af Kanunu çıkarıldı. O 
günkü Meclis zabıtlarını tetkik ettiğimiz tak
dirde, bize bugünleri armağan etmiş olan o va
tan sever Meclisin unutulmaz üyelerinin genel 
affı 29 Ekime yetiştirmek için ne büyük bir ça
ba sarfettikleri görülür. Bütün bu gayretin se-
'bebi elbette ki, genel af yetkisini kullanırken 
suç • işlenmesini tahrik etmemek ve bu suretle 
İra insanî ve ahlâk duygularına dayanan mües
seseyi gayesinden ayırmamak endişesiyle birle
şen titiz bir mesuliyet idrakidir. 

.Değerli arkadaşlarım; 
Büyük Atamızın önderliğinde kurulan Cum

huriyetimiz hiçbir rakamlandırmaya fırsat ver
meyeceğimiz, birinci ve tek Cumhuriyettir, ebe
diyete kadar yaşayacak en kutsal varlığımızdır. 
En büyük teminatı da asil Türk Milletinin ka
rarlı ve uyanık bekçiliğidir. 
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Türk tarihinin pek mesut ve şerefli bir mer
halesi olan Cumhuriyetimizin 50 nci yılını id
rak ettiğimiz 29 Ekim 1973 gününe kadar işle
nen suçların affını derpiş eden komisyonumuz 
ka r a r in ı t a svib e d iy o ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meşruluğu konusunda uzun münakaşalara 

yer vermiş bulunan af, ceza hukukunun en 
önemli konularından, ayni zamanda en eski mü
esseselerinden biridir. İnsanlığın tarihî, din, fel
sefe ve hukuk, tatbikat ve düşünce alanında af
fa en önemli yerin verildiğini göstermektedir. 

Suç insan ile yaşıttır, suç, ceza insan kadar 
eskidir. Devlet mefhumu bulunmayan en iptidaî 
devirlerde bugün suç adı verilen fiiller mevcud-
olduğu gibi, küme ne kadar küçük olursa ol
sun, bu fiilleri işleyenler hakkında karşılığı 
olan cezaların tatbik edildiği tarihî bir gerçek
tir. Merhamet duygusuna yer veren ve özü ba
kımından bir ahlâk konusu olan af müessesesi
nin hangi zaruretlerle kabul edildiği araştırdı
ğımız takdirde görürüz ki ;af yetkisinin kulla
nılması, netice itibariyle, Devletin cezalandır
mak hakkından feragat anlamına gelir. Bir dü
zen içinde yaşayan toplum, bu düzeni bozanla
rı eezalandırıyorsa yerine göre de onu affet
miştir. 

Devletin cezalandırma hakkından vazgeçmesi, 
geçmişi unutması, ancak çok zaruri hallerde. 
meşru görülebilir. Bu bakımdan, af yetkisini kul
lanırken sosyal zaruretlerle, ceza adaletinin sert 
genellemelerini, iyi bir çekikle telif etmek lâzım
dır. Cezalandırmak hakkına hiç bir istisna tanı
mamak ne kadar mahzurlu ise, affı siyasî gaye
lerle suiistimal etmek, daha da mahzurlu netice
ler verir. 

Af yetkisine sahip yasama organının, bu yet
kisin: kullanırken, varmak istediği sonuçlardan 
en önemlisi de, afini ahiâklaştırıcı gayesini temin 
etmektir. Ahlâkî, toplumsal siyasi öneme sahip 
hareketlerin teşviki amaciyle çıkarılmış olan af
lara hukuk tarihimizde rastlanmıştır. 191-0 yılı
na vukua gelen Erzincan Depremi felaketzedele
rinin kurtarılması için, insan üstü bir gayretle 
çalışmış olan 243 mahkûmun, mahkûmiyet müd
deti erinin 4/5 a ve hukuku amme davası ve taz
minat kabilinden olan cezaları affedilmiştir. 
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Fakat bugün, Devleti ve rejimi yıkma suçunu 
işlemiş, hâlâ da bu menfur hareketlerini devam 
ettirmek kararında olanların hangi çeşit bir ah
lâk telakkisiyle affedilmek istendiğini, Erzincan 
sarsıntısının felâketzedelerini kurtaran hamiyet 
duygusuna sahip insanların affı ile, vatanı felâ
kete sürüklemek isteyen ve bu sabit fikirlerini 
devam ettirenlerin serbesçe bütün memleketi kö
künden sarsmalarına imkân vermesi muhtemel 
davranışların bir fazilet telâkki edilmesinin ne
denini bütün memleket, bütün Dünya öğrenmek 
istiyor. Bu açıkça ifade edilmelidir. («Bravo» 
sesleri) 

Değerli üyeler, 
Amme Hukukuna dahil Anayasa hukuku ile, 

Ceza Hukuk arasında çok sıkı bağların olduğu 
bir gerçektir. Hürriyetlerin ve temel hakların 
sınırlarını tayin ile beraber bunların korunmasına 
ait hükümlerin çoğunu ceza hukuk ve ceza ka
nunları gösterir. Ceza hukukunun Anayasa ile bu 
ayrılmaz bağı ve dlgisi dolayısiyle denebilir ki, 
bu memlekette ceza hukukunun genişlemesi, ona 
bağlı olan af tasarruflarının kullanış şekilleri, 
temel ve siyasî haklara ait prensiplerin o mem
leketteki durumu ve gelişmesi o memleketin siya
si rejimi ile mütenazırdır. Diğer bir deyimle, bir 
memlekette, ceza kanunlarında yapılan tadilat, 
ceza kanununu ilgilendiren af tasarruflarının 
mahiyeti o memlekette mevcut veya affı yetkili 
ekseriyet tarafından özlenen rejimin birer ay
nasıdır. 

Faşist İtalya'nın 1930 Ceza Kanunu, rejıimin 
icaplarına göre tanzim edilmiş olduğu gibi, nas-
yonel sosyalist Ilitler Almanya'sının ceza mevzu
atı da bu cümledendir. 1926 tarihli Sovyet Ceza 
Kanunu da, kabul edilmiş olan siyasî ve içtimaî 
nizama uygun ve onu kökleştirmeyi gaye edin
miştir. Bu, her çağda ve her memlekette böyle 
olagelmiştir, 

Bu sebeple ki; af kanunları rejimin aynası
dır. Fikrimizi izah ederken Millet Meclisi Komis
yonunda ve Genel Kurulda koparılmak istenen 
fırtınalara bir destek bulunduğu zamıma kapı
lıp, «İşte bu Ceza Kanunun faşist bir ceza kanu
nu olduğu ikrar edildi» sataşmalarını önlemek 
için hemen şunu belirtmeliyim: 

Ceza Kanunumuz 1889 Tarihli eski İtalyan 
Ceza Kanunundan tercüme edilmiştir. Yapıldığı 
devirde yürürlükte bulunan diğer Avrupa ceza 

kanunlarına nazaran en üstün bir terakkiyi ifa
de eden, her bakımdan, demokratik bir ceza ka
nunudur. Bu kanunda 1936 yılında yapılan ta
dilat ise Devletimizi ve rejimimizi muhafaza ba
kımından lüzumlu ve tamamen millî bir hüküm 
mahiyetindedir. 

Türk Ceza Kanununun 141 - 142 nci madde
lerine komünistler tarafından hücum edilirken, 
bu maddenin faşist İtalya' dan alındığı öne sü
rülmüş ve hâlâ da buna devam edilmektedir. An
cak bu maddeler biraz evvel arz ettiğim gibi, ilk 
defa Kanunumuza 1936 yılında 3038 sayılı Ka
nunla girmiş, bugüne kadar 3531, 4934, 5435, 
5844 sayılı kanunlarla tadile uğramış ve aslı ile 
hiçbir benzerliği kalmamış, yabancı kokusunu ge
ride bırakarak, kendi bünyemize uymuş bulun
maktadır. Bu maddelerde yazılı suçlar, birer teh
like suçudurlar, bu tehlikeden zarar görecek olan 
da Türk Devletidir. 

Bu maddeler üzerinde Komisyonumuzda çok 
durulduğu için ben de .bunları cevaplamak zo
rundayım. Bu maddelerin şu kadar defa değiş
mesinin gereği nedir? 

Bunun tek nedeni, komünist taktiklerinin gü
nün icaplarına göre sürekli olarak değiştirilmesi 
ve kanunları geride bırakmasıdır. Cemiyet için
de yaşayan şahıslar veya kitleler, kanunların ken
dilerini birer gölge gibi takip ettiklerini hisset
medikçe suç işlemeleri kolaylaşır. Hele kendi 
ideolojilerini masum gençliğe aşılamak isteyen
ler, rejime hıiyanete mani olan kanunlara birer 
şemsiye olmak gayreti ile taktik icatlarına de
vam ederlerse, memleket felâkete sürüklenir.. En 
başta gelen görevi, varlığının sebebi, rejimi ko
rumak olan yasama organı elbette basirette ku
sur etmeyecek ve gerekli kanunî tedbirleri ala
caktı; çünkü Anayasamız, komünizme karşıdır 
ve komünizmi yasaklamıştır. Bu, şikâyet edile
cek değil övünülecek bir durumdur. 

Evet, T. C. Kanununun 141 ve 142 maddeleri 
müteaddit defalar kanunların takibinden, zehirle
dikleri kitleleri korumak isteyen komünist taktis-
yenler in kurnazca buluşlarına set çekmek için 
değiştirilmiştir. 141 -142 ncl maddelerin değiş
tirilmesinin eseri, doktrinci sapıtmaların, anar
şist grupların ve bunları okşayıp, kandırarak 
kullanan politika hastalarınındır. 

Kari Marx ve Engels, Proleteryanın günden 
güne artarak kuvvetlendiğini, daha bilimsel hale 
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•geleceğini ve kudretinin farkına varınca ihtilâli 
kendilerinim yapacağını söylemişlerdi. 

Sosyalizm ve diğer anlayışlar ve rejimler 19 
ucu Asırdaki hüviyetleri ile donmuş değillerdi. 
Sosyalizm bugün Brejnev doktrinini ve en son 
Cekoslavakya akıbetini hatırlamakla, beraber, ne 
eflâtun, ne de 14 Asır öncesi İ ranl ı Mazdek ve 
hattâ Marx - Lenin sosyalizmi değildir. Aksi 
halde sosyalizme yönelmeyi biricik şart sayanla
rı, nikâhı kaldırıp çocukları devlet elinde devşir
meler gibi yetiştirmeyi, kadınların mallar giıbi 
herkes arasında paylaşılmasını, dinî afyon sayıp 
Ali aha inananları toplama kamplarında veya 
sürgünlerde imha etmeyi, Devleti kanlı ihtilâl
lerle elde etmeyi benimseyen bir ideoloji içinde 
saymamız gerekirdi. 

Marx'm determinizmi bir sahte kehânetten 
ibaret kalmıştır. Bilimsel olmak, dünyanın dön
düğünü ve her şeyin değiştiğini, fakat insan ze
kâsının önceden sezemeyeceği şekiller ve istika
metler aldığını anlamakla başlar; yoksa şu veya 
bu doğmalar içinde donmuş kalmış, olayları ve 
körpo dimağları, evet zavallı körpe dimağları o 
kalıplara sokmaya zorlamak bilimserlik değildir. 

Bugün ne zengini daha zeniğin, fakiri daha 
fakir yapacak bir kapitalizm, ne de Devleti yok 
ederek mutlak hürriyeti sağlayacağını ve bir pat
lama ile bugünü kana boğduktan sonra yarınki 
dünyayı Cennete çevirebileceğini iddia eden sos-
lizm hikâyesine inanacak bir tek münevverin kal
madığını görmenin özlemi içindeyiz. Bu zarurî 
istitrattan sonra sırayı bozmamak üzere devam 
edelim. 

Marx ve Engels'ten sonra Lenin. iyi eğitil
miş bir azınlığın kitleyi yöneterek ihtilâli ger
çekleştirebileceğini ve işçi ihtilâlini beklemeye 
gerek olmadığını öne sürmüş ve ihtilâli işçinin 
değil, aydın gençlerin (evet aydın gençlerin) ya
pacağını benimsemiştir. 

Sonra gelen Kruşeef'in taktiği başka, Fidcl 
Kastro ve diğerlerinin yürüdüğü yol da aynıdır. 

İşte Ceza Kanunu değişiklikleri bir komünist 
küfrü olan, sömürü düzenini korumak için de
ğil, değişen bu taktikler muvacehesinde rejimi ko
rumak gibi vatansever bir duygu ile yapılmış
tır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Atatürk'ün gençliğe hitalbesinde : (Ey Türk 

Gençliği, birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektedir) emrinin şuuru içerisinde istiklâlimizi 
ve Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmek 
zorunluğunda olduğumuz için, Atatürklün işaret 
ettiği gilbi, mevcudiyetimizin ve istiklâlimizin ye
gâne temeli ve en kıymetli hazinemiz olan istiklâl 
ve Cumhuriyetimizin muhafazası, ve müdafaası 
için, harici düşmanlarla, birleşen, dahili düşman
larımızı affetmek değil, yola getirmek mecburi
yetinde olduğumuz için, 141 ve 142 nci maddeler 
defaatla değiştirildi ve millî bir hüküm haline 
getirildi. 

O kadarki, pek değerli bir hukukçu, yayınla
dığı kitabında «Her şeyden evvel komünizmi şid
detle m en eden ve cezaî müeyyideye tabi kılan 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 'maddele
rinin Atatürk zamanında, kanunlaştığını (1936' 
da) ve bu kanunun dahi Anayasamızın 153 ncü 
maddesinde korunması emredilen Atatürk Dev
rim kanunları arasında sayılması gerektiğini be
lirtmek isteriz.» haklı teşhisini koymuştur. 

Atatürk zamanında kabul edilen 491 sayılı 
«Teşkilâtı Esasiye Kanunu» nu, Atatürk'ün re
jim ve Devlet idaresi ile ilgili fikir ve görüşleri 
olarak kabul etmek zorundayız.. İşte Atatürk'ün 
tarihî hitabesiyle Türk milletine emanet ettiği 
rejim, parlamenter demokratik rejimdir. 

Yeni devrimcilik, yeni halkçılık, ortanın solu, 
onun da daha solu, düzeni kökten değiştirme 
(Altyapı devrimleri) gibi sözler büyük Ata'ya 
ters düşülmesi gerçeğini ortaya koyan sözlerdir. 

Altyapı, dört senede bir değişen iktidar de
ğildir ki, iktidar değiştikçe değişsin... Altyapı, 
kökten değişecek düzen daha temelli bir varlık 
olmalıdır ki, o da rejimin ve Devletin ta kendisi
dir... Bütün hukuku ile dünya görüşü ile bir re
jim bir devlet değiştireceksiniz. Pekâlâ. Fakat 
samimî olmalıdır. 

Ya bugünkü düzenin temelinde Atatürk'ün 
fikir, inanış ve emeklerinin yattığı kabul edilir 
ve onun vasiyeti tutulur yahut da bu kökünden 
değiştirilecekse vasiyeti reddedilir. 

Troçki'nin sürekli ihtilâl doktrini ile Ata
türk'ün Devrimciliğini birbirine karıştırılmama
lıdır. Bu memleketi batırmak bir ihtimal olarak 
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da Adalet Partisinin karşı koyduğu ve hayatı pa
hasına karşı koyacağı bir şeydir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar; 
Komünizm bizatihi cebir ve şiddet (maddî ve 

manevî) ve kanun dışı baskı yapmak suretiyle 
iktidara el koymayı tazammım ettiği için, 141, 
142 nei maddelerde ayrıca, doktrin de esasen 
mevcut bu unsurlara yer verilmemiştir-. Nitekim 
1928 yılında Moskova'da yapılan komünist top
lantısında «Proleter, ihtilâle hazırlanacak, bur
juva rejimini yıkacaktır. Bu da ancak cebir yo
lu ile olur. Cehri inkâr etmek komünizme ihanet 
olur» kararı 1 nci madde olarak ittifakla kabul 
edilmiştir. Bu durumda mehaz kanunla bizim 
kanunumuzu mukayese etmek kabil değildir. 

Leııin, komünizm üç safhadan geçer, birinci
si ihtilâlin hazırlanması, ikincisi ihtilâlin yapıl
ması, üçüncüsü elde edilecek azamî fayda sağ
lanması, der. Lenine göre bu üç safhadan en 
önemlisi birinci safhadır. Eğer hazırlık iyi ya
pılmışsa icra safhası çok kolaylaşır, 

Hazırlık safhası ise şöyledir : 
a) (Hor safhadan faydalanarak propaganda 

yapılmalı ve kargaşalık çıkarmalıdır. Bunun 
için de bilhassa gruplara başvurulmalıdır. 

b) Her türlü işyerlerinde, üniversitelerde 
hücreler kurulmalıdır. 

c) Silâh depoları meydana getirilmeli, si
lâhlı mücadele için gruplar kurulmalıdır... 

Bunların yapıldığını görmedik mi ve yapıl
madı mı? Fakat Türk yurdunda bunlara imkân 
vermemeye Adalet Partisi olarak kararlı oldu
ğumuz içindir ki, 141, 142 nci maddelerin kanu
nun kapsamı dışında bırakılmasını memnuniyet
le karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
141 nci madde fikri değil, ihtilâl hazırlığını 

tecziye eder. Aynı hazırlığın propaganda yönü
nü de 142 nci madde cezalandırır. Propaganda 
yoluyle komünizmi telkin, teşvik ve ona tahrik 
eylemini teşkil eder. Dikkat edelim; her iki 
madde fikri değil, komünist düşüncenin gerçek
leştirilmesi hazırlıklarını, eylemini cezalandırır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Komünistin gayesi, yaşadığı devlet içinde 

ihtilâl, sonra da dünya- ölçüsünde ihtilâldir. On
ları bu fikirlerinden geri döndürmeye imkân 
yoktur. Doktrinin bu esası komünistin bu ama-
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çına göre onların affı, sosyal barışa değil, sos
yal huzursuzluğa ve tehlikeye yol açacağından 
şüphe edilemez. Mahkemelerdeki davranışlar!, 
savunmalarmdaki beyan ve tavırları bu düşün
cemizi teyi'detmektedir. Bunun böyle olmadığı 
hakkında küçük bir delile, hatta bir şüpheye 
sahibolsa idik, şüphe, sanığın aleyhine bir konu 
olamaz diyebilirdik. Fakat bu kanaatimizi ayrı
ca Adalet Bakanının ve iktidar kanadının (yu
karıda izahlarımıza rağmen) hâlâ bir fikir suçu 
olduğu hakkındaki sözleri ve maalesef bu dav
ranışları, teyidetmektedir. Bu itibarla affın ge
rekçesini teşkil eden sosyal ve siyasî huzuru 
gerçekleştirme sadece ham bir hayaldir. 

Dernek ve partiler içinde çalışmaların, pro
pagandaların silâhlı eyleme dönüşmesini bekle
mek, geliyorum diyen ihtilâle intizar etmek olur 
ki, bu safhada Devletin görevi çok zor, millet 
ve Devlet için tehlike, önlenmesi pek güç bir 
hal olabilir. 

Komisyon müzakereleri sırasında. .141 - 142 
nci maddelere ve clolayısıyie Ceza kanunumuza 
antidemokratik vasfı yakıştırıldığı için sizi bu 
izahlarımla yormak zorunda kaldım. 

Anlatmak istiyoruz ki, bu kanuna antide
mokratik denemez. Hele faşist kanunu hiç dene
mez. Bugün örfî idare mahkemelerinde görülen 
davaların sanıkları Türk Ceza Kanununa faşist 
kanunu adını takmışlar, onlara böyle öğretil
miş. Fakat bu, kanunun böyle olduğundan de
ğil, komünist literatüründe (Faşist) kelimesinin 
çok lastikli bir kelime olarak }rerl eşmiş bulun
masından dır. Çünkü bilinmektedir ki, (Komü
nistlerle % 100 mutabık olmayan herkes faşist) 
tir, komünistlerin emellerine kavuşmasına en
gel olan her kanun faşist kanunudur. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 64 ncü Ana

yasa maddesi ile bir Devlet yetkisi olarak ken
disine verilmiş olan bu atıfet, geçmişi unutma 
müessesesini büyük bir titizlik ve sorumluluk 
duygusu ile kullanmaya mecburdur. Şu nokta 
üzerinde ısrarla durmak gerekir ki, af müesse
sesi cezadan beklenen faydaların istihsali bakı
mından en müessir bir silâhtır. Ama, mahkûmi
yetleri esnasındaki dürüst haddi hareketleri ile 
affa lâyık görülen kimselerin geri kalan ceza
larının kaldırılması sayesinde aftan beklenen 
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faydanın elde edileceğinden şüphe etmemek lâ
zımdır. Uslanmış olmak nedamet duymak affın 
çıkarılmasının başta gelen sebebidir. Mahkû
mun bir müddet cezasını çektikten sonra, haki
katen uslanmış olduğuna, kanaat getirilmesi ve 
kendisinin daha fazla iyiliğe sevk ve teşviki 
maks adiyle af ısdar edilebilir. Yasama organı, 
her türlü tasarruflarında ölçülü olmaya mecbur
dur. İşlemlerinin toplum yararına elması pren
sibini gözden uzak tutamaz. 

İşlediği suçtan nedamet duymayan bir suç
lunun affa uğraması affın gayelerine uygun 
değildir. Bu hayırhah lâkin mülâhazasız karar
la, camia saadetinin muhteşem yapısını yarala
mış oluruz; bu yapı Devlete itimatsızlık üzerine 
kurulamaz. 

'Bugün görülen manzara nedir.'1 Af teklifleri
nin Millet Meclisi. Komisyonunda ve Genel Ku
rulunda görüşülmesi sırasında rejim düşmanla
rının, memleketi anarşiye boğmak için cezaev
lerinde iken bilinen menfur düşüncelerine, dışa
rıya çıktıkları takdirde - affedildikleri takdirde 
değil, çünkü suçlu olmadıkları kanaatindedir-
lar - arzuladıkları menfur rejimi. Lenin'in yu
karıda belirttiğimiz emirlerine uyarak tahak
kuk ettirip, proleter diktatörlük kurup, devle
ti yıkacaklarına dair mahkeme zabıtlarına ge
çen beyanları söylendi. Atatürk'e bile vicdan
ları titremeden, aynen Derviş Vahdeti usulle
riyle çalışanlar gibi, hakaret ettikleri ifade 
edildi. Kavgaya kararlı olanlarla barış imkânı 
olmadığı artık bilinmelidir. 

Lenin'in, komünistleri izne çıkmış ölüler ola
rak tavsif etmesi, komünizme yakasını kaptır
mış olanların, hayatlarını komünizme verenle
rin bundan ayrılmalarının güç olduğunun açık 
birer ifadesidir. 

İnsanlık tarihinde, komünizmin inkişafı hı
zına benzer bir hızla gelişen ikinci bir teşekkü
le tesadüf etmek imkânsızdır. Bugün hakların
da bu suçtan dolayı takibat yapılan ya da mâh
kum edilmiş olanların adedinden endişe duy
mayanlara, Lenin'in 40 - 50 bin kişiyle 150 mil
yonluk Çarlığı fethettiğini hatırlatmakla iktifa 
(•diyoruz. 

İyi eğitilmiş, Leninin «Yaşayan ölüler» ta
birine bütün sadakatlarıyle bağlı olan kandı
rılmış bir kitleyi, azınlık bile olsa, küçümseme
nin memleketseverlikl'e bağdaşmayacağını tak

dir etmeyecek bir Türk vatandaşının bulunabi
leceğine inanmak istemiyoruz. 

İnsanlar komünizmden, komünistlikten en
dişe etmez hale geldikleri gün hem komüniz
min, hem komünistin ağına düşerler... Bu, 
Kremlin'clen öğretilmiş, her şeyden önemli bir 
•taktiktir. Komünistlerin maharetle işledikleri 
bu taktikle, uykuya dalıp, «Geliyorum» diyen 
ihtilâl fikri ile yüzgöz olduğumuz gün, vatana 
ihalet etmiş oluruz. Komünist için bir tek he
def vardır: Komünist ihtilâli... Komünistin 
inancına göre bunun bir tek yolu da, işçinin, 
köylünün ve talebenin silâhlı ayaklanmasıdır. 
Çok şükür ki, Türk köylüsü, Türk işçisi ve 
büyük ekseriyetiyle gençlerimiz uyanık ve ko
münizmin karşısında elimdik ayaktadır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Halk, komünistin gözünde daha iyi şartlara 
kavuşturulması gereken değil, daha kötü şart
lara itilmesi lâzım bir sınıftır. Ta ki, zincir
lerinden başka kaybedecek bir şeyi bulunmasın 
ve ümitsizlikten, komünistlerin emrinde her 
denileni yapsın. Ne memleket, ne vatan, ne 
millet tanıyarak... Tine bilinen bir gerçektir 
ki, dünyayı saran kızıl tehlike tarihten gelen 
bir emelle Kars sınırlarını teşkil eden ve ta
mamla dıkları korunma çemberinin dışında en 
önemli halkasını teşkil eden Türkiye'miz üze
rinde cirit oynamaktadır. KremıMn'in sakini 
kim olursa olsun, korunma çemberinim bu önem
li halkasını tamamlamak, aslında komünizme 
değil; ama bu maske altında Sovj'-et emperya
lizmini tahakkuk ettirmek gayesini biran bile 
terk etmemiştir ve etmeyecektir. 

Bugüne kadar, Türk Milletinin istiklâl aş
kı, iftihar edeceğimiz milliyetçilik duygusu, 
din düşmanlarına aman vermeyen karakterine 
lâyık olan her Hükümet ve her Meclis Ata
türk'ten aldığı ilham ile bu menfur emperya
list emellere karşı koymuş ve bütünlüğümüzü 
korumuştur. 

LTslanmayan, nedamet duymayan komünis
tin affına karşı çıkarken, Devletimizi ve reji
mimizi korumak azim ve kararı içinde bulunu
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Komünistin en büyük silâhı fikrî sahtekâr

lıktır. Komünizm, dini inkâr etmesine, Allah
sız materyalizme dayanan bir doktrin olması
na rağmen, bugün ileri ülkelerde başarı şan-
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sini tamamen yitirmiş olduklarını 'bilerek, az 
igelişmiş ülkelerin manevî çalkantıları ve hissi 
gerilemeleri içinde önemli bazı yankılar uyan
ıdır ılalbilmekte, dünya çapında planlı bir şe
kilde yürütülmekte olan komünist taktikleri ve 
ihtilâl hazırlıkları ile dini ımaske ederek, din 
ile teşriki mesai etime yolunu tutmaktadır. 

Oağımızdaki komünizm hareketlerini hassa
siyete takip eden bir bilim adamımızın eserin
den şu bilgileri aktarmama izninizi rica edece
ğim: (Memleketimizdeki «Aşırı sol» un, millet-
lerarası komünizmin taktik ve stratejisine uy
gun olarak, irtioa ve yobazlığın karşısına çık
ma şöyle dursun, bu gibi çevreleri okşamak 
nasıl hiçbir fırsatı kaçırmadığına dikkat etme
mek mümkün değildir. Gerçekten komünistle
rin (World Marxisıt Revue) ve (New Age) der
gilerine göre Orta Doğu ve Türkiye'deki ko
münist uşaklarına verilen iki drektif şudur: 

Din ve milliyetçilik gibi alkımlara cepheden 
ihtilâfa düşmeyerek aksime bunlardan faydalan
maya dikkat edilmesi. 

• • s * 

Siyasî hayatta tecrit edilip •ezilmemek ve 
husumetin teksif edilmesini önlemek için ortak 
cephe taktiklerine başvurulması. 

Memleketimizdeki «İslâmiyet ve sosyalizm» 
tartışmaları, irtica ve nurculuğun da komü
nizm gibi affedilmesi gereken fikir suçları ol
duğu, lâikliğin, kompradorların hayat ilkesin
den ibaret bulunduğu gibi temalar bunun sade
ce birkaç örneğidir..) denildikten sonra, günü
müzün yöneticilerinle meşhur dergisinden yön 
veren eski bir partimizin eski araşıtrma büro
sunun meşhur araştırmacılarından birinin şu 
«ntresan fikirleri kaydediliyor: (Batı taraftar
lığı, emperyalizm uşaklığı gericilik, anti em
peryalist «Kravatsız nurculuk» ise, ilericilik
tir.» Diyen bilim adamımız devam ediyor: 
(...Dergide, yayınlanan «İlericilik - Gericilik» 
adlı Başmakalede açıkça., kravatsız nurcularla 
kendisi gibi ilericilerin (!) vatanı kurtarmak 
için birleşeceklerini ve bu birleşmenin ergeç 
olacağını söylemektedir. Büyük Atatürk'ün 
kıyafet devrimini bir (Gardrop ilericiliği) ola
rak niteleye'n yazar, Türkiye'yi Batıdan kopar
mak ve Batıyı Türkiye'den kesin olarak kov
mak için, Batı aleyhtarı ırkçılarla nurcuları, 
anti emperyalist ve Batı düşmanı ilericilerle 
birlikte «Mukaddes Oihad» a çağırmıştır.) 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bir nebze duralım ve şu mukadder sorula

rı soralım; 
Yukarıda ortaya koyduğumuz (Af kaııun-

ıları -mevcut veya özlenen rejimin birer ayma-
isıdır.) Gerçeği (Türkiye'yi Batıdan koparma
nın ve Batıyı Türkiye'den: kesin olarak kovma
nın) bir nedeni midir?.. 

Meşhur araşjtırıma bürocusunun (Muikaddeıs 
Oihad) çağrısı tahakkuk etmiş midir? 

Bilim adamımız devam ediyor: (Son yıllar
da ımlilletlerarası komünizmin din alanında gi-
ıtişilmiesini tavsiye ve telkin ettiği bu «Barış 
Taarruzu» nun yalnız Müslüman memleketler ba
kımından değil, din duygusu kuvvetli İtalya 
ve Fransa gibi Katolik ve Hıristiyan memleket
ler yönünden de yürütüldüğünü görmekteyiz.» 
diyor ve birçok misaller gösteriyor. 

Arkadaşlarım; 
Komünistlerin irtica ile işibirliği yaparak, 

Türkiye de dahil olmak üzere, bütün Müslü
man memleketlere şirin görünmek ve sızmak 
(Stratejisinin kurnazlıkla yürütülmekte olduğu 
bir gerçektir. Materyalist, Allah'ın inkârı dok
trinini muhafaza etm'ekle beraber, komüniz
min yerleşinceye, kökleşinceye kadar İslâmiyet-' 
ten bir destek olarak istifade etmesi usulleri 
bütün dünyada tatbik ediliyor. 

Bütün bu gelişmelerden anlıyoruz ki, çağı
mızda komünistler çok defa dincilik maskesi 
altında emellerini gerçekleştirmek, hiç olmas-
sa dindar çevrelere kendilerini sempatik göste
rip, halkm içine kök salmak Ve bir (işibirliği) 
havasına girmek için hiçbir fırsatı kaçırmaıma-
ya çalışm aktadırlar. Komünist emperyaliz
minin böylesine taiktikler kullanarak, kendi 
koruma zincirinin son hallkasıau teşkil ettiğini 
kabul ederek menfur emellerine cirit oynattık
ları memleketimizde, kendilerine yardımcı ol
duklarını açıkça ilân eden komünist uşaklarını, 
rejim düşmanı şerirleri affedenleyiz. 

Anayasanın yasama organına tanıımuş. oldu
ğu bu atıfet duygumuzu, bu ;eskiyi unutmia mü
essesesini ilk çağlardaki gibi toplumun nueııfaa-
tmı nazara almadan kullanmamız, ilkel bir dav
ranış olur. 

Eski hükümdarlar herhangi bir suçu işleyen 
asilzadeler hakkında af yetkıifcıinıi bol bol ve 
keyiflerinde kullanmışlardır... Parça parça bu-
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lunarak ele geçirilen Cengiz yasasında, (Tür
kân; yani asilzadenin suçu dokuz defaya kadar 
af olunacağınla dair) nıievcut hüknıse aivdet ede
meyiz. Aksi halde, Türk ınıiilletimiıı; «Atatürk' 
ün memleketlinde, ;müslüman Türk yurdunda ko
münistler ııle zamıandan beri asilzjade sıfatına 
da Mİ oldu» mukadder sualiyle ıkaîrşıliaşırız. 

Muhterem senatörler; (Bu pasajı, isimlini bi
raz sonra arz edeceğim, birisinden alıyorum.) din
lerde af geniş yer tiutnıuş, iyi ye insanî bir mü
essese olarak kabul edilmiş, telkin edilmiştir. 
Af, ıen yüksek, en ulvî bir hareket tarzı olanak 
kabul .edilmiştik. Kur'an, af hakkında çeşitli 
ayetler taşımaktadır. «Size ıstırap yeren haksız
lığı affedin.» diyen bir ayeti örnek olarak gös
terebiliriz : Anemk Kur'ıan, işlemen 'suçtan pas
ıma ıılık duyanın affedilmesini emreder. Sebebi 
de A İlahın Kerim, Rallimi ve Hâ'kam olmasıdır.' 

Kur'an, kötülük içinde yaişlayanlarnı Allah' 
tan affedilmelerini diledikleri takdirde anların 
yardımı ile «Gufran ve Rahman» a mail olacak
larını kabul ietmdktedir. Suç içinde yaşayıp, us
lanmayan, ölümün kapısında pişmanlık duyan-
larınsa affına imikâıı yoktur. Görüyoruz M, nie-
daımet duyımayanın affına imkân olmadığı Kur' 
an-ı Kerim'deki ayetlerle de musarrahtır. İyi 
bir ceza hukukçusu olan ve siahiip olduğu 'ideo
loji hepinizce bilinen, Prof. Çetin özek'ten al
dığını bu ilmî laınaştımııa. 'sonucu ielde «dilen fl-
ikirleri Ŝldlllest Meclisinde Grupu adana konuşan 
bir hatibe ithaf ediyorum : 

'Bu sayın hatip, eli başında su içti, teşbih 
çekti, essielâmü aleyküm dedi diye, bu sebeple 
lâiklik ilkesine aykırı hardket etti ithamı ile 
•nıaznun sandalyesine oturtulan vatandaşlar ol
dukça ımiemlekette adaletten. bahsiedilemıeyece-
ğini, parasız gençler özel yüksekokullara, üni
versitelere gir-emeynıeie de aniarşik hareSketlerin, 
hoş garüleöeğini kesrin bir dille ortaya (koydu. 

Yurdumuzda özel yülks|ek okulların hayli za
man ov.vıel -kapanmış olduğu, hâlâ aniarşik hare-
iketler, rejimi yıkmıa eylemlerinden dolayı yar
gı Han anların % 90'um 'assan bir çoğunluğun üni
versitelerde yetiştirilmiş bulunduğu gerdeği kar
şısında, üniversiteye girtenDediklerinden dolayı 
bu hareketlere tevessül (edildiği (iddiasının yer
sizliği bir yana, bugün su içerken .elini başına 
•koyan, es'selâmü aleyküm diyen, teşbih çekti
ğinden dolayı vatandaşjiamn maznun vie mah-
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kum olduklarını ön̂ e sürmek, Türk adaletini ha
fife almak, ceza kanunları üzeninde bir politik 
•demagoji yapmaktır. Biünunıesi lâzımdır ki, ce
za kanunları değerlendirilirken, anciak oezla po
litikasına yer vemiMr. Büyük İtalyan ıcjezıacası 
Mançiııi'nin dediği gibi, «Politika, huftmik için 
daima kötü bir kılavuzdur.:» Ien, küçük yabanca 
bir unsurun, demagojinin müdahalesiyle bozu
lan yegâne 'sosyal müessese, saf olunjca kıymet 
ifade 'edebilecek olan «adalettir. Adaletli en bü
yük millî değerieıimizden bili saymaya, onu bu 
gibi yersiz ithamlardan uzak tutmaya mecbu
ruz; zira bir Devletlin bütünlüğü, değeri adale
tinde toplanır. Bir ceza kanunu ımaddesi hü
kümlerini reddet mldk maksadına mlaikran olsa 
bile Türk adaletine yönelen bu töhmetleri şid
detle knııyoruz. 

Vatandaşları birbirine düşman edereeslinıe 
bir kısmını (10 tane liira için perişan olan, ek
mek pekinde koşan zavallılar) diye tarif etmek, 
bir kısımimı, (Bir avuç ımütlu azınlık) diye kö-
tülomietk birer komünist (küfürüdür, külhanbiey-
lerdn kendine has küfürleri olduğu gibi. 

Hele geçmiş İktidarları, 'sömürü düzenini yü
rütmeye kararlı olarak ilân etmek de bu çeşit 
küfürlerin ta kendisidir. Bunları bilmek ve öy
lece kullanmak (lâzımdır. Aksi hakle, komünist 
diıijanlarmın emri ile ımukaddes ittifakın ku
rulduğu söylentilerinde hakikat payı olduğu 
meydana çıikar. Bu suretle, bazı gerçekleri ölç
meden kullaıımaııan, iftira ve tecavüz bakıımıi'n-
dan olduğu kadar çok sollara kayan bir parti 
ile sadece ortaklık bakımından değil, siyasî 
görüş bakımından da gizli ve aşikâr tam bir 
mutabakat anlamına gelebileceğini hatırlatmak 
istedik. 

Bize gelince; bizim yurt işlerini görüşümüz
de, sınıf kavgası, zümre tahakkümü, çiftçi, 
işçi, memur, tüccar ve halk farkı yoktur. Bir 
devletin ekonomik görevini topyekûn memle
ket kalkınmasında ve yine milletin her fer
dine ulaşan bir refah götürmede1 görürüz. Bi
zim sosyal adalet anlayışımız. Anayasanın 
saygı gösterilmesini emrettiği haklar ve hür
riyetler içinde gelişen bir anlayıştır'. Hürri
yetleri, mülkiyet hakkını, vatandaş haysi
yetini tanımayan, zorba ve despot bir Devlet 
anlayışlını bugünün demokrasi dünyası ve Tüık 
'Milleti reddetmektedir. (A. P. sıralarından; 
«Bravo» sesleri.) 
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Lüzumlu gördüğümüz bu hatırlatmadan 
sonra, dini reddeden Allalhsız komünistlerin 
affı için, hem de yukarıda izah ettiğitmiz ayet
ler gereğine rağmen nedamet duymadıkları 
halde, hayalî birtakım tavizlere ayet adım ver
meye çalışanlara karşı doğruyu hatırlatan 
(hakikî dindarlara, «Siz ayetten anlamazsınız.» 
tekerlemesini savuranlara hatırlatacağımız bir 
ayet daha vardır : 

«İslâmda kuvvet ve ittihat» adlı kitabın 
birinci kısmından aldığını su sözleri aynen telk-
rar edeyim : (Mümin, iman haysiyetiyle sari-
han zalime taraftar olup yardım etmez; lâ
kin aldanmak ihtimali vardır. Bu ihtimalden 
kaçınmak sadedinde işu ayet ısdar olunmuştur. 
«Her kim zalime yaptığı zulmünde, ona yar
dım öderse, Cenabı Hak da o zalimi ona mu
sallat eder.» 

Eğer vatanın btünlüğü, rejim üzerine çö
kertilmek istenen tehlike söz konusu olmasay
dı, zalimin tasallutu ile, zulüm yardımcısını 
başbaşa bırakmamız mümkün olurdu; fakat ne 
yapalım ki, Çeşmî basiretleri Ibağlanmış olan
ları uyarmak, biz hakikî müslümanlarm, Ana
yasanın emrettiği rejimi koruma yeminine sa
dık olanların görevidir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) İşte biz bu görevi
mizi yapakken, sarsılan kamu düzeni ve huzu
run iadesinin, tatbik olunan cezanın tesirini 
göstermesi ile mümkııü olacağına, suçlunun 
nedamet hissinin bu teşrin en 'belirgin örneği 
(bulunacağını gözönür.de tutma mesuliyeti için
de olduğumuzu idrak 'ediyoruz. 

Suçlu, nedamet duyma bir yana, suç işleme 
-arzu ve hevesinin daha çok bllendiğini gös
terir davranışlar bol bol ve küstahça ortaya 
Ikoyar ve suçluyu harekete getiren sebeplerin 
af tekliflerinin gerekçelerinde, (...Devlet bü
tünlüğü ve hür demokratik rejime karşı işlen
miş 'bulunan... suçların etkileri) henüz ortada 
olduğu kabul edilmiş olmasına rağmen, onları 
bertaraf etme yerine, yeni Devlet yıkıcısı 
şerirler yetiştirmeyi mümkün kılacak (bu af
fın çıkarılması elbette mümkün değildir. Mer
hamet, zulme, gaddarlığa, Türk Milletinin 
elem ve ıstıraplarını mucip hareketlere prim 
vermeyi ifade eden bir his değildir. Adalet 
duygusu başkasına aidolan her şeye saygı ifa
de eder. Tecavüze uğrayan Devlettir, rejim-
dir^ 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Aslında Anayasa, mahiyeti ne olursa olsun, 

herhangi bir siyasî rejimin temel kanunu demek
tir. Demokratik anlayışa göre ise, Anayasa, 
hukuka bağlı demokratik bir siyasî rejimin te
mel yasasıdır. 

İnsan haklarına ve Anayasanın 'başlangı
cında belirtilen temel ilkelere dayanan millî, 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk Devletimi
zin hukukî yapısı, 1961 Anayasası ile kurul
muş b u 1 un m akt adı r. 

Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasa
da ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur 
ve ilkeler etrafında toplanma amacı güden 
Atatürk milliyetçiliği, bu Anayasanın temel 
ilkelerinin başında gelir. 

Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütün olduğu, Anayasada en açık 
ve kesin şekilde ifade edilmiştir 

Biz Yasama Organı olarak, iktidarı ve mu
halefeti ile, tek kelimeyle Devlet, olarak, Dev
letimize vücut veren millî hâkimiyet inancına 
dayalı hu demokratik Anayasayı, parla.niant.er 
demokratik rejimi, Türk Devleti yaşadıkça ya
şatmaya, mecburuz. Bu bizim en kutsal görevi-
mizıdir. Anayasa 'Mahkemesi bir kararında, 
Anayasamızın, demokratik Cumhuriyeti öngö
ren siyasî rejimin temel kanunu olduğunu be
lirttikten sonra, temel kanunun komünizmi red
dettiğine dair evvelki izahatımıza ışık tuttu
ğunu görmekteyiz. Anayasamızın 11 nci madde
sinin, tadilinden önce dâhi, Anayasa Mahke
mesinin madde hakkındaki anlayışı bu suretle 
tespit edilmişti. 

Millî hâkimiyet inancına dayalı bir demok
ratik Anayasaya rağmen, geçen 10 yıl boyun
ca, hak ve hürriyetlerin hür demokratik rejimi 
tahrip amaeiiylle kötüye kullanıldığına şahit ol
duk. Anayasalar ve Anayasaya dayalı diğer hu
kukî mevzuatın toplum düzenini tek başına 
sağlayamayacağı, kanunların, -onları uygulama 
iradesindeki kudrete göre hâkini olacağı ma
lûmdur. 

'1961'den huyana geçen zaman içinde duyu
lan ihtiyaçlarla, (büyük ölçüde uygulama ve yo
rumlama hatalarından doğan .boşluklar, Ana
yasada bazı değişiklikleri zarurî kılmıştır. Kay
nağını vatandaşların hür iradelerinden alan 
meclislerin, Anayasadaki şartlar dâhilinde Ana-
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yasa değişikliği yapması dışında bir çözüm yo
lu düşünülemez. İşte bu hukukî esaslara uygun 
olarak Anayasada bazı değişiklikler yapılmış
tır. Bu değişikliklerin zarurî sebeplerini bura
da sayıp dökerek esasen çok fazla işgal ettiğim 
Genel Kurulunuzu yoracak değilim. 'Ancak siz
lerden. Partilerüstü îik Hükümetin Başkanı 
Sayın Erimin Mayıs, Haziran, Temmuz J971 
tarihi eıtinde TIilTAle yaptığı konuşmalarını 
muhtevi kitabı okumanızı istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Yalnız demokratik rejimi değil, Türk Mille
tinin ve vatanının, Türkiye Cu'mlıuriyetinin be
kâsını da tehdit eden tehlikeler,. özellikle 12 
M art't atı sonra gözönüne serilmişti. Bu tehli-
kendn giderilmesi ve tehlikeyi doğrudan mih
rakların etkisiz hale getirilmesi için alınması 
gereken tedbirlerin başında hukukî tedbirleri 
düşünmek, hukuk devleti olmanın bir gereği 
olduğunda hiç şüphe yoktur. 

Anarşi ortamının yaradılışı. Devlete karşı 
ihtilâl teşebbüslerime girişilmiş olması gibi se
beplerle memleketimizi, millî birlik ve bütün
lüğümüzü, hür demokratik rejimimizi ve bü
yük Türk Milletinin huzur ve saadetini tehdit 
eden tehlikeli bir ortamı yaratabilecek şarfla-
ı ii gözönüne alarak: Anayasada değişiklik .ya
pılması sırasında, uzun yıllar Türkiye'de kal
inis ve Türk vatandaşlığını kabul ederek, bun
dan dolayı müf tehir olduğunu söyleyen Berlin 
Üniversitesi Profesörlerinden Ernest Hirş ya
pılan Anayasa, değişiklikleriyle demokrasinin 
korunduğunu müdellel ve ilmî bir .şekilde or
taya koyarken, hem Anayasa değişikliğine oy-
lariyıe iştirak edenler, hem de bu değişiklikle
rin hürriyetleri kısıtladığını iddia edenler var
dı. Bir zihniyeti belirtebilmem için, Aııaysanm 
11 nci maddesinin son tadilinden bahsetmeme 
izninizi istirham ederim. Türk Ceza Kanununda 
mevcut hükümler, nitelikleri Anayasada belir
tilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadı 
ile hareket edenleri en ağır cezalarla cezalan
dırmaya yeterli idi. Fakat, mutlaka yeni za
ruretle 11 nci maddeye yeni fıkralar eklendi. 
Artık bundan sonra, Anayasada yazılı hak ye 
hürriyetlerin, din ırk ve sınıf kavgası yarat
ma. yolunda kullanılamayacağı yeni bir teyide 
kavuşuyordu. 
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Millet Meclisinde bu maddeyi istemeyen
ler .mi vardı? Onu Parlamanto kürsüsünden 
tenkit etmenin, seçim öncesi düşüne e je itini. açı
ğa vurmak elemek olduğunu biliyorlardı da, 
ibmmıı bir süre da'ha açıkça nevan edilmemesi
ni mi tercüı ediyorlardı?.. Sebep ne olursa ol
sun, Komisyona, geri alınma başarın gösterildi. 
O zaman, .11 nci maddenin Senatomuza intikâl 
eden şeklinin eskisinden farklı olmadığı, din, 
ırk ve sınıf kavgalarının yine yasak olduğu, 
Meclis Genel Kuruluna çeşitli partilerin ha
tipleri tarafından temin edildi ve bu madde 
köyl.eee çıktı. Fakat parti yönetiminden o gün
lük uzaklaştırılmış olan bugünkü liderlerden 
biri, 'bir dergiye deılıal bir beyanat vererek, 
Anayasanın ve demokrasinin kurtulduğunu, 
yoksa 11 nci maddenin Hükümet, Meclis ve 
Anayasa Komisyonu taıalından benimsenen ilk 
şekli ile Anayasayı ve demokrasiyi yıkmış ola
cağını açıkça iddia etti. 

Neydi aradaki fark? Bu fark büyük, mithiş 
kelimeleriyle bile ifade edilememek gerek. Zira, 
bir taraf «Eski şekil ile yeni şekil aynı şeyi 
sağlıyor.» diyor; fakat bir ekip başı çıkıp «Ha-
yiii% bunlardan birincisi Anayasayı ve demok
rasiyi yıkacaktı, yeni şekil din. sınıf ve ıık kav
gasına kapıları açık tutuyor.» diyebiliyordu. 
Bunların hangisi doğrudur? Anayasanın 11 nci 
maddesinin son fıkrasında «Bu hükümlere ay
kırı eylem ve davranışların cezası kanunda 
gösterilir.» deniliyor. 

Şu hakle, ı '̂k. din ve •sınıf kav g/ası .1.1 nci 
madde ile serbest bırakılıyor ise mevcut ceza 
hükümle)inde de değişiklik yapmak ve 'bu kav
gaları, ancak Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
in aksa eliyle yapanları cezalandıracak yeni hü
kümler gerekecekti. İşte bugün yapılmak iste
nen budur. 

Sözlerimizin başında seçim beyannamelerinin 
siyasî bir taahhüdolduğunu beyan ederken, bu
na aklanan, kandırılan seçmenin bu oyulan 
takibetmesine im ıık ân olmadığını belirtmek is
temiştik. O tarihte Yankı Dergisine beyanat 
vererek sınıf kavgalarının serbest bırakılmasın
dan duyduğu sevinci anlatan lider. «Faraziye 
olarak söylüyorum» «Türkiye'de var olan bir 
durum diye söylemiyorum, faraziye olarak 
söylüyorum.» diye birer sihirli cümlecik uydu
rarak ırk kavgasının da, sınıf kavgasının da 
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meşruiyetini savunmasını bildiği gibi, «Bu kav
gaları 'eylem haline getirerek dövüşecek olarr-
lar da kendisi kadar zeki okluklarını göstere
cekler ve (Biz çok mesuduz, biz hic bir haksız
lık yapılmıyor, fakat biz Anayasada nitelikleri 
yazılı Türkiye Cumhuriyetini istemiyoruz; Bir
leşik Arap Cumhuriyetlerine girmek, Barza-
ııi'ye katılmak yahut Sovyet olmak istiyoruz)» 
diyerek değil, tersine olarak «Yaşasın 27 Mayıs 
Anayasasının getirdiği Cumhuriyet.» diye sö
ze başlamayı akıl edeceklerdir. O zaman, her 
renkteki bayrağı rahat rahat açarak bu mille
tin mustarip bağrında bir iç kavga meşru ola
caktır öyle mi?.. 

Atatürk, imtiyazsız, sınıfsız bir milletiz de
miş. Türk Milletini sınıflara bölerek kavgayı 
'kışkırtanların maksatları 'bugün meydana çık
mıştır. Atatürkçülüğü kimseye bırakmayanlar, 
sınıf kavgasını da kurtarmak için urk ve din 
kavgasına bile rıza gösteriyorlar. 

Leninizmin ve Komünizmin tanrısı olan 
(Marks, temel felsefesi alarak sınıf kavgasını al
ınış. Tarih, sınıflar arasındaki kavganın bir 
'hikâyesinden ibarettir; diyor ve uygulamada
ki başarısını da bu kavgaya bağlıyor. Ta ki, bu 
sınıflardan biri proletarya, bir diktatörlük kur
sun. «Anayasamız komünizme kapalıdır.» diye 
söze başladığı halde, sınıf kavgasını önleyen 
teyit hükümlerini ortadan kaldırmakla hayranı 
edenlerin maksadı bugün daha iyi anlaşılmış
tır. Getirdikleri tasarının maddeleri arasına 
gö'Zİediklerini halkın siyasî tercihinin bir ay
nası olan seçim beyannamelerinde Anayasanın 
tespit ettiği rejimden yana olduklarını söyle
melerine rağmen, burada da açığa vurmadılar 
ama, vaktiyle Anayasa maddelerine verdikle
ri mâna, siyasî tarih için yakın denecek bir 
zamanda turnusolün rengi gibi meydana çık
tı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ancak ihtilâl hükümetleri kurmak istedik

leri yeni düzenin hukukunu yaratırlar. Büyük 
İtalyan cezacısı Mançini'nin dediği gibi, muvaf
fak olan hükmeder. Seçimle işbaşuna gelen ik
tidarlar ve diğer Anayasa organları kendiıleri-
ne tanınan yetki alam içinde var olmalarının 
nedenini sağlayan Anayasa düzenini korumakla 
görevli olduklarını unutamazlar, bu fonksiyon
larını bir yana bırakamazlar. 
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İktidarların amacı ve eylemlerinin şaşmaz 
ölçüsü (Kamu yararı) dır; Toplumun «Hayrı
na», «İyiliğine» çalışmak beır iktidarın amacr-' 
'dıii', şaşmaz fonksiyonu ise, millî menfaati ger
çekleştirmedir. 

İktidara sahip olmuş çoğunluk partileri ve 
topyekûn Parlâmento, aklına gelen tasarrufu 
yapmaya veya kendine verilen yetkiyi dilediği 
gibi bir tasarrufa döndürmeye yetkili 'değildir. 
Anayasa ve kamu hukuku kamu tasarrufları ile 
sınırlıdır. Siyasî iktidar nitelikleri Anayasada 
belirtilmiş Cumhuriyeti gaye edinerek, bütün 
fonksiyonları ile onu kurmak, diğer bir deyiş
le, Anayasamızın temelini teşkil eden siyasî 
ve sosyal prensipleri kamu yararına uy!gun ola
rak tahakkuk ettirmekle yükümlüdür. 

Hiçıbir tasarruf, Cumhuriyetimizin nitelik
lerinden olan (Millî), demokratik, layilk, insan 
haklarına ve hürrayetlerine saygılı1 sosyal hukuk 
/devleti ilkesine aykırı olamaz. Milleti parça
layan, yurdu bölge bölge ayıran, hukuk kural
larınla saygılı) olmayan kanunlar ve bu arada bu 
nitelikteki Mr af kanununu çıkarmaya yetki
miz yoktur. Maziyi unuturken Anayasaya ha
kim rejim prensiplerini gözönünde tutmaya 
mecburuz, İktidara geçen parti, programında
ki esaslar ne olursa olsun bunları gerçekleştir
mekle ödevlidir. 

^Yasama organını bağlayan kuralların İlasın
da kamu hukukunun esasını teşkil eden (Müş
terek iyiliği sağlamak ve fazilet) prensibi ge
lir. 

iMlilleitin 'bir tek zümresini topluma hâkim 
kılmak için veya vatanın menfaat ve yararına 
değil de, zararına olan kamu tasarrufları ve ya
slama organıı tasarrufları bu kurallara tama
men zıt düşer. 

Topyekûn kamu tasarruflarının kamu hu
kuku ölçüsü, vatanseverlik ve fazilet esasları 
ile bağdaşır olmalıdır. 

Millete huzur değil tehlike, yarar değil za
rar getireceği önceden görülen hiçbir tasarruf 
hukukî olamaz. 

Anayasal rejimimizi, Devletimizin bekâsı
nı sağlayan, komünizmin hazırlık hareketleri
ni yasaklayan 141 - 142 nciCeza Kanunu mad
delerine ters mana vererek bunları affın içine 
almak, birkaç bin komünist ve anarşistin çığ 
gi'bi büyümesine ve devletimiz için amansız bir 
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düşman grupun güçlenmesinle sebep olur. Ka1-
ııundan korkan ve çekinen mütereddit kişilere 
de eyleme katılma cesaretini verir 'ki, bu en bü
yük sosyal ve siyasî tehlikedir. 

'Siyasî iktidar daha geniş bir af isterken, 
muhalefetin buna karşı çıkmasının ı«Dünyanın 
hiçbir yerinde görülmeyen bir acaiplik teşkil et
tiği» iddiacılarını da cevaplandırmak isteriz. 

(Muhterem arkadaşlarım; 
Çok partili rejimlerde, siyasî muhalefet aynı 

zamanda, kamu yararına, toplumun hayrına, ne
damet duygusunun tespiti halinde bir affın ger
çekleştirilmesinin kontrolünü sağlamak üzere 
kurulmuş, Anayasa ile korunan hukukî bir mü
essesedir. Biz muhalefet olarak bu ulvî vazife
mizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Demirperde 
dışı bütün memleketlerde muhalefet, demokra
tik siyasî hayatın vazjgeçilmez unsuru olarak 
murakebe (görevini yapar. 

Acaipliği bu görevin yerine getirilmesinde 
değil, memleketten uzun süre gaybubeti sırasın
da nasıl bir eğitime tabi tutulduğunu ve Derviş 
Vahdeti'ye taş çıkartan davranışları ile belli 
eden kişilerin sözlerinde aramak lâzımdır. 

Adalet Partisinin istikbali hakkındaki be
yanlar ise, kehanetin de ötesinde ham bir hayal
dir. Türk halkı, meşhur bir komünist planı olan 
ve adına «Ufalayıp yemek» denilen salam takti
ğine vasıta olanların sözlerine bir daha aldan-
mayacaktır. Bugün 141 - 142 nci maddelerin af
fın şümulü dışında kalmasından dolayı hiddete 
kapılanları Türk Milleti takip etmekte, bu top
lumsal huzursuzluk amillerini hangi sebeplerle 
kendi partilerinin himaye saçakları altına alma
ya çalıştıklarını tespit etmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Kanun teklifinde Başbakan, bakanların ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin af dışı kal
malarını çok değerli bir örnek olarak takdirle 
karşılıyoruz. Filhakika af, bir bakıma şefkat ve 
atifet müessesesi, modern ceza hukukunun kabu
lüne göre de geçmişi unutma yetkisidir. Fakat, 
ne suretle kabul edilirse edilsin, muhakkak olan 
şudur ki, af, hiçbir zaman yetkiye sahip yasa
ma organının kendisini temiz çıkarma müessese
si değildir ve olmamalıdır. 

Uzunca bir zaman yürütme sorumluluğunu 
yüklenmiş olan kişilerin kendisinden sonra ge
len hükümetlerin bütün araştırmalarına rağmen 

çok dürüst ve Türk Milletine lâyık olarak ça
lıştıkları sabit olsa bile, bir fazilet rejimi olan 
demokrasimizin bu hasleti ile yaşayabilmesi için 
onların affın şümulü dışında kalmasını ızarurî 
görmekteyiz. Kanun teklifinin görüşülmesinde, 
komisyonlardan itibaren koalisyon partilerine 
mensup birçok konuşmacının' söze başlarken ve
ya fırsat getirip; memleketi bir anarşi ortamına 
atan eylemlerin kusurunu 12 Mart öncesi iktida
rına yüklemeye çalıştıkları sık sık görülmüştür. 

Politikada rakip partileri hırpalamaya çalış
mak bir ölçüde olanaktır. Fakat ; bu bir ölçüde. 
Her türlü insafı çiğneyereik, her sözün başında 
bir defa Adalet Partisine yüklenmek, nihayet bi
zi de bazı gerçekleri hem de pek yakın gerçekle
ri hatırlatın ak zorunda bırakacaktır. Ben, bu 
notkta üzerinde tafsilatı ile duracak değilim. 12 
Mart hadisesi, meonleketi o noktaya getiren olay
lar, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılamalar 
sırasında gün ışığına çıkmıştır. Bu olayları tah
rik ve teşvik eden sözler ve yazılar kulakları
mızda ve hafızalarımızda hâlâ çınlamaktadır. 
Buıuları tekrar edereik vaktinizi almak istemem. 
Yalnız şu noktayı tekrar hatırlatmalıyım k i ; 
partiler dışı hükümet bu devletin mevcut Ana
yasa ile idare edilemeyeceğini söyledi. Tadil ta
sarılarını partilerin önüne koydu ve Anayasa 
değişikliği bu sebeple yapıldı. 

Bunlar öyle kesin delillerdir ki, artık 12 
Mart öncesi iktidarına sataşmayı fikir ve söz 
dürüstlüğüne sahip insanlar için yasaklamaya 
yeter. 

Fakat ; buna rağmen Başbakan ve bakanlar 
affın kapsamı dışında kalmalıdırlar ki, bütün 
Devlet arşivleri ellerinde bulunan siyasî iktidar 
ne varsa ortaya döksün veya söylenenlerin yer
siz birer suçlamadan ibaret olduğu bir daha an
laşılsın. Bunun rejimin bekası şartı olarak ka
bul ediyoruz ve diyoruz ki, müesseseler boş bi
rer kalıptan ibarettir. Bunlara ruh veren muh
teva kapandıran kişilerin hakseverlik sorumlu
luk duygularıdır. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak Başbakan 
ve bakanlarımızın yürütme ıgörevlerini millî men
faatleri sağlamak, Anayasa düzenini korumak 
ve toplumun hayrına kullandıklarına tam bir 
inanç, içinde bulunuyoruz. İşte bundan dolayıdır 

— 192 — 
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•ki, Komisyonumuzun bu tasarrufunu takdir edi
yor, bu değişiklikle teklifin daha iyi tanınır ha
le geldiğine inanıyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
muhterem arkadaşlarım; 

780 sayılı Af Kanununun görüşülmesi sıra
sında 163 ncü maddenin -4 ııcü fıkrasına temas 
eden suçların af f edilemeyeceği, hattâ hu affın 
Anayasadaki lâiklik ilkesine aykırı olduğu dü
şüncesinde olanların 'bugün tüm maddenin affın
da 'birleşmiş olduklarını görmekle memnuniyet 
duyuyoruz. Eski Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz 
dahi lâiklik prensibini kabul etmişti. Bu preıısi-
<bin vazıı ve en hassas takipçisi büyük kurtarıcı 
Atatürk idi, fakat Atatürk'ün zamanında çıkan 
2330 Sayılı Af Kanunu mümasil suçlan istisna 
'etmemişti. Esasen af, mahiyeti itibariyle bir fii
lin tasvibi Ve herhangi 'bir kaıumun tadili demek 
değildir. Tasvip, hoşgörmek gÜoi mefhumlarla af
fı, Anayasayı ve kanunu birbirine karıştırmamak 
lâzımdın'. Nazarımızda miting kürsüsüne başında 
sarık ve elinde haç'la çıkarak dini siyasete âlet 
'edenlerle, o sarığı yırtarak veya haç'ı kırarak din 
düşmanlığı güdenler arasında sömürme konusun
da hiçbir fark yoktur. Din sömürücüleri ile din 
düşmanlığını aynı şekilde bir politika istismar va
sıtası yapan hissiyat simsarlarına at koşturacak 
'meydanlar açmamaya da çok dikkat etmemiz lâ
zım gelir. 163 ncü maddeye ait af ölçüsünü en 
sivri İddialardan birini tercih sureti ile değil, hu
kukî ve ımemTeket 'gerçeklerini gözöııünde tutarak 
kurmalıyız. 'Bu temenniden sonra, İJU konunun 
'bazı özelliklerine değineceğim. 

Komisyonumuzun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerini bu maddenin ve genellikle affın dı
şında lutması suretiyle kısmî genel affı tercih et
tiği ve bu yola -girmekle yerinde hareket ettiğini 
teslim etmek lâzımdır. Bazı hal'erde kanun koyu
cu lâyık görmediği kimseleri affın haricinde bı
rakabilmektedir. Aftan istifade edemeyen bu gi-
ıbi kimseler de, aslında affedilen suçlardan biri
sini işlemişlerdir. Fakat yasama organı bunların 
affın haricinde kalmasını daha uygun görebilir. 

Unutmamak lâzımdır ki, genel af siyasî bir ta
sarruftur. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
muayyen (bir statüye ve bu vasıfları itibariyle de 
diğer suçlulardan ayrı bir kategoriye dahildir. 
Bu sebeple, yasama organı üyelerinin affm şümu
lü dışında kalmaları, ne affın umumilik, gayri-

şahsilik g'İbi özelliklerine ve ne de kanun önünde 
eşitlik prensibine aykırı düşmez. Bu nedenle, ge
nel affı (bahşeden siyasî organ olarak kamu fay
dası yönünden zarurî olarak konan bu tahdidin 
aynen kalmasını şu sebeplerle rica ediyoruz. 

Ceza Hukuku Profesörü Dönmezer'in dediği 
gibi, (bizatihi din ve vicdan hürriyetini muhafa
zaya matuf olan 163 ncü maddenin bol bir tat
bikata mevzu teşkil ettiği söylenemez. Nitekim 
Adalet Bakanı da - Meclis Umumî Heyetinde 
kendilerini bu haki nidan dinleyemedim - Komis
yonda, fbu maddeyi ihlâlden dolayı halen cezaev
lerinde hulunanların adedini bildirirken bu dü
şünceye ve görüşe hak verdi. 

Yine 'Sayın Dönmezer'e göre; bir memlekette 
büyük halk kitleleri kanun kaidelerini, kanun
ları okuyarak öğrenemez. Ceza davalarının halk 
üzerinde pedagojik ve aydınlatıcı görevi küçüm
senmemelidir. Profesörün sözü burada bitiyor. 

Şükretmeliyiz ki, maddenin suçlusu azdır. 163 
ncü maddenin dinî telkinleri yasaklamadığı, ah
lâkî ve insanî gayelerle dinî telkinlerde bulunma
nın her zaman kalbil ve hattâ lâzım olduğu bir 
gerçektir. Türk kanun vazıı dinî propaganda 
ve telkinin inkılâp nizamımız aleyhine işlemesini 
önlemek istemektedir. Şu hale göre, gayeleri dinî, 
ahlâkî ve insanî telkinde bulunmak, Müslüman
lığın icaibatını yerine getirmek olan bazı kimse
lerin fikrî seviyeleri ve Ceza Hukuku Profesö
rünün yukarıda naklettiğimiz gerçeği ifade eden 
heyanları dolayısıyle suç. kastı bulunmayanların 
hapislerde yatarken, üstün üniversiteler, üstün 
insanlar yetiştirinnişçesine kendisine en üstün 
'Müslüman vehmin'e kaptırmak \*eya böyle görün
mek isteyen bazı kişilerin dinî propaganda yolu 
ile inkılâp nizamlarımızı tahrip eder konuşmalar 
yaptıkları halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
hatta Bakanlar Kurulu üyesi olmaları hukuk vic
danını rencide edecek hir vakıadır. 

Şeriatçılık, din istismarı, dini bozuk düzene 
örtü olarak kullanma suçtur ve her türlü istis
mar günahtır. Günahın tahlili lâik (bir Anayasa
nın kurduğu Parlamentonun konusu değildir. As
lında din, insanlığın o kadar vazgeçemeyeceği 
bir şeydir ki, komünizm bile tutunabilmek için 
ona sarılıyor. Son emirlere göre de 'birbirlerine 
sarılıyorlar. Lâkin bir Anayasa müessesesi olan 
siyasî partiler mensupları ise halkın dinî inanç
larını kendi saltanatlarının desteği olarak tar
tışma konusu yapamazlar. 
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Profesör Bülent Daver «Lâiklik» adlı kita 
bmda Türkiyemizin gecen asırlarda geçirmiş ol
duğu tecrübeler re din ile siyaset arasında kesin 
ibir hattı faslın teessüsünü zarurî kılmıştır. Bu
nunla heraber nedendir bilinmez, seçim propa
gandalarında bu suç çok kere işlendiği halde ka
mu davası açılamam aktadır. Burası yanlış. Ka
mu davası, teşriî masuniyet zırhı itibariyle açıla
mamaktadır. Atfediyor; Faruk Erenvin pek hak
lı olarak söylediği gibi, lâiklik politikanın ilk ka
demesinde başlamalıdır. Aksi takdirde, siyasî te
şekküller, yerine getirilmesi imkânsız taahhütle
re girişmiş olurlar.» diyor. Profesöre hak ver
memek mümkün değildir. 

Anayasanın 9 nen maddeni muvacehesinde 
saltanatın, hilâfetin ihyası mümkün değildir. Bu
na rağmen, halka 'karşı 'bu taahhütlerde b ulunu-
laibilmektedir. 

IMillct Meclisinde hakkında 40'a yakın dosya 
olan, daha 'bir o kadarı kadar d-9 derdest bulun
ması pek muhtemel olan kimselerin üstün siyasî 
mevkilerde bulunurken, durumları belli olan bazı 
kişilerin tecziye edilmesi hukuk prensiplerine ve 
kamu vicdanına aykırıdır. Türk politika haya
tında, bilhassa yasama dokunulmazlığı zırhına 
bürünerek dinin inkılâplarımız aleyhine kullanıl
ması, siyasî partilerimizle birlikte memleketi de 
•bir çıkmaza götürebilir. Samimî Müsliimanlann 
dinî duygularını kendi hırs ve emellerine örtü 
olarak kullanmak eylemi, Marx veya Lenin'in 
«Din milletlerin afyonudur.» formülünün bir 
çevirisidir. Türk toplumunun bitmez, tükenmez 
çilelerinin artık açıklığa kavuşması lâzımdır. 
Bunlara engel olmamız zaruridir. 

Onun içindir ki, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin hu affın dışında kalması zaruri
dir. Aksi halde, Devlet hizmetinde olanların ken
dilerinde bulunması gereken bazı faziletlerin nok
sanlıklarını izale için af hakkını kullandıkları 
töhmetinden hiçbir Parlamento kendisini kurta
ramaz. öte yandan, halkı demokratik sisteme 
eğitecek, yetiştirecek partilerdir. Bir gerçektir 
ki, hürriyetler 'bir küldür, ahlâk, yaşama seviye
si ve idrakin muhassalası olarak gerçekleşen ve 
kendi şartlarına uygun hayat nizamını kuran 
•maddî ve manevî hizmetlerin tertibidir. 

Muhatabımız olan halk kitlesini bu nimetler
den istifade edebilecek seviyeye ulaştırmak par
tilerin vazifesidir. îstipdadı ve gerçeğe aykırı ko-
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nıışmayı idare sanatı halinde benimseyenler, ceha
leti samimî olarak ortadan kaldıracak yerde, onu 
körüklerlerse, tozpembe ümitlerle başlanan ve 
milletin ümidini ardına takmış hareketlerin sim
siyah neticelerle iflâsını görmemiz uzak olamaz. 
Parti idarecilerimizin, politikacılarımızın memle
ket ve rejimin yıkılması pahasına da olsa seçile
bilmeleri yerine, parlamenter demokrasi yolunda 
halkı eğitici davranışlarda bulunmalarına imkân 
sağlamaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerimizin izah ettiğimiz sebeplerden dolayı bu 
genel affın dışında kalmalarını çok yerinde bu
luruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunmaktayım : 
1972 Şubat ayında Başbakanlık bütçesini Gru

pimi adına eleştirirken, bir partinin genel 
sekreteri görevinden ayrılırken 12 Mart ha
reketinin kendisine karşı olduğunu ilân etti. Bu 
sözün söyleniş maksadının gerisindeki şuuraltı 
saiki ve zevahirin arkasındaki gerçeği yansıtma 
değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır, de
miştim. O zaman parti lideri olan merhum İnönü' 
nün partisi içinde cereyan eden hadiseler hakkın
da şikâyetlerini şu sözlerle zabtı!ara intikal •et
tirmiştik. Bir partinin tarihî lideri bir İstanbul 
gazetesi ile yaptığı uzun konuşmada aynen ^öyle 
diyor: «Ne çeşit ha ski yapıyor? Aklın alacağı şey 
değil. Dev Genç teşkilâtı lâğvolundu. Ne mari
fetler yapacağı belli değildi. Bunları harıl harıl 
partiye kaydetmeye çalışıyorlar ve onları militan 
olarak il başkanları kullanıyorlar. Bilhassa Anka
ra ilinde bunlardan çok şikâyet ettim.» Merhum 
liderin sözleri bunlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İnönü' 
yü yatağından kaldırma lütfen. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sonra 
biz çok şeyler kaldırırız. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Devamla) — Lâğvedilen Dev - Genç teşkilâtının 
mensuplarını harıl harıl partiye- kaydedip... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Siva^ — Millet din
ledi, 1973'te notu aldınız... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Bir 
şey mi söylediniz efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Devam etsin. 
BAŞKAN — Devam edecek tabiî... Buyurun 

efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA IVERF.F KAYALAR j 
(Devamla) — Lağvedilen Dev - Genç 'teşkilâtı
nın mensuplarını harıl harıl partiye kaydedip mi- I 
litan olarak kullandıkları bilinen 'bir gerçektir. 
Bunları secim sırasında Türkiye'nin her tarafın
da 'gördük. Biz merhum lideri bu sözlerinden, 'ger
çeği dile getiren ibu 'beyanlarından sonraki düşün
celerimizi iki yıldan fazla 'bir zurnan evvel Cum
huriyet Senatosu zabıtlarına şu suretle geçirtmiş
tik. Kendi partisinin ne yaptığını bilemediği 
ekiibi mahkeme kararı ile kaldırılmış bulunan 
Dev - Genç'ten takip dışı kalmış olanları harıl 
harıl partiye kaydediyor ve bu gençleri kendisi- I 
ne, yani liderine karşı kullanıyor. Bu Dev - Genç' 
çilerin en büyük 'emellerinin bugün neticeleri I 
görülmeye başlayan yeni ve yoğnn çabaların bir 
noktada toplandığı açıkça bellidir. Her şeyden 
önce normal askerî mahkemelerin kararlarının 
İnfazını önlemek. Bu yolda kendilerine kim yar
dım edebilecekse ona her türlü hizmete hazır ol
maları şaşılacak bir ihtimal olmaz. Yeni demar-
şm saiki ile bu ihtimali kazanmaktadır. 3 Şubat 
1973 tarihli zaibıtlardaki sözlerimiz bunlar. Dev -
Genc'e kim yardım etti? Dışarda kalmış 'militan- I 
lar kime nasıl yardım etti? Ve hangi hizmetle
re hazır oldular"? Ve ne gibi yardımlarda bulun
dular? Bunların hepsi 'milletin gözleri önünde ce
reyan etti. Evvelce söylenmiş olan sözlerin ger
çeği yansıtma değeri bugün çok daha iyi anlaşıl
maktadır. 

141 ve 142 nci maddeler tekliften çıkarıldığı 
zaman bu Af Kanunu teklifinin tanmmıyacak 
bale gelmesinin sebebi de yine Türk kamuoyunun I 
takdirlerine sunuyorum. i 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Genç bir hukukçumuz doktora tezi olarak yaz- I 

dığı, takdir ile karşılanan kitabında, her af kanu
nuna ait gerekçede bunun .hangi sebeplerle çıka- I 
rıldığmı gösteren ifadelere raslamak mümkündür. I 
Fakat bunların çoğu kanunun çıkmasına esas teş
kil eden gerçek sebepleri aksettirmemektedir, de
mektedir. Yerli, yersiz affa lâyık olanı, olmayanı 
•ayırmadan yapılan aflarda geniş surette zarar- İ 
lar doğmuştur. Siyasî partiler genel af teklifini 
seçim öncesi hizmetliler için iktidarı elinde tuta
bilmenin bir vasıtası olarak •kullanmamalıdırlar. 
Cumhuriyet Senatosuna niyabeten vazife gören 
Komisyonumuzun getirdiği af teklifini süratle ka
nunlaştıralım. Binlerce kader kurbanını biran ! 

I önce hürriyetlerine kavuşturalım. Zamanı ve şart
ları 'gelince geride kalanların da hürriyetlerine 

I re haklarına kavuşmaları için elbet gerekli teşeb
büsler yapılmalıdır. Fakat bugün yekûnu çok 
kabarık olan mahkûmu ve kamuoyunu yakından 
ilgilendiren bir kanun karşısındayız. Uzun zaman 
sürüp giden yüksek tansiyon binlerce insanı de-

j mir parmaklıklar arasında bekletmenin ötesinde, 
memleketin huzurunda da kötü tesirler meydana 
getirmektedir. Geride kalanların rejime zararsız 
hale geldiklerinin Yasama Organı ve onun temsil 
ettiği Türk Halkına inandırıcı delillerle anlatıl
ması, uslanmaları ve nedamet duymaları halinde 
zaman İçinde tekrar ele alınmaları mümkündür. 

I Siyasî iktidarı uyarma görevimizi bir defa da
ha yaparak Yüce Senatoyu grupum adına en de
rin saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. Millî Bir
lik Grupu adına, 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ 
(Tabiî tiye) — ©ayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; Grupurr adına saygılar 

1 sunarım. 
Ben konuşmamı iki bölümde aslında sunaca-

I ğım. Bunlardan birincisi; Grup adına hazırla
dığım metni sunacağım. Ondan sonra burada, 
•gerçekleri ters yüz eden, bilim dışı, Türkiye deki 
gerçeklerin tümüyle tersi, olayları yalanlayan, 
ibizim de görüşlerimizi bu yolla ters göstermek is
teyen sayın sözcüye de gereken cevapları, yine 
aynı kaynaklara dayanarak sunacağım. 

I Bir rastlantı olarak kendisinin referans yap
tığı kitaplardan ben de referanslar almış bulunu
yorum. Sonra elbette benim, grupumuzun parti 
içi çatışmalarla da 'hiçbir işimiz yok. Amaçlarına 

I da katılmıyoruz. O bizim konumuz değil, ama so
mut olarak konuyu ele aldığımız zaman nelere 
dayanıyor, hangi amaçlara yöneliyor bunlara de-

I ğirame hakkımızı da lütfen Yüce Kurulunuz ba
ğışlasın. 

Sayın arkadaşlar; (bugün çok önemli, rejimi
miz ve siyasal düşün düzeyimi-; hakkında dünya-

I da da kanıtsal izlenimler yaratacak ve Türklüğün 
dünyada üstün saygınlık yaratmış yüce gelenek
leriyle uyumlu bir konuyu görüşmekteyiz. 

Ünlü düşünür Kanpenellâ da, mutlu bir gele
ceğin müjdecisi saydığı «Türkün hiç inanmadığı 
ve hatta beğenmediği inanç ve düşünce, kendis'i-

! nin gibi yaşama hakkı tanıdığı» inancını yara-
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râtan, La Martine de «Türke düşman olmak, in
sanlığa düşman olmaktır, Tanrı beni bundan ko
rusun.» dedirten tarihsel yüceliklerimizin yeni 
bir kanıtı olacak bir konudur Lu. Üstelik men
subu olmakla şeref duyduğu mm dinimizin de yü-
eelMerine yaraşan ve fakait 'ben. fcir politik amaç
la değil gerçek yönleri ile buna değineceğim. 
Böyle bir konudur... 

Konuya ilişkin kuramsal ve hu'kuksâl görüşle
rimizle yasaya ilişkin değerlendirmelerimizi sun
madan önce, Grupumuzun bunlarla ilg'ili temel 
inanç ve görüşlerine de ksıaca değinmek istiyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım; grupumuzun tutumu
na yön veren temel etken, genel affın, duygu
sal tutkulara yer vermeden, Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusunda ele alınarak, ileriye 
dönük toplumumuzun hakkı olan mutlu yarın
larını gerçekleştirecek, işbirliğine elverişli bir 
toplumsal dayanışma ve barış ortamının oluş
masına katkıda bulunma arzusudur. 

Bu tür uygar, barışçı ve sorunlarımıza çö
züm getirici ortamın yaratılmasında, baş etke
nin düşün özgürlüğü olduğu inancındayız. 

Herkesin, Anayasal sınırlar içinde düşün ve 
inançlarını serbestçe açıklaması ve karşı görüş
leri de hoşgörü içinde dinleyerek, oluşturulacak 
bir kamuoyunun seçimlere yansıyan sonuçları
na tüm bir saygı göstermesiyle ancak, erdendik 
rejimi fazilet rejimi olan demokrasi yaşayabilir. 

Bu bakımdan, düşün ve inanç özgürlüğünün 
kısıtlanmasını, demokrasiye en büyük düşman
lık, onun yaşam damarını, hayat damarını kes
mek anlamında" almakta ve böyle bir hakkın da 
kimsede bulunamayacğma inanmaktayız. O yüz
dendir ki, faşist, komünist ya da onlara benzer 
rejimlerle yönetilen ülkeler dışında, artık çok 
eskimiş ve çağdışı sayılan «düşün suçu» kur
banlarının bulunmadığı bir ülke ve bu tür hü
kümlerden arınmış bir yasal düzeni amaç edil
miş bulunmaktayız. 

Kapitalist Amerika'dan faşist İspanya'ya 
değin, en üst yargı organlarının suç saymadık
ları eylemlere girişmiş olanları, onların vitrin
lerinde sergilenen kitapları okuyan ya da dili
mize çevirenleri, hapislerde çürütmek isteyen 
eylemlerden, toplumumuzun arınması, uygar 

yaşam felsefemizin bir gereği ve hatta toplum
sal onur sorunumuzdur. 

Sayın arkadaşlarım, artık, «Benim dediğim
den başkasını söyleyen ya da savunduğum gö
rüşlerden başkasını savunanlar hapislerde çürü-
sün,» diyenlerin ve bozuk düzeni, düşünceleri 
baskılamakla, onu değiştirmek isteyenleri ha-
pisletrde çürütmekle ve toplumsal sorunlara 
çağdaş çözümleri önerenleri yaftalamakla yaşat
mak isteyenlerin etkisinde kalan bir toplum ol
maktan kurtulmak özlemi içindeyiz. Bu arada, 
türlü ideolojilerin Devlet gücünü kullanan bas
kı yöntemleri ile de, kaba kuvvet saldırıları ile 
de, silâh zoru ile de kabul ettirilmesi yöntemle
rine karşı ve düşüne yine düşünle karşılık veril
mesinden yana uygar bir davranıştan yana ol
duğumuzu belirtmek isteriz. 

Her türlü anarşi davranışlara, ulusumuzun 
yüce niteliklerine uymayan ve bütünlüğümüzü 
bozucu eyleme, özgürlük dışı rejimlerine, bas
kıya ve sömürüye karşıyız. 

Bu olumsuzlukların önlenmesi de, onların 
yaşayamayacağı bir siyasal iklimin oluşturul
ması ve onlara cesaret vermeyen yetenekli dü
rüst bir yönetimle ancak sağlanabilir. 

İşte; 27 Mayıs Anayasasının öngördüğü bu 
siyasal iklimin oluşmasında, bu genel affın bir 
katkıda bulunmasıyle, geçmişin tortuları, kır
gınlıkları, demokrasiye aykırılıkları temizlene
rek, asıl sorun olan, ivedi çözüm bekleyen so
run olan sosyo - ekonomik kalkınmada, verimli 
bir işbirliğinin sağlanacağı ıımudundayız. 

İçten dileğimiz, konunun amaç dışına itilme
den, bir iktidar - muhalefet çatışmasına araç 
edilmeden, evrensel ve ulusal kurallara uygun 
olarak ve beklenen amaçlara, uyumlu çözümle
re bağlanmasıdır. Bunda ne ölçüde başarılı ola
cağımızı bilemiyoruz. 

Bu temel görüş ve amaçlara uygun biçim
de ele alacağımız konuyu sekiz başlık altında 
sunacağız : 

1. Affın amacı, 
2. Genel af çıkarma zamanı, 
3. Aflarda ceza indirim sınırları, 
4. Aflarda eşitlik ve adalet ilkeleri, 
5. Aflardan öncelik, 
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6. Sınırlamalar ve af dışı bırakmalar, 
7. Görüşmekte olduğumuz yasanın kurallara 

ve Türkiye gerçeklerine uyum derecesi, 
8. Son bölüm. 
»Affın1 amacı : 
(Sayın arkadaşlarım, yeni hır devrimle Ata

türk'ün gösterdiği «çağdaş uygar Türkiye» ül
küsünü gerçekleşitrecek ileri bir Anayasal dü
zen kuruldu ve ona yaraşan sosyo - ekonomik 
düzene ilişkin temel ilkellerde yasalaşmıştı. 

(Türkiye'nin bu çağ değiştirme oluşmasında:, 
değişikliğe karşı olanların çağa ters düşen di
renişleri ve bunlara karşı olanlar içinde de, ki-
imi ölçüyü kaçıran davranışların arka arkaya 
yarattıkları bunalımlar döneminden çıkmaya 
çalışıyoruz. Bu yakın geçmişin anılarda bırak
tığı ve ancak üstün irade gücü ve sağduyu ile 
etkilerinden kurtulunabilecek mutsuz birikim
leri de az değildir. 

Bu durumda, toplumun son yılların Anaya-
sa'ya, rejime ve halkın yararlarına ters düşen 
davranışların etki ve birikimılerinden tümden 
arınması ivedi bir zorunluk haline gelmiştir. 

İşte, bugünkü affın baş amacı olan böyle bir 
'arınma ile : 

II, Geçmişteki ezilmelerin acılarını unut
mayı sağlamak ve ezme tutkularına, yer verme
yecek bir ortamı oluşturmak. 

'2. Eski h ast alıkların depr'eşmesiyle öç alma 
ya ela öç alacaklarla savaş tutkularına ve yeni 
bir Kerhelâ ayırımına son vererek, umutları ile
riye ve ortak ülkülere çevirmek. 

!3, 'Topluma kazandırıl abilecek herkese bu 
fırsatın, verilmesiyle Türk Ulus'unun tüm birey
lerini ileriye dönük 'bir dayanışma hallinde, iş^ 
birliğini engelleyen tüm duygusal engelleri kal
dırmak. Asıl gücün, huzur içinde bir birlikten 
doğmasını sağlamak., 

4, (Her yurttaşa, rejime, ülkeye ve ulusa 
karşı -borcunu yerine getirmede, içteniğini sa-
ımimiyotini göstermesi için, en geniş bir fırsat 
ve hoşgörü olanağı sağlamak. 

Belirttiğimiz amaçlara yönelik bir 'aftan du
yulan kimi kaygıların gereksizliğini de, bu kay
gıları özel amaçlar için sömürücü niyetleri açı
ğa çıkarmaya yarayacak birkaç hususu da 
yüksek değerlendirmenize sunmak isteriz. 
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Affına karşı çıkıldığı görülenlerin tüm sa
yısı, hapistekiler ve davaları sürdürülenlerin 
hepsi 3 ÖOO'den az olduğu halde, bunların Tür
kiye Cumhuriyeti için önemli 'bir tehlike sayıl-. 
ması Devlet gücünü küçümsemek olur. Türkiye 
Cumhuriyetinin böyle bir avuç insandan çeki
necek ölçüde güçsüz gösterilmesi onur kırıcıdır. 
Böyle 'bir albartmaılı kaygı ille Cumhuriyetin 5'0f 
nci yıldönümünde afların dayandığı temel ku
ralları zadelememeliyiz. Hele bu tür albartmalı 
sakıncaları ileri sürerek kimi organ, örgüt ve 
kişilerde kaygı yaratıcı girişimlerde bulunmak, 
rejimce kötülük etmekten başka bir yarar sağ
lamak. Kime kimi jurnal ediyorlar?.. 

Aslında «ya benim dediğim olur, ya da ben
den sonra tufan»' tutkusundakiierin bu tür kay
gılarına hiç bir sayduyulkınun kapılmayacağı 
kanısındayız. 

Türkiye Cumhuriyeti yetenekli yöneticiler 
elinde olduğu zam'an hiç ibir etkisi olmayan, 
hatta doğmasına bile fırsat (bulunamayacak 
kimi olayları bahane ederek, siyasal kanı ile 
düşünceleri yönünden birçok 'aydınların hapis
lerde tutulmasıdır asıl affın amacına aykırı ve 
kaygı yaratması gereken tutum. Tehlikeli olan 
budur.., 

Hele daha bir çok düşün ve yön değiştire
cek yaştaki delikanlıları, topluma kazandıracak 
yerde hapiste çürütmek, toplumun geleceğini 
ejok kötü yönde etkileyen hir davranış olur. 
Böyle bir tutum, dünyadaki saygınlığımızı ve 
rejim anlayışımız hakkındaki kanıları da gölge
ler ; r«(Siz körpe çocuklarınızdan öç alan bir ulus
sunuz» dedirtir. 

Bu, Uluslararası Basın Enstitüsünün bizi, 
ispanya ve Yunanistan gibi, çağ dışı rejimle
rin uygulandığı ülkelerle bir tutmasına da ge
rekçe sağlar. 

Affın, ortamı sosyalizme elverişli haile, geti
receği oysa Sıkıyönetim Mahkemesinin, Anaya
sanın; sosyalizme kapalı olduğuna ilişkin gö
rüşü de, affa karşı çıkmanın gizli bir niyetini, 
uydurma bir gerekçesini, kimi gerçekleri de ter
sine çevirerek açığa vurmaktadır. 

Gerçekten, Anayasa Mahkemesinin, Anaya
sanın demokratik sosyalizme açık olduğu kara
rı varken ve sosyalizmi de tehlike sayan hiçbir 
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demokrasi örneği gösterilemez iken; (elbette 
haklara, özgürlüklere saygılı çağdaş demokra
tik sosyalizmden söz ediyorum, yoksa, fırınlı, 
Sibiryalı sosyalizmden söz etmiyorum) böyle 
bir karar varken, böyle bir gerekçe ileri süre-
bilmeyi hayretle karşılamaktayız. Bu gibi gö
rüşlerin hizmet ettiği amaç da belli olduğundan 
etkilerinde kalmmiamak gerekir. 

Bu gerçekleri çok iyi bilen Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyelerinin aftan güdülen ama
cı gölgeleyecek hiçbir görüşe saygınlık göster
meden, onun geçmiş yaraları sancı, acıları 
unutturucu, kırgınlık ve öç alma tutkularını 
yatıştırıcı, insanları toplumla kazandırıcı, dış 
saygınlığımızı artırıcı, eğitici, yeni umutlar ya
ratıcı, toplumsal 'dayanışıma ve kardeşlik duy
gularına 'elverişli bir ortamı oluşturucu ve ge
lecek kuşaklara da ders alıcı amacına uyumlu 
bir davranışta bulunacakları ve geçmişin olum
suzluklarına yol açan düzen ve yasa değişik
liklerini de giderici çalbalarda ^bulunacakları 
umudunmayız. Bu suretle, kamu yararına işle
yen af kurumunu, kamu yararını her şeyin üs
tünde tutagelen Cumhuriyet Senatosunun en 
iyi biçimde değerlendireceğini umuyoruz. Cum
huriyet Senatosunun, bu dönemde çok önemli 
etkisi olacak bir örneği vermesi içten dileğimiz
dir. 

•Genel af çıkannia zamanı: 
Sayın arkadaşlarım, aflar genel olarak bir 

devrim, ya da büyük toplumsal olaylardan son
ra, yakın geçmişin birikimlerinden ve onların 
gelecekteki olumsuz etkilerinden toplumu arıt
mak için çıkarılır. 

Ağırlığı ve önceliği siyasal suçlara veren ge
nel aflar, başnedenleri toplumsal düzen bozuk
luğu ve ortamın elverişliliği olan âdi suçları da 
içerebilirler. 

Her büyük toplumsal olaydan sonra belli 
bir tarihten öncesi üstüne sünger eekerek, 
umutları geleceğe çevirmeye çalışılır. Politikacı
lara en yaraşır tutum da budur. 

Bugünkü Türkiye ise, Cumhuriyetin kurulu
şu gibi olağanüstü bir devrimin 50 nci yılında 
yakın geçmişin birçok olumsuz birikimlerinden 
toplumu arıtarak, yeni döneme umutla girme 
özlemi içinde olduğundan, genel affa susamış 
haldedir. 
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Ayrıca, da, tüm siyasal örgütler bir .genel 
af için söz vermişler, hapishaneler bile ziyaret 
edilerek yaygın bir umut yaratılmıştır. 

Yakın geçmişin uygulamalan ve hattâ yete
nekli çevrelerin de belirttikleri yargılama yön
temlerinin yarattığı olumsuz etkiler de genel af
fa ivedi bir gereklilik kazandırmıştır bugün. 
Ben bunu konuşurken, geçmiş bir eleştirme yap
mak zorunluluğunu duyuyorum. Yargı kararla
rını etkileme amacı kuşkusuz bunda aranamaz. 

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun 
bildirisindeki; (Herhalde, Türkiye'nin bütün 
hukukçularının toplandığı yer benden daha az 
hukuk bilmez) «Son yıllarda süre, biçim, mü
dafi ilişkileri arama ve savunma örgütlerini 
zedeleyici yasa değişiklikleriyle uygulama aykı
rılıkları, adaletin dağıtımını olumsuz yönde et
kileyen girişimler olarak saptanmıştır» sözleri, 
bu kanının yetkin bir kanıtıdır. 

Resmî ağızların sanıkları «kesin suçlu» di
ye tanıttığı, istihbarat raporlarının, hattâ kış
kırtıcı ajan ihbarlarının, Devlet radyolarından 
mahkeme kararlarında ancak kullanılabilecek 
deyiımlemelerle açıklanıp durduğu, işkence söy
lentilerinin yaygın olduğu, savcının saatlerce 
süren suçlamasına karşı, savunmaya yalnız 10 
dakikalık hak tanıyan ve çoğunluğun Türk Ce
za Yasasının 146/1 maddesine giremeyeceği, 
yine aynı mahkemelerle sonradan kararlara 
bağlanan mahkeme kararları ve sanığın babası
nın doğumundan önceki olayları iddianamelere 
sakınanın yerine, durduğu yargılamalar sonu
cu alman cezalara ilişkin kuşkuların silinmesi, 
bir af için önemli bir gerekçedir. Türk adaleti
nin arınması için de gereklidir. 

Af zamanı eleştirilirken, davaların görülmek
te olduğu Askerî Yar git ayda ki duruşmaların 
etkileneceğini ileri sürmek, söyleyenin bile 
inanamayacağı bir gerekçedir. Gerçekten bu ge
rekçe geçerli olsa, doğru olsa, hiçbir zaman af 
söz konusu edilemez ki... Çünkü, Türkiye'de 
tüm mahkemelerin paydos edileceği ve suç iş
lemelere mütareke verileceği, ara verileceği bir 
dönem olamayacağından, her zaman aftan söz 
edilse, mahkemelerde af edilecek türden suçla
ra bakıldığı ileri sürülerek önlenmesine çalışıla
bilir. Ne zaman affı getirseniz mahkemeler var
dır, davalar sürüyor... Bu gerekçeyi ileri süren-
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lerin kendi parti genel başkanlarının, savcıla
rın iddianamelerini Meclis kürsülerinden oku
nduklarını nasıl olur da sakıncalı saymazlar?... 

Böyle dayanıksız, zorlama gerekçelerle as
lında duygusal ve öznel (sübjektif) tutkular
la bir genel affı önlemeye ya da zamanını yan
lış göstermeye çalışmak, 50 nci yıla yaraşan 
bir davranış .sayılamaz. Af için en uygun tari
hin 29 Ekim olabilmesine karşılık, umulan za
manda çıkarılamaması yüzünden tarihin ileriye 
alınması üzerinde durulmasını da gereksiz gör
mekteyiz. Kimi suçların henüz taze olduğu ge
rekçesi ile aflarını amansız bulmak hukuk man
tığı ile tüm bir çelişki olur. Böyle bir görüş an
cak bu olaylardan rahatsız olanların duygula
rını 'okşamak gibi öznel ve yan tutucu bir eği
limi yansıtabilir. Yoksa affın suçun taze ya da 
bayatlığına göre çıkarılması düşünülemez, i ler 
ne zaman af çıkarılırsa taze suçlar ve bayatlar 
olacaktır. 

Aflarda ceza indirim sınırları: 
Sayın arkadaşlarım, afların üs sınırının sap

tanması hukuksal değil, siyasal bir karar oldu
ğuna göre bunu yapmak da kuşkusuz siyasal 
güçlere düşer. Aftan beklenen amaç, affın top
lumca istenmesi derecesi ve affın çıkarıldığı 
toplumsal yaşamdaki önemine göre saptanan 
bu sınırın bugünkü af için yüksek olması ge
rekir. 

Bugün büyük bunalım ve çalkantılardan 
sonra Cumhuriyetin 50 nci kuruluş yıldönümün
de yeni çalışmaya başlayan bir Meclis af için 
yıllar süren söz, umut hatta müjde vermeler
den sonra «Bütün bunlar bunun için miydi, ne 
umduk ne bekledik?» dedirtmeyecek, düş kırık
lığı yaratmayacak bir af çıkarmalıdır elbette. 
Bu sınırı saptarken suçluların Devlete verdiği 
zararları ölçü almak, afları yapanların kendile
rini Devletle özdeş saydıkları, aynı saydıkları 
diktatörlüklerle yönetilen ülkelerde de rastla
nan bir uygulamadır. 

Af sınırının bu kez 12 yıl olarak saptanma
sını yermek pek haklı olmasa bile birtakım suç
lular için sınırın çok indirilmiş bulunmasını 
üzüntüyle karşılıyor ve bunu genel afların ni
telikleriyle ve siniri amanın genel kural la.ny.le 
uyuşur sayamıyoruz. Aflar için bir üst sınır, 
bir indirim yapıldıktan sonra bir ayırım daha 
yaparak (İkinci bir aynım daha yaparak) suç-
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lulara, «Size bu indirimi çok görüyoruz. Sizin 
suçunuzu daha ağır saydığımız için ondan az in
dirim yapıyoruz veya sizi hiç de affa. lâyık gör
müyoruz.» demek, hukuka ve hatta yargı orga
nına beslenmesi gereken saygıyle bağdaşamaz. 
'Günkü suçların ağırlığı, nitelikleri ve etkileri 
yönünden gerekli görülen cezaları koymak; ce-
zia yasalarına ve bunları her hangi bir eyleme 
uygulamak da yargıçlara düşer. Böyle yapıla
rak verilen cezalara, sonradan yasama organla
rının kalkıp da, «Ey yasala.r ve ey yargıçlar, 
sizin yaptığınız yanlıştır. Yeter değildir. Bizi 
tatmin etmedi.» anlamında bir tutumla kimi 
suçlara yeniden cezalar koymaya kalkışmak ce
za yasalarını dolaylı biçimde değiştirmek gibi 
hukuk dışı bir eylem olur. Değiştirmek gerekir
se yolu bu değildir. Ceza yasası öne insiyledir. 
Yoksa, bu, ceza yasasını değiştirmektir; dolaylı 
yönde... 

Eylemlerin kötülük ölçüleri cezalarıyle be
lirlenir. Ölçü cezadır. Kötüydü 20 yıl verdi, çok 
az idi 5 yıl verdi... Çağlar boyu oluşan hukuk 
kuralları ve kanılann etkilerinde konulan ce
zalara göre sucun niteliği, işlendiği koşullar 
ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenler ve suç
lunun ahlaksal düşüklüğüne göre verilen ceza
ları yıl bakımından yeni bir ayırıma uğratmak, 
siyasal hesaplarla olabilir ancak. Sayın Kaya-
lar'ın buyurduğu gibi, aynı kaynaktan alıyo
rum ; Manzini'den, Sayın Erem'in de kitabından 
oysa politikanın 'adalete karışması bilginlcrce 
en sakıncalı sayılan tutumdur. Böyle bir tutum 
affın adaletini ve eşitlik ilkelerini zedeler ve sa
hiplerine saygınlığı yitirir. 

Biz burada ne yeniden ceza yasası yapıyor ne 
yeni bir adalet anlayışı yaratmaya çalışıyor ve 
ne de bir mahkeme görevi yapıyoraz. Daha ön
ce yapılarak verilmiş olan cezalardan 12 yıl in
diriyoruz. Görevimiz, bu görevimizi şaşırmaya
lım. Bu indirimi indî bir kararla şu suça bu ka
dar öbürüne şu kadar tartışmasına dönüştür
mek, adaleti pazarlık konusu yapmak olur. Bu 
kadar yüce bir duyguyu pazarlığa konu etmek 
olur. 

Aflarda. adalete saygının birinci gereği ce
za ölçüsünü esas almaktır. Geçmişte yeterli gö
rülen bu ceza ölçüsünü yeni adlî örgütlerin ku-

j rulduğu, güvenlik mahkem el erinin işlediği bir 
* dönemde bile yeter saymamak ve geleceğin sa-
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kiııealarım önleme gerekçesiyle bozmak huku
ku ve adaleti temelinden zedeler ve Türkiye'
nin geleceğini 'bugünden daha geri saymak gibi 
gurur incitici bir duygunun ancak sonucu ola
bilir. Bu temel ilkeden bir ahlâk düşüklüğünün 
de kanıtları olan yüz kızartıcı suçlarda, ceza 
indirimi yönünden de değil yine ceza indirimi 
eşit kalmak koşulu ile salt, affın kişiyi tümden 
arıtarak Devletin en yüce görevlerine bir kez 
daha geçmesini önlemesi yönünden ayrılım ya
pılabilir. Bu gibilere, «Cezalarınızı eşitlik için
de herkes gibi kaldırıyoruz, indiriyoruz; ama 
siz öyle bir ahlâk sahibisiniz ki, size bir kez da
ha o yüce görevlerin yolunu açamayız.» denile
bilir. İşte bu ahlâka da saygılı, mantığa da say
gılı bir davranış olur. Yani, hırsız dolandırıcı 
hapisten çıksın; ama bu ahlâk düşüklükleri ile 
Devletin saygın yerlerine geçip oturamasınlar. 
Bugünkü yasada buna ilişkin hükmü biz de be-
nims emekteyiz. 

Aflarda bir genel ayırım da adi ve siyasal 
suçlar arasında yapılır. Hukuk bilginleri genel 
olarak adil suçların affına karşıdırlar. Aslında 
bu doğrudur da. Bunu biz burada yıllarca sa
vunduk. Çünkü, bunda cezalanan, eylemden za-
,rar gören kişiler olduğu halde affı Devlet yap
maktadır; yani ceza gören başka, zarar gören 
'başka, affı ya-pan başkası dır; fakat hiç bir hu
kuk bilgini şimdiye değin «siyasal af olmamalı
dır» dememiştir. Hiç bir hukuk bilgisini bugüne 
değin «af yasalarında siyaısal değil, adi suçlara 
öncelik verilsin» dememiştir. Oysa bugün biz bu 
ilkenin tümden tersi bir tutum karşısındayız. 

En adi suçların en geniş ölçüde affını kabul 
eden kimi politikacılar, kimi siyasal suçların 
ve özellikle düşünsel suçlanıl karşısına çıkmak
tadırlar. Bununla da dünya siyasal tarihine il
ginç bir örnek verilmektedir. 

Anlaşılmaz önemli bir çelişki de şudur: İk
tidar partilerimiz; yani siyasal suçlara karşı 
en çekingen, kaygılı, düşün özgürlüğünün 
kendisini yıpratacağından çok kaçınması gere
kenler, düşün özgürlüğünden yana ve siya
sal suçların bağışlianması'nı istiyor. Muhalefet 
de hiçbir demokratik ülkede rastlanmayan ve 
hiçbir akılcı muhalefetin hatta cesaret edeme
yeceği bir tutumla karşı çıkmış haldedir. Bu 
çelişkiyi arkadaşlarımın erkenden kabul ede
ceği umudunu besliyoruz. Böyle bir örnek 

dünyada yoktur. Tersine muhalefet, olacağın
dan da çok ister. Şimdi; «Hayır, siz çok: ya
pıyorsunuz, sakın o kadar yapmayın, sonra 
çıkar başınıza belâ olur» diyor. «Başınıza be
lâ olur» diyeceğiniz Hükümettir, İktidardır. O 
başına belâ olanı düşünemiyor da sen düşünü
yorsun... Acaba o yeteneksiz, akıl almaya muh
taç durumda mıdır? (C. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) 

Afta eşitlik ve adalet: 
Sayın arkadaşlarım, affın çıkışına ve ceza 

indirim sınırlarına ilişkin siyasal kararlar ve
rildikten sonra en önemli husus, evrensel ve 
ulusal ıhukuk ilke ve kurallarına göre adalet
li ve eşit bir uygulamadır. 

Adalet ve eşitliğin birinci koşulu da, özel 
politik amaçlara yer vermeyen, insanlığın çağ
lar süresince oluşturduğu yüce ilke ve gele
neklere titizlikle bağlı kallma'ktır. Grene! ka-
ra<r poltik olmakla birlikte uygulama siyasal 
eylemlere, yeğemelere, tercihlere değil, hukuk 
mantığına dayanarak, geçmişten alınan ders
lere uygun ve geleceğin sakıncalarını da çağdaş 
gelişime uyumlu olaralk önleyecek nitelikte ol
malıdır. 

Aftan beklenen amaç da affın adaletli ve 
eşit bir uygulamasıyla ancak sağlanabilir. Evet, 
sayın arkadaşımın aldığı yerden yine alıyo
rum «adalet saf olunca değer ifade eder» öz 
deyişinin gereğini yerine getirmeye çalışan; 
Millî Birlik G-rupu, adaleti en rahatsız eden 
hususun affa politika karıştırmak olduğu 
kanısındadır. Manziini; «politika hukuk için 
en kötü bir kılavuzdur» diyor. 

Adalet ve eşitliğin sağlanmasında kapsamın 
igeniş tutulması en güvenceli yöntemdir. Adaile-
tin birinci ilkesi budur. Anayasamızın yurdun 
tüm evlâtlarını tasada, yazgıda, kaderde ve 
kıvançta ortak sayan hükmüne de en uyumlu 
gerek budur. Yoksa, hapiste iken tasada or
tak olanları afta kıvanç ortaklığından yoksun 
bırakarak, Devletin evlâtları'ndan bir bölü
müne üveylıik işlemini uygun görmesi onun yü
cıe nitelikleriyle bağdaşamaz. 

Hele Anayasanın açık emirlerine göre, top
lum düzenini değiştirme görevini yeterince' 
yapmaması yüzünden, 10 ncu maıadeyi savsaik-
laması yüzünden suça iten ortamın oluşmasına 
seyirci kalmış bir devletin, bir baikıma da bu 
tutumunun kurbanları olanları bağışlamaması 
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onun yüceliğime hiç yaraşamaz, yakışamaz. 
tBöyle bir tutumun 'tanımını ve kapsamını, be
lirtmenin çok zor olduğu bilinen ideoloji pro
pagandalarına bağlanması vicdan rahatlığı için
de algılanabilecek bir yorum olamaz. Meclis
lerimiz siyasal hakların geri yerilmesinde ti
tizlikte koruduğu <eşitiik ilkesini şimdi nasıl 
bozabilir?.. 

Afta adalet ve eşitliğin >sağlafti;ması için öe-
za Yasasının 141, 142 nci maddelerindeki suç
ların da af kapsamından çıkarılmamasını iste
yenleri 'komünistlerden yana çıkıyorımuş gibi 
'göstermek isteyenlere sağ duyuya da dayanan, 
Ibizim de görüşlerimize uyan, sayın A. P. nin 
bu kürsüden açıklanan resmî görüşünün ye
terli bir kanıt olacağı kanısındayız. 'Gerçek
ten 780 sayılı Yasa üzerinde o günün iktidar 
partisinin sayın sözcüsü (Tutanak Dergisi, 
cilrfc : 36, Birleşim : 93) şöyle diyordu: 

«Af mahiyet itibariyle bir fiilin tasvibi ve 
'herhangi bir kanunun tadili demek değildir...» 
Şimdi tersi nasıl söylenebilir? «Katilleri, hır
sızları, dolanıdırıcıla,rı itirazsız affediyoruz. 
Bu, o suçların hoş görülmesi dernek midir? Ri
ca ederim. Bu iddiayı yürütürken gözleriniz 
kararmasın...» Şimdi kimin gözleri kararıyor? 

Bu toplantıda Sayın Adalet Bakanı da; 
«Kimi suçların affı düşünülürkeln yasa madde
lerinin hafife alındığı ya da o suçları işlemiş 
olanlara hoş görü ile bakıldığı gibi bir yargıya 
varılamaz» diyordu. 

Biz bunları sayın arkadaşlarımıza resmî gö
rüşleriyle tüm bir çelişkiye düşmemelerine yar
dım için, akşam ©ve gittikleri zaman «yaihu, 
ne söyledik, şimdi ne söylüyoruz?:» dememele
ri için, bir vicdan hesaplaşması yapmalarını 
ısağlamalk amacıyla değerlendirme'lietrinize sunu
yoruz. Sayın aıikadaşılanmızm da, o gün suç
ladıkları duruma düşmemeleri ve suçlaımama-
ları ricamızdır. 

Yemi hukuk kuralları ve yasal hükümler 
icat edip adalet örgütümüzü bunlara uygun 
bir biçime sokma savında, iddiasında olmadı
ğımıza göre yürürlükteki kurallara, geçmiş uy
gulamalara ve daha önce açıklanmış resmî gö
rüşlerimize bağlı kalmamız, adaletin, eşitliğin 
ve politikacıya güvenin de vazgeçilmez bir ge-
jreğidir. Bunun tersi güven mi bırakır? «O güln 

J ne diyordun, bu gün ne diyorsun» dedirtmesi-
I ni istemeyiz hiçbir sayın parlamenterin. 

TürMye Cumhuriyetinin 50 nci kuruluş yı
lında, Devletimizin niteliklerine yaradan af
fın duygusal etkenlere ya da öznel politik 
amaçlara değil; sübjektif politik amaçlara de
ğil, hukukun egemenliğine, adalet ve eşitlik 
duygularına dayanmasıyle ancak içeride hu
zur ve dışarıda da saygınlık yaratabiliriz. 

Adaleti Ve kişi onurunu kbrum'ada, önemi 
nedeniyle, dileyenlerin affı reddetmelerinin 
de kabul edilmesinden yanayız. Suçsuz ya da 
haklı olduğuna inandığı için adalet önünde he
sap vererek, atıfetle değil yangılanarak atk-

I lainimak isteğini saygıyla karşılarız. Bu iste- , 
I ğin sahiplerine de fırsat verilmesi iyi olur. 
I Bunun, hesap vermekten; kaçan kimi politika-
I edana da ders yenici bir etkisi olur inanisınida-

I Komisyonumuzun, yasada hayretle ve üzün-
I tü ile karşıladığımız kimi değişikliklere kar-
I şın, yaptığı bir - iki olumlu iyileştirmeden bi-
I risi de bu olmuştur. 
I Aflarda öncelik : 

Sayın arkadaşlarım; çıkarılacak aflarda 
I hangi suçlara öncelik verilmesi gerektiği çok 

önemli bir sorundur. Bunu saptamada evren-
I sel ve ulusal hukuk kunalları yanında, ülkenin 
I koşulları ve geleceğe ilişkin öngörülerin de 
I etkisi vardır. 

Bizce bu önceliğin saptanması aşağıdaki öl
çütlere (kıstaslara) göre yapılmalıdır: 

1. iSuçun niteliği : Siyasal ya da âdi oluşu, 
I 2. Ortamın suçlar üzerindeki etkileri, 
I 3. Yasal durum, 
I 4. Geçmiş uygulamalar. 

Suçun niteliği : 
Önce, siyasal suç kavramı üzerinde biraz dur-

I ma)k isteriz. 
Orta Çağda, despotik devletlerin başında 

I bulunanlarla devlet özdeış sayıldığı için, krala 
karşı işlenen suçlar devlete karşı işlenmiş sayı-

I lirdi. 

I Kralla develtiln özdeşliği görüşü geçerliğini 
I yitirdikten sonra, Fransa^da Luis Philippe Hü

kümeti (1800'ün başlarında) suçları siyasal ve 
I âdi olarak ayırmıştır. «Ayrılmaz» diyenlere, 150 
| yıl önce bunu Luis Philippe ayırmıştır, derim. 
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Prof. Kantar 'm da belirttiği üzere, «Siyasal 
suçlar, devletin siyasal düzenine karşı işlenen 
suçlar» diye tanımlanmaktadır bugün. 

Çağımızda siyasal suçlar eskiden okluğu gibi 
nitelendirilmem ektedirler. 

Devlet - Hükümet - parti ayırımı belirgin ol
duğu çoğulcu sistemlerde, örneğin, Türkiye'de, 
Hükümet de Devletin bir organı ve iktidar par
tisi de öbür partilerle eşk haklara sahip bir 
siyasal örgüttür. Bunlara yönelen tepkiler Dev
lete yönelmiş sayılamazlar. Oysa, bizde öylesi
ne tersine yorumlar yapılmaktadır ki, 12 Mart 
öncesi iktidarın siyasal felsefesine karşı olan 
.tepkileri Devlete, haltta onu yıkmaya yönelik 
suçlar diye tanımlayanlara raslanınaktadır. Lui' 
nin «Devlet benim» sözüne dolaylı bir özlem
dir ancak bu. Develt siz değilsiniz ki, devlet 
ayrıydı. O çağ ço'k geri Ikalmıştır artık. Bu tür 
suçların, toplumsal oluşuma olumlu katkılarda 
bulunduğu için, işleyenlerin toplum düşmanı 
sayılması görüşü de çok eskidi artık. 

Arkadaşları m, de ğerlendirmeniz e sunuyo -
ram : Kırk: yıl kadar önce bir işçi çocuğu, o za
manki egemen çevrelere ve onların yandaşı olan 
iktidara karşı yönelttiği eleştirmelerden sonra 
vatan haini olmuş, yıllarca sürünmüş; bir süre 
sonra sayın bir milletvekili, sonra Cumhurbaş
kanı; uzun yıllar en başarılı Cumhurbaşkanı 
olmuş ve kendine o işleri yapanları lanet
letecek hizmetlerde bulunmuş... İşte bu sayın 
üye dün öldü; Avusturya Cumhurbaşkanıdır. 
Siyasal suç dediğiniz nesne zaman değişince 
böyle nitelikler kazanabilir. 

Hele bizim için bu görüş çok yadırganmalı-
dır. Abdülhamite 'karşı işlenmiş ve çok ağır ce
zalar görmüş suçlar olmasaydı, bu aşamaya ge
lişiliniz acaba gecikmez miydi? Şimdi Abdül-
mahit mi haklı zindanda çürüyenler mi haklı?. 

Gerçek demokrasilerde siyasal suçlarla bir
likte işlenen âdi suçlara bile âdi suç gözüyle 
bakılmadığı bir dönemdeyiz. Hatta Durkheim, 
(Sayın Sulhi Dönmezer'in kitabından aldım) 
«Siyasal suç, toplumsal gelişim için yararlıdır» 
diyor. 

Siyasal iktidar değiştikçe, ne ilk değiştiren, 
hatta suç nitelikleri zamanla değişerek, en üs
tün saygınlık kazanarak ulusal bayramlara da 
dünüşebilen siyasal olgunlar ahlâk düşüklüğü

nün değil, tersine, inanç gücünü eyleme yansı
ması olarak kabul edilmektedirler. 

Her siyasal suçun makbul bir eylem sayıla
mayacağı kuşkusuzdur. Fakat, bunlar kirli ya 
da ahlâk düşüklüğüne ilişkin ibir kanıt da sayı
lamazlar. Biz, her siyasal suçlunun mübarek ol
duğunu söylemiyoruz, ama kirli suç sayılama
yacağı kuralı da geneldir. «Ahlâkî redâet ol
maz» dedikleri eski 'deyimi benden daha iyi bi
lirsiniz. 

İşte, bu belirttiğimiz evrensel değerdeki ku
ral ve nedenlerle atlarda öncelik tartışmasız, si
yasal suçlara verilmektedir. 

Aslında ; Devletin af yetlkisinilde âdi suçlula
ra karşı kullanmasına karşı olan hukuk bilgin
leri içinde, deminde belirttiğim gibi, 'bir tek 
kişinin bile siyasal suçların affına karşı çıktığı, 
önceliğini reddettiği görülmemitşir. Mantık da 
bunu [gerektirir. 

Bir hırsızı, dolandırıcıyı ya da ırz düşmanı 
nı Devletin affetmesi demek, eylemden zarar 

görenden başkası, onun da hakkını vermeden, 
gördüğü zararı gidermeden zararı yapanı ak
laması demektir. 

Bu tutum İslâm Dinine de aykırıdır. Tanrı 
bile, yalnız kendisine karşı işlenmiş suçları af
feder ve kişilere karşı işlenmiş suçlara karış
maz; kul hakkına karışmaz. Şehitlerin bu tür 
suçlarını bağışlarken bile zara görene karşılığı
nı vermeyi kabul eder. 

Af, tanrısal büyüklüğün kullara dönük ba
ğışlama eylemi olduğundan, buyruk sahibi (Üç
üncü ulülemr) olan devlet de önce kendisine 
karşı işlenmiş suçları affetmelidir. Bunun ter
sini savunarak, âdi suçların affından yana cıkıp-
ta, Devlete karşı işlenmiş suçları; yani özellikle 
141, 142, 146 ve 163 ncü maddelerin suç saydığı 
eylemleri affın dışına çıkaranların, bunu dine 
bağlamak istemeleri ya ela bu çabalarında din
sel duyguları sömürmeye kalkışmaları dini kö
tü amaçlara âlet etmenin uygunsuz bir örneği, 
'karşılarmdakileri dine aykırı davranışta gös
termeleri de dine aykırı olan çok çirkin bir kan
dırmaca olur. Hangi din kuralı ile bu doğrula
nabilir ? 

Suçun işlendiği ortam; önceliklerin saptan
masında ikinci etken ; 
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Sayın arkadaşlarım, suçları işlendikleri or
samdan soyutlamadan ve hukuk bilginlerinin 
«'koşulların değişmesiyle suçun içerüklitik ve ni
teliğinin de değişeceği» görüşüne göre değer
lendirmeliyiz. 

12 Mart öncesine ilig'kin şu gözlemin tersini 
söyleyeiöeLk bir Ikimsenin bulunacağını sanmam : 
Bu gözlemi belirtirken, ortamla genel ç'izgileriy-
lc değineceğim. 
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eden kararlar alıyordu. En yüksek yargıçlaır ik
tidarı suçlayan ortaik kar'arlar yayınlıyor vie 
cübbolcriylc Başkent sokaklarında protesto yü-
rüyüsleri yapıyordu. Anayasa uygulanmaz du-
r-uımda ve Hükümiettıe tüm Devlet kuirumkırı ve 
örgütleriyle Isa Maş halindeydi. Bütün bunlara 
Hükümet 'aldırmıyordu, lâflara dıeğünmley e de
ğim, biliyorsunuz sözleri. Başınızın çaresinle ba
kın anlamında resmî beyanlarda bulunuyordu. 
Devlet nenede isıe etkisini ve varlığını yitirtmiş -
ti. O duruma düşürülen Devletin hlçbüir orga
nından, kuruluş ve yasla'l amacınla uygun bir gö
re v beklenemez ve yapmıyor diye ele yerilemtez. 
O duruma düşmüştü... İşte arkadaşlarım, laSıl 
anarşi budur. 

Şimdi, izin verirseniz deyimin yanlışınla ge
liyorum ; bilimsel bir deyimi tersine kullanıyo
ruz. 

.12 Mart öncesi olaylarını yapanlar ianiarşfet 
değil, teröristtirler. Yasa dışı işlemler yapmış
lardır. Kendi görüşüm değil, bunun içtin anar
şistlerin ünlü bilgini Proudhon'un, Bnıcoıvinıc' 
nin, «Devlet» ve «İhtilâl» kitabına, lanarişizmıe 
şiddetle düşman olan Lenin'in «Siyasıal Öğretti
ler Sözlüğü» ne 'balkınız; o olayları yapanlar 
anarşist değildir. Mİ, 142 indi maddeye girıen 
«Marksist im, Leninistıim» diyen komünisttlir, 
anarşist değildir. Çünkü, komünizm Devleti yık
amak değil, ıele geçirip sınıf 'egemenliğinli değiş
tirmek ister. Lenfin, «Anarşistler budalıadıır, bi
zim amacımıza ihanet ediyorlar. Biz Devleti yolk 
iedip ianarşi getirmie-k istemiyoruz. Biz, Devleti 
el'? geçirip anıacmııızı gerçekleştirmlek istiyoruz.» 
diyor. Şimdi size soruyorum, Lenin'in, Staliin' 
in Devleti anarşist midir, despotik mildir? Anar
şist değildir, despotiiktir. Devletli eskisinden dıe 
güçlü; Cardan, İvan'daıı da güçlü bale getir
miştir. 

O halde, .141, 142 nci maddelere göne biil-
ımem «Leniıııistim, Marksist'im» diyenlere anıar-
ş'ist denmez. O halde, bugün anarşistleıli tartışmı
yoruz. Anarşistleri 11:2 'Mart affetti, on'lana karış
madı. Anarşist, 12 Mart öncesi yönetimidir. 
Anarşist, Devleti yok .edem, güçsüz haile getiren 
yönetim ve yiirütimıe'dir. Biz hugün teröristleri, 
o anarşik 'ortamdaki suçluları tartışıyoruz. O 
halde, olayı ters ikoyup, anarşistleri savunuyor.. 
Anarşistleri savunanlar biz değil, karşımızdaki-
lerdir. Biz anarşistleri savunmuyoruz. Biz, te-

Ortama değinmeden önce şunu belirtelim ki, 
bundaki amacımız, o ortamın 'eleştirilmesi, suç
luların yerilmesi, ya da suçluların haklı göste
rilmesi gibi, konuyu saptırmaya yol açmadan, 
laflarını konuştuğumuz suçların oluşumundaki 
•etkenleri belirtmek istiyoruz. Amacımız, geçmİ'Ş 
bir d önlemin eleştirmesi değil, suçlar işlenirken 
ortam ne idi, bunlara le'tkisi nedir? Elinizi vic
danınıza 'koyup bir değerlendirmıe yapmanız 
için bu tabloyu çiztadk istiyorum. Bu suitfetlie 
sizleri o günlerin ortamınla, olayları düşünme-
yıe çağıranaik, eğer o günün koşulları olmasa, bu 
suçların çoğunun olmayacağı ve onların da; o 
ölçüde olanlarının da o ölçütle ağır nitieBk ka
zanamayacağına ilişkin bir kanının vicdanları
nıza yansımasını sağlamak istiyoruz. 

O günlerin koşullarını nlesnıel ökuak, isme 
falan dokunmadan gözönüme get'inecıek herkesin 
bizim 'kanımızı paylaşacağı inancındayız. 

Gerçıeiktien ortam çok 'karmaşıktı ve suça iti
ciydi. Hatta, .kimi suç eylemimi moda haline 
gelmişti. Evet arkadaşlarım, izinli nesımî toplan
tılar bile kaba kuvvet saldırılarına uğruyordu. 
Meydanlarda, hatta polis gözetimi altında Dev
let Akademisinde, resmî binalarda insanlar kur
şunlanıyordu; katiller bulunamıyordu. İktidar 
partisine .mensup ör'gütleılin başları izinsiz şah
lanma, ayaklanma (Konya'da) mitingi yapıyor, 
Hükümet onlara 'arka cikıyordu. En büyük ken
timizin ortasında ikan gövdeyi götüren «Kanlı 
Pazarlar,» düzenleniyor ve polisllörin arkasında 
mevziye giren saldırganlar, polislerle birlikte 
toplantı yapanlara saldırıyordu. Belli başlı bü
tün kentlerde düzenlenen öğretmen toplantıla
rı basılıyordu. Başkentin; ortasında, Devlet ve 
Hükümet büyüklerinin gözleri önünde en yük
sek yargıcın namazı bile kıldırılamıyoıdu; sal
dırıdan korunamıyordu. Sanatkârlar temsilden 
sonra can korkusunla düşüyordu; Taıncıeli örme
ği. En yüksek yargı organları iktidarı mahkûm 
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röristleıi de savunmuyoruz; affın .eşitlik ve ada
let içinde uygulanmasını istiyoruz. 

İşte, deyimler ve ıbu derece yanlış kulknıl-
dığmdain dolayı, deyimler üzerinde biraz durdu
ğum için beni bağışlamamızı rica ederim. Elbette 
deyimler böyle ters kullanılırsa halkta ania-
ınaz; «anarşistleri affediyorlar.» Hayır, kimse 
.anarşistleri affetmiyor. Anarşistle;!1 affolmuştur; 
en azından hesap vermemiş.. 

Şimdi, benim söylediğimi kişisel diye yoruım-
layabilirısiniz, anma izin verirseniz yetkin ağızlan 
da konuşturalım : 

' 6 . 4 . 1974, ılın ayın başında Türkiye Ba
rolar Birliğinde em seç'kin hukukçularımız; 
A. P.%si de var, C. H. P.'lisi de var, hepsimin 
bulunduğu yerde, çizdiğimiz bu tabloyu çiziyor
lar. Anayasa Mahkemesinin Sayım Başkamı da, 
«Yürürlüğe girişten bu yama sosyal devlet ilke
sinin yansıdığı Anayasa kuralları ya hiç uygu
lanmamış, ya da eksik uygulanmıştır.» diyor. 
Yani diyor ki, Sayım Başkan; ıbu sizim dediği
niz yasalar çiğnenir kem, temel yasayı iktidar 
çiğniyordu... İşte ortam arkadaşlarım. Temel ya
sanın çiğnendiği bir ortamda, öbür yasaları çiğ
neyenlerin affını konuşuyoruz. O halele, biraz 
insaflı davranın. 

•Danıştay Başkanı ne diyor: Özgürlüklerden 
eşit olarak yararlanılmalarım aynı zamanda sağ
lanabileceğini söyledikten sonra, 1961 yasasının 
tümüyle uygulanması gerektiği halde, uygulan-
maımasmdan yakınarak diyor ki, .«.1.2 Mart ön
cesi bunalımından Anayasayı ve Anayasal Ku
rumları sorumlu tutmaya çalışmak bir haksız
lık ve yanlıştır.» Siyasal iktidarların yasa ıra ve 
yürütmeyi denetimden kaçtıklarında:], hukuk 
'devleti anlayışındaki olumsuz davıa nı şla r in dan 
yakınıyor; yani hukuk dışı ve demetimden ka
çan bir gidiş vardı; Anayasa değildi, o idi di
yor. O ortamda suç sayılacak eylemler o kadar" 
yaygındı ki, kim suçlu, kim değil ayrımı bile <u>k 
•güçtü. 

Taeite'nim, (Faruk Erem'in kitabından alıyo
rum) «Suçlunun çek olduğu yerde kimse eeza-
landırılamaz» ve Saint - Just'ün «Erdem bile, 
fazilet bile anarşi döneminde e inayetle birleşir» 
sözleri, o günkü Türkiye ortamıma ilişkim kanı
mızın bilimsel doğrulayıçılandırlar. 

Meşmu savunnıa zorumluğu ya da bu gerekçe 
ile silahlanma durumumun kaçınılmaz olduğunu 
•o saman söylemişler. Bir silâhlanma yarışı almış 

yürümüştü. Herkes silâhlanıyordu. Her toplantı
mın saldırıya uğrayacağı ya da uğraması kuşku
su 'bulunduğu ve Devlet Güvenlik Kuvvetleri
nin ; yani saldırıya uğradığın zaman 'Sığınacağın 
kuvvetlerin de koruyuculuğuna güvenilemeyece
ği bir ortamda, herke sin başının çaresine 'baka
cağı blı- durumda, saldırıya saldırıyla karşılık 
verilmesi, meşru savunma ortamımın kaçınılmaz 
gereği, haline gelmiştir. 

ıÇiçerem'dan bu yana, meşru savunmam/im bir 
toplum yasası değil, bir doğa yasası olduğu söy
lenip dunu*. Bu bakımdan, 12 Mart öncesinde 
Türkiye'de birçok kimse, özellikle aydınlar, dav
ranışlarını Oiçero'ııum kurallarına göre ayarla
ma. zoruniuğuna itilmişti. Doğa yasasını, or
man yasasını uygulama durumuna düşmüştür. 

Eylemler henüz yoğunlaşmadan, en büyük 
igcmçlik örgütleri başkanları, «Artık meşru sa
vunma karşısındayız, silâhlanma zorundayız» 
diye açık açık beyanda bulunuyor ve hiç kilim s c 
çıkıpta onlara bir şey söylemiyordu. Devlet yö
netimine kaı şı güven ve saygı tümden yitiril
mişti. 

Yakalanan bir sanık, İçi şileni Bakanıma, kemdi 
makamında eaı küçültücü sözleri söylüyor ve o 
da. dimliyar. Böyle Devit olur'mm. arkadaşlarım?. 
Bir sanık yakalanmış, İçişleri Bakanına haka
ret ediyor, o da dinliyor... 

MUSTAFA DELİYELİ (Hatay) — Öyle bir 
şey yoktur. 

M. B. GIRUPt: ADİNA AHET YILDIZ (De
vamla) — Nasıl yok efemdim, Demiz Gezmiş. 

BAŞKAN — Müsaade edim efendim, müsaade 
edin, karşılıklı konuşmayın. 

M. B. GPJTU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamla) :— Öyle bir şey yoktur demek, «Ulus 
Meydanında Atatürk'ün heykeli yoktur» demek 
kadar doğrudur. (V. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Devlet yönetimine karş en büyük gençlik 
örgütlerinin başkanları artık bunu söylüyor. 
Evet, yönetime karşı güven ve saygı yitirilmiş
tir dedim. Yönetime, haklı da olmasa baskıcı ve 
zorba gözle bakmak, (Haklı da olmayabilir bu) 
toplumu her türlü sınırı taşan olaylara elverişli 
hale getirir. 

Saint Just'ün, «Bütün cinayetler, en büyük 
cinayetten, zorba yönetimden gelir» sözü boşu-
ne söylenmemiştir. 

— 204 
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Bu nedenledir ki, geçmiş suçların nitelikle
rinin hukuksal ve toplum bilimsel açıdan değer
lendirilmesiyle suçların içinde oluştukları or
tamda suçlunun kişisel istemi, ya da yasalara 
göre suçluluğu kadar, hatta daha çok ortamın 
payı olduğu kabul edilmektedir. Bu görüş suçu 
suç olmaktan çıkarmaz elbette; fakat o ortamın 
suçun oluşmasında en etkin durumda bulundu
ğu ve o noktada da en sorumlu bulunan Devlet 
yöneticileri bir vicdan hesaplaşması yapmak ge
rekir; bu duruma düştükten sonra... 

Devletin, yalnız politika ve asayişte değil, 
(Çağdaş devletin) sosyo - ekonomik sorunlara 
ilişkin önemli görevleri olduğu ve bunları ye
rine getirmemesine karşı doğan tepkilerde, ken
disinin de kusuru bulunduğunu kabul ederek 
onları bağışlayabilmeyi ve yeniden topluma ka
zandırmayı yüceliğinin bir gereği sayması, ça
ğımızın saygınlık gören bir görüşüdür. 

Aslında bu davranışla Devlet birazda kendi
ni, biz birazda kendimizi affediyoruz. O ortamı 
oluşturmaktaki kusurumuzun da kefareti var
dır elbette. O ortamda, Hükümeti uyaranlar da 
az değildi. Biz bunu sürekli olarak yaptık; fa
kat tepkilerle karşılaşmaktan başka bir sonuç 
alamadık, 

Sanıkların o günkü dönemdekilerin ellerine 
geçmesi halinde başlarına neler gelebileceğine. 
yargıcın önüne çıkmadan önce nelerle karşılaşa
bileceğine ilişkin korkulu kuşkular ve söylenti
ler yaygındı. Sanıklar, güvenlik kuvvetlerine 
hiç bir güven beslemiyorlardı. 

İşte, bu ortamda işlenen suçların affını gö
rüşüyoruz bugün. Yoksa, her şey düzgün, her
kese hakkı verilmiş bir ortamın affını görüşmü
yoruz. 

Bir türlü düzeltilemeyen yargılarla, aftan 
yana olanları o günkü eylemcilerle yandaş gös
termek isteyenlere rastlıyoruz üzüntüyle. Bu
gün, o ortamın suçluluğu kompleksi altında bu
lunmayan. çoğulcu demokrasinin can damarı 
olan düşün özgürlüklerinden rahatsız olmayan
larla, başlıca devlet kurum ve örgütleri içinde 
belirttiğimiz suçların affına karşı olan bir kim
seyi gösterebilir misiniz?. Böyle bir kimse bu
lunmadığına göre, demin belirttiğim bu gerçek 
dışı savı ileri sürenlerin kendi haklarında ver
miş oldukları yargı kararım, kendi viednnlarm-
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da bir kez daha değerlendirmeleri uyarıcı olur 
kanısındayız. Ağır bir yargıdır bu. 

Öncelikleri saptanmada yasal durum : 
Yasal durumumuzun suç türetme, ya da yar

gı organlarını etkilemekteki nitelikleri yanında, 
ulusal ve evrensel alanda saygınlık kazanmış 
kavramları, hukuksal kural ve siyasal olguları
mız bakımından önemli uyumsuzlukları vardır. 

Yasalarımızın bu durumu göz önüne alının
ca, suçlularımızın durumunu daha insafla de
ğerlendirmiş ve tarihin ağır yargılarına hedef 
olmaktan kurtulmuş oluruz. Bunu yaparken de, 
yeni bir yasa yapmakta olmadığımıza göre, ko
nuşmaları amaç dışına taşırmadan, söz konusu 
edeceğimiz yasa maddelerinin bizimki gibi re
jimlere kıyasla o kıyaslı biçimde suça ve yargı
ya olan olumsuz etkilerine değineceğiz. Yoksa 
yeni bir yasa yapmıyoruz. 

Türkiye'de suç türeten, yargıca rahat karar 
verdirmeyen ve çağdaş demokrasilerde de ben
zerlerine rastlanmayan hüküm!eri içeren yasa
ların kurbanı olanlar az değildir. 

Örneğin : Snçu önleme olanağı olmayan, ya 
da önleme fırsatı bulunamayacak durumdakileri 
bile suçlu durumuna düşüren basın yasamız 
vardır. Gerçekten bir gazetenin yazı işleri mü
dürü, patronu olan gazete sahibinin, ya da her 
zaman koli rol ederek önleme durumunda olma
dığı fıkra yazarının yazılarından veya her an 
kontrollü güç olan muhabirlerin gazeteye gön
derdikleri yazışlardan haberi olamayan, kontrol 
edemeyen yazı işleri müdürü hapse girer. Bun
lardan hapiste olanlar var. Bu yazı işleri mü-
'dürleri kendilerinin de karşı bulundukları dü
şünlerin gazete sütunlarına geçnıe'sinden bile 
ceza görürl-er. Nitekim, sol eğilimli i devrimci 
bir yazı işleri müdürü, sağ eğilimli bir gazete 
sahibi 163 ncü maddeye giren suçlardan ve sağ 
eğilimli bir yazı işleri müdürii de. • gamete sahibi
nin 14.1 ve 14,2 ııcl maddeye giren suçlarından 

û.i'rer. 

Biliyorsunuz gazeteciler :sık sık yer değişti
rirler, bir gazete'de çalışan 'diğerine geioyor. O 
halde yukarıda arz ettiğim durum var'dır, onun 
'için en .'belirgini seçsin. 

Biz, özellikle bundan başka tartışma konu
su olan dört maddeye bu yönden değineceğiz. 
Bu maddeler Türk öeza Kanununun 141, 14(2, 
ıl46 ve 163 ncü maddeleridir. 
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Önce 14.1 ve 142 nei maddelere değinece
ğiz, 

Kim ne derse desin, tarihi alt edemeyiz. Bu 
maddeleri aldığımız zaman Mussolini İtalya'nın 
başında idi. O hakle biz bu maddeleri faşist 
İtalya'dan aldık. «Hayır oradan almadık;» ora
daydı Mussolini ve bunu yeter görüyordu. 

Arkadaşlar; faşist İtalya'dan alındıktan 
sonra, birkaç kez değişi iril erek daha da »eitleş-
tiriien bu maddelerdeki hükümlerin benzerleri
ne hiç bir demokraside rastlanamaz. Bir örnek 
verin de, öğreneyim. İtalyan Yargıtayı bile iç
tihat kararlarıyle bunlaıın -anlam ve tanımında 
demokratik yönde yaptığı değişikliklerle, çık
tıkları zaman yahut uygulandıkları zaman sözü 
edilemeyecek düşüncelere ve partilere bile eşit 
yasal yaşam olanağı sağlarken, biz teısine git
tik. İtalya değiştirmiş, orada artık bütün bun
lar serbestleşmiş. Başka hiç bir demokratik ülke
de de bunlar yok. Biz o kadar ileri giltiik demi
yoruz; yani Ita'lya'daki kadar geniş olmasını 
.savunmadık; fakat batıcılık ve demokrasi ya
rışmasında hiç kimseden geri kalmak isteme
yenlerin bu maddelerin kurbanlarına bi'raz balı 
kaf asiyle bakmalarını rica ediyoruz. 

Bu maddeler faşist İtalya'dan alındıktan 
sonra, şiddet ve zorlama öğelerini içermekte 
idiler. Bizde yapılan değişikliklerle bu öğeler 
kaldırılınca, eylemin maddî dayanağı, cezanın 
asıl etmeni kaldırıldığı ve nedensellik, nesnel
lik, objektiflik niteliği de yitiriid'ği halde, ce
zalar olduğu gibi kalmıştır. İdadde değişmiş. 
haşka bir kıyafete girmiş; yani bu maddeler 
ibugiinkü demokratik Türkiye'de, lAFussotini' 
İtalya'sından da daha sert ve her anlama çeki
lişe daha d verişil hale getirilmiştir. Affı söz 
(konusu olan kimseler de, faşist rejimden daha 
katı ve uygulayanın amacına göre yoruma da
ha elverişli hale getirilmiş olan bu maddelere 
göre mahkûm olmuşlardır. Bun!1.ann içinde ci-
:bette hakh olanlar da vardır. Bunlarla mahkûm 
olmuş herkesin suçsuz olduğunu savuumamak-
la birlikte, bu maddelerle verilen cezaların çağ-
daş hukuk ve demokrasi kurallarına tûmden 
bir uyum halimle olduğunu hiç bir vicdan sa
hibi söyleyemez. 

Bu maddelerin uygulanması da tek yönlü 
olmuştur. Bu maddeler sınıf egemenliğini ya-
.sakhyor. İşçi sınıfı egemenliğini sağlamaya yö-
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nelik eylem ve propagandaları cezalandrrmada 
acımasız uygulanırla iken, karşıt sınıfların ege
menliğini pekiştirmeye yöne'lik tutumlara, kar
şıt ideolojilere ve örneğin faşist eğilimlere kar
şı uygulandıklarun hiç gördünüz mü?.. Böyle
dir bunlar, iki tarafa da uygulanır. Oysa bu 
maddeler, hangisi olursa olsun, sınıf egemenli
ğini sağlayın eylemleri ayrım yapmadan ceza
landırmaktadırlar. Burada çok ilginç örnekler 
var, şeyinizi bozmamak için söylemiyorum. 
Öyle cezalar vardır ki, uygulanması gerekir. 

Açıkçası, yoksulların, ezilenlerin egemen
liğini isteyenlere en sert biçimde uygulanır
ken, varlıklı sınıfların egemenliğine dönük iş
lemlerde hiç akla gelmemişlerdir. 

Bu maddelere giren suçların ali dışı bıra
kılmasına ilişkin kampanyanın desteklendiği 
ve hatta daha önce açıklandığı çevrelerin bili
nen zihniyetleri de, bu maddelere karşı tanık 
okluğumuz tutumdan duyduğumuz kuşkuyu ar
tırıyor. 

Bu maddelerden, kime açık gerçeklere kar
şın. kasıtlı yararlanmak da istememektedir. Bu 
maddeler öyle şey ki. kasıtlı yararlanmaya 
da elverişli, 

Örneğin. : Anayasa .Mahkemesinin «Propa
ganda. sınırlarına girmemek koşulu ile, her 
çeşit toplumcu bilimler ve bu açıdan, anar
şizm ve -komünizm üzerinde öğretine, açıkla
nın, yayma ve araştırına yapılın a. sı; un bu 
ı ıi a ddel erdeki yasakla n n kapsa mm a gireni ey e-
ceğine» ilişkin kararma karşın, kapitalist ül
kelerin vitrinle; inde bile halka sunulan, hatta 
askerî okullarında bile bulundurulan , tüm 
dünya, üniversitelerinde siyasal ve ekonomik 
öğretiler talihinin önemli belgeleri olarak 
okutulan kitapları, bir sözcük bile ekleme
den, dilimize çevirenler bu maddeler aracı-
hğıyle ağır cezalar almaktadırlar. Oysa. -en 
ileri Amerikan kapitalist bilginler. «Bu konu
ları öğrenmelisiniz» diyorlar ve bir defa dana 
da arz ettiğim gibi, kapitalist Almanya'nın 
Başbakanı Adcnauer, bu konuyu en iyi öğre
ten profesöre en yüksek bilim ödülünü •ver
miştir. Acaba Adenauer komünist mi oklu? 

Bu tür kitapları evlerinde bulunduranlar 
bile cezalara çarptırılmışlardır. Bu yolla kül
tür düşmanlığına olanak verilmektedir. 
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«Efendim bunlar kültür değildir* diyenler' 
olabilir; ama dünyanın c/c 40'mdan fazlasının 
yönetildiği rejimi öğrenmek, bilmeik hir kül
türdür. Adamlar ne yapıyor? Kol düşmanın-sa 
da inileceksiniz, dostunuzsa da bileceksiniz, 
karşılaştığınız zaman da bileceksiniz. 

Karşıt görüşlerden öç almak, aydın, dev
rimci insanları ezmelk için son yıllarda giri
şilen kimi tertiplerden do ibret dersi alınma
lıdır. Yalnız böyle değil, dehşetli hilelere araç 
olmuşlardır. 

Örneğin : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde, öğrencilerim karşısına çıkan güven
lik kuvvetlerine silâh çeken, bu -maddelere 
göre suç. sayılan pankartları asan, yürüyüş
lerde eylem kışkırtıcılığı yapanların Devlet 
Güvenlik Kuvvetlerine mensubolduklanna; 
yani Devlete karşı gelen, suç işleyen ve bu 
'maddelere göre cezalandırılmak istemn solcu 
gençler değil Devletin kendi kuvvetleri oldu
ğuna ilişkin en yüksek yargı organının karan 
vardır. Harun iye bucağındaki, savur -Bakanın 
da belirttiği gibi, orak - çekiç resimleri asanlar 
sağcı olduklarım söylüyorlar. Bu maddeler, bu 
kadar suiistimale, hilelere elverişli halde kullanıl
mıştır. Hatta şu ünlü Beyazıt Kulesine kızıl bay
rak asmayı, sanıyorum okudunuz, mahkemede adı
nı vererek, sağcıların astığını söyliyenleri daha 
'bilmiyorum; ama mahkeme zabıtlarından oku
dum. Ona gelinceye kadar var; mahkemede 
«Unkapan'ından falan adamdır» diye söylemdi. 
Türkiye'nin A'dan / ' ye değin bozuk olan dü
zenini değiştirmek isteyen herkes rahatlkla 
yıkıcı, komünist uitelemeleriyle (Aslında bu 
deyimler sishem değil, Türkiye'de sövmek için 
kullanılır) bu maddelere sokulabilmekte ve en 
üst yöneticilerinin bile rahmetli Saydam, tüm
den bozuk olduğunu söylediği düzeni olduğu 
gilbi sürmek isteyenler, yurtsever rolünde, mil
liyetçi rolünde, Müslüman rolünde onları zin
danlarda çürütmek için bu maddelerden akla 
[gelmeyecek hilelerle yararlanabilmektedirler, 
bunların örneklerini verdim, Yurt bütünlüğüne, 
Devletin yüce amaçlarına ve Türklüğün say
gınlık yaratan geleneklerine aykırı her eylemin, 
her davranışın karşısındayız; fakat Türk Ceza 
Yasasının bu maddelerinin, onların tek yanlı 
uygulanmalarının ve hele bozuk düzenin ko-
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runması için onlara dayalı tertiplerin, onları si
gorta eliye kullanmaların ve böyle verilmiş bu
lunan yasada yazılı olan cezaların affına karşı 
çıkılması da akılla ve demokratik anlayışla bağ
daşmaz; asıl ilkel tutum budur. Demin bir il
kel sözü kullanıldı; ilkel hudur. İlkel; çağın 
dışına düşmektir, sözlükteki anlamı budur. 

Bu tür cezaların affında öncelik tanımak, 
uzun yıllardır bir özlem haline getirilen Avru
pa topluluğuna üye olmak niteliğini kazanma
nın da kanıtsal bir gereğidir. Hem Avrupa üye
si olacaksın, hem onların «Aman, böyle şey ol
maz» dediklerini yapacaksın. Bu hususta .Bütçe 
Karma Komisyonunda Adalet Partisi adına ko
nuşan sayın arkadaşımızın sözle rind'eıı umutlan
dım ve ben de, orada söylediğim gibi, Avrupa
lı olmak bir eğitim, bir seviye, bir felsefe mese
lesidir. O halde Avrupa'da böyle bir şey olma
dığına göre, Ortak Pazarda böyle şeyler düşün
mediğine göre, hiçbir sosyalist, hiçbir solcu hap-
sedilmediğine göre, bunlar geldiği zaman Sena
toda senin elini kalkmış göreceğim. Çünkü, Av
rupa lıem seviye meselesidir, hem eğitim mese
lesidir, hem oradakinin tersini yapmak politika
cının içtenliğine yakışmaz. Ben burada bekleye
ceğim ve gözetleyeceğim, gerçekten özü ve sö
zünün bir olmasında sanıyorum (değerli bir ar
kada §ıın-dır) yanılmayacağım. 

Şimdi, 163 ncü maddeye geçiyorum; biz bu 
maddenin salt dinsel duygularla, bilgisizliğin 
ve perde arkası amaçları kavrayamamanın sonu
cu olan davranışları yüzünden cezalandırılanla
rın affının, 141 ve 142 nci maddelerde olduğu 
gibi yanındayız. Bu gibiler zamanla gerçek di
ni ve lâikliğin dinimize en yaraşan ilke oldu
ğunu anlayarak topluma kazandırılabilirler. 
Bunların niyetleri bozuk değildir, saf dinsel in
sanlardır; fakat din perdesi altında Devlet bü
tünlüğümüzü bozucu, AtaLürkçülüğ-ü tersyüz 
ederek, cağ dışı kurallara göre Devlet yönet
mek isteyen, Türkiye'nin Arameo'nun besledi
ği gerici derneklerin özlediği düzeye indirmeyi 
arzulayan YQ toplum yapımızın en güçlü moral, 
tinsel harcı olan Atatürk ulusçuluğunu soysuz-

daştırıcı. amaç güdenlerin affını ulusumuza kar
şı bir kötülük sayarız; ama yasa maddesi ba-
ğışlanabilenlerle bağışlananla yanları ayırdede-
cek nitelikte değildir. İşte, ne bu kesinliktedir, 
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ne bu niteliktedir. O yüzden tümünün affa gir
mesi zorunluluk haline geliyor. Nasıl ki, 141 ve 
142 nei maddelerde cebir ve şiddet belli değil. 
O halde, hangisi asıl suçlu, belli değil. 

Emperyalizmin tarihsel oyununun sınırları
mızda .sahneye konduğu bu dönemde birçok 
iyi niyetli saf Müslüman, bilgisizliğin karanlı
ğında yakalanarak, din adına kandırılmaktadır. 
Bu gibi inisanlar ticaniliğin, Cezayir'in bağım
sızlığına karşı Fransa desteğinde sahneye ko
nan .oyunun, İngiliz koruyuculuğunda Sudan'a 
ve oradan da Şerif Hüseyin'in kanaliyle Be
şiktaş'a gelip çöreklendiğini ve o sude İngiliz, 
Fransız oyununun bize yansıyan yönü olduğunu, 
İttihadı Muhamme dinin bir İngiliz kaıı-
dırmacısı ve Derviş Vahdettin ııı İngiliz eııtc-
lijans servisine bağlı olduğunu, Saidi Nur-
si'nin gerçek Müslümanlıktan sapan yurdumuz 
aleyhindeki ihanetlerinden ötürü İslâm Halifesi 
tarafından hapishaneye, tımarhaneye atılan, sü
rülen Ve her fırsatta Türkiye'yi bölmeye çalı
şan biri olduğunu... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yan
lış, yanlış. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamla) — Hizbüttahrir Başkanına İngilizle
rin milyonlarca lira verdiklerini... Eğer biliyor
sanız sizinle tartışırız, ben Müslümanlığımı is
pat ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
Evet evet biliyorum, tartışacağız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
Beyanınız yalan ve yanlış. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, rica ederim 
karşılıklı konuşmayınız. 
AHMET YILDIZ 'Devamla) — Sayın arka

daşıma söylüyorum.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) 
Tahrik ediyor, hadiseleri de konuştursun. 

BAŞKAN —• Siz de cevap vermeyin efen
dim, rica ediyorum. Sayın Yılmaztürk siz de 

"cevap vermeyin, istirham ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu işi bi
lenler karşısında kendine güvenen herkesle tar
tışmaya hazırım... 
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j ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
Evet ben de hazırını; efkârı umumiye huzurun
da da, Parlamentoda da. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Türkiye'yi 

bölmeye çalışan biri olduğunu... 
I ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 

Hayır. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Yıl

maztürk. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — İşarat-ül 

İ'câz kitabında «Ey Türkler, ey Kürtler! Bu 
ezilmiş kavim de kurtulacaktır» dediği kavim 
kimdir i1 «Ben millet imden bakasiyle teşriki 

| mesai etmem, ihanettir, bunu asla gütmem, bu 
tek gözlü deecaia, Atatükr'e hiçbir zaman itaat 
etmedim, etmeyeceğim diyen kimdir? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Şimdi 
onları affediyoruz işte. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — «Bu benim 
söylediğim hakikatler, gökten inmiş semavîdir, 
Kuranîdir. Bunlardaki hakikatler» diyen kim
dir?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
Atatürk'le konuşmasını da söyleyin lütfen. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — «Benim 
I söyleyeceğim daha çok hakikatler var; ama şim-
I diîik bu kadar söylüyorum» diyerek, kendisine 
I vahi geldiğini söyleyen kimdir? 
I «Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşma girme

yişinin nedeni, benim risâletimdir» diyerek, Pey-
j gamberclen üstün mucizeler gösteren, savaşı ön-
j İçmeyen Peygamberi gölgede bırakma iddiasın

da bulunan kimdir? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 
j Banların hepsi yalan. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte arka
daş'arım, her fırsatta Türkiye'yi bölmeye çalı-

I san biri olduğunu, Hizbüttalinir Başkanına İn-
J galizlerin Beyrut'ta 4 milyon lira verdiklerini, 

Arameo'nuıı Rabitat-ül Alemi İslâm'a yüzlerce 
I milyon lira yardım yaptığını, bu örgütün Pa

ris'teki bölümünün onursal başkanının da 
De Gaul'le olduğunu, Alnıanya'daki Nur Ensti
tüsünü komünistlerin desdeklediğini, içimizde 
de ünlü bir Ermeni dolandırıcı ile bir Müsavi-

i nin ve yuri" dışına kaçan birinin etkisindeki ba
sın organlarının din ticareti yaptığ.m bu saf 

I adam nereden bilsin?.. 
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Bu saf Müslümanlar, dışar da komünistinden 
kapitalistine değin tüm emperyalistlerin ve içer
de de çıkarcı Ermeni ve Yahudilerin, İsa'yı ve 
Musa'yı darıltma pahasına İslamcılık yaptıkla
rını bilseler, her halde bütün bunların, bu adam
ların Müslüman olduklarını değil, bir oyun oy
nadıklarını anlar; ama adanmı kültürü yok, 
bunu kavrayamıyor. Şimdi bunu yakalayıp çü
rütelim mi? Yoksa, topluma kazandıralım mı? 

Bu gibilerin saf dinsel duyguların peşinde, 
saptıkları yollarda yakalanıp, hapislerde çürü-
tülmeleri yerine, aydınlatılarak, topluma kazan
dırılmalarıdır yararlı olan. Affın böyle bir 
sonucu sağlamasını diliyoruz. İşte onun için 
1G-) neü maddenin af kapsamında bulunmasın
dan yanayız. 

Bu arada bir kez daha kesinlikle belirtmek 
/isteriz ki. .141, J42 ve .lb'o neü maddeler niteliği 
(mahiyeti) başka olmakla birlikte üçü de dev
letin düzenini hedef almaktadır. Birinin affın 
kapsamına alınıp, öbürlerinin alınmaması nes
nel bir tutum olamaz, objektif olamaz ve bu
nu isteyenlerin içtenliklerine karşı kuşku 
duymak hakkımızdır. Bu arkadaşlar İslâmda. ge
reksiz olan birçok şeyleri söylemek isterler. Peki, 
kuşku yaratıldı; bir kısım heyecanlı arkadaşlar 
söylüyorlar, «Aman efendim din kullanılmasın:» 
peki, Başbakanlık makamında namaz kıldırıiır-
keıı, yapmadığı bir işi başına takke koyarak bir 
Başbakan yaparken, arkadaşlar neredeydi, bu 
lâiklik duyguları neden rahatsız olmuyordu? 
Onu da merak eıt'im. 

ALÂEDDİN YILMA/TÜRK (Bolu) — 
Namaz kılmak laiklik duygusunu rahatsız etme::. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Yılnıaztürk, 
müdahale etmeyiniz efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi, Baş
bakanlık makamında namaz kıldırılmaz; cami de
ğil orası, kendisi istediği yerde namaz kılar,, ben 
de kılıyorum gerektiği zaman. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜBK (Bolu) — 
Her yerde kılar; Başbakanlıkta da kılar. 

BAŞKAN — Sayın A ıimaztürk, müdahale et
meyiniz, rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi, belki 
yanlış geçer diye tekrar ediyorum. Başbakanlıkta 
namaz kılmaya karşı değilim, ben.de kılabilirim. 
Başbakanlık odasına insanları toplayıp namaz 
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kıldırmaktır söz konusu olun... (A.P. sıraların
dan «Yalan, yalan» esleri) 

OSMAN SALİHOĞLi: (Sakarya) — Kim 
yapmış onu?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — O 
yalan, tahrif ediyorsun!.. 

BAŞKAN — Bir dadika Sayın Yıldız. 
Muhterem arkadaşlarım, burada söylenen söz

ler kürsünün hakkıdır. Bu kürsünün hakkını ve
ren bir arkadaşa müdahale edilmez. Ancak, söz 
hakiki her üye için vardır ve burada söylenenlere 
cevap vermek hakkı vardır. Binaenaleyh, Tüzük 
çerçevesi içerisinde cevapları kürsüden verirsek 
müzakere daha salim bir safhaya lintikal eder. 
Onun için istirham ediyorum müdahale etmeyi
niz efendim. 

AHMET YİLDİZ (Devamla) — Saym arka
daş! arım, .141 - 142 nci maddelerdeki suçları iş
leyenlerin, 146 ncı maddeye giren suçların işlen
mesini hazırlayıcı olarak yorumlanmaları ela dün
yanın hiçbir demokrasisinde geçerli olmayan ye
ni bir nedensellik, illiyet ve yalnız icap eden
lere özgü bir hukuk anlayışı olabilir ancak. Bn 
tül anlayışların sosyal hukuk devletinde yeri 
olamaz. 

Arkadaşlarım, bunun üzerinde biraz durmak 
istiyorum: «Bu maddelerdeki suçların düşün suçu 
cayılmaz denmesi», dünyaca kesinleşmiş kavram
lara uymayan, kendilerine özgü, indî 'bilinen bl
um dışı bir savdır kanısındayız. Gerçi, düşün 
suçlarının oybirliğiyle dünyada kabul edilen bir 
tanımı olmamakla, birlikte, bir sistemi eleştiren 
ve tammlamasıyie niteliklerini belirleyerek çö
zümler öne süren başka bir sistemi savunmaya 
hor halde düşün derler. Bu yolda yasa dışına çı
kan eyleme de düşün suçu derler. Tanımlama, 
her şeyi kapsayan, dışarıda bırakan olmamakla 
birlikte, bu dediğim nitelikteki eyleme düşün 
suçu demeyene de rastlamadım. Tanım eksik ol
makla bile belirttiğim budur. Böyle bir zamanda, 
bir nokta da .ha var; eylemle karışıyor. Düşün öz
güllüğü söz konusu olunca eylem içindedir. Ne
den?... Oüııkü, düşün özgürlüğü kafadan çıkıp, 
;;ovleneu ya da yazdan bir şeydir. Düşün süreci 
içinde kafadan doğuşu ile topluma sunuluşu ara
sında eylem vardır. 

'OSMAN SALİHOdLL' (Sakarya) — E, o za
man ne oldu?. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu eylem ol
maz değil ki.. Mesele, suçlu eylem ayrı şeydir, 
yoksa efendim görüşünü izah etmiş, çıkmış ko
nuşmuş o ayrı bir şeydir. Öbür suç, adi suç ni
teliğindeki eylem, ayrıdır, ama efendim eylemle 
birlikte.. Zaten eylemle birlikte gelir bu. Çünkü, 
düşün olması için, düşün anlamını alması için. 
kafanın dışında kalması yetmez. Bunun için, ki
mi arkadaşlar, efendim biz dışarıya vurulmayan 
düşün suçlarını suçlamıyoruz, bunu Allah suçlar 
ancak, sen suçlayamazsın, çünkü kafada kalmış
tır, ne olduğu bilinmez. 

Düşünün, halka sunulması (belirttiğim gibi) 
bir eylemle olacağı için mesele nedir? Hangi tür 
eylemi (düşünle ilgisi yok bunun) yapmışsa o 
eylemden suçlu olacaktır. .Düşüne bağlamayınız 
bunu. Soymuş, soymuş; banka soymuş, adam 
kaçırmış.. Bu suçludur. Bunu öbürüyle bağla
mak, batta arz ettiğim gibi tersine hükümdür. 

Bu husus da çok ilginçtir. Gericiliğe ilişkin kor
kunç tablolar çizildikten sonra, bakıyoruz arkadaş
larımız «141 -142 affa girsin, ama 163 girmesin» 
diyorlar. Oysa 163' le ilgili olarak söyledikleri 
daha korkunç. İşte bunları ayırdetmek, güç ol
duğu acili; 163'e ne girer, ne girmez; (Demin arz 
ettiğini gibi) dürüst saf hangisidir, kötü hangisi
dir; bu ayırım güç olduğu için Hükümetin dü
şün suçlarını belirleyen, tanımlayan yasasını 
olumlu karşılıyoruz. İşte o zaman biraz daha ay-
aydmlığa kavuşuruz, o zaman daha doğru olur. 
Belki bu suçların affı ondan sonra gelseydi daha 
iyi olurdu diyenler de olabilir, ama ayrımı bu ka
dar ayrıntılı olmaması sebebiyle biz diyoruz ki, 
bu maddeye, 163"e de giren maddelerin, hatta. 
affı gereklidir, zorunludur, daha çok insanı ka
zanabiliriz. 

Arkadaşlarım, 146 ncı maddeye geliyorum: 
Bu maddenin son yıllardaki uygulanmasında 
önce açık iki siyasal ve hukuksal çelişki vardır. 
Çok açık olan bu çelişkilerden birincisi; bu mad
denin 1 nci fıkrasıyle, bir kimsenin cezalandırıla
bilmesi için onda yazılı suçları en az girişim ev
resinde yapması gerekir. Hukukçular benden iyi 
bilirler, girişim evresinde suçlu sayıl abilmesi için 
hazırlığı, olanakları, yetenekleri olacak, başka ne
denlerle önlenecek. Şimdi, bu nitelikte olmayan 
birçok insan vardır, örnek vereyim, mahkemede 
okudunuz. Adam yakalanmış, elinde dört - beş 
metre fit ir, bir tabanca, birkaç mermi; bu adanı 

— 21ı 
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Türkiye'yi devirecekti diye 146/1'e girmiş; müm
kün değil efendim, nitekim mahkemede söylendıi, 
şimdi devam edeceğim. (A.P. sıralarından gü
rültüler, «Olur mu» sesleri) 

Sizin söylediğinizi mahkeme karara bağladı, 
hiç. heyocanianmayın, bakın mahkemenin kara
rma... 

BARKAN — Sayın Yıldız, cevap verirseniz 
müdahaleyi ceibedcrsiniz, bu itibarla, cevap ver
meyin, konuşun, ben arkadaşları sustururum. 

YlnİT KÖKEK (Ankara) — Heyacanlanan 
sensin. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte, mah
keme, aynı yerde mahkeme, bir süre sonra 
«Bunlar 146/1'e girmez» dedi. Benim burada. 
grup adına savunduğum görüsü gerekçe yapa
rak, Türkiye Cumhuriyeti, sizin dediğiniz gibi 
değil, böyle bir avuç adanı, iki tane ipi kopar
mış adam, yakalanmış adam, Türkiye Cumhu
riyetinin aleyhinde 146/1'e giren suçu işleye
mez diye karar verdi, mahkeme de kaldırıldı, 
hâkim de gitti... 

BASK AY — Sayın Yıldız, konuşmanız daha 
ne kadar devam edecek acaba? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim, 
20 dakika kadar sürer. 

BAŞKAY — Sayın Yıldız'm konuşmaları bi
tinceye kadar müzakerenin devamını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler*... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Mahkeme 

karar vermiş bunun için, «Böyle olmaz» demiş, 
ben onu söylüyorum. 

İkinci çelişkiye gelince; birisi bu, ikinci bü
yük çelişki daha önemli, siyasal yönü de ağır. 
Bir .iktidar zorla indirildikten sonra, onun ye
rine geçen iktidarın mahkemeleri, daha önceleri 
iktidarı düşürmeye çalışanları yargılamışlardır. 
Muhal suç doğmasına dokunmuyorum, bıraktım. 
Bir mantık çelişkisine önce değiniyorum. Örne
ği gösterilemeyecek bir haldir bu. Eylem alanın
da gerçekleşmesi haklı, meşru, gerekli sayılan 
ve bu yönleriyle belgeleşerek tüm Devlet güç
lerince onaylanan bir olayı, düşün alanında 
akıllarından geçirenlerin mahkûm edilmeleri; 
şimdi de onların affı söz konusudur O olay 
lıaklı, meşru idi, bütün Meclis, Devlet kabul et
ti. Şimdi o olay doğru; 12 Mart. O olayı akim-
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dan geçiriyor, o ıran gibi bir şey diyor, o mail
imin oluyor, biz de affetmek istiyoruz; gene 
«.suçsuzdur'» demiyoruz, affedelim diyoruz. 

Arkadaşlarını; burada çok önemli iki eellş-
.kiye dalıa değinmek isterim. Çelişkileri bilelim 
ki, tarih, bizi yargıladığı zammı kimin mezhebi, 
ne olduğu ortaya çıksın. 

146 ncı maddenin aua.gerokçesiiyle. (ki, o za
man madde yoktu çünkü) uyum halindeki bir 
'Meclis kararı ile vatan, haini sayılan ve yasa ile 
d,e yurt dışına çıkarılan eski hanedandan ar-
«tanları, arta kalanları Türkiye Cumhuriyetine 
karşıt oldukları için yurt dışına sürülenleri ön
leyen hüküm kaldırıldıktan sonra nasıl olur da 
buna oy veren, 14(5 ııeı maddeyi, af drunda iste-
ycıbiHr? Cumhuriyete karşı ise. o belgeli. Ata
türk döneminde çıktı, Meclis kararı, yasası. 
Onun gelmesine evet. 

Arkadaşlarım; yani Osmauoğullarına karşı 
duydukları acımayı ya da yakınlığı delikanlı 
yaşındaki kendi çocuklarımıza, Cumhuriyet ku
şağının çocuklarına karşı duyamıyorlar ya da 
olayları sakıncalı sayma ölçüleri böylesine çeliş
kilidir. 

İkinci büyük sakıncaya dokunuyorum: 14(5 
ncı maddeye güre en üst yargı organınca ödü
me mahkûm edilenleri bile affettikten sonra 
tüm haklarının yerilmesi için Anayasa değişik
liğini bile isteyen bir kimse aynı kanun konuşu
lurken, aynı günlerde nasıl olur da 146 ncı 
maddeyi af dışında bırakmak isteyebilir? Müm
kün mü bu? Birisine verilmiş kararı kaldırıyor
sun, Anayasayı bile değiştiriyorsun, gel diyor
sun, öbürüne yok, kaldırdım bu maddeyi.. Ira 
birdenbire olacak: bir iş değildir. Yani birta
kım insanların 146 ncı maddeye giren suçları
nı en cömert şekilde affederken, aynı anda bu 
nıiaddeye giren başkalarının suçlarını af dışı bı
rakmak nasıl bir mantık ve hukuk anlayışıdır? 
Her iki çelişki de aslında sempati duyduğu suç
luya af, sempati duymadı ki a rina hapis arzula
mak gibi öznel, sübjektif pek de saygı duyul
mayacak bir duygu ve genel afim ilkelerini 
içiğneyiei bir davranış olur. 

Arkadaşlarını, belirttiğimiz maddeleri oldu
ğu gibi tutup da onların son derece çelişkili uy
gulamalarından bir yarar bekleyerek mahkûm 
ettikleri kimseleri hapislerde çürütmek insaflı 

bir tutum değildir. Bizce, bu maddelerden ceza 
alanların affı ile şu üç hususun gerçekleştiril
mesine çalışmaktır doğru yol, memleketçi yol. 

1. Toplumun çok yanlı şiddet olaylarına 
sürüklenmemesi için, düşünsel tartışmaları uy
gar biçime sokup, herkesin düşüncelerini açık
lamasına ve karşıt görüşlerinde, özdeş bir ola
nakla, savunmalarına yer vererek, tez ve anti
tez çatışmaları, sopa ya da silahlı vuruşmaya 
dönüştürmeden kafa güçlerine dayanan bir di-
yaliktik oluşum sürecine, elverişli bir ortamı 
geliştirmeye çalışmak. Böyle bir ortamda, hiç
bir özgürlük dışı rejimin yaşama şansı ve teok
ratik Devlet özlemlerinde, çağ gerisi, akıl dışı 
anlamsız olduğu meydana çıkar. 

İşte, bizim (inerimiz belirttiğimiz yasa mad
delerinin bu görüşe uygun biçime sokulmasıdır, 
kurbanlarına da merhamet gösterilmesidir. 

2. Çağın gerçeklerine ve Türkiye gerekle
rine uygun Anayasamız doğrultusunda yetenek
li bir devlet yönetimiyle toplumun sosyo - eko
nomik sorunlarına ivedi çözümler getirerek, yö
netimin ve rejimin yetersizliği tartışmalarına ge
rekçe vermemek, suç türeten ortamı kaldırmak. 

:>. 12 Mart öncesi gibi, Devleti güçsüzlük 
içinde bırakıp, Devlet kuvvetlerini yan tutar 
halde kullanarak, «Bu Devlet bizim değildir» 

ok» kanısı vererek v «Herk< dedirten, «Devlet y 
sin yaptığı yanında kalır, birkaç kişi bile, bu 
iktidarın hakkından gelebilir» umudunu yarat
mayan bir yönetim. 

O günlerin iktidarım devirme amacı güden 
suçları yargılarken, su açık gerçeği de bir kez 
daha tarih üzerine koyalım: Bu suç sayılan ey
lemler ya da konuşmaların olduğu, dönemde 
Hükümete bağlı kimseler, kalabalık toplantılar 
yaparak onu nasıl düşüreceklerini konuşuyor 
ve Başbakan bile ona bağlı olanların toplantı
larına giremiyordu. Sorumlu sorumsuz, güçlü 
güçsüz herkes. Hükümetin devrilmesini açık açık 
konuşuyordu; yurtsever de konuşuyordu, yıkıcı 
da konuşuyordu. O hükümete karşı olmak nere
de ise bir moda idi. Şimdi biz, o modaya kapı
lanlardan bir bölüğünü hapse girmiş halde ya
kalayıp. aflarma karşı çıkarsak, herseyden önce 
kendi vicdanımızın sesine kulak vermemiş du
ruma düşeriz. Eğer bu aftan güdülen amaç geç
mişin tüm tortularından toplumu arıtarak, on-
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l a rn ı önümüzdeki yeni döneme yansımasını ön
lemek ise, ki bizce öyle olmalıdır, geçmişin üs
t ünden bir sünger geçir i lmelidir ; fakat İra sün
ger b i r t ak ım tor tu lar ı temizlerken öbürlere de
ğinmeden üzerler inden geçerse, süngerin vieda-
nı bile rahats ız olur. 

Bu nasıl süngerdi r ki, geçtiği yerlerin bir 
kısmını temizliyor bir kısmına hiç dokunmadan 
geçiyor ? 

Aslında bu bir k a t olur, çünkü böyle bir 
sünger yok. 

Cfeçmiş uygulamalar , dünyadak i ve Türki
ye 'deki tüm geçmiş uygu lamalarda afta bilinci 
öncelik siyasal suçlara verilmiştir . Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde de siyasal suçların affı 
her zaman içten bir istekle" öne alınmıştı!', fakat 
her nedense1 bugün geçmiş geleneklerin tersi ye 
hiçbir demokraside ras t lanmayan bir eylem kar
şısındayız. 

Arkadaş la r ım, bu bölümü özet lersek: önceli
ğin : 

1. Kesin olarak siyasal suçlar da olmalıdır. 
Dünya kura l lar ı da h u k u k kural lar ı da böyle. 
Deyi et in de af yetkisi buna uygun. 

2. 12 Mar t ın öncesi ve hemen sonrası kar
maşık devr indeki suçlara daha da öncelik veril
melidir. 

'•). Bu yasa maddelerinin, belir t t iğimiz yar
gıların or tamın kurbanlar ına da öncelik veril
melidir. Ondan sonra adi suçlara bırakı lmalıdır . 

Mantığın, vicdanın emrett iği bunu. ıer.-;ine 
çevirip, (-il başta öncelik verilenlere, verilmesi 
gerekenlere en sonda bırakıp çürütmenin pek 
de iy i bil* şey olmayacağı kanısındayız. 

Arkadaş lar ım, s ınır lamalar ve af dışı bırak
malara geçtim. Oeöiel afların on güç (dan ve ra
hatsız edebilen yönü sınır lamaların saptan ma -
siyle kimi .suçların a t dışı b ı rakı lmasıdır . Hele 
'bizim gibi. siyasal ve âdi suçlam birl ikte afıe-
degelmiş k i r ülkede bu ayr ım daha da g ımtür ; 
faka t ahlâk düşüklüğü sonucu olan ya da ulusal 
bü tün lüğe yönelen veya ileride kö tü örnek ola
bilecek, yahu t kötülüklere cesaret verecek kimi 
suçların affında kıs ı t lamalar düşünülebil ir de
miştim. Örneğin, yüz k ızar t ıc ı suçlardır . Art ık 
bunla! ' oraya .gelmez dediler. Bu yasada zimmet
lerin .affına karşı parayı ödeme koşulunun kon

ması, zorla ırza geçenlerin, ha lk ın sağlığına re 
ıbesinine ka r ş ı hileli ter t iplere giren insanl ık düş
man] arının, u lusal zenginliklerimiz olan yapı t 
ları satanlar ın , k imi tehlikeli ter t ip lere girişen
lerin, savcıyı ve meslekten olan yani yasa lar ı 
en iyi şekilde bilen ve uygulama görevinde olan
lar ın af kapsamı dışında tu tu lmalar ın ı yer inde 
'buluruz. 

Or tamın ve top lumun gerekçe vermediği b i r 
düşün ya da poli t ik amacın ü r ü n ü olmayan salt 
ah lâk düşük lüğü ya da bencil ç ıka r t u tkusu ile 
toplumsal yaşam ve yazgıya .kasıt n i te l iğindeki 
suçların af dışı .bırakılması •.eğitici, değer yar
gılarımızı da oluşturucu ka tk ı l a r sağlayabil ir . 
B u n d a n başka, bir kez daha suç yapmamayı 
özendirmesi ya da tu tkusunu frenlmmesi bakı
mından koşullu af i lkesinden, şart l ı af ilkesin
den yanayız, girse idi hoşnut olurduk. Denebilir 
ki , affedildi, ama bir daha yaparsa faizi ile 
ödeyecek. 

Ülkenin ve devletin geleceğime bir kası t say
dığımız orman kıyımı suçlarının affını benimse
mekle v imlan ezikliği duymak tay ız ; fakat b u 
affı, o suçlara i t en yoksul insani a ra ilişkin Ana
ya mmızın öngördüğü sosyo - ekonomik tedbir
leri henüz almamış devletin kusu runun :bir ke
faret i sayıyoruz. Dileğimiz, bu kefaretle yeti-
nlimemesidir . Bu kefaret i ödeyelim. Affı ç ıkaran 
Barkım en t o üyelerinin (bakanların af dışı bıra-
•kibiial.ırr bunlara kemli kendilerine af f ırsatı 
verkrcmmesi yı l lardır savuna genliğimiz bir 
ilkedir. Bu likenin bir gereği o larak 19G6 da çı
ka:] yasa imminde önerge vermiştik ve Millî Bir
lik döneminde bu görevler de bulunanlar af 
kapsamı dışında kaksın demiştik. Kabul ett ire-
ın.Hİik. 

Bugün ise, hayret le tan ık olduğumuz bir tu
tum karşısındayız. O zaman bu i lkeyi savunur
ken karsı çıkanlar, tüm r'âıı değişt i rerek bizim 
o gün söylediklerimizi şimdi söylüyor' ve kendi 
eski tu tumlar ında olanları da suçluyorlar . 

d i 1 >j i i m u _ İdig' niz. _ö ü^ 
1 D 1 ı v 1 \ ) d ; 1 u ı ı ı 1, u k l 1 

İ v V 1 S g 1 11 1 \ L >kl t u t vU ı 

ı ı ı ı 1 ± - ı ığı ı ı la d^ı da ı 
1 ı sn s > ı v bn u 1 ^ M J 1 1\ r 

a l i m dk n "" iv l a k ı t ı t u t u m u n < «,k sin 
1 ı 1 i d ı T C L > *> l t V L \ 

i i- d ı b l ı u k n rok Kiıiı o 'el l e 
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sapların cÜDİerse yanlsımaısı olduğuna ilişkin ka
nıtlar vardır ortada. Yıllarca Ibir komisyon ku-
ramıyorduk, (bir dokunulmazlığı kaüdına mı yor
duk, ı«Bu tip «.damlar mahkeıııeye gütsin» di
yorduk. O zaman bu vicdan sahipleri Meclise sı
ğınarak: kendisini kurbaTimia'k iıs:t'ey;e.ııile.ri niye 
konuyorlardı, (hâlâ anlayamıyorum. 

İSatvuna ıgeldiğimiz 'bir yüce ilkenin Ibu tür 
llıesapla.ra alet cdilmüş olması vebaline katılmak 
rist.eiııediğdlmiz içini, böyle ıbir igeı-ekçe ille affın 
'g'öçiktıiriılmeıs'i igörüşünü d-e benimsemiyoruz. 
İBununla ibMiiktıe Türkiye Cuhuriiyetinin temel 
niteliklerine aykırı, ibozucıı, saırsıeı yüz kızartıcı 
salcılardan ceza gören parlarnenterlcri eğer arka
daşlarımı işitiyorsa, ıkoşul'lu af önerisini 'getirsin, 
(«bunlar 'isterse .kalbini ıcder, isterse 'reddeder» de
sin, o zaman 'bu dalha arıtıcı biır tedbir di urdu. 
Politik amacı ıgizıliemıez denir ki, kirdi suç yapmış 
parlamenter .bir daıha o ıgönevlerıe .gelemesİn, Ya-
tau hainliğine sapmış, şunu yapmış adam gete-
mesliın. Ko'şullu af ela :gei>ir; kini istiyor, kim is
temiyor meydaına çıkar. İşte asıl sınav bu. Bu 
öneriyi ıgetirtrneıktir dürüst davranış. Yoksa, bu
rada bağırıp «hayır, hayır» demek değil. Geti
rin teklif deyin ki, kirli suçtan olanlar 'girme
sin ; koşullu. Girmezse, demek kirliliği kabul 
'•etmiş. Yatan hainliği, şu bu yapmış, koşullu. 
Girmiyorsa, denıek'ki kuşkusu var. Böyle geti
rin o zaman herkes şeye çıkabilsin. Girmeyen-
<de girmez. Yok böyle değil, biz sade politika 
yapalım, bizim eski söylediğimizin tersini söy
leyelim; sanıyorum ki, bu o kadar iyi: bir şey 
değildir. Çünkü bu gerekçe ile ka.rşı gelemem. 

.Disiplin cezalarının affını çok yerinde görü
yoruz, yasadan çıkarılışından üzüntü duyuyo
ruz.. Nasıl DeVlettir ki 'en ağır, en adî suçları en 
geniş ölçüde cezalandırıyor; ama hizmetindeki-
lerin bir dana da geri hakları veritmenı>e'k ko
şulu ile bir türlü affına razı olmuyor. Türkiye 
Cumhuriyeti böyle bir katı Devlet değildir. 

Öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmelerini 
sağlayacak, onlara topluma yararlı olma yolu
nun açılmasını, insancıl bir davranış sayarız. 

,Eıı yakındığımız husus, siyasal suçların ba
ğışlanmasına karşı gösterilen ve bir türlü anla
yamadığımız, tarihin adını ne koyacağını bil
mediğimiz direniştir. Böyle bir tutuma kendi 
canına bile kıymak isteyenleri affeden Atatürk 
Türkiye'sinde ilk kez tanık olmaktayız. 
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•Arkadaşlarım, bugünkü iktidari devirme
ye çalışanlardan bir tekini bile hapiste bırak
mayan bir affı çıkaran Senegal düzeyinde bir 
uygar davranışı Türkiye'ye çok görmekten gu
rurumuz inciniyor. 'Senegal'de adam çıkıyor ken
dini devirenler dahil bütün siyasal suçlardan 
bir kişiyi içerde bırakmıyor. Atatürk'te böyle 
yapıyor. Senagal düzeyinde bile 'bizi görmek 
listeıuenıeyi. 

Eski Demokrat Partililere siyasal hakların 
geri verilmesi uğruna, dokunulmasını hiç iste
mediğimiz Anayasanın bile değiştirilmesine 
karşı gösterdiğimiz uyumluluğun, Türkiye'yi 
iSeragariıı bile gerisine düşürme tutkularını 
yenemeyenler için, uyarıcı bir örnek «İması din 
leğimizdir. 

Türkiye Barolar Birliğinin •«.Düşün ve siya
sal suçlar* olmayacağına ve komünist suçlama
sının pak çok kullanılarak eskimiş olduğuna»' 
ilişkin uyarışım değerlendirmenize sunarız. He
le bu suçların bozuk düzenin koruyuculuğu için 
kullanılmasının çiıkinliği ortadadır. 

Düşünün açıklanmasını, eylemlerin iticisi, 
kışkırtıcısı sayıp, hukukçuların kabu} edeceği 
terimle «dolaylı etki kavramına» dayanarak 
birtakım düşün sahiplerinin eylemciliğe bulau-
dikları gerekçesiyle atlarına karşı çıkılması da 
çağdaş demokratik anlayışın dışına düsen bir 
ilkc-ıl/bir davranıştır. Bunun ıbir hukuk dayana
ğı olamaz. 

•Böyle bir- ilkel durumda gösterilmesine gön
lümüzün razı lolmadıği; bugünkü Türkiye'de ik-. 
tidarları. deviren, devrilen, ayaklanan, 'onları 
bastıran, düşürülen, düşen yaşlı - başlı insan
lar, birbirlerini bağışlayıp !bu kutsal çatı altın
da ya uyan a otururlarken, kimi çocuk yaşında 
olanların saptırılmış, yada bir gidişin kuribanı 
olmuş evlâtlarımızın cezalarım af* edememeyi 
hiç. bir parlamentere yakıştıramıyorum. Bütün 
herkes birbirini affetmiş gelip yanyana otu
ruyor, sen yoksun ey çocuk.. Bunu parlamento
muzun olgunluğuna, temsil ettiği yüce ilkelere, 
bağlılığına ve yüksek düşünsel düzeyine uygun 
.'bir davranış" saymıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, her türlü suçta bağış
lamayı düşünürken, beğenilmeyen ya da karşı
sında olunan Anayasa sınırları içindeki düşün 
sahiplerine ve politikacılara yada başka çözüm
leri önerenlere bir düşmanlık duygusunun acı-
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ğa vurulması ancak dostlarımızın kınamasına 
ve düşmanlarımızın bizi yermelerine fırsat ve
rir. 

Anayasaya, aykırılık sav']arı da ileri sürül
müştür. Ook dayanaksız bir sav. Buna da gene 
o savları sürenlerin resmî görüşleri ile cevap 
vereceğini. 

!Geı çekten, 19'ÖöVla çıkarılan af yasası üze
rindeki göıüşnıeverde İktidar Partisi Bakanı 
Sayın Dinçer; (Tutanak Dergisi Cilt :16, Birle
şim 94) Anayasanın suçlara ilişkin hiç bir ta
nımlayıcı ayırım yapmadan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine af yetkisi tanıdığı için, her
hangi bir tik suçun atfı için Meclislerin yet
kili olamayacağını ileri sürmek, Anayasalda ol
mayan bir hükmü icat etmek okluğunu ve Ana
yasaya aykırılık vardır denmesinin batıl zemi
ne sürüklenmek olacağını söylüyordu. İktidar 
Grupunun sözcüleri de bunu alkışlıyordu. Şim
di bizim yaptığımız da, sayın arkadaşlarımızın; 
kendi bakanları ve parti sözcülerinin partileri 
için açıkladıkları resmî görüşlere uymalarını, 
yeni Anayasa hükümleri icat etmemelerini ve1 

batıl zemine sapmamalarını rica etmekten iba
rettir. 

•Sayın arkadaşlar; kimi suçların ar'fuun af 
kapsamı dışında tutulması istenirken ileri sü
rülen «suçluların pişmanlık duymanı a lan» ge
rekçesinin hukuksal geçerliliği olmadığı bir ya
na, böyle bir pişmanlık gösterenlerin de ceza
larına hiçbir etkisi olmadığı bilinin ektedir. 
Mahkemede bunu söyleyenlere hiçbir şey yapıl
madığı halde ve bunun da bir hukuk değeri 
olmadığı halde bunu ileri sürmek, böyle olun
ca hukuksal ya da toplumsal bir yarardan çok, 
duygusal yönleri okşayıcı lâftan ibarettir. Hiç-
kir değer taşımaz, ne gerçekte, çünkü mahke
mede pişman olduk diyenler aynı cezayı aldı
lar. E... hukukta zaten anlamı yoktu1*. 

Sayın arkadaşlarmı; yasanın Parlamentoya 
sunuluşu ve çıkarılmasındaki gecikmeyi de 
üzüntü ile karşılamaktayız. 12 Mart Hükümet
lerince başlatılıp tüm partilerce seçim öncesi 
verilen sözler uyandırılan umutlar ve çok önem
li bir yıl dönümüne rastlara asındaki yüce an
lam bakımından, Meclisler bu dönemde ilk yap
ması gereken, geciktirilmeden ele alınması ge
reken işin geniş kapsamlı, özel amaçlara yer 
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I vermeyen öz duygularından arınmış insancıl 
;bir genel af olmalıydı. 

Bu iş bu ölçüde geciktirilmeden 29 Ekim 
ya da onun bayram, havası içinde yapılsa idi, 
gereksiz bir tarih tartışmasına yer verilmemiş 
olurdu. 29 Ekimin bir genel af için en uygun 
tarih olduğu kuşkusuzdur; fakat Mayıs'ta bile 

I çıkacağı kuşkulu bir yasayı yedi ay önceki ta
rihe koymak, güncelliğe de aykırıdır. Önemli 

I kir konu değil aslında. Mayısta çıkacak; tarihi 
I de Ekim olacak. Bu bakımdan yasanın tarihi 
I üzerindeki tartışmaları gereksiz bulduğumuz gi-
I bi, düşün özgürlüğü ve geniş kapsamlı aftan 
I yana olan iktidar partilerine ortaklıklarının 
I •başlangıç, tarihini ilk önemli yasalarında temel 
I almalarını yadırgamıyoruz da, onların duygu-
I hırına uygun bir şey olmuş, onu da önemsemi-
I yoruz, tartışmaya gerekli bulmuyoruz. 

I Bir gecikmeden sorumlu tutulmaları görü-
I süne katılmadığımızı, iktidar ortaklarının pro-
I tokoida ve programda affa verdikleri önemi 
I olumlu karşılamıştık. Yasanın protokol ve gö-
I rüşnıelerinde Hükümet Programı hazırlamala-
I rıııda ve ondan sonraki parti gruplarında Hü-
I küm et üyelerinin de katılmalarıyle uzun uzun 
I tartışılmış olmasına karşılık, sanki daha iyi 
I olabileceği sanısını vermek gibi bir arzu ile ta-
I sarı halinde sunulma işi eleştirmelerine de önem 

vermiyoruz. Bunu da gerekli saymıyoruz. Hele 
I Hükümet üyelerinin de katıldığı tartışmalarla 
j hazırlanan ve şimdi de Hükümetçe de savun.u-
I lan bir yasanın güvenlik makamlarınca tartı-
I şılmamış olmasını ileri sürerek eleştirmek, Hü-
I kümet kavramını henüz kavrayamamış olmak-
I la, ya da geçmiş yanlışların etkisinde kalmak

la ancak düşülebilecek bir hatadır. 

I .Muhalefetin Hükümete böyle soru sorduğu 
I mümkün değildir. Ev Hükümet, sen emrindeki-

lerle bunu niye konuşmadın? Xe der Hükümet, 
I bilmem... Hükümeti ve ona bağlı güvenlik ma-
I kamlarını ayrı ayrı şeylermiş gibi sanan ya da 
I göstermek isteyen bu tür konuşmaları en kü

çük Devlet tecrübesi olan hiçbir kimseye yakış
tırmıyoruz. Bunların birer dil sürçmesi oldu-

j ğıınu kabul ediyoruz. Devleti bilen bir adam 
böyle bir şey söyleyeceğini sanmıyoruz. Dil 

i sürçmes", ağızdan kaçmıştır. 
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Sayın arkadaşlar; yasanın uzun uzun tar
tışılıp hazırlamış olmasına karşın, birtakım tu
tarsızlıkları, sistematik bozuklukları, eksiklik
leri ve hatta genel niteliğine uyumsuzlukları ol
duğu da bir gerçektir. Kanımızca bu olumsuz
luklar yasa tekniği ya da hukuk bilgisi eksik
liği olarak sayılması yerine, kimi etkilerin ve 
özel amaçların yasaya da yansıması sonucu ka-
'bul edilmesi daha doğru olur. Bunun sonucudur 
ki, genel at' söz konusu olduğu halde, genel sı-
nırlaşmadan başka bir de özel sınırlamalara, ki
mi suçların af dışı bırakılmasına ya da ayrı ay
rı ölçüler ele alınmasına ve dolayıisıyle genel ni
teliğinin bozulmasına ilişkin hükümler de içer
mektedir, yasa. Bu yasa bir ölçüde, genellik ni
teliğini yitiren hükümleri kapsıyor. 

780 sayılı Yasaya konıılamayan birtakım hü
kümlerin bu yasaya da yansımış \re daha da yan
sımak istenmekte olduğuna, yorumu ileride ya
pılmak üzere değinmekle yetiniyoruz. 

Belirttiğim yönlerine karşın aftan beklenen
leri büyük gerçekte gerçekleştirecek nitelikte 
olan ve aflardan doğan zararları Devlet zara
rını önleme, disiplin cezalarından arınma, yüz 
kızartıcı suç. işleyenlere kamu hizmetlerine iliş
kin kısıtlama, öğrencilere öğrenim şansı tanı
nı a gibi birçok iyi yönleri, bütün sakıncaları gi
derici demiyorum, ama birçok sakıncaları gide
rici ve iyileştirme sağlayıcı yönleri olan bu ya
sanın daha da bozulmadan biran önce çıkarılma
sı zorunluluğuna inanmaktayız. 

İlerisi için olumsuz etkilerine karşın, bugün 
af dışı bırakılmak istenmelerinde direnmeyi de 
çok gereksiz ve hatta sakıncalı bulduğumuzu 
bir kez daha belirtmek ist edim. 

Bu afla il eri ve dönük fclisıneleı ( vöııebk 
toplumumuzun geçmişin olumsuz ka t ılımjarın
dan, miraslarından ve tartışmalı sorunların
dan tümden arınmasına hizmet edilmesi dileği
mizdir. Komisyonda düzeltilen Osmanlılar ko
nusunu ve siyasal hakların geri verilmesi için 
Anayasa değişikliklerinin desteklenmesini de, 
bu dileğimizin paylaşıldığının kanıtları saymak 
isteriz. Aslında bunlar Türkiye Chımhuıriyetinirı 
bu gibi geçmiş tortuların sakınealarmdaıı ra
hatsız olmayacak güçte olmasından ve özel
likle 27 Mayıs'tan sonra gelişen toplumsal or
tamın bunları çok eskimiş hale sokmuş bulun'-

nuısHMu kanıtları kabul ediyoruz. Eskimiş ar
tık bunlar, hiçbir etkisi yok, kim gelirse gel
sin Meclise. Bundan ötürüdür ki, bu ölçüde güç
lü göı düğümüz Türkiye Cumhuriyetine şimdi 
af dm bırakılmak istenen bir avuç insanın ile
ride bir tehlike yaratabileceği görüşünü yadır-
gıy, ruz. Bu gibilerin, hapishane tutuklularının 
yaratacağı olumsuz tepkilerinin daha sakıncalı 
olacağı kanısındayız. 

Arkadaşlarım; bu noktada çok söylenen bir 
söze çok kısaca değinmek istiyoruz. benin şu 
kadar bin kişi ile komünist ihtilalini yaptı. Ta
rihi bilmeyenler bunu söyler. Bunu açık konu
şalım. benin ihtilâli yapmasına dört etken et
kendir. 15 'bin :kişi değil, o zaman "Rusya'da 15 
hin, kişi vardı; ama bir parlamanter devrimi 
Trenski gibi her söylendiğinin teısini yapan 
güçsüz bir hükümet, 'bütün umutları söndürdük
ten soma «Aı'tık ben umut kaldım» demesi 
varında Lenin Gadoiasuıda Fransız, İngiliz el
çilerini toplayıp «Şiiâlı verin» diyen Carın güç
süz, yenik hale düşen artık kuvveti bir şey 
yapamayacak hale gelon ordusuna Lenin kur
nazca iki slogan attı. İhtilâlleri iyi değerlen
direlim. Bu sloganlar; bir, «Herkes silâhını bı
raksın evine gitsin». İki, «Ulakların arazisini iş
gal edin». Şimdi değişim olacak, adam komü
nist değil, ama benin gelmese yandı. Çünkü 
silâhı bıraktı evine gitti, asılacak. Ulak'ın top
rağını işgal etti. alacak. Herif beninin ne ol
duğunu 'bilmeden «Aman benin'den olalım da.. 
kurtulalım» diyen konuyu Türkiye'ye benzete
nleyiz, öyle bir şey yok. Türkiye o noktada 'de
ğil. Xe Çar oırdıısu yenilmiş bir yere gelmiş, 
ne bu noktaya gelmiştir Türkiye. Üstelik umut
lu bir gidiş içindedir. Böyle bir zamanda çevi
rip de efendim, benin şöyle yaptı... Arkadaşla-
n:n, öyle hayalleri Türkiye'ye yakıştırıp, öcib 
ler yaratı]), gölgelerine geçip 'korkmak eğilimi 
Devletıe yalnız zarar verir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu konuda yadırgadı
ğımız Osmanlı konusunda bir şeye değinip ge
çiyorum. Şöyle bir şey var, uyumluluk var. Sü
rekli uyarmalaııınıza karşın, şu ünlü bir Cum
huriyet düşmanının çok yer aldığı, Millî Eği
tim Bakanlığında örneklerini sık sık 'getirdik, 
Temel Eserler. Yapılan yayını var. Bir baktık 
ki, bu yapıtlarda ileri sürülen öneri, orada 
söylenen sözler, bunun savunmasrnuı gerekeesi-
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ni aynen geldi. Bunu talihsiz bir raslantı ola
rak sayıp geçiyoruz. 

Kıı af yasasında Osmanlılara ilişkin hük
mün, o çevrelerin iskemleline ve o sözlerine 
uymalarını bir kasıt değil, talihsiz bir rastlantı 
sayıyoruz. 

Arkadaşlarını, geçmişin tartışmalarını sür
dürmenin hiçbir yararı yoktur. Kiz de geçmiş
ten ancak ders alınması ve bir daha o mutsuz 
•olayların oluşmasına fırsat verilmemesi için de
ğindik. Bu ölçüde büyük hatalardan ve onların 
yarattığı olaylardan bile ilerisi için ders alına
mayacağı yollu bir kötümserliğin etkisinde 
kalmak istemiyoruz. Köyle bir olgunluk aşa
masına henüz gelinem ediği kanısını veren kimi 
izlenimleri de, olayların duygusal etkilerinden 
henüz siy rd a mamanın belirtileri sayıyor ve düş 
kırıklığına uğramayacağınızı umuyoruz. Bu 
duygulara kapılanlar da kısa zamanda sıyrıla
cağım diliyoruz. Sarsılan toplumsal dengeyi 
kurup ülkeyi bunalıma sürükieyegelen etkenle
ri yok edeı ek el ve gönül birliği halinde yurt 
sorunlarına çözüm bulmak gereksemesi içinde 
bulunduğumuz bu aşamada bir genel affın olum
lu katkısı bulunacağı umudun da vız. («özlerimi
zi geçmişe değil, geleceğe çevirmeyi grupça 
öneriyoruz. 

Yakındığımız geçmiş bunalımlarla gelecek
te bir kez daha karşılaşmanın yolu, bunalımlı 
iv tamın eylemcilerinden öç almak, <• günlerin 
acı 'andarının etkisinde- kalarak geleceğe iliş
kin bir kötümserlik içinde obıylara bakmak, 
paı tileri çekiştirmek için bunu fırsat bulmak 
ya da ulusal nitelikteki sorunları kısır parti 
çekişmelerine arar; yapmak değil, o bunalımla
rı yaıatan sasyo - ekonomik etkenleri gider
mek, suç türeten yasaları kaldırmak ve rejim 
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dışı, yasa dışı, ulusal yaraıa ters düşerek ey* 
temlere hiç. cesaret vermieyen, hukuku egennen 
kılan. Devletle döğüşrneyen, Devlet organlarını 
birbirine düşüııniıeyen, dürüst bir Devlet yöneti
mini kurup işletmektir. Çıkar yol bu. Bunun 
için de, çağ dışı ya da tartışılmaya dayanaksız 
görüş ve sistemlere, düşün suçu barajları, baskı 
yöntemleri ya da karşı görüşleri suçlama yoluy
la yaşam gücü kazandırmaya çalışmak yerine, 
her görüşün serbestçe tartışıldığı bir kamuoyu 
önünde düşünsel sınavı veıicrelk alınacak nota 
saygı gösterip, sma.'vda notun budur diyebilie-
öök bir olgunluk laşaımasmcla bulunmaktır. 

Cumhuriyetin 50 ned yılında çıkarılacak bir 
affın böyle bir gelişmeyi sağlayarak Atatürk' 
ün ülkü olarak bize gösterdiği çağdaş uygar 
Türkiye'nin 'kurulmasında ilerideki kuşakların 
övgüsüne lâyık bir katkının sağlanabilmiesi iç
ten dileğimıizdir. 

Sayın arkadaşlarım; size söz verdiğimi bir 
arada değiştireceğim, kusura b;akınlayın. Ben, 
ikinci bölüm olarak sayın konuşma cinin sözle
rime (karşılık verecektim. Çok rahat ve sanıyo
rum kendisi de memnun olacağı karşılıkları ben
de var. ama bu saatıe geldikten sonra acaba bu
nu ikinci veya daha sonraki 'konuşmama bıra
kırsam sanıyorum ki, beni bağışlarsınız. Çünkü 
ö\le lâflar vardır ki, ben kendimi onlara cevap 
vermeden kürsüden indiremiyorum. Arkadaşla
rım bir yazı yazdı, «Kusura pakına, in» diyor
lar. 

Hepinize saygılar sunarım. (kU. B. G. ve C. 
II. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAX — 25 . 4 . 1974 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzene Birleşimiı kapla
tıyorum. 

Kapanma saati : 19.35 

e<€a»—<• ' • 
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Vî. — SORULAR VS 

A) YAZILI SORUL/ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya üyesi Os
man Salihoğlu'nuu, Ankara'da Kamu Kuruluş
ları, Bakanlıklar, İktisadî Devlet Teşekkülleri, 
Devlet Bankaları, Genel Müdürlükler ve benzeri 
kurumların ne miktar lojmanı bulunduğu ve kim
lere ne kadar ücretle tahsis edildiğine dair soru 
Önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Deniz 
BaykaVvn yazdı ceveıbı. (7/207). 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senjatosu İçtüzüğünün 120 nci 

maddesi gereğince aşağıdaki •sorumun Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırflma'sı-
ıvm teminini saygılarımla ri'cia ederim. \ 

Sakarya Senatörü 
Osman Salihoğlu 

Soru 1. — Personel Kanunu An e Anayasa nm-
Araechesinde personele eşit hak A*e iimkânlar Â e-
ırilmesii tabiîdir. Hal böyle iken yialınz Aırkara' 
da kamu kuruluşları, Bakanlıklar, İktisadî Dev
let teşekkülleri ile Devlet bankaları, Genel-Mü
dürlükler ve benzeri kurumlarda bazı personele 
'mesken cüz'i ıknalarla verilmektedir. Ankara'da 
yııikarıda halisi gecen kurum ve kuruluşlardan 
hangilerinin ne miktarda lojmanı bulunduğu, 
kimlere ne kadar ücretle tahsis edildiği; 

Bu lojmanlardan kaçı sosyal 'mesken A*e ka
ça lüks mestken niiteliğindedirler; 

Bunlarda oturanlardan nie vasıf aranmakta
dır? Kiraları ne kadardır?, Bu kiralar içinde o 
dairelere ait yönetim A-e yakıt giderildi khıı 'ta
rafından ödenmıeiktedir ?. Bunla rtlan möbleli 
•olanların ne suretle ve hangi mevzuata uygun 
olarlak tahsis edildiğinin tarafıma yazık olarak 
bildirilmesi saygı ile rica olunur. 

T. C. 
.Maliye Bakanlığı 19 . 4 . 1974 

Ankara 
18937 

Sayı : 52360-Gen.-74 
Konu : Ankara'daki İDTîıe ait 
lojmanlar 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 25 . 3 . 1974 gün ve Genel Sek. 

Kan. Md. 7/207 sayılı yazıları. 

,CEVAPLAR 

İR VE CEVAPLARI 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. T et. Ds. Bşk. 
1 . 4 . 1974 gün ve 77-373/1949 sayılı yazıları. 

V. Senatosu Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu 
tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve An-
kara'daki kamu kuruluşlarına, bakanlıklara, İk
tisadî Devlet Teşekküllerine, Devlet bankala
rına, genel müdürlüklere ve benzeri kurumlara 
ait lojmanlara ilişkin yazılı soru önergesinin İk
tisadî Devlet Teşekkülleri ile ilgili cevapları ekli 
cetvellerde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Maliye Bakanı 

T. C. Ziraî Donatım Kurumu 
1. Ankara il merkezinde 19 adet lojman 

bulunmaktadır. 
2. Tamamı sosyal mesken niteliğindedir. 
3. Lojmanlar, verimlilik esası gözöııüne alı

narak bölgede devamlı kalması faydalı görülen 
personelin ikâmetine tahsis edilmiştir. 

4. Kira bedelleri binaların niteliklerine gö
re 9, - 50, TL. arasmda değişmektedir. 

5. Lojmanlar Genel .Müdürlük binalarını 
ısıtan tesisattan faydalanmakta ve bedel alın
mamakta di!'. Su ve elektrik masrafları oturan 
personele aittir. 

;6. .Mobilyalı lojman bulunmamaktadır. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1. Ankara il merkezinde 207 adet lojman 

bulun m akta dır. 
2. Bu lojmanlardan, ö tanesi lüks 201 tanesi 

sosyal meskendir. 
3. Lojmanlar hizmet evi ve hizmet evi öde

neği yönetmeliği hükümlerine göre, genel ola
rak, resmî tatil günleri de dâhil gece gündüz 
hizmete çağrılması gerekli olan seyri seferden 
sıra siyi e L 2. ve 3 ncü derecede sorumlu perso
nele tahsis edilmektedir. Bu personelin görev 
ve unvanları yönetmeliğin ekli cetvellerinde be
lirtilmiştir. 

4. Yönetmeliğin ekli cetvellerinde belirtilen 
personele, kirasız olarak gerekli lojman tahsisi 
yapıldıktan sonra geri kalan hizmet evleri ıuwaıı 
Are görevleri aynı yönetmelikte belirtilmiş olan 
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personele oda. başına 5 - 10 lira kira bedeli alı
narak tahsis ediimeketdir. 

5. Lojmanlara ait yönetim ve yakıt .masraf
ları teşekkülce karşılanmakta bilâhara ikâmet 
edenlerden tahsil edilmektedir. 

6. Ankara il merkezinde mobilyalı lojman 
yoktur. 

T. Çimento Sanayii T. A. Ş. 
L Ankara il merkezinde 8 adet lojman bu

lunmaktadır. 
2. Lojmanların tamamı sosyal konut nite

liğindedir. 
3. Lojman ve misafirhane yönetmeliği gere

ğince görevin («nemine göre lojman tahsisi yapıl
maktadır. 

4. Lojmanların kiraları 200, - ilâ 350, - TL. 
arasında değişmektedir. 

5. Lojmanların yönetim ve yakıt giderleri 
kuruluşça karşılanmaktadır. 

6. Mobilyalı lojman yoktur. 

T. C. "Merkez Bankası 

1. Ankara il merkezinde 17 adet lojman 
bulunmaktadır. 

2. Bu lojmanlar 100 m2 den büyüktür. 
3. Banka •meclisinin 5 Ekim 1972 tarih ve 

641/10240 sayılı karariyle yürürlüğe giren 
T. C. Merkez Bankası Memur Konutları ve Mi
safirhaneleri Yönetmeliğinin 3 neti maddesi 
-uyarınca lojman tahsisleri yapılmaktadır. 

4. Lojmanlarda oturanların fiilen ödedik
leri miktar 650-800 TL. arasında değişmekte
dir. 

Yönetim ve yakıt giderleri bankaca karşı
lanır. 

6. Lojmanlar mobilyasızdır. 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü 
1. Ankara il merkezinde 3G adet lojman 

var dıi1. 
2. 36 tanesi sosyal konut niteliğindedir. 
3. Kurumun, 17 Xo. lu Hizmet ve Misafirev-

îeıi Yönetmeliğinin 2/a maddesinde yer alan 
«Hizmetevlen», işletmelerimizde istihdam ve 
mesailerine devamlı .suretle ihtiyaç hissedilen 
elemanlara tahsis edilir. Hangi evlerin kimlere 
tahsis edileceği, görülen vazife ve isin ehemmi
yetine, ev adedine ve ihtiyacın derecesine göre 
müessese veya İşletme Müdürü tarafından ta

yin ve tespit edilir» hükmüne göre işletmeler 
kesimine aidolan lojmanlar bu kısımda çalışan 
657 sayılı Yasaya tabi mühendisler ile 1475 sa
yılı Yasaya tabi işçilere tahsis öd il ir. 

4. Bu lojmanlarda 'Oturanlardan kira alın
mamaktadır. 

5. Yakıt ve her türlü gider karşılığı ola
rak, bu lojmanlarda (barındırılanlardan; 

a) 657 sayılı Yasaya, tabi olanlardan beher 
metre karesi için 100 kuruş tahsil edilmekte ve 
(kaloriferli lojmanlarda bu miktara 25 kuruş 
•eklenmektedir, 

b) 1475 sayılı Yasaya tabi olanlardan ise 
herhangi bir gider karşılığı alınmamaktadır. 
İşçiler yönünden, bu tür giderler toplu iş sözleş
meleri ile kazanılmış haklardan. okluğu için 

' Kurumca karşılanmaktadır. 
6. Mobilyalı lojman bulunmamaktadır. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
1. Ankara il merkezinde 53 adet lojman 

bulunmafct adır. 
•2. Lojmanların tamamı sosyal mesken nite

liğindedir. 
3. Lojmanların tahsisi puantaj kriterine 

göre yapılmaktadır. 
4. Lojmanların kiraları 16,50 ile 250,00 

TL. arasında- değişmektedir. 
5. Lojmanların yönetim giderleri ile 6 

adedinin yakıt giderleri tamir - balkım giderle
ri n d en k a rsı 1 a nmakt a<dır. 

6. Mobilyalı lojman 'bulunmamaktadır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. 
Genel Müdürlüğü 

1. Ankara il merkezinde bainkaya ait 96 
•adet lojman bulunmaktadır. 

2. Lojmanlarımızın 39 adedi 100 ilâ 150 m2 

arasında değişen ve 57 adedi de 100 m2 nin al
tında büyüklükte olan normal dairelerdir. Lüks 
mesken, niteliğinde lojman yoktur. 

3. Yönetim Kurulunun 12 . 2 . 1973 tarih 
ve 12200 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 
1 . 3 . 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe gir
miş bulunan A - 23 sayılı Personel konutları 
ve misafirhaiııeleri yönetmeliğinin, 

5. b) 1. —• Genel Müdüre, Yönetim Kuru
lu üyelerine ve Genel Müdür yardımcılarına 
tahsis şartı aranmaksızın lojman verilir. 
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5. ib) 2. — Genel Müdürlük şube müdür
leri ile şubeler müdürlerine, Genel Müdürlük 
müşavirleri ve müdür muavinlerine, sevk ve 
idarenin icabında, bankamın üstün menfaatine, 
ifa edilen görevin ehemmiyetine isttinaden ilgi
linin imali durumu da dikkate alınarak tahsis 
şartları aranmaksızın lojman tahsis edilebilir. 

7. c) 2. — Tahsiste vazifenin ehemmiyeti, 
hizmette ve verimlilik, mesuliyet ve başarı 'baş
ta olmak üzere çeşitli faktörler Genel Müdür
lükçe tespit edilecek puan usulü ile değerlen
dirilir. 

Maddeleri gereğince lojman tahsisi yapılır. 
4. Lojmanların kiraları 28 . 7 . 1971 tarih 

13909 sayılı Resmî Gazieltede yayınlanan ve 
1 . 8 . 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe gir
miş bulunan 7/2811 sayılı Kararname ger,eğin-
cıe tespit edilmiş olup asgarî 140.70 azamî de 
494.50 lira arasında değişmektedir. * 

5. Lojmanlarım yakıt giderlerinin karşı
lamak üzere yine 7/2811 sayılı Kararname gere-
ğinee, 

a) Kaloriferli konutların yakacak masraf
ları karşılığı olarak aylık kira bedellerine be
her metrekaresi için 100 kuruş zam yapılmıştır. 

İb) Kaloriferli her daire ve müstakil ko
nuttan m2'sine bakmaksızın ayda genel gider 

'5. Kaloriferli lojmanlara ait yakıt gider
leri Maliye Baaikmilığınea hazırlanan ve 29.5.196o 
tıarilh, 11414 sayılı Reisimi Gazetede yayınlanan 
(Memur konutları yönetmeliği) nin 14 ncü mad
desinin 111 nci fıkrasında belirtilen nispet em
sal tutularak yıllık esas kiııaıiıın % 50'si nispe
tinde lojman işgal edemden tahsil edilmektedir. 

olarak 20 TL. alınmaktadır. Tahsil edilen bu 
meblağlar (gayrimenkuller idare masrafları 
hesabı) adı altında toplanmakta ve lojınanlairı-
nıızın yakıt masrafları bu hesaptan karşılan
maktadır. 

6. Mobilyalı lojman bulunmamaktadır. 

PTT Genel Müdürlüğü 
1. Ankara İl merkezinde 9 adet binada loj

man bulumimjaktadır. 

2. Bu lojmanlar PTT binaları daıhiHnlde, 
PTT 'servisleriınlin bu (günkü yerleşmesinden son
ra hizmetsiz kalan hacimler olup ileride ihtiyaç 
halinde tahliye edilerek tesas hizmete tahsis edi
lecektir. 

'Müstakil .mesken niteliğinde değillerdir. 

3. PTT idaresinin mülkiyetinde bulunan 
veya kira ile tutulan veyahut şahıslar ve nıuıh-
telif miüeîsesıeler tarafımdan beideılsiz olarak PTT 
hizmetlerine talhiısıs edilen binalarda idareyi tem
sil ıgörevi yanında, işletmeyi günün her saatin
de kontrol ve yürütmekle ilâveten vazifelendi
rilen personele lojman tahsis edilmekte ve İdare 
personeline konut temini ;gayesi bahis konusu 
bulunma maktadır. 

Senelik Kira 

6. Mobilyalı lojman yoktur. 

T. e Emeldi Sandığı Genel Müdürlüğü 
1, Ankara il mıeırlkeziinde mülkiyeti (sandığa 

'ait lojman Ibulunmamaıktadır. iSandığın ortağı 
bulunan T. Emlâk Kredi Bankası, EmeiMi iSan-
dığı Genel Müdürlüğüne bir lojman tahsis et
miştir. 

4. Atatürk Orman Çiftliği PTT 
Aydınlıkeıvleır Santral 
Bakanlıklar PTT 
Baıhçıeiievler PTT 
Gaziosmanpaşa PTT 
Keçiören PTT 
•Keçiören ıSantral 
Yenişehir PTT 
PTT Eğitim Merkezi 

»• » ,» 
» » » 
» » » 

(idare Malî) 
( ,» » ) 
(Kiralı ) 
( » ) 
(_ » ) 
(İdare Malî) 
( » »' ) 
(Kiralı ) 
(İdare Malî) 
(: » » ) 

( » » . ) 
( » » ) 

600 TL. 
720 TL. 

1 800 TL. 
1 200 TL. 
3 000 TL. 

480 TL. 
720 TL. 

1 200 TL. 
9O0 TL. 

1 300 TL. 
1 560 TL 
1 '560 TL. 
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S., Emlâk Kredi Bankasıncıa Sandığa tahsis 
edilen, lojmian lüks iimeskan niteliğinde değildir. 

13. Lojman, Emekli Sandığı Müdürler Ku-
rulııııun 20 . ı3 . 1973 tarih ve 1O100 sayılı ka
darı ile Genel; Müdüre talhsiis edilmiştir. 

4. Lojmanın kirası 'elektrik ve 'havagazı ha
riç 462 lira olup Genel Müdür tarafından öden-
mıektedir. 

5. Yönetim ve yakıt giderleri Emlâk Kre
di Bankası tarafındaın ödeııımiektedir. 

6.- Bu lojmaın yukarıda (belirtilen Müdür
ler Kurulu Kararına müsteıniiden tefriş edilmiş-
tir. 

Etibank Genel Müdürlüğü 
1 —• Ankara İl merkezinde 17 adet lojman 

vardır. 
2 —• Tamamı sosyal mesken niteliğindedir. 
3 — Lojmanlar, Ankara Belediyesi hudutları 

dahilinde kendisine, eşine veya bakmakla mükel
lef oldukları çocuklarına ait bir evi bulunma
yanlar ile mesaisine devamlı surette ihtiyaç his
sedilen ve mesai saatleri dışında da göreve çağ
rılması veya kendisine iş havalesi muhtemel olan 
kimselere doğrudan doğruya Genel Müdürlüğün 
takdiri ile tahsis edilirler. 

4 —• Lojmanların kiraları, yetkili mercilerce 
hazırlanan kira takdir raporuna göre tayin edil
mektedir. 

5 — Lojmanların yönetim ve giderleri Ban
ka tarafından karşılanmaktadır. 

6 — Mobilyalı daire bulunmamaktadır. 

T. C. Ziraat Bankası 

1 — Ankara İl Merkezinde 116 adet lojman 
bulunmaktadır. 

2 — Bu lojmanlardan 46 adedi lOOnr'nin 
altında 70 adedi 100m2'nin üzerindedir. 

3 —• Lojman tahsisleri, Türkiye Cumhuriye
t i Ziraat Bankası Memur konutları yönetmeliği
nin hükümleri çerçevesinde unvan ve puan sıra
sına göre yapılır. 

4 — Lojmanların beher metrekaresi için 75 
kuruş kira bedeli tahsil olunur. 

5 — Konutların yönetim giderleriyle mer
kezi ısıtma sistemi bulunan lojmanların yakıt 
giderleri Bankaca karşılanmakla birlikte loj
manda oturan personelin kiralarına kalorifer
lerin yandığı aylara mahsus olmak üzere !% 50 
oranında zam yapılmaktadır. Kalorifersiz loj

manların yakıt masrafı ise konutta oturan per
sonele aittir. 

6 — Bankanın konut yönetmeliğinin 20 nci 
maddesine istinaden lojmanlara mobilya sağ
lanmış ise konut kirası '% 10 fazlasıyla tahsil 
edilmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Ozgüneş'in, Diyanet İşleri eski Başkan Yar
dımcısı Yaşar Tunagür'le ilgili olarak Araştırma 
Komisyonu Başkanlığına gönderilen bir yazıya 
dair soru önergesi ve Başbakan Bülent Ecevit'in 
yazılı cevabı (7/210) 

29 . 3 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

yazı}* olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

•* Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının 25 . 6 . 1970 gün, 49 ve 50 sayılı 
yazılarına Başbakan adına Müsteşar Munis Faik 
Ozansoy imzası ile verilen 8 . 7 . 1970 gün ve 

- Özlük ve Yazı İşleri 2 - 6450 sayılı cevapta ay
nen ; 

(Yazılarınızda sorulan hususlar hakkında 
MİT Müsteşarlığından alman cevapta, «Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tuna gür hak
kında, Cumhuriyet Senatosunca kurulan Araş
tırma Komisyonunun ilgi emre ekli 49 ve 50 sa
yılı yazılarında mevzuubahis hususlara dair teş-
killâtımız dosyalarında dökümanter bir bilgi bu
lunmamaktadır.» denilmektedir) sözleri yer al
mıştır. 

12 Mart 1971'den sonra Başbakan Yardımcı
lığının bu husustaki bir sorusuna ise, Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonunun yukarı
da sözü edilen yazılarına cevabolarak MİT Müs
teşarlığınca Başbakanlığa gönderilen yazının 
yukarıda belirtilen ifadeden ibaret olmadığı, 
başka kısımlarının da bulunduğu beyan edilmiş
tir. 

Soru : 1 
MİT Müsteşarlığınca Cumhuriyet Senatosu 

Araştırma Komisyonu Başkanlığının 49 ve 50 
sayılı yazıları ile ilgili olarak Başbakanlığa gön
derilmiş bulunan yazı sadece yukarıda belirti
len ifadeden mi ibarettir? 
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Sora : 2 
Sözü edilen yazı yukarıda belirtilen ifade

den ibaret değilse, başka ne gibi bilgileri ihtiva 
etmektedir. 

Sora : 3 
MİT Müsteşarlığının sözü edilen yazısının 

bir kopyasını cevap yazınıza ekleyebilir misi
niz? 

T. C. 
•Başbakanlık 15 . 4 . 1974 

Kanımlar ve Kararlar 
'Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-32/2287 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
İlgi : 29 . 3 . 1974 tarihli ve 3200 - 1963/7/ 

210 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Diyanet İşleri eski Başkan Yardım
cısı Yaşar Tunagür'le ilgili olarak Araştırma. 
Komisyonu Başkanlığına gönderilen yazıya iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Say gıy 1 e arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 
Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Yaşar 
Tunagür'lc ilgili olarak Araştırma Komisyonu 
Başkanlığına gönderilen yazıya ilişkin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 

Yazılı soru ile ilgili dosyanın incelenmesi 
isıoııunda; 

Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının 25 . 6 . 1970 günlü ve 49.50 sayılı 
yazılarına verilecek cevaba esas olmak üzere, 
MİT Müsteşarlığından alman yazıda, «Diyanet 
İşleri Bıaşkan Yardımcısı Yaşar Tunagür hak
kında Cumhuriyet Senatosunca kurulan Araş
tırına Komisyonunun ilgi emre ekli, 49 ve. 50 sa
yılı yazılarında niıovzuubahis hususlara dair 
Teşkilâtımız dosyalarında dokûmanter bir bil
gi bulunmamaktadır, ifadesinden başka kısım
lar da 'bulunmaktadır. Ancak, bu bilgiler her 
hangi bir belgeye dayanmayan görüşleri ihtiva 
ettiğinden, Başbakanlığın 8 . 7 . 1970 günlü ve 
2-6450 sayılı cevahî yazısına alınmadığı anlaşıl
mıştır. 

Bülent Ecevit 
Başlbakan 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

48 ATOİ BİRLEŞİM 

24 . 4 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - (BAŞKANLIK {DİVANININ GENEL 

KURULA ISUNUŞLARI 
1. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grru-

buna bir bağımsız üye seçimi. 
B - IİKİNCİ İDEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ffiŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE IBİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü DikeçligiPiıı, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 .3 .1973) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

l6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in. mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 

inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

27 . 2 .1974) 
9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 .1974) 

10. —- Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumihu-
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14.3.1974) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 .2 .1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı tami
mi ve bu tamime göre yapılan tayinler hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/10) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Eeisliği sıfatiyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin önergesi ve bu hususta Eaş-
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 ta
rih ve 9 sayılı Kararları, (Dağıtma tarihi : 
17 . 4.1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ (YAPILACAK 
İŞLER 

B - (BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 13 D C D 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 606 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların Affı hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 2 /124; C. Senatosu : 2 /72) 

(Ndt : M. Medlsi S, Saymı : 25) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 • 4 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 503 

(' i 7M i 1\ R İ Y KT SENATOS U BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1874 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla ka
bul edilen, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 26, 27, 28 . 3; 2, 3, 4, 9, 10 . / . 1974 tarihli 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ve 64 ncü birleşimlerin
de öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 25 ve 25'e 1 nci ek) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 19 . 4 . 1974 

Esas No: 2/72 
Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 Nisan 1974 tarihli 64 ncü :Biıiesiminde öncelikle görüşülerek açık oyla ka
bul edilen, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 12 Nisan 1974 tarihli ve 503 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 16, 17, 18 ve 19 Nisan 1974 tarihli birleşimlerinde 
Adalet Bakanı Şevket Kazan, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ (sadece 16 Nisan 1974 tarihli 
'birleşimde hazır bulunmuştur), Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık (sadece 16 Nisan 1974 tarih
li birleşimde hazır bulunmuştur), İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk (sadece 17 Nisan 1974 tarihli 
birleşimde hazır bulunmuştur) ile Sayıştay Başkan ve temsilcisi ve Adalet, Millî Savunma, Maliye, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 



_ 2 — 
I - Millet Meclisi metni, Zonguldak -Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının - Cumhuriyetin 

50 nei yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında - ; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 14 arkadaşının - af - ; Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 7 arkadaşının - Sportif faaliyetler
le ilgili cezaların affı hakkında - ; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm - Cumhuriyetin 50 
nei yılı af - ; Konya Milletvekili M. Kubilây İm er ve 3 arkadaşının - genel af - ; . Ankara Millet
vekili M. Kemâl Erkovan ve 2 arkadaşının - 'bazı suç ve cezaların affı hakkında - ; Çorum Millet
vekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının - Cumhuriyetin 50 nei yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen 
bazı suç ve cezaların affına mütedair - kanun tekliflerinin. Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bir
leştirilerek görüşülmesi sonucunda tedvin ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilmiştir. 

Metin, Komisyonumuzda takdim edilirken, son Türk Devleti olan Cumhuriyetimizin 50 nei şeref 
yılı nedeni ile bazı suç ve cezaların affedilmesini öngören bir - Genel Af - şeklinde tanımlanmıştır. 

Komisyonumuz, Anayasamızın 64 ncü maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki kapsamın
da olduğu belirtilen - genel af - yetkisinin, yine Anayasada yer alan temel ilkeler esas kaıbul edil
mek kaydı ile ve Cumhuriyetimizin 50 nei şeref yılı nedeni ile kullanılmasında yarar mütalâa ederek, 
genel affı benimsemiş ancak, değir ildiği üzere yine Anayasada yer alan temel ilkelcin korunmasın
da da zaruret görmüştür. 

Anayasa Mahkemesi Esas 1066/27; Karar 1868/8 sayılı Kararında, «Anayasamızın 64 ncü mad
desi Yasama Organının af kananları çıkartabileceğini tespit ederken onun şekil ve şartlarını ve hat
tâ sınırlarım göstermemiş - siyasal -, - ekonomik - ve - sosyal - koşullardan bir veya birkaçına daya
narak genel af kanunu çıkartmakta Yasama Organını serbest bırakmıştır.» görüşlerini ileri sürer
ken, Anayasanın temel ilkelerinin yanısıra başkaca hangi esasların daha gözetilmek gerektiği konu
suna da ışık tutmuştur. 

Demek oluyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, - af - yetkisini kullanırken: Evvelemirde, bu gö
rev ve yetkinin kaynağı olan Anayasanın - temel ilkelerini - ve nihayet - siyasal -, sosyal ve - ekono
mik - koşulları gözetmek mecburiyetindedir. 

Komisyonumuz da, işbu genel affın görüşmelerinde, evvelemirde Anayasanın temel ilkelerini ve 
nihayet siyasal, sosyal ve ekonomik koşulları gözetmiş ve Türk Ceza Kanununun 97 nei maddesinde 
«Umumî af,, hukuku âmme davasını ve hükmokınan cezaları -bütün neticeleri ile birlikte ortadan 
kaldırır.» şeklinde hükme bağlanan ve Anayasa Mahkemesinin yukarıda değinilen Esas 1966/27; Ka
rar 1968/8 sayılı Kararında, «Tanımlamadaki - düşürme - deyimini, suç sayılan eylemi meşrulaştır
ma şeklinde anlamaya da yer yoktur. Çünkü af, bağışlamadır ve hiçbir zaman meşru görme değil
dir. Af kanunları genel de olsalar, özel de olsalar cezaları etkiler, kovuşturmayı durdurur, ancak ey
leme etkili olamaz. Kaldı ki, kovuşturmaya veya cezaya esas olan, eyleme suç olma niteliğini veren 
ceza kanunlarındaki hükümler, af kanunları ile ortadan kaldırılmakta ve bu kanunlarda gösterilen 
süre sonrası için yürürlükte bulunmaktadırlar. Bir taraftan af kanunları uygulanırken affa uğrayan 
suçların ceza kanunlarındaki hükümlerinin yürürlükte kalması affın, konusuna giren eylemleri meşru-
laştırmadığını gösterir.» ... «Genel af işlenen suçları sadece hukuk açısından ortadan kaldıran bir ta
sarruftur. Herhangi ıbir sanığın suç teşkil eden eylemi, genel af yolu ile affedilemez. Olaylar 
varlıklarını sürdürürler. Genel affın eylemin varlığına etken olmaması, üçüncü şahısların zararları
nın tazmini ve disiplin cezalarının uygulanması bakımından da önemlidir.» seklinde tanımlanan - ge
nel af önerisi - ni sloganlar ve vaatler açısından değil, yaşanan gerçekler yönünden değerlendirile
rek görüşmüş ve üzerinde ancak böylece tasarrufta 'bulunmuştur. 

I I - Millet Meclisi metninin 6, 7, 16, 18, 19, 22 ve 23 ncü maddeleri Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca değiştirilerek kahul edilen maddeler ve bu değişikliklere ilişkin gerekçeler : 
Madde 1. — İlgili bütün maddelerde de geçerli olmak üzere, madde metninde yer alan 7.2.1974 

tarihi, teklifin ismine ve işbu genel affın konulmuş esprisine uygun olarak, 29 Ekim 1973 şeklinde 
değiştirilmiş ve işbu genel affın çıkarılışı, Cumhuriyetimizin 50 nei şeref yılının kıvancına bağlan
mıştır. 
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8 nci maddenin çıkartılmış olması nedeni ile 9 ncu maddeye yapılan atıf 8 nci madde şeklinde 

değiştirilmiştir. 
Madde 2. —• Yukarda belirtilen gerekçe ile madde metninde yer alan «tarih 29 Ekim 1973 şek

linde değiştirilmiştir. 
Maddenin (A) işaretli bendi methine, Türk (eza Kanununun 125, 126 ve 117. nci maddeleri de 

eklenerek, bu maddelerden hükümlü ve takibat altında (bulunanların da işbu genel affın kapsamına 
alınması ve aynı esaslara tabi kılınmaları uygun mütalâa edilmiştir. Görüşmelere konu (A) işaret
li bentte yer alan ve «146 nci maddenin üçüncü fıkrasında» ve «149 ncu maddenin üçüncü fıkra
sında» şeklindeki atıflar, Türk Ceza Kanununun bu maddelerinden hüküm giymiş veya takibat al
tına alınmış kişilerin, işbu 2 nci madde ile doğrudan irtibatlı 1 nci maddenin tanzim ve tedvin 
•tarzı ve 2 ncd madde ile irtibat biçimi muvacehesinde, anılan hükümlü ve takibat altındaki kişile
rin; haklarındaki bu çok ağır isnatlara karşılık başkaca bir müeyyideye tabi tutulmaksızın salı
verilmeleri ıgibi bir sonucu doğuracağı ve bu sonucun da, Adalet Bakanının metni Komisyonumuza 
takdim ederlerken bulundukları beyanlara ve savundukları görüşlere uygun olmadığı ve işbu genel 
affın çıkarılış esprisinin ötesinde bir uygulamaya, konu olacağı gerekçesi ile benimsenmemiş ve bend 
metninden çıkartılmışlardır. Ayrıca yine bu (B) işaretli bendin somuna, 1 nci maddenin (D) bendi 
hükmünün saklı okluğu yolunda bir eklemede bulunularak, maddeye uygulama yeterliği kazandırıl
mış ve bir eksiklik giderilmiştir. 

Maddenin (B) işaretli bendi metnine, Türk Ceza Kanununun 339, 340 ve 341 nci .maddeleri de 
eklenecek; Anayasanın 68 nci maıddesi hükmü ile 'bir uyarlık sağlanarak bu eksikliğin giderilmesi 
amacı esas kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — 1 nci maddede belirtilen gerekçe ile madde metninde yer alan tarih 2-9 Ekim 1973 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — 1 nci maddede belirtilen gerekçe ile maddenin (A) işaretli bendi metninde yer 
alan tarih 29 Ekim 1973 şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, yine bu bend hükmünün basındaki « 
'olanlarla haklarında....» ifadesi, «olanlar ve haklarında» şeklinde değiştirilerek hükme ifade düzgün
lüğü kazandırılmıştır. 

Millet Meclisi metninin (A) işaretli bendinden sonraki hükümleri, metni savunan Adalet Baka
nının da üyesi olduğu Hükümettin programında, 18 yaşındaki gençlere «oy hakkı verilmesi» nin ge
rektiği ve anılanların böyle bir erginliğe sahlboldukları yolundaki görüşler ile tamamen ters gö
rüşler tizlerine tanzim edilmiş bulunmaları ve yeterli bir gerekçeden yoksun olmaları nedeni ile 
(metinden çıkartılmış ve haklarında çeşitli tarihlerde - çeşitli iddialar ve suçlamalar ileri sürülen 
eski hükümet üyeleri ile halen iş başında olan hükümet üyelerinin ve halen Türkiye Büyük Millet 
Meclisıi üyesi bulunanların, bu genel af kapsamı dışında oldukları esası, müstakil bir hüküm, olarak 
bu .maddeye eklenmiş ve her çeşit iddianın ispat olunarak ortaya konulabilmesine imkân sağlan
mıştır. 

Madde 5. —• İşbu genel affın kapsamı dışında tutulan suçların .saptandığı hu tmadde, Komis
yonumuzca geniş ıtantışmalara konu kılınarak, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri (A) 
işaretli bend metnine ithal edilerek, işbu genel affın kapsamı dışında bırakılmışlardır. 

'Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri, çeşitli tarihlerde ve çeşitli vesileler ile tar
tışmalara konu kılınmış ve hatta Anayasaya aykırı olduğu iddiaları ela ileri sürülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun 7 Nisan 1936 tarihli ve 3038 sayılı Kanunla değişlik 141 ve 142 nci mad
deleri- «.... Son zamanların bazı hadiseleri delaletiyle mevcut ceza hükümlerimizin bu hadiseleri daired 
şümulüne almadığı görülerek Devletin emniyet ve selâmetini her türlü fena hareketlere karşı «mah
fuz bulundurma lüzumu tahakkuk etmiştir. ( ) 141 nci madde, Türkiye'de teşekkül -etmiş veya 
edecek olan maksatları siyasî ve içtimai nizamı bozmaya matuf siyasî cemiyetleri istihdaf etmektedir. 
Maddenin sarahatına ve ihtiva ettiği hususlara nazaran komünist ve anarşist cemiyetler bu madde
nin şümulüne dahil bulunmaktadır. Devletin selâmet ve hayatını bu gibi muzir ve yıkıcı faaliyet
lere karşı korumak için böyle bir maddeye lüzum vardır. ( ) 142 nci madde ise, bu gayeye mâ-
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tuf propagandaları tecziye etmektedir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi Zaibıt Ceridesi yıl 1936 
Cilt : ,12 S. Sayısı : 250) şeklinde Anayasa Mahkemesince özetlenen gerekçelerle komulaın 141 ve 
142 nei maddelerin Anayasaya aykırı olmadığı, Anayasa Mahkemesinin esaıs 1963 - 173; Karar 
1965 - 40 sayılı kararında: 

«Bir sınıfın diğer sınıflara tahakkümü eylemi, insan hak ve hürıiyetlerâne de aykırıdır. 
Anayasamız, kişinin temeli haklarını ve ödevlerini çeşitli maddelerinde gösteımıiştir. Sınıf tahak

kümü, bıı halk ve ödevlerin, belli sınıflara hasredilmesine veya bunların özlerine dolmııacaik şekilde 
kısıtlanmasına imkân verdiği için, insan hak ve hürriyetleri düzenime uygun düşmez. 

Bu eylem, soısyal adalet ve sosyal güvenlik ilkelerine de aykırıdır. Çünkü bunlar bir sınıfı de
ğil, sınıfı ne olursa olsun bütün kişileri kapsayan ilkelerdir. Sınıf hâkimiyetine dayaman bir devlet 
sisteminde ise, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin bütün kişiler için varolduğu söylenemez. 

Bu eylem, hukuk devleti esaslarına da aykırıdır. Anayasamızın kurduğu devlet düzeni, hukuk 
devleti niteliğinden ayrılmaz. Hukuk devleti de, bütün faaliyetlerinde hukukun hâkim olduğu bir 
devlet düzenidir. Sınıf hâkimiyetinde, böyle bir devlet düzeninden söz edilemeyeceği aşikârdır. 

Bu eylem, lâiklik ilkesine de dokunulımasına da yol açabilir'. Çünkü, sınıf tahakkümü düzenin
de bu ilkeyi zedeleme arzusuna karşı koyabilecek bütün güç ve engeller ortadan silinmiş durumda
dır. 

Bu eylem, demokratik devlet esaslarına ve Aıı ayasamn, «Türkiye Cumhuriyetinin her türlü sal
tanat, şahıs ve zümre hâkimiyeti şekillerimi demokratik bir devlet olduğu» gerekçesine dayanan ve 
«Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.» hükmünü koyan birinci maddesine de aykırıdır.» (Anayasa 
Mahkemesi Kararları Dergisi Cilt : 4; Sayfa 239-271) 

Yüksek Mahkemenin bu görüşlerinde, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei maddelerinin - ma
hiyet -ve - muhteva - lan yeterli bir açıklıkta yer aldığı cihetle, aynı konuların tekrar tartışılma
sında gerek ve yarar görülmemiştir. 

Komisyonumuz, gerek yükmek mahkemenin bu görüşlerini ve gerek çok yaknı geçmişte millet
çe yaşanılan acı gerçekleri gözeterek, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei maddelerimi işbu genel 
affın kapsamı içinde bulundurulmasında herhangi bir-siyasî - yahut-sosyal-yarar görememiş ve 
5 nei maddenin (A) işaretli bendini bu yolda yeniden, tedvin etmiştir. 

Komisyonumuz, maddenin (E) işaretli bendini, Yüksek Adalet Divanı kararlarının son bir 
kalıntısı mütalâa ederek ve Devlet zararının da karşılanmış olduğu keyfiyetini gözeterek madde 
metninden çıkartmıştır. 

Komisyonumuz, maddenin son bendine esas hükmü. Adalet Bakanının istemi üzerine ve bu hük
me uygulanabilme yeterliği kazandırabilmek maksadıyle yeniden düzenlenmiş ve (E) işaretli bent 
olarak kabul etmiştir. 

Madde 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel veya özel af çıkartma yetkisi, Anayasa tara
fından sınırlandırılmamış olmakla beraber, böyle bir tasarrufta bulunulurken. Anayasanın temel 
ilkelerinin korunacağı ve hattâ Anayasa Mahkemesinin Esas 1966/27; Karar 1968/8 sayılı kararında 
belirtildiği gibi - siyasî -, - sosyal - ve ekonomik - yararların aranacağına yukarıda değinmiştik. Ko
misyonumuz, 8 nei maddeye esas af tasarrufunda da - siyasî - yahut - sosyal - yahut - ekonomik yara;' 
kurallarını araştırmamış ve günümüz itibariyle böyle bir yarar mütalâa edemediği cihetle sözü edi
len maddeyi işbu genel af kapsamından çıkartmıştır. 

Madde 8. — Milet Meclisi metninin 9 nen maddesi komisyonumuzca 8 nei madde olarak benim
senmiş ve bu madde metninde Maliye Bakanlığı İle Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcilerinin is
temleri üzerine uygulama yönünden yarar sağlayacak - teknik değişiklikler yapılmış ve vergi 
cezalarına ilişkin bu düzenlemede de affın kapsamı, Devlete zarar vermeyecek ancak mükellefi de 
koruyacak dengeli bir düzenleme ile genişletilmiş ve maddeye daha rahat bir uygulama geçerliği 
sağlanmıştır. Ayrıca, maddenin (G) işaretli bendine yeni bir fıkra eklenerek bu bent hükmü ile 
kooperatifler hakkında tanınan, yeni kanuna intibak hakkının bir benzeri demeklere de sağlanmış
tır. 
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Madde 9. — Millet Mec'isi metninin 10 neu maddesi komisyonumuzca 9 neu madde olarak benim
senmiş ve bu madde metninde, kimisyon çalışmalarında hazır bulunan Sayıştay Başkanı Mehmet 
Karabacak ve Sayıştay temsilcisinin ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin istemleri üzerine - teknik - nite
likte değişiklik yapılarak maddeye uygulama geçerliği sağlatılmış ve ayrıca, maddenin (F) işaretli ben
di yeniden tanzim ve tedvin edilerek, burs veya kredi alarak öğrenimlerini tamamlayan yahut tamam
layamayan yükümlüleri koruyucu hükümler getirilerek bu konuda da affın kapsamı dengeli bir biçim
de genişletilmiştir. 

Madde 10. — Millet Meclisi 'metnimin 11 nci maddesi komisyonumuzca 10 neu madde olarak 
benimsenmiş ve bu madde metninde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisinin istemi üzerine ve 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesinin (B) işaretli ben
dinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarına aykırı olarak Hazine ve diğer kuruluşlara külfet yüklediği gerek
çesi ile son fıkra metinden çıkartılmıştır. 

Madde 11. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi komisyonumuzca 11 nci madde olarak benim
senmiş ve bu madde metninde yer alanı tarih 1 nci maddede açıklanan gerekçe ile 29 Ekim 1973 şek
linde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi komisyonumuzca 12 nci madde olarak 
benimsenmiş ve bu madde metininde yer alan tarih 1 nci maddede açıklanan gerekçe ile 29 Ekim 
1973 şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Disiplin cezalarının ve bunlara ilişkin kayıtların tamamen kaldırılmasını öngö
ren Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi, Komisyonumuzca, disiplini cezalarına ilişkin işlemle
rin, Devlet Memurları Kanununun, ilgili hükümleri uyarınca tatbikat görmesinin daha yararlı 
olacağı mülâhazası ile benimsenmemiş ancak, mevzuatımızda asker kişilerle ilgili boşluğun dol-
durulabilimesli maksadı ile bir düzenleme ihtiyacı duyulmuş ve bu maksatla hazırlanan madde 13 
ncü madde olarak genel af kapsamına alınmıştır. 

Madde 14. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi, Komisyonumuzca, 14 ncü madde ala
rak benimsenmiş ve bu madde metninde yer alan tarih 1 nci maddede açıklanan gerekçe ile 29 
Ekim 1973 şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi Komisyonumuzca 15 nci madde olarak 
benimsenmiş ve bu madde metninde yer alan tarih 1 nci maddede açıklanan gerekçe ile 

29 Ekim 1973 şeklinde değiştirilmiş ve ayrıca, 9 neu madde olarak değiştirilerek kabul edilen 
metindeki bu, değişikliğe uygun olarak (C) işaretli bent bu madde mötninden çıkartılmış ve su
bay (astsubaylar ile ilgili olarak (B) işaretli bendin ikinci fıkrası olmak üzere yeni bir düzen
lemede bulunulmuş ve affın kapsamı gesnişletilmişıtar. 

Madde 17. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi Komisyonumuzca 17 nci madde olarak 
benimsenmiş ve madde metninde yer alan tarih 1 noi maddede açıklanan gerekçe ile 29 Ekim 1973 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — İşbu genel af nedeni ile bütün adlî sicil kayıtlarının da kaldırılmasına ilişkin 
Millet Meclisinin 21 nci maddesi, Komisyonumuzca; Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunu tadil 
ederek cezaların şahsa göre verilmesini önleyici ve kamu hizmetinde görevlendirilecek kimsele
rin geçmişlerinin bilinmesini engelleyici ve nihayet gerçekte suçsuz bir kimsenin bir aftan ya
rarlanmış töhmeti altında kalmasına sebep olabileceği görüşleri ile benimsenmemiş ve «bilgi sa-
yarlı» bir sisteme geçiş içinde zorunlu olmadığı görüşü hâkim gelmiş ve bu arada baroîarca da 
hararetle savunulduğu üzere, haklarında takipsizlik veya kamu davasmın ortadan kaldırılmasına 
karar verilenlerin, affı kabul etmeme lıaikkına sahip bulunmalarına ilişkin görüşlerin üstünlük 
kazanması sonucunda, madde bu espri dahilinde kaleme alınarak 20 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 21. —• Millet Meclisinin 22 nci maddesi, Komisyonumuzca, 21 nci madde olarak be
nimsenmiş ve uygulama gerçekleri gözetilerek madde metninde yeralan «120» günlük süre, uygula
ma gerçekleri gözetilerek, «30» gün olarak saptanmış ve madde bu şekilde değiştirilmiştir. 
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Komisyonumuzca gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin olarak (madde - nıadıde yapılan şu açık
lamalardan sonra, Komisyonumuz tasarruflarını toplu bir halde ifade etmek gerekir ise; 

Son Türk Devletinin -varlığına- ve -bütünlüğüne- yönelmiş batta salabil olarak yürütülen 
eylemlerle ilgili Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri kapsam dışı bırakılarak genel 
•af, Millet Meclisinde kabul edildiğinden daha geniş kapsamlı bir muhtevaya kavuşturıılmuş ve 
gerçek bir barış ve huzur ortamının sağlanması amaç bilinmiştir. 

III - Millet Meclisi metni, ancak 12 Nisan 1974 Cuma günü Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına gönderilmiş ve 'aynı gün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca Komisyonumuza havale edil
miş ve Komisyon Başkanlığımızca da - ivedi- mahiyeti gözetilerek, Komisyonumuzun bu tarihi 
takip eden ilk birleşimi olan 16 Nisan 1974 Salı günkü Birleşimi Gündemline alınmış ve Komis
yon üyelerimizce gösterilen azamî gayret ile aralıksız denilebilecek bir çalışıma düzeni takip olu
narak 19 Nisan 1974 Cuma gecesi görüşmelerin sonuçlandırılması başarılmış ve Yüce Cumhuriyet" 
Senatosunun ilk biri eşimin e yetiştirilmesi ve işbu genel affın Cumhuriyetimizin 50) nci şeref yılı
nın kıvancına bağlı oluşu ve binlerce ailenin özlem ile (beklediği bir imkân mahiyetinde bulunu
şu nedenleri gözetıilereık, Genel Kurulda bütün işlere öncelik tanınmak suretiyle ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Bit Kanunda Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Artvin 
Bazı maddelere muhalifini 
muhalefet şerhim .eklidir 

R. Kocaman 

C. Bşk. Seç. Üye 
Bazı maddelerde ve bazı 
hükümlerde çekinserinı 
söz hakkım mahfuzdur. 

16 Nisan 
bulun 

Sözcü 
Eskiş'ehîır 

1974 tarihli Birleşimde 
du diğer birleşim 

katılamadı. 
Ö. ITcuzal 

Ambara 
T. Kapanlı 

Bursa 
8. Kayalar 

Hatay 
M. Delivcli 

ere 

Kâtip 
Malatya 

N. Ahyurt 

Amasya 
M. Zeren 

C. Bşk., Seç, Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

F. Çelikbaş 

Zonguldak 
Bazı maddelere muhalifim 

şerhim eklidir. 
M. A. Pestilci 

N. Erim 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir 

F. H. E sat oğlu 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdıı 

M. Ataklı 

İstanbul 
Bazı maddeler hakkındaki 

muhalefet şerhim eklidir 
R. Erdem 
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Muhakfet şerhi 

«Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeni ile bazı sn e ve cezaların affı hakkında kanun teklifi» Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 16 . 4 . 1974 «'ünü görüşülmeye başlanmış ve 
bu görüşmeler 19 .4.1974 günü bitirilmiştir. 

Kanun teklifinin Komisyonumuzdaki müzake releri sırasında, Millet Meclisinden gelen metin 
•üzerinde pekçok değişiklik yapılmış ve sonuçta, bu teklif değişikliğe uğramış olarak Komisyon ço
ğunluğu tarafından kabul edilmjiştir. 

Kanun töklifinin, C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda kabul edilen metninin ba
zı maddelerine, aşağıdaki sebeplerle muhalifiz : 

1. Af Kanununun hangi tarihe kadar işlenmiş suçlara uygulanacağını belirtmek amacı ile, 
kanun teklifinin çeşitli maddelerinde, özellikle 1, 2, 3, 4, 8, 9 11, 12, 14, 15 ve 17 nci madde
lerinde öngörülmüş olan 7 . 2 . 1974 tarihi Komisyonca 29 . 10 . 1973 olarak değiş'tirilimiştir. 
Böylece Af Kanununun 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş suçlara değil 29 . 10 . 1973 tarihine 
kadar işlenmiş suçlara uygulanması esası konulmuştur. Ve 29 . 10 . 1973 - 7 . 2 . 1974 arasın
daki 3 ay 8 günlük zaman şeridi içinde işlenmiş suçla!' a i: kapsamı dışında bırakılmıştır. 

a) Cumhuriyetin ilânından bu yana çıkarılmış olan geniş kapsamlı Af kanunlarına örnek 
olarak zikredebileceğimiz 2330 sayılı Af Kanununun kabul tarihi 26 . 10 . 1933, kapsanı tarihi : 
28 . 7 . 1933 dür ve arada 3 .aydan az bir süre a ralığı vardır. 5677 sayılı Af Kanununun kabul 
tarihi 14 . 7 . 1950, kapsam tarihi 15 . 5 . 1950 d ir ve arada 2 aylık bir süre aralığı vardır. 218 
sayılı Af Kanununun kabul tarihi 23 . 2 . 196 3, kapsam tarihi K) . 2 . 1963 tür ve arada 8 
günlük bir süre aralığı vardır. Ye nihayet 780 sayılı Af Kanununun kabul tarihi 3 . 8 . 1966, 
kapsam tarihi 5 . 6 . 1966 dır ve arada 2 ayda n az bir süre aralığı vardır. Görüldüğü gibi, bun
dan önceki genel Af kanunlarının, Parlamentonun ika bul ün e mazhar olduğu tarih ile, bu ka
nunların uygulanacağı suçların en son işlenme tarihi arasında geriye doğru 8 gün ilâ 3 ay 
kadar bir zaman fasılası bulunmuştur. Müzakere konusu teklif, en iyimser tahminle Ma
yıs/1974 ayı sonlarında kanunlaşahileceğine göre, kahul tarihi ile hu defa Komisyonun kabul 
ettiği kapsam tarihi arasında 7 aylık bir zaman aralığı öngörülmüş olacaktır k i ; bu durum, 
önceki uygulamalara çok ters düşecektir. Oysaki; toklifin Kondisyona gelen metinde öngörül
müş bulunan 7 . 2 . 1974 tarihi muhafaza edilmiş olsaydı, muhtemel kabul tarihi ile kapsam ta
rihi arasında 3.5 aylık makul, eski uygulamaya uygun ve âdil bir zaman fasılası söz konusu ola
caktı. 

b) Kanun teklifinin Yüce Meclise sunulduğu tarihten bu yana; gerek cezaların affı ile, gerek 
ticarî protestoların kaldırılması ile ve gerekse nıüsadere ve zaptedilmiş nrallarm iadesine ilişkin 
hükümlerle ilgili bulunan büyük sayıda yurttaş kitlesi 7 .2 .1974 tarihini benimsemiş, bu hususla 
üımit bağlamıştır. Bu defa, kapsam, tarihinin 3.5 ay geriye alınması, bu kitlede hayal kırıklığı ve 
üzüntülere yol açacaktır. Cumjhuriyetimizin 50 nci yıldönümü gibi mutlu bir tarihî olay nedeniyle 
çıkarılmakta olan Af Yasasının, bu derece büyük miktardaki yurttaşlarda hayal ve ümit kırıklığı 
yaratması, yas'anın anagerekçesii ile bağdaşmaz. 

e) Mesut yıldönümü kutlandıktan 7 ay sonra çıkarılmakta olan Af Kanununun isminde, «.Cum
huriyetimizin 50 nci Yılı nedeniyle» şeklinde bir îibarenin bulunmJası, bu yasanın muhakkak suret
te 29 Ekim, 1973 tarihine kadar işlenmiş suçları kapsamasını gerektirilmez... 

Bu nedenlerle, affın kapsamına girecek suçlarla ilgili tarihin, Millet Meclisinden gelen metinde 
öngörülmüş olan 7 . 2 . 1974 tarihi olması gerektiğini düşünüp savunmakta ve bu tarihi 7 ay öncesi
ne (yani 29 .10 .1973 tarihine) kadar geri götüren komisyon değişikliğine katılmamaktayız. 

2. — Beş yıllık ceza indirimline tabi suçları belirleyen, teklifin (2) nci maddesinin (A) ben
dinden, T. Ceza K. mıadde 146/3 ve 149/3'ün çıkarılması ve bu maddelerle T. Cez!a K. madde 141 ve 
142'nin; Aftan hiç yararlanmayacak suçları saptayan (5) nci maddenin (A) bendi içine alınma
sına ilişkin komisyon kararına karşıyız. 
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a) Cebir - şiddet kullanılan silâhlı eylemlere ve bunların affına karşı olduğumuzu her vesile 

ile belirifjtik. Ancak, bu nitelikteki esas suçları ve bunların müeyyidesini nizamlayan T. Ceza K. 
madde 146/1 ve 149/2 de yazılı ölüm cezalarının af atıfetinden yararlandırılması umumî kabule 
mazhar. olmjuşftur. 146/3 ve 149/3, söz konusu cebir - şiddet eylemlerine kıyısından - köşesinden 
kaitılanları cezalandırmayı öngören hükümlerdir. İmdi; Af Kanununun genel sistematiği 
içinde, bir fiilin en ağır şeklini ika edenlerin aftan yararlanmalarına karşılık, aynı fiile fer'an 
katılanların af dışında bırakılması adalet - hakkaniyet ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırı
lık teşkil eder. Sırf, bu nedenle, T. Ceza Kanununun 146 ve 149 ucu m/addelerinin 3 ncü fıkrasında 
yazılı suçların, 5 yıllık mahdut indirim hükümlerine tabi tutulması gerektiği görüşündeyiz. 

b) İtalyan Ceza Kanununa, Faşist sistemi dönemi sırasında konulmuş olan 270 ve 272 nci 
maddeler, Ceza Kanunumuzun 141 ve 142 nci maddelerinin, ilk şekline mehazlık etmiştir. Halen 
yürürlükte bulunan ve İtalyan Yargıtayınm maddelere elastikiyet sağlamaya matuf geniş tefsiri 
sayesinde Demokratik İtalyan Cumhuriyetinin t oplumsal ihtiyaçlarına dahi cevap verebilmekte 
olan, sözü edilen maddelerde cebir unsuru, ehemmiyetli bir yer işgal etmektedir. Başka deyişle; 
mehaz İtalyan Ceza Kanunu ile bunun benzeri olarak hukukumuza aktarılan hükümlere göre; «Sos
yal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü cebren tesis etmeye...» matuf cemiyetleri 
kurmak veya aynı amjaçla propaganda yapmak suç sayılmaktadır. Ancak, sonradan Ceza Kanu
numuzda yapılan değişikliklerle, «cebir» unsuru ikamın metinden çıkarıldığı gibi, kanuna A. B. 
Devletlerinde uygulanmakta olan «yakın ve açık tehlike» kıstası gibi bir unsur da getirilmediğin
den, kanunumuzun bugün yürürlükte olan hükümleri karşısında; «cebir» unsuru ihtiva etmeyen 
veya şiddet eylemleri ile «açık ve yakın» bir illiyet rabıtası bulunmayan ve binnetice tamamen 
fikir ve düşünce mertebesinde kalan cemiyet kurma, ve propaganda yapına davranışları da, suç 
addedilerek, bu davranışlara kanunda yazılı çok ağır cezalar uygulanmaktadır. Böylece, bütün 
demokratik memleketlerde serbestçe söylenebilen düşünceler ülkemizde suç sayılmaktadır. Bu mü
lâhazalarla, bir yandan söz konusu maddelere ilişkin suçlar genel af kapsamı içine alınırken, öte 
yandan aynı hükümler yukarıda işaretlediğimiz ölçüler içinde değişikliğe tabi tutulmalıdır. Bu, 
çoğulcu demokrasi ilkelerinin doğal gereğidir. Fikir ve düşünce ile, cebir - şiddet eylemlerini 
aynı nitelikte telâkki edenler tarafından, teklif metninde yapılmış olan değişikliğe asla katılma
makta ve kesin surette karşı bulunmaktayız. 

3. Komisyon çoğunluğu, suç tarihinde İ5 yaşını bitirmiş, KS yasını bitirmemiş olanlara, daha 
fazla miktarda bir af atıfetini öngören teklifin 3 ncü maddesinin (2), (o) ve (4) ncü fıkralarını 
metinden çıkararak, bu yaş kategorisine giren suçluları genel hükümlere tabi tutmuştur. Oysa 
ki, Medenî Kanunumuzun 11 nci maddesi ile. Ceza Kanunumuzun 55 nci maddesi hükümleri uya-. 
rınca, 15 - 18 arası yaştaki küçüklerin şahsiyet ve karakteri tam olarak teşekkül etmemiş sayıl
maktadır. Bu cağdaki suçluların uslanması ve iyi birer yurttaş olarak topluma kazandırılması, yu
karı yaştakilere nazaran daha büyük nispette muhtemeldir. Bu nedenle, teklif metninin 4 ncü 
maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında yazılı hükümlerin aynen muhafazası toplum yararına ol
duğu halde, komisyon çoğunluğu, hiç de tatminkâr olmayan gerekçelerle, maddede, söz konusu 
değişikliği yapmıştır. Yukarıda yazılı nedenlerle bu değişikliğe karşıyız. 

4. Komisyon çoğunluğu, kanun teklifinin 4 ncü maddesine yeni bir (2) nci fıkra getirmiştir. 
Bu fıkra hükmüyle, halihazır ve önceki başbakanlar, bakanlar ve parlamenterlerin af yasasından 
yararlanamamaları öngörülmektedir. Af yasası ile, belirli ölçüler içerisinde tüm geçmişin unu
tulması amaçlandığına göre, siyasî görevlilerin af dışında bırakılması eşitlik ilkesine aykırı olur. 
Affın kapsam tarihi ile yeni yasama döneminin başlangıcı arasında, çok küçük bir zaman fasılası 
vardır. Bu itibarla, yasama meclisinin kendisini affetmesi gibi bir eleştiri ileri sürülemez. Zira, 
halihazır yürütme ve yasama heyetlerinin suçlarının değil, önceki heyetlerin - şayet varsa - suç
larının affı söz konusudur. Bu nedenlerle, 4 ncü maddeye komisyonda eklenen yeni (2) nci fık
raya karşıyız. 
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5. 'Komisyon çoğunluğu, teklifin 5 nci .maddesinin (K) belidinin metinden çıkarılmasına ka
rar vermiştir. Oysa ki, bu bent hükmü, milyonlara varan Hazine zararının önlenmesi amaeıyle. 
konulnıuşjtur. Söz konusu bent hükmünün metin içinde kalması gereklidir, Bu nedenle, işbu de
ğişikliğe karşıyız. 

6. Komisyon çoğunluğu, memur ve diğer kamu yetkililerinin işledikleri disipline aykırılık ne
denleriyle almış bulundukları disiplin cezalarının mahdut ölçüde affını ve bu cezalarla ilgili sicil 
kayıtlarının dosyasından çıkartılmasını öngören 13 ııcü maddenin (A) bendinin teklif metninden 
çıkartılmasına karar vermiş ve belirtilen ölçüler içinde dahi disiplin cezalarının affı olanağını or
tadan kaldırmıştır. Oysa ki, 50 nci yılı idrak etmenin şerefine, hırsızlık - cinayet - rüşvet gibi 
ağır suçların adlî cezasını affederken, kamu yetkililerinin müstakbel ilerlemelerini engelleyen es
ki disiplin cezası kayıtlarının af esprisi içinde unutulmaya terle edilmesi, adalet ve hakkaniyet 
gereğidir. Bu nedenle, söz konusu madde metninde yapılan değişikliğe karşıyız. 

7. Komisyon çoğunluğu, genel af ile tamamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait ad
lî sicil kayıtlarının sicilden çıkarılmasını öngören (20) nci maddenin metinden çıfcarılıuasına karar 
vermiştir. Oysa ki, bu nitelikteki şahika kayıtlarının sicilden çıkarılmasını sağlamak 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, esasen 0. Savcıları ile adlî sicil müdürünün 
görevleri cümlesimdendir. Ancak, sicil bültenlerinin milyonlara ulaşmıış olması, sözü edilen görev
lilerin, bu -görevlerini yerine getirmelerine olanak vermemektedir. Gercık bu nedenle, gerekse mev
cudun kısmen tasfiyesi suretiyle adlî sicil kayıtlarımızda elektronik beyin esasıma dayanan yeni 
sistemin kurulmasına yardımcı olması nedeniyle, teklif metninde bulunan 20 nci maddenin aynen 
muhafazası gerekir. Bu nedenlerle yapılan değişikliğe karşıyız. 

8. Komisyon çoğunluğu, 20 nci maddeye yeni bir hüküm getirmiştir. Bu yeni hükümle, sanık
lara affı kabul etmeme yetkisi verilmektedir. Bir yandan makkem elerdeki büyük iş birikiminin at 
yasası nedeniyle tasfiyesini mühim ölçüde geciktireeek olan, öte yandan «sonuçta nasıl olsa affe
dileceğim» düşüncesinde olan bir kısım sanıklara mahkeme huzurunda uzun demagojik tirad'lar 
halimde huzur bozucu nutuklar söylemek olanağım verecek olan ve bu sakıncalarına karşılık hiç
bir pratik yararı bulunmayan söz konusu hükmün teklif metnine ithal edilmesine karsıyız. 

'Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda görüşülüp kabul edilmiş olan «Cum
huriyetin ellinci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun» teklifinin, karşı bu
lunduğumuz maddeleriyle ilgili (5) şayi"-ulan ibaret muhalefet şerhimiz, komisyon başkanlığına 
saygı ile sunulur. 

O. H. P. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri 

Zonguldak Senatörü İstanbul Senatörü İstanbul Senatörü Artvin Senatörü 
M. Pcstilci E. Erci?m E. Halcin E sat oğlu E. Kocaman 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhurhıetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı halikında Kanım teklifi 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar islenmiş 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 şartıyîe» fer'i ve mütemmim cezalarıyle ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da 
kapsamak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstakillen (12) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para ce
zasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (İ2) yılı ve para cezalarının tamamı af-
f edilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edilenlerin bu cezalan (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 cezalan dayandıkları kanun bükümleri ayırt 
edilmeksizin bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

MADDE 2., — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar islenmiş : 
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 Kanmıımım 55, 56 ve 59 ncü 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, 299, 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 isleyenler hakkında ilgili maddede ön
görülen Devlet zararı önceden ödenmek; tazminat hükümleri ise saklı kalmak şartıyîe 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 1537 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 lira

ya kadar (onbin 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
dan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlâk maksadı ile 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 353) 



.. Ij 

CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Saç, ve Cezaların Affı hakkında Kanun 'teklifi 

MADDE 1. — 29 Ekim 1973 tarihime 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 cezasıyla cezalandırdığı veya müsadereyi 
yaihut 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 asmayan 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 şartiyle» fer'i ve mütemmim cezalarıyle ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını (da 
kapsamak üzere affedilmişlerdir. 

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 aslı ve fer'i cezalan dayandıkları kanun hükümleri ayırde-
dilmeksizin bütün neticeleri ile birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar işlenmiş : 
A) Türk Ceza Kanununun 125, 128, 127, 128, 129. 131, 132,133 ncü (maddelerinde, 135 nci mad

desinin ikinci bendinde, 136, 137, 138, 139, 150, 152, 158, 157, 168, 171, 172 ve 384 ncü maddele
riyle 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 affedilmiştir. 

B) Türk Ceza Kanununa 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 339, 340, 341, 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 suçlan işleyenler hakkında ilgili maddede 
öngörülen Devlet zararı önceden ödenmek; tazmraat hükümleri ise saklı kalmak şartı ile bu mad
denin (A) bendi hükmü uygulanır. 

C) Türk Ceza Kanununun, yulkardaki (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 (10 000 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkartılan karar
name ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyama 
intaeetmemiş bilûmum fiiller veya önceden çıkartılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da 
sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlak maksa-
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işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olma
yan tekel suçlan, 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 suçları hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarda fıkra 'hükümleri dışında kalan Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanun. 
ek ve tadilleriyle bu kanunlara ilişkin tebliğler vs 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 S ncü; T. C. K. nun 264 ncü maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren fiillerden mahkûm olanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş 
yılı affedilmiştir. Şu kadar ki; bu fıkra hükmünden yararlananlara tayin edilen para cezaları af 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

MADDE 4, — A) Suçu işlediği tarihte 15 ya;ur * 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, fer'î ve mütemmim ceza
larla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

B) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş olup 18 yasını bitirmemiş olanların 7 . 2 . 1974 
tarihine kadar işledikleri kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde üst sınırı (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 sanaim 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 cezalan, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiş
tir, 

Bu bentte belirtilen kimselerden, 7 , 2 . 1974 tarihme kadar işledikleri suçlardan dolayı 18 yıl
dan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin 
hürriyeti bağlayıcı cefalarının 18 yılı ve para cezai arınır, tamamı ile fer'i ve mütemmim cezaları 
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 maddesin in 1 nci fıkrasıyle 414 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası ve 416 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazık 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 1867/907 esas sayık, 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 Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen Eski Eserleri 
Kanuna ve nizamnamelere aykırı olarak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşebbüs eden
lerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen Türk Ceza Kanununun 414 2 ve 416/1 maddelerine atıf 
yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci maddesinde yazılı fiiller, 
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di ile imlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili 
olmayan tekel ısuçları kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıyme
ti 20 000 (20 000 lira dahil) ithal ve FOB değeri 20 000 (20 000 lira dahil) ihraç kaçakçılığı hak
kında bu kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yuikarıki 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 8138 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına piren 'fiillerden mahkûm olanlann hürriyeti bağlayıcı cezalarının 
5 yılı affedilmiştir. Şu kadar ki, bu fıkra hükmün irn yararlananlara tâyin edilen para cezaları af 
kapsamı dışında bıraıkılmıştır. 

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 yapı la" . Bunlara verilen cezalar, fer'i ve mütemmim 
cezalarla, ceza mahkûmiyetlerini bii^üıı sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

B) Halen Başbakan, Bakanlar Kurulu üyesi, Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili olan
lar ile daha önce Başbakanlık veya bakanlık yapını] olanlar,, bu af kapsamından faydalanamazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı 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 Kanunundu 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 izmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış bulunan 1987/907 esas sayılı, İsmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açılmış 
bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu ysr 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 Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski eserle
rin kanuna ve nizamnamelere aykırı olarak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşebbüs 
edenlerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarda (A) bendinde gösterilen Türk Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine atıf 
yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci maddesinde yazılı fiiller, 
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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 Kurulundan çıkarılacak kararnameye 
bağlıdır. 

MADDE '6. — 'Bu kanunun uygulanmasında içtima hükümleri dikkate alınmaz. 
Ancak, bu kanundan yararlanmış olmakla beraber Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesi gere

ğince, aynı neviden şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların birleştirilmesi sonucu, tatbik 
edilecek cezadan (12) yıl indirilir. 

Bu kanun hükümlerinden yararlandıkları hal'de, mahkûmiyetlerinin toplamı Türk Ceza Kanu
nunun 77 nci maddesinde belli edilen miktarlara ulaşmaması sebebiyle, ikinci fıkrada öngörülen 
indirimlerden yararlanamayanların, bakiye şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalarının birleş
tirilmesi sonucu tatbik olunacak cezalar; aynı neviden ağır hapis cezaları için (24) yılı, hapis ce
zaları için (13) yılı ve başka neviden cezalar için (18) yılı geç&mez. 

MADDE 7. — A) Bu kanundan yararlanıp, ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve müebbet ağır 
hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 sü
re, çevrilen bu cezaları üzerinden; muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, 
bu kanundan yararlananların şartla salıverilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile 
yapılacak indirimden önceki esas ceza miktarı üzerinden yapılır. Şartla salıverilmede; 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun değişik 19 ncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
iyi hallilik ile, ikinci fıkrasında öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
ki süre için aranmaz, 

B) Bu kanundan kısmen yararlananların fer'i ve mütemmim cezaları, ceza mahkûmiyetleri
nin sonuçlarını da kapsamak üzere affedil mistir. En kanun gereğince cezaları genel afla tamamen 
ortadan kalkanlar hakkında özel kanunlarında yazılı, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının 
menine dair hükümleri tatbik edilmez. 

Şu kadar ki, (B) bendinin uygulanması ile aftan kısmen ya da tamamen faydalanan zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi 
yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.12,1972 
tarih ve 2 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 1 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında 
ve 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda görev verilemez. 

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 faizlerinin tamamı : (HıTJeli vergi oezlaüiaırı ve 
vergi kaçakçılığı cezaları hariç) 
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E) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - (D) -maddesi hükmünün matufu olan 66/1 - (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 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — A) 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendirmelerde 
31 . 12 . 1973 tarihime kadar veriîmiesi gereken 'beyannamelere) ilişkin vergi ve Sosyal Sigorta pri
mi vle 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci snıalddeilteıri yuırnülüne giren diğer âmme alacaklarına taal
luk eidan çezlalar, geçükmîe zamları ve faiizîlerden tahsil »Edilmiş olanlara ailt vergi veya ıresian 
veya harç veya sigorta primi ve 6183 sayıh Ka muranan 1 ve 2 nci maddler'i kapsamınla giren 
diğer âmme 'aıHacajkjIiarı, asıllarının ibu kanunun yü rürlüğs girdllğd 'tarüh'esn önce veya Jbu tfaırihtlan 
itlilfoalren 8 ay içinde kısm'en veya tajmlaimıen ödenmiş olması halinde (Cebren tahsil edilenler da
hil), ödemen vergiye veya resme veya harca veya sigorta prim borcuna veya 6183 sayılı Kanunun 
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Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya sigorta 
primi aslına bağlı olmayan tüm vergi ve sigorta primii ve para eeaalaircaiün talmamı : (Hileli veırgi 
cezaları 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 'gibi müteferrik alacakların i'kdyüzelM li
raya kadar olanları (ikiyüzelli 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 affedilmistir. 

B) Af dönemlerine inişkin olarak, bu kasıunun 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, resim, harç ve sigorta primi borçları % 20 faslasıyle 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. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma ve basamak jseome işlemlerini 1479 ısayılı Kamımda 
gösterilen süreler geçtikten sonra yapanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip ıedem ay 
basından itibaren 3 ay içinde -olmak kaydıyîe başvurma ve basamak (seçme işlemleri ve haitaîı seç
tikleri basamaklara ıdair yazılı düzeltme talepleri,bu {talepler sigorta yardımına hak kazandıran 
olaydan önce vukubulmak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve primler ödenmek kaydıyîe ige-
çerli 'sayılır ve ibu gibiler hakkında herhangi bir müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 ısayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre verilmesi gereken çalışma belgelerini (bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a intikal 
estirilmesi halinde bu belgeler geçerli say:br. 

Bağ - Kur sigortab.larj.inn, bu kanunla verile?1, başvurma süresinin sonuna kadar ki prim borç
larına ait fark, gecikme .samını ve faizleri takip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, gecikme 
zammı ve faizler geri verilmemekle beraber sigortalıların prim borçlarına (mahsup edilir. 

G) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa intibaik ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı Ka
nunun 3 ncü maddesine istinaden tescil ve ilânını zamanında yaptıramadıklarından münfesih duru
ma- düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş Iko'operiatifler. G-eıM Af Kanunumun yürürilüğe girdiği tlaırliih-
ten itibaren altı ay içerisinde te^ci!] vs ilânlarını yaptırdıklarında bir defaya imaShsu's olimlak üzere 
affeldiilMfâir, 

H) Depremi, sel, yangın gibi Maketlerden za-??.r geren yurttoşlsirımıza 7269 sayılı Kainun uya
rınca yapılan, yardımlardan tahakkuk eden her türlü faiz, gecikme faizleri, aniaparanm dışmidaM 
bilumum masraf yüklem eieri takip ve tahsil 'edilmez. 
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1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğe? âımme alacaklarına tekabül eden cezaların ve bunlara 
uygulanması gereken gecikme zamlarının ve faizlerinin ftannamı; 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve ke silecek fbStar vergi veya resim veya harç veya si
gorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun t ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer âm-
tme alacakları asıllarıma bağlı cfllmayan tüm vergi ve sigorta primi ve para cezalarının tamamı; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ikadar henüz tahsil edilmemiş olan fer'i âmme alacak
ları ile vergi cezalarının ve tahsili ilcin vergi dai relerine gönıderülen veya gönderilmesi gereken 
mahkeme harç ve giderleri ve yemıekük ve yiye dek bedelleri gibi) müteferrik alacakların M-
yüzeMi liraya kaidar olanları (îkiyüzeli İra dâhil), 6933 sayılllr Kanuna göre alınan Hazine his
seleri, her töürl'ü aşar bedelleri !üe 31 . 7 . 1973 ta rihin'e kadar Maliyeye devredilmesi gereken Ta-
vizat bedellerinin bin lirası ve Kadastro harçları aiffedilmiştûr. 

Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemlerine ilfişkin para cezaları ile bu kanunun ihlâlinden 
doğan para cezalarının tamamı affedilir ve Gümrük Vergileri ile ilgili olanları hakkında da bu ben
din ilk fıkrası hükmü aynen 'uygulanır. 

B) Af dönemlerine ilişkin olarak (bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ısonra keislilecek 
vergi ve sigorta primi veya 6183 sayılı Kanrnun 1 ve 2 nci maddieleri şümulüne giren dülger âm-
nıie alacaklarınla müteallik cezalar ve gecikme zam lan ve faizleri hakkında da, vergi veya resim ve
ya harç veya sigorta primi veya 6183 say»lı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulünle giren di
ğer âmme alacakları asıllarının ilgililerine teb İğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde ödienmleu 
flü hainde (ödleanıe emri tebliği ve haciz tatbiki yolu ile muttali olunan âmme akacakları dahil), 
yukarıdaki bent hükmü uygulanır. 

C) Bu kanuauun yürürlüğe girdiği ttaribtle ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale geltürilen 
vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren di-
diğer âmme alacakları asıllarım ihtilâfın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay 
Mnıdie ödeyen mükellef ve sorundular hakkında da yukarıdaki bentiDer hükümleri uyıgulanar. An
cak bu ıkamunun yürürlüğe germesinden sonra vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer âmme alacaklarına müteallik ihtilâfı sür
düren veya ihdas eden mükellef ve sorumlular dan yetkili mıerciılier tarafından kesin hükme bağ
lanacak vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve (2 nci maddeleri şümulüne gi
ren diğer âmme alacakları % 20 (Kaçakçılık ceza sırnm. uygulamtdığı vergi, resim ve harçlar % 50) 
fazlası ile tahslil edilir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mükelleflerin 6183 sayılı Kanunda ö^örülen «tSeoil» 
müessesesine başvurmalarına ve bu ısuretl© aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendlilrme dönemlerine ilişjkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci mad
desine göre ıbu kanunun yürürlüğü tarihinden itib »aren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunanla
ra beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen v ergi, resilm ve harçlar haber vermie tarihinden 
itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanllık zammı uygıılanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılar ından^ başvurma ve baaamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanumtda 
gösterilen süreler geçtikten sorara yapanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 
başından İtibaren 3 ay içinde olmak Ikaydüyle başvurma ve basamak seçme işlemleri ve hatalı seç-
tüküeai basamaklara dair yazıflı düzeltme talepleri, bu talepler sigorta yardımına hak kazandıran 
olaydan önce vukufouflmak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve primler ödenmek kaydiyle gıe-
öerli sayılır ve bu gMler hakkınıda herhangi bir müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre verilmesi gereken çalışma belgeffierM bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay baş ından itibaren üç ay içimde Bağ - Kurla ânıtdkal 
ettirilmesi halinde bu belgeler geçeri sayılır. 
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MADDE 10. — 7 . 2 . 1974 'tarihine kadar yapılan İmalı lişletmler nedeniyle Sayıştay, mahke-
nue ve yetkililerce sorumluları »adına verilen tazmin veya zimmet hükümleri sonucu borç yazılan 
tutarlar, 'sözleşmeden doğmamış olması, hizmetin görülmüş veya imalın teslim edilmiş bulunması, 
ve suç konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarınca silinir. Ayrıca : 

A) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 noü ımaddösine göre, bu kanunun yü
rürlüğe \girüği Ifcarihe ikadar silinmesine karar verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan ey tam ve eramil sandıklarının mal sandıklarıma ıdevrolmuş alacak artıkları, 
C) Tutarı 1 000 liradan az olan bütün (borçlar dle nedeni (tespit ^dilemediğinden takibi yapı-

laımıyan borç kayıtları, 
D) 7 . 2 . 1974 iarihine kadar zaman 'aşımına uğrayan zimmetler nedeniyle, (Sayıştay ca ve

rilen itazmin hükümleri sonucu saymanlar adına kaydedilen (borçlar, 
E) Silinniıesi öngörülen borçların faizleriyle bugüne Ikaidar (ödenmiş diğer (borçların henüz 

tahsil edilmemiş faizleri silinir. 
F) Bakanlıklar ye diğer kamu kuruluşlarından burs alarak tahsilini yapanlardan gerek ta

lebeliği sırasında burs almaktan vazgeçenlerin gerek (tahsillerinin Miminde .mecburî hizmetle
rini yerine getiremeyenlerin, almış oldukları burs toplam tutarını ödemeleri kaydıyle, yükümlü 
oldukları ve henüz ödenmemiş bulunan faiz ve diğer para cezaları affedilmistir. 

Bu madde kapsamına giren ve henüz yargılanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya zim
met hükmü verilmez. 

MADDE 11. — 0 . 5 . 1969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün TekeÜii Kanununun gteçici 
1 nai maddesinin (B) bendi kapsamıma giren arazi salhiplerüSnıe bu geçici madde dairesinde iitSrazdla 
bulunabilmeleri için, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten fflbaren, 1 yıllık yeni' bir iitüraz süresi 
tanınmıştır. 

Anılan geçici madde uyaranca evvelce itiraızda bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve reddedilmiş 
olması bu kez yapılacak itirazların kabul ve tetkikine engel teşkil etmez, 
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Bağ - Kur sigortalılarının, bu kanunla verilen başvurııria süresinin sonuna kaıdarki prim borç
larına aiilt fark, gecikme zajmıma ve faizleri takip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, gecikme 
zammı v® faizler gteırü verememekle beraber sigor taJlılanm priim (borçlarına mıaihsup edilir. 

G) 1103 sayılı Kooperatifler Kanunumla in'tdb'alk ©de*lsk kongreledıni yapmış ve yine aynı ka
nunun 3 nıcü madldesliine istinaden tescil ve ilânını zamanında yaptıramadıklarından münfesih 
'dıujruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş kooperatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe girdiği 
taıriıhten itibaren 6 ıay içerisinde tescil ve ilânları nı ytapardıMtaıda (bir defaya mıahsus olmak üze-
ıfe a)ffedilirler. 

1630 sıayıh BemielkUer Kanununun ĝ efçici 1 nidi mladJdesi uyaruıuaa hakkında feiüh işlemi uygulan
mış dernekte, için, înltnlbafe Genel Kurul toplantı lairını evvelde süresincte yapmış olnıfalan şartı il'e 
ylenii (tiüzükllerânü. ımiaJhalllî miülkilyie âmirlerine ver mek üzene İbir aylık ek sür;e tanınmışıtır. 

H) Depırfeim, sel, yfacılgın gibi felâketüerden zaırar gören yur idamlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yatrldıımlarûan tahakkuk eden her tülrlü faiz, gie'ciikfmia faizleri, anaparanın dı
şındaki Ibilûımunı anas'r'af yüklemeleri toküp ve taJhsSl edüistmfâü. 

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 (borç 
yazdırılan tutarların henüz tahsil edilmemiş kısımları, (hizmetin |görülmüş veya malın teslim edil
miş bulunması, suç (konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarca silinir. 

Ancak, Ihaksız iktisap niteliğindeki (kurum «alacaklarının fahizlerinıden takip ve tahsiline devam 
olunur. 

Ayrıca; 
A) 1050 sayılı (Muihasebe-i Umumiye Kanunu mın 133 nicü maddesine igöre, bu (kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihe (kadar bilinmesine karar verilmiş olan borçlar, 
B) Kaldırılan eytam ve (eramil sandıklarının mal sandıklanma Idevrolmuş alacak -artıkları, 
C) Tutarı II 000 liradan az tolan bütün borçlar ile nedeni tespit edilemediğinden takibi yapı

lamayan borç kayıtları, 
D) 7.2.1974 tarihine (kadar ızaman aşımına uğrayan zimmetler (nedeniyle, (Sayıştayca verilen 

tazmin hükümleri sonucu saymanlar aJdına [kaydedilen borçlar, 
E) Silinmesi öngörülen borçların faizleriyle brgüne kadar ödenmiş diğer borçların henüz tah

sil ledilmemiş faizleri silinir. 
F) Baıkanlıklar ve idiğer kamu kuruluşlarından burs veya kredi "alarak bu müesseseler adı

na ve (hesabına ıparasız - (yatılı olarak (öğrenim yapanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar gerek ^öğrencilikleri sırasında burs veya kredi almaktan vazgeçenlerin burs veya kredisi 
(kesilenlerin yahut her (ne sebeple olursa olsun öğrenimini bitirememiş olanların, gerek öğrenim
lerinin bitiminde mecburî (hizmetlerini yerine getirmeyenlerin almış oldukları burs veya (kredi ve
ya (borçlanmış bulundukları parasız - yatüı tazminatının toplam tutarını 5 yıl içinde eşit taksitlerle 
ödemeleri kaydıyle, yükümlü oldukları ve henüz ödenmemiş bulunan veya ödeme süresi içinde ta
hakkuk edecek faiz ve cezaî ışart ve diğer para cezalan affedilmiştir. Yalnız izamanında ödenme
yen taksit ımuaccel (hale gelir. Bu bent hükümleri kefiller hakkında da uygulanır. 

Bu Imadde kapsamına giren ve (henüz yargılanmamış sişlemler için Sayıştayca tazmin veya zim
met hükmü verilmez. 

MADDE 10. — 9.5.1969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve 'Tütün Tekeli Kanununun geçici 1 mci 
maddesinin (B) bendi kapsamına giren arazi sahiplerine bu geçici madde dairesinde itirazda bulu
nabilmeleri için bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 1 yıllık yeni İbir itiraz ©üresi tanın
mıştır. 

Anılan geçici madde uyarımca evvelce itirazda bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve reddedilmiş 
olması bu kez yapılacak itirazların kabul ve tetkikine engel teşkil etmez. 
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Yeniden yapılaoaJk itirazlar da geçici maddejıûn (B) bendinde saptanan inceleme kuıruiH&ratt-
ca incelenir ve bu kurula Devle* daireleri l e kamu kuruluşlarından katılan üyelerin özel kanun
larına göre hak sahibi oldukları yevmiye ve yollulkaiar (bağlı oldukları dlalüre ve kaıruluşlarca öde
ndir. 

İnceleme kurulları yapıüan iftirazfltan, Mmız tori'hiı.den itibaren 1 yıl içinde inceleyip karam 
btağflJarilaır. 

MADDE 12. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar keşide edilmiş ©lan ve TürMlye Cumhuriyet Mer
kez Bankası vasıtasayle bankalara duyurulmuş bulunan ademi tediye protestoları, protestonun 
hukukî sonuçları açısından özel hukuk hükümleri sakili kalmak şartıylle kaldırılmıştır. 

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 ©den veya inhisara tabi olan eş
yanın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yukarıiki fıkra hükmü dışında M a n eşya, ithalde alınan gümrük ve diğer vergi ve 
resimler dile ardiye ücreti ve sair masrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Orman Kanununa laykm davranma suçlarında kullanıl
mış olan aletlerle 'Canlı ve cansız her türlü taşıt araçları ve «paraya ıçevriîlmiş ise bunlarm emanet 
hesabındaki bedelleri, henüz kamu davası açılmamış öslierde O. ıSavcılıarınca, kamu davası laçılinış 
işlerde mahkemelerce, hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren (mahkemece sahiplerine iade olunur. 
Şu kadar M, 7 . 2 . 1974 tarihinden önce kesinleşmiş Ibör hükme konu teşkil eden (alet, canlı ta
şıt araçları, araba, (kağnı, traktör ve römorku hariç) her Itürlü ımotorlu taşıt laraçlan ve ibunliar 
satılmış ilse (bedelleri, hükümlü hakkındaki ceaa bu karnın (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 Tfiitün 'Tekel hakkımdaki kanunlar, 3078 saydı 'Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 ©ayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 ısayılı İspirto ve ispirtolu İçkiler Ka
nunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı {hakkında Kanun ile bunlara lek ve tadilleri gereğin
ce müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, âlat ve taşıma vasıtaları 'sahiplerine iade edilmez. 

Trafük stitaiUli kayıtlarına (dayanılarak satın lalınan taşıt araçlarından zapt İve ımüsaderesli kes&n-
leşmemiış olanların ıardö{ye vesaür masrafları ödenmek şartıylle prim, vergi tve resim lahnmaksızın 
sahiplerine veTiffir. 

MADDE 14.— A) 7 . 2 . 1974 tarihinle kadar işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren 
fiillerden dolayı kanunlar, Bakanlar Kurulunca çıkarılhnış (tüzükler ve bakanlıklarca ve kamu tü
zel kişilerince çıkarılmış yönetmelikler uyarınca verilmiş veya verilecek «olan disiplin cezalan bü
tün sonuçlarını kapsamak üzere affedilmiştir. 

Bu hükümlerden yararlananlara tait sicil dosyaHanada mevcut dösapüm cezaları ile ilgili kayıt
lar, sicili dosyalarından çıkardır. Bu gaibiierin kaıteksîeri ve sicil kayıtları bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başflıamak üzere altı ay içimde Devlet Personel Dairesince yapılacak yönetmeliğe g#re 
yeniden düzenlenir. 

Ancak, bu kanun kapsanüna ıgiren disiplin suçlanyle ilgili olarak kaybediHen anailî ve hukukî hak
lar yeniden foıa^ajndi'HİflflnaK, 

Bu kanunun 2 nci maddesi gereğiince aftan kısmen yaxarlananlıaruı fiilleri Üe, ö nci ' maddede 
gösterilen fiiHerin sonucu olarak verilmiiş veya verilecek düsipUm. cezaları hakkında bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

B) Bu Kamun hükümleri; subay, askerî memur ve astsubaylar hakkında kanun, tüzük ve yö
netmeliklere göre verilmiş ive verilecek idarî kararlar veya yapılmış tve yapılacak İdarî işlem-
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Yeniden yapılacak İtirazlar da geçici maddenin. (B) bendinde saptanan inceleme kurullarınca 
incelenir ve !bu kurula Devlet daireleri ile kamu kuruluşlanndan katılan üyelerin özel kanunları
na göre hak sahibi oldukları yevmiye ve yoluklar bağlı oldukları daire ve kuruluşlarca ödenir. 

MADDE 11. *— 39 (Ekim 1973 tarihîne kadar keşide edilmiş olan ve 'Türkiye lOumhuriyet Mer
kez Bankası vasitasıyle bankalara duyurulmuş bulanan iademi tediye protestoları, protestonun 
hukukî sonuçları açısından özel hukuk hükümleri saklı kalmak ışantryle kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — (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 jyurda sokulması ısuç teşkil eden veya inhisara taibi olan eşya
nın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yukarıda If ıkra hükmü dışında (kalan eş ya, ithalde alınan igümrük ve diğer vergi ve resim
ler üe ardiye ücreti ve sair masraflarının ödenm* esi (halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun (kapsamına giren 0831 sayılı Orman Kanununa aykırı davranma suçlarında kullanıl
mış olan aletlerle canlı ve camsız Iher *tiürlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet 
hesabındaki bedelleri, henüz kamu davası açılmamış işlerde 0. Savcılarınca, kamu davası açılmış 
işlerde mahkemelerce, Ihüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece 'sahiplerine iade olunur. 
Şu kadar |ki, 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, hükümlü 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 ısayılı Tütün ve Tütün Tekeli hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler Ka
nunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkında Kanun ile bunlara ek ve tadilleri gereğin
ce müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, âl at ve taşıma vasıtaları sahiplerine iade edilmez. 

Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın alınan taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi kesin
leşmemiş olanların ardiye vesair ınasrafları ödenmek şartayle prim> vergi ve resim alınmaksızın 
sahiplerine verilir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerinin (taksirli suçlar (dışında); subay, askerî memur ve as-
sübaylar dahil olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilmiş veya verilecek idarî 
kararlar veya yapılmış veya yapılacak idarî ve inzibatî 'işlemlere ve ısubay, askerî memur ve as-
sulbaylar hakkında mahkemelerce hükmedilen cezaların hukukî sonuçlarından olan rütbenin kaybe
dilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay, askerî memur ve assübay olarak kabul olunmamak 
ve askerî nispetin kesilmesi ve 1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 8 noi maddesinin 
uygulanması sonucu yapılmış işlemlere ışümuîü yoktur. 

Şu kadar ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden yukarda belirtilen işlemler sonucunda ilişiği kesilen
ler diğer kamu kuruluşlarında göreve alındiklan 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. 
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lerle, bunlar hakkında mahkemelerce (hükmedilen cezaJarın hukukî sonuçlarından lolatn rütbenin 
kaybedilmesi ve 'Türk {Silâhlı Kuvvetlerine suibay,aıskerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak 
ve laskerî nispettin kesitaesi ive 1076 sayılı Kanunun 1316 ısayılı Kanunla değişik 8 nci maddesinin 
uygulanması sonucu yapılmış, gemleri (kapsamaz. 

MADDE 15. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 nci maddesinde (beliırtiilımiilş olup, Imeslek 
onuru ile bağdaşması mümkün lolmayan (bir fişüe" uğraşma dışındaki bir (neden© dayanılarak : 

A) Yapmış oldukLara stajın geçeri; ^lmanrasımdan dolayı 7 Şubat 1974 tarihinden önce aynı 
Kanunun 72 nci maddesiimiın (b) (bendi uyarınca adları baro levhasından |sâiMnanî§ (bulunanlarla staj 
batim belgesi atonış oldukları halde aynı nedenle baro (levhasına yazılma istemleri reddedilenler, 
levhaya yazılmalarına ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararlan Adalet Bakanlığınca onaylanmayan
lar veya <baro levhasına yazılmamış olanlar (başvurdukları takdirde başka engelleri yoksa baro 
levhasına yazılırlar. Meslek lonuru ile (bağdaşmayan uğraş dışında 7 Şulbat 1974 tarihinden lönee 
mevcut, ıstajı [geçersiz kılan nedenlerle levhadan silinmeleri gerekenler (hakkında da ısilme işlemi 
yapılmaz. 

MADDE 16. — A) 1974 yılı Şubat imtihan döneminin sonuna kadar (geçen süre içimde kayıtlı 
bulundukları Yüksek ve Orta öğretim Kurumları ile, dışardan imtihanlara girenlerin de hangi se
beple olursa olsun kayıtları silinmiş öğrencilerlekendi istekleri ile ayrılmış olanlar, (her derece
deki askerî lolkul öğrencileri Ihariç), (bu kanunun yürürlüğe girmesinden (itibaren üç ay içinde eski 
öğrenim (kurumlarına yazılı olarak (başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf veya sömestrede bir 
yıl daha öğrencilik sıfatlarını devam ettirtmek ve o sınıf veya sömestrede (iEkü defa da sınava girmek 
hakkını kazanırlar. Askerlik süresi gelmiş olanlar bu (haklarını kullandıkları takdirde tecili sayılır
lar. Şu kadar İki, (bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların üç 
aydık başvurma süresi terhis tarihinden, fiilî veya hukukî mücbir sebeplerle bu hakkını kullanama
yacak durumda olanların üç aylık başvurma süresi bu mücbir isebeplerin kalktığı tarihten (başlar. 

Bu fıkra hükmüne (dayanarak eski öğrenim kurumlarına müracaat eden öğrencilere, kurumların
ca (birer (başvurma belgesi verilir. 

Bu madde (hükmünden yararlanan öğrencilerden, Danışıtaydan yürütmenin durdurulması kara
rı alarak öğrendim kurumlarına (devam edebilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edilmıeız. 

B) Her Iderecedeki askerî okullarla diğer öğrenim .kurumlarında Millî ISavunma Bakanlığı adi-
na ve hesabına öğrenim yapan askerî öğrencilerden; 

7 . 2 . 1974 tarihine kadar, gerek disiplinsizlik ve Igerekse (başka nedenlerle 'Türk Silâhlı Kuv
vetlerinden (ilişiği kesilenlerin (kendi üjsteğtiyle ayrılanlar Ihariç), okulda geçen süreleri askerlikle
rine sayılır ve (muvazzaf askerlik hizmetinden affedilirler. Şu (kadar ki, 'disiplinsizlik nedenleri dı-
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MADDE 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanıuınunun 11 nci maddesinde (belirtilmiş olup, meslek 
onuru ile bağdaşması mümkün olmayan bir işle uğraşma dışındaki bor 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 
bitim belcesi almış oldukları halde aynı nedenle baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, 
levhaya yazılmalarına dliişlkin Baro Yönetim Kurulu kararları Adailet Bakanlığınca onaylanmayan
lar veya baro levhasına yazılmamış olanlar başvurdukları takdirde başka 'engelleri yoksa baro 
levhasına yazdırlar. 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) 7 Şuıbat 1974 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 Elkim 1973 tarihinden önce meslek onuru 
ile bağdaşmayan bir uğraş dışında stajla bağdaşması mümkün olmayan bir görev veya işte bulun
malarımdan 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 suçlan bütün sonuçlan 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 adlan 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-
luaılduklain yüksek ve orltla öğneltlilm IkıııriMrJarı itte, dıışıamndam ffimltiühamlaıra gilrtolerlim de hamgti stebıep-
le oUiuıtsa olsun kalyıltülaın ısiifflimjmJiiş öğrıendilerfte kendi istekleri ile ayrılmış olanlar, (her derecedeki 
aiskerî okuıl öğremdilleri hlaJriilç), bu kamumun yürürlüğe ğilrtniesimdem itibaren üç ay İçlimde eslM öğre-
nlilm kuıruJmaiannia yazılı oülarak baışvujrldukülaln taikdlilrldis 'ayrıldıktan sınıf veya ısömleıstrelde 1 yıl da
ha öğnenıoiJltilk ısaflatölamm idleviaim ettıirimlsk ve o sınıf ve sömestrede iki defa da sınava girmek hak
kıma kaızainırlar. Askerdik ısülresi geiUmüiş loffiaıriJar bu haklannı kullandıkları takdirde tecilli sayılır
lar. Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği talriilhlte aiskerllik göreVinli yapmakta olamfllanm üç 
aylık başvurnla isürelsi terhis tarihimden, M î veya hukukî mücbir sebeplerle bu hakkını kuGUamla-
mlayacıalk duruım/dia ioflıamilainm üç aylık b|a§vurtmia) slüresi bu tmlücbîr fâebepOlerün kalktığı tartiJhltiem baş-
lair. 

Bu fıkra hükmünle da^anainak eski öğrenümı kuirulmllarılria n̂ üaiaJc'alat elden öğrenlcİerle, kuruimOla-
rainöa birer başvunnla beOlgelsli verilir. 

Bu madde hükmümden yararJalnam öğrencilerden, Dainıştayidaln yüruthılemin durdurulması ka
narı iaJlarlaJk öğrenlilm kurutolaJniüa devam edebolimfiş oHamtar [bakkamdaki diavalllara devaım edülhnıez. 

B) Her delrtöcedeki askerî okular ille diğer öğnenülm kurumıiîanmda l if l î Savunımia Balkaınîığı 
adına ve hesabına öğrenim yapan 'askerî öğremıciîeırden; 29 Ekilm 1973 tarihlime kaidar gerek dilsip-
'Bnsizilk ve gerekse baıska nedenlerle Türk SlilLâhh. Kuvvelljlerümjdem iliştiği kesİMlerim (kemdi iste
ği iüe aynB|ainQlar hairiç), okuUda geçen süreleri askerliklerime sayılır ve muvazzaf oskerülik htome-

Cumhuriyet Senatosu (8. Sayısı : 353) 



— 24 — 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

şında tilışiği kesilenler, üstemde bulundukları takdirde muvazzaf (askerlik (hizmetiiini «yapmak üzere 
sevkediülirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazminat borçları affedilmiilştlir. Ancak, bu kanunun yü-
rürlüğie girdiği tarihe (kadar tahsil edilmiş olanlar geri. veriilanez. 

C) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan öğrencilerin çeşitü! mfedenlerle (öğrenimlerini tamam
layamamalarından doğan tazminat Iborçlarınin, borcun aslının ödenmesi kaydıyle, faiz ve cezaî 
şart borçlar! affedilmişler. 

D) 1973 - 1074 ders yılı için yapılan üniversite giriş sınavları sonunda aldıkları puanlar İti
bariyle fakülte ve yüksek öğrenim (kurumlarına girmeye hak kazanmış lise mezunları, önkaydunı 
yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içlinde girmeye hak 
kazandıkları fakülte ve yüksek öğrenim {kurumlarına başvurdukları takdirde kesin kayıtları ya
pılır. 

B) 7 Şubat 1974 tarihinden lönce adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bu 
lunmadığı takdirde Uç ay Üçünde 'başvurmaları halinde yeniden Istaj listesine yazılırlar ve silme ka 
rarından önce yaptıkları ıstaj (geçeri sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde tabi lolduk-
lan staj hükümlerine göre stajlarına devam ederler. 7 Şubat 1974 tarihinden 'önce meslek onuru 
ile bağdaşmayan (bir uğraş dışında ıstaj la 'bağdaşması mümkün olmayan (bir görev veya işte bulun
malarından dolayı staj listesinden silinmeleri gerekenler hakkımda, bu nedensin anılan tarihte or
tadan (kalkmış oliması gartıyle isiilme ailemi yapılmaz. 

C) Bu Kanunun 1 nei maddesinden faydalanarak işledikleri suçları bütün sonuçları üe (affe
dilmiş odan avukatlar hararında, bdhaiktem veya mıeşıruten tahülilye tariiMeriilnlden itibaren, bu mah-
kümiilyetlerinlm tabiî nıeMcesi olan, kanunî mahcubiyet hainde bulltuniduıruOlmaya ve 1136 sia(yıl]iı Avu
katlık Kaıuununıuln avukatlığa kalbul ediillmteımıe ve ruıh^aitnialnüeleri Baro Yömetto Kurulunca geri 
alınarak iptal ve adflları bir »dalla yazılmamıak üaere (levhaidan ssdinir hükümffleri, yani avukatlık 
ımesleğM icra edemeyeceklerime dair hülMMetri tatbik olunmaz. 

MADDE 17. — İstiklâl Savaşıma katılmış olmaları nedeniyle 869 sayıh Kanun uyarınca istik
lâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğince şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli nedenlerle son
radan madalya beratı iptal edilmiş bulunanlara ödienmiilş şjeıref aylakları geri. atamaz. Geri «altom-
maş şıeref laylaköarı fcainunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde sahiplerine geri 
verilir. 

MADDE 18. — 7 . 2 . 1Ü74 tarihine kadar eğitim, tatbikat, atış ve diğer (askerî (hizmetlerim ya
pılması sırasında hizmete ilişkin taksirli ve ihmalî 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 hallinde olup da yurt içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında bulunanlar (biir yıl İçimde resmî mercilere müracaatla tes
lim 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. 

C) 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. 
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-tinden affedilirler. Şu kadar M, disiplinsizlik nedenleri ıdışıinidla illliişjiği kesiSenlıer, acemide butan-
dukları takdimde muvazzaf askerlik hizmetdlnli yapmıalk üzere sevk eidiHMer. 

Bunların ilişik kesiflımıestaden doğan ta&miiinat borçilatn affeldimiilşitlilr. Ancak, bu kanuintun yü
rürlüğe gediği tarihe kadar tahsil ddilmiilş olanlar ğer^ veriîimJez.1 

Çeşitli okulları bitirerek subay ve astsubay nasbeditenlerden, işleklMero; suçlar nedeni Be yü
kümlülük süresdnli tamamlanmadan, 29 EMm 1973 tarMnle kaldar Türk Silâhlı Kuvvetleiranjden ili
şiği kesiflenlerlin, öğrenüm harcamaları karşılığı aDam tazlmfinfat borcuları latffıeldliimiiştîr. 

C) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniversite ğürüş sınavları sontumlda aldıkları puıanHar iftiL-
fbaJrîjylıe faküflltle Ve yüksek öğreınânı kurumlarıma girmeye hak kazanmış İse mezunları, önkaydını 
yaptırtmış olsun, olmasın» bu kanunum yürürlüğe g*iirmJeöindien irt#blar<en üç ay içünde girmeye hak 
kaaamldıMarı fakülte Ve yüksek öğtfemiilm kurumlarınla başvurdukları tokdiirlde kesin kayıtlıları yta-
pıüte4 

MADDE 16. — Millet MeclM metnSmdn 17 nci maddesi 16 ncı maJdlde olarak a|ynen kabul e(dl^ 
mistir. 

MADDE 17. — 29 EMm 1973 tarühinte kadar eğitim, tatbikat, fcltış ve diğer askerî hilzmföfem 
yapılmiaisı sarasiinıda tazmıete üşkih taksirli ve ühmıalî fiililerden meydana gelen Hazinle zararları, 
askerî bir suça bağlı olsun veya olimiasıaı, takip ve tahsili ddüimiez. Ancak, bu kanunun yürürlüğe 
gürtüği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verüneiz. 

MADDE 18. — Millet Meclisi cmıetniniaı 19 ncu maddeısi 18 nci m&ldîde olanak aynen k|abul edil-
miiştir. 
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Muvaızzaf aiskerflik hizmetini tıamamlaimiadan çeşitli niedenlerle kıtalarınca erken terhis edîillöniş 
bulunanıların dışaJnida geçen sürelerimden üç aya kadar •odanı muvazzaf askerlik hizmetinden sa
yıdır. 

MADDE 20. — 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 yönünden bozulup mahalline iade olunan davalara, görevli ve yetkili hukuk mahkemelerince 
peşin harç istenilmeden bakılır. Verilen son kararla birlikte, genel hükümlere göre karar ve ilâm 
harcı tahakkuk ve tahsil olunur. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir csza 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 yukarıM fıkra gereğince iş
leme tabi tutulur. 

MADDE 21. — Gen'ed afla taîmıamlen ortialdan kalkan mahkûmiyet hüküMerinie ait sicili varaka
ları Adlî Sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezaJJara aüt fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar 
için sicil varakası tesis edilmez. Ancak 7 nci maddenin (B) bendinde yazılı suçlara ilişkin sabı
ka kayıtlarında bu hüküm uygulanmaz. Ve anılan bentte gösterilen hizmetlerle ilgili olarak yet
kili niercilerie istenildiği takdirde bildirSlilr. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygulanmasına ilşkiln hususular Adalet Bakanlığınca bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenecek yönetmelikle belli edilir. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde rürlüğe girer. 

MADDE 24. — !Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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MADE 19. — Millet Meclisi metninin 20 nci mjaJddesd 19 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerine göre, halklarında üaM p̂sîzlÜk veya kamu davasının, orta
dan kaldırillmasınJa karar verilenlerin, affı kabul etımıemıeye haklan Vardır. Bunlar, kanunun yü-
rürlük tarihinden itibaren altı ay içimde başvurdukları takdirde haklarında bu kanunun uygu
lanmalısı sebebiyle verilen karar kandırılarak, soruşturma veya kovuşturmaya kaldığı yerden de
vam olunur. Ancak, mahkûmiyet halinde, (bu hakkın kuflflianimaJsı aftan yararlanmayı eng'elle^ 
mez. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerimden faydalanacak tutuklu Ve hükümlerin salıverilme 
Şişleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde taniiaJmfllanır. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 23 neü maddesi 22 nci makide alarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 23. — Mlleft Meclsi meftninıin 24 ncü mıalddelsi 23 ncü nUaJdde olarak laynen kabul edil
miştir. 
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