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I. — GECEM TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sabahattin Özbek'e, t ı 
37 gün iz!in verilmesine dair Başkanlık tezkere- j d h 
si kabul olundu. I h 

i 
Kayseri Üve.\i Sami Turan -ile Cumlıurbas- I 

;U ul ir a n m onnıp öncelik ve ive-
^ kırarak. tümü üzeriıı-ı U5U1 nC-e O 

o I h ı ! ' 1 

i ' b V S 1! runu sa< mt lö.ÜÜTe 
'kanınca S. Ü. Fethi Celikbaş/m, i l sayılı Ka- S tep ıi ı k u/t.11 Bıı l^imc saat 19,35'te son 
nun hükmündeki kararnameye müstenidmı TİÎT verildi. 
(ren el Müdürlüğüne vamlan ata.mava dair Se- \ 
ııato araştırması isteyen önergesi Gıenıel Kuru- j 
lun bilgisine sunuldu ve gerekli 'işlemin yapıla- j 

s 
cağı bildirildi. ] 

Cumhuriyetin 5(J nei rıh nedeniyle bazı suç I 
ve cezaların affı hakkında Kanun teklifinin Ge- ] 

Basyan Kâtip 
Başkanvdkili Cumhurbaş'kanınea S. Ü. 

Mehmet Vnaldı Bahriye Vcok 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıea 

SOML AR 

Sözlü Soru i vazıh soru önergesi, KisJeri Bakanlığına gönde-
1. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü- ] riinıiştir. (t/21ı) 

reyya Öner'in, Tekel İdare binasına dair sözlü 
soru önergesi, Gümrük ve Tekel Başkanlığına 
göndenûlmiştir. (6/36) 

Yapılı Sorular I cesimle vuku bulduğu iddia olunan olaya dair 
.1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi | .™zl'i s o r u <^crgesl. İçişleri Bakanlığına gön-

Hüsnü Dikeçligil'in, Masonlar Derneğine daiı* ] de;itmiştir. (7/2.18) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si İsmail Kutluk'un, Çanakkale İli Bavnamic İl-

BÎRİNCİ OTURUM 

Açibııa saati : 15,00 

BAŞKAN : Baskanvekili Mehmet Ünaldı (Adana) 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.) 

BASKAV — 19 ucu Birleşimi t jeıvorum 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAX — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAK — Cer^k'i çoğunluğumuz vardır, 

111 üz a k e ı «ele r e haslı voru z -efendim, 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakam gündem dı-

:ı söz talep etmişlerdi, buradalar mı? Yoklar. 

(rüudmne «'eci\'oruz. 
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III. — GÖRÜŞ 

1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı 
suç ve cezaların affı hakkında Kanun teklifinin 
31 illet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 2/İM; Cumhuriyet Se
natosu : 2/72) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1974) (1) 

BAŞKAN —T- Söz sılası Cumhuriyet Halik 
Partisi Grupu iadma Sayın Gündoğan'ın. 

HAMDI ÖZER (Malatya) — Efendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim.? 
HAMDİ ÜZER (MaMya) — Konuşma sü

nelerimin grup sözcüleıiinıe tahditsiz olanak ta
nınması dolayısıyle kişisel konuşuna!ana müddet 
kalmadığı, yarı yarıya, 10 da'kikaya inmesiniin 
mahzuru hakkında. 

BAŞKAN —• Sayın özer, henüz öyle birşey 
yoktur. Tüzüğümüz, grup sözcülerinin konuşma 
sürelerini tahdit hakkını Genel Kurula verme
miştir. Binaen a lyh, bu usul hakkındaki söz tale
binizi böyle bir takrir geldiği zaman işleme ko
yarım :ef endim. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, biz konuşmamızı iki kişi olanak ya
pacağız. Önce arkadaşım Sayın Esaitoğlu konu
şacaklar, onun sözünün bittiğinde ben konuşa
cağım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Esat oğlu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına. 

€ . H. P. GRUPU ADINA FEYZİ HAKKİ 
ESATOĞLU (İstanbul) — Haym Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 
ve eczaların affı hakkındaki kanun teklifi ile 
ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi adına •gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

.Sayın arkadaşlar; Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümü nedeniyle bir genel af kanunu çıkacağı 
çok öncelerden tahmin ediliyordu. 29 Ekim 1973 
tarihine yaklaştıkça, gerek Hükümet, gerekse 

(1) 353 S. S ay ili basmayazı 24 . 4 . 1974 ta
rihli 48 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

JLEN İŞLER 

bazı siyasî partiler bu tahminleri kuvvetlendi
recek vaatlerde bulunmaya başlamışlardır. Bu 
koşullar altında genel affın çıkarılması zorunlu 
bir hal almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi 10 ucu 
yıl affında olduğu gibi, 50 nci yıl affının da yıl
dönümü sevincini bütün milletçe eksiksiz duya
bilmek amaeıyle 29 Ekim 1973 tarihinden önce 
affın çıkarılmasını arzu .ederek Nisan 1973-tari-
hindo bundan tanı bir yıl önce Yüce Meclise bir 
af kanunu teklifi sunmuştu. 

Şimdi, Cumhuriyetin 50 nci yılını bir dönüm 
noktası kabul edip de iç barışın mutlu vesilesi 
yapmak amaeıyle bir genel af çıkarılmasını 
faydalı gören ve o tarihlerde Meclislerde ço
ğunluğu elinde bulunduran Adalet Partisinin 
Genel Başkanı Saym Süleyman Demirci'm ise, 
Cumhuriyet Halk Partisinin teklifine katılması 
ve onu desteklemesi gerekirken, affı da bir se
çim yatırımı yapmak düşüncesiyle «güçleri ye
tiyorsa çıkarsınlar» diyerek affın çıkmasını en
gellemişlerdir. 

Gerçekten, Sayın Demirci affı ela bir seçim 
yatırımı yapmıştır. Olanakları varken çıkarma
dığı affı,- 14 Ekim seçimlerinde «Bizi seçerseniz 
af çıkaracağız» demek suretiyle seçim vaatleri 
arasına sokmuştur. 

21 Nisan 1971 tarihli televizyon konuşma
sında bu hatalı davranışı, yeni bir hata ile te
vile çalışmıştır. Sayın Demire!, televizyon ko
nuşmasında «Biz 1969 seçimlerine girerken bir 
af vaadinde bulunmadık; onun için 1973 yılın
da af çıkartamazdık, 1973 seçimlerinde af va-
d ettik, vaadimize uyarak af teklifinde bulunu
yoruz» diyorlar. 

Af ile ilgili olarak bundan daha sakat Ve 
yanlış düşünce tasavvur edilemez. 

Sayın arkadaşlar; af seçimlere girerken va-
dedilecek icraatlardan değildir. Affın aleyhin
de bulunanların üzerinde en çok durdukları sa
kıncalardan biridir bu. Af yetkisi adalet f iki ini 
gerçekleştirmek, amaeıyle kullanılır, seçimlerde 
oy kazanmak için değil. Af bu maksatla, kullanı
lırsa, yetkinin kötüye kullanılması olur. O za
man bu .aftan yarar değil zarar gelir. 

Sayın Demir'erin oy kaygısı ile ve partizan 
bir zihniyetle yaptığı bu davranışın zararını 
yüz binlerce kişi çekmiştir, 'Af yetkisini kötüye 
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kullaumasa da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir
likte geçen dönemde, seçimlere girmeden önce 
af kanunu çıkmasına, yardımcı olsaydı Cumhu
riyetin 50 nei yılı büyük bayramını bütün mil
letçe eksiksiz -kutlamak mutluluğuna ererdik. 

ıSaym Adalet •Bakanının verdiği bilgiye gö
re hemen her 'dünemde cezaevlerinde 65 bin ci
varında. tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. 
Bunlardan 50 bininin aftan yararlanacağı anla
şılmaktadır. Bunların c/c 68'ini 1 ilâ 6 ay arasın
da hapse mahkûm olanlar teşkil etmektedir. Şu 
halde 29 Ekim 1973 tarihinden önce af çıkması 
engellenmekle 34 bin kişi cezalarını çekmiş ve 
çıkmış bulunmaktadırlar. 'Mağdur olan bu 3-4 
bin kişinin mağduriyetlerinin sorumlusu, 14 
Ekim seçimlerinden önce affı çıkarmayanlarla 
affın çıkmasını engelleyenlerdir. «Ben 19-39 se
çimlerinde vaadetmedim onun için affı çıkart
madım.» biçimıindeki hukuk Anlayışı ve man
tıkla 'sorumluluktan kurtulmak mümkün 'değil
dir. 29 Ekim 1973 tarihine kadar çıkarılması 
gereken affın, çıkarılmamasının sorumluluğu
nun kimlerde olduğunu vatandaş çoktan tak
dir etmiş ve hükmünü de vermiştir. 

'Sayın üyeler; 14 Ekim seçimlerinden, sonra 
affın çıkarılması zorunluluğu hemen hemen bü
tün siyasî partilerce kabul olunmuştur. Hükü
met kurulmasının uzamış olması. Başkanlık: Di
vanlarının ve komisyonların teşekkül edeme
mesi. affın daha önce çıkmasını mümkün kıla-
mamıştır. Ancak. Hükümetin kurulmasından 
sonra olan gecikmede de muhalefet parnlerinin 
büyük ölçüde sorumluluğu bulunmaktadır. Ge
rek Millet Meclisi Adalet Komisyonunda, gerek
se Genel 'Kurulunda af gecikme ile çıkmışsa, 
bunda, muhalefetin engellemelerinin büyük rolü 
olmuştur. Şayet Cumhuriyet Senatosunda, af 
teklifi daha süratli bir şekilde geçmekte ise. bu 
Senatoda iktidar partilerinin çoğunluğa karşı 
engelleme yollarına başvurmaması nedeni ile ol
maktadır. 

Biz kararlı olan Adalet Partisinin ve yan
daşlarının, kanunun Millet Meclisinden geldiği 
şekilde çıkartmayacaklarını İtiliyorduk. Xe ka
dar konuşsak, söylesek kendilerini ikna etmemiz 
mümkün değildi. Bu nedenlerle diledikleri şe
kilde KiO misyon elan affı geçirmelerine engel ol
madık ve böyle hir engellemeye gitmedik. Yine 
gördüğünüz gibi Millet Meclisinden gelen af 

Adalet Partisinin ve yandaşlarının oyları ile 
Yüce Senatonun Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda büyük değişikliklerle çıkarak, yüksek 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. Yalnız şu
nu şükranla, kaydedelim ki, 'bir istikrar unsuru 
olan Cumhuriyet Senatosunun ihtisas komisyo
nu, Anayasa ve Adalet Komisyonu, Millet Mec
lisi Adalet Komisyonu ve 'Genel Kurulundaki 
muhalefete mensup üyelerin tartışma konusu 
yaptıkları tutarsız düşüncelere iltifat göster
memişlerdir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunda, Millet 
Meclisinde olduğu gibi hu kanunun Anayasaya 
aykırılığı iddia edilmemiştir. «Hükümet neden 
tasarı ola,"ak getirmedi?» diye bir soru sorula
rak, bunda maksatlar aramaya kalkışılmamış-
tır. Güvenlik Kurulu ve güvenlik kuvvetlerin
den mütalâa alınması istenilmemiştir. Anayasa 
Adalet Komisyonunda yapılan başlıca değişik
likler; affın tarihinde istisnalarda, Osmanlı Ha
nedanı ile ilgili maddede, Parlamenterlerin af 
kapsamı dışında bırakılmasında, 'disiplin ceza
larının affın kapsamı dışına çıkartılmasında, af
fı kabul etmemek hakkının tanınmasında, adlî 
sicil kaydının silinmesinde ve 18 yaşından kü
çüklerin cezalarının daha fazla indirilmemcsin-
de olmuştur. 

Sayın arkadaşlar; muhalefete mensup arka
daşlar 7 . 2 . 1974 tarihine karşı her nedense 
büyük bir allerji duymaktadırlar. Gerçekten 
bu tarih. Koalisyon Hükümetinin Millet Mec
lisinden güvenoyu aldığı tarihtir. Bunu, âdeta 
iktidarın bir cülus affı getirdiğini ileri süre
cek kadar işçi abartmışlardır. 

Arkadaşlar, cülus affı tarihe karışmıştır. 
Af, adalet fikri ile getirilir. Getirilme sebebi de 
kanunun isminde ve gerekçesinde yazılıdır. Bu 
af, 'Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle getiril
miştir; ama elbette bir tarihi olacaktır. Bize 
göre, bu tarih Cumhuriyet Bayramının hemen 
öncesindeki bir tarih olmalı ve Cumhuriyet Bay
ramında da af yürürlüğe girmeliydi. Bu müm
kün olmadı. Bayramda 50 bin kişiyi çıkarta
madık. Aradan altı ay geçti; hu arada miktarı 
küçümsenmeyecek sayıda vatandaş mağdur 
edildi. «Af 50 nei yıl nedeniyle çıkıyor.» diye, 
tarihi 29 Ekim 1970 olarak tespit edemezdik, 
Bununda bir anlamı kalmazdı, 

— 226 — 
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•Bundan önce çıkan bütün aflarda olduğu 
gibi, affın tarihi de yakın bir zamana alınmış
tır. Bazı arkadaşlarımız ,bu kadar kısa tarih far
kının hicjbir afta olmadığını ileri sürdüler, yan
lıştır. 5677 sayılı Af Kanunu 15 Mayıs 1950 ta
rihine kadar işlenen suçları kapsamına almış
tır. ıKaibııl tarihi 14 . 7 . 1950'dir. Arada 2 ay-
lı'k Ibir fark vardır. 218 sayılı Af kanunu tek
lif edildiği zaman, kapsam tarihi olarak 29 Ekim 
1962 olarak tespit edilmişti. Komisyon hiçbir 
•«•erekçe göstermeksizin redaksiyon olarak 15 
Ekim 1963 tarihini kabul etmiş ve af da bu ta
rihten 8 gün sonra 23 . 2 . 1963 tarihinde ka
nunlaşmıştır. Şu halde affın tarihi değişebilmek
tedir ve değişmiştir. Bu değişikliklerin yapıl
dığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ve Ada
let Partisi de birlikte hareket etmişlerdir. Hele 
hu Af Kanununun tarihinde böyle değişiklik 
olmasında zaruret görmekteyiz. Altı ay önce 
çıktığı takdirde 'binlerce kişi .aftan yararlana
caktı, onları mağdur ettik. Hiç olmazsa bu ta
rihe güvenmiş olan binlerce kişiyi mağdur etme
yelim. 

Sonra, neden 7 . 2 . 1974'e karşı allerji •du
yuluyor'? 7 . 2 . 1974 tarihi sadece iktidar par
tilerinin başarısı olarak kabul edilmemelidir. 
Bir bunalıma son verilmesi bakımından Parla
mentonun da başarısıdır. Rastgele 'bir tarih tes
pit etmektense, böyle bir tarihi tercih etmek en 
isabetli bir hareket, olur. Biz bu afla siyasî bir 
'barışı gerçekleştirmek istiyoruz. 9 Aralık 
1973te mahallî seçimler yapılmıştır. O seçim
lerde de her partiden bazı suçlar işlenmiştir. 
Küçük de olsa 'bunlar da bu affın kapsamına 
girmektedir. O olayları da unutalım, yeni bir 
döneme girelim. İşte bu nedenlerledir ki, affın 
tarihinin değiştirilmesinde isabet görmüyoruz. 

Sayın arkadaşlar; muhalefete mensup arka
daşların üzerlerinde en çok ve İsrarla durduk
ları konuların başında affın kapsamı gelmekte
dir. Bizim siyasî ve fikir suçu olarak 'kabul et
tiğimiz suçları affın kapsamı dışında bırakmak 
en büyük başarıları olmuştur. Sayın Demirel'in 
seçim vaadi olarak af getirmesini biz affın mak
sadına uygun bulmayız. Bunu affı geciktirme
lerinin kabule şayan olmayan mazereti sayarız. 
'50 nci Yıldönümü nedeniyle getirilen affın te
mel amacı sosyal ve siyasal iç barışı sağlamak
tır. Bu amaçla af tekliflerinin yapılmış bulun

duğu da tekliflerin gerekçesinden anlaşılmak
tadır. 

Gülüşülmekte olan genel af teklifi altı tek
lifin birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Şimdi 
bu tekliflerin gerekçelerine ıbir göz atalım: 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Zonguldak ..Milletvekili 'Sayın Bülent. Ecevit ve 
134 arkadaşının kanun tekliflerinin gerekçesin
de şöyle deniliyor: «Cumhuriyetin 50 nci Yıldö
nümü Türk Milletinin uzun ve şerefli tarihinde 
önemli ve mutlu aşamadır. 'Cumhuriyetin 50 nci 
Yıldönümü demokratik rejimin geçirdiği sarsın
tı ve bunalımlardan kurtularak sağlıklı 'bir or
tama kavuşacağı umulan günlere rastlamıştır. 
Böyle bir yıldönümü sevincinin bütün milletçe 
eksiksiz duyulabilmesi ve bir sosyal ve siyasal 
iç barış dönemine de başlangıç olabilmesi için 
bir genel af çıkarılması zorunluğu kamu vic
danında, yer etmiştir. Millet Meclisinde Cumhu
riyet Halk Partisinden sonra en çok üyeye sahip 
Adalet Partisinin Genel. Başkana ve İsparta Mil
letvekili 'Sayın !Süleyman Demire] ve 14 arkada
şının yapmış (bulundukları af kanunu teklifinin 
gerekçesinde de şunlar yazılıdır: 

«1973 yılı Devlet ve Millet hayatımız bakı
mından büyük önem taşıyan Cumhuriyetimizin 
50 nci yılını idrak ettiğimiz bir dönüm noktası
dır. Toplumumuzun 50 yılda ulaştığı sosyal, eko
nomik, kültürel ve siya-:al merhaleyi sürekli bir iç 
'barışın, mutlu vesilesi yapmak aınacıyle bir genel 
af çıkarılmasını faydalı görüyoruz.» 

Hükümet ortaklarından Milli Selâmet Partisi 
Genci. Başkanı Sayın Necmettin Erbakan tarafın
dan verilmiş olan teklifin gerekçesinde de şun
lar var : 

«50 yıllık Cumhuriyet tarihimizde Millet fert
lerini birbirine yaklaştıracak, eski yaralan yara
cak, sosyal intibaksızlıkları unutturacak bir af 
kanununun lüzumuna inanmaktiayız.» 

Meclislerde grupu bulunmayan Millî Hareket 
Partisi üyelerince verilen af teklifinin, gerekçesin
de de; «Şu veya bu sebeple zedelenen iç barışın 
yeniden kurulması Meclislerin' vazifelerinin ba
şında gelir.» denilmektedir. 

Yine af tekliflerinden Sayın Yasin Hati'boğ-
lu ve iki -arkadaşının teklif gerekçeleri ise Sayın 
Ecevit ve arkadaşiarınınkinin aynıdır. 

Af tekliflerinden sadece Knbiiây İmer ve üç 
arkadaşının gerekçelerinde iç barjştan söz edilme
mektedir. 
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.Görülüyor ki; hemen hemen bütün .siyasî par
tiler Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bir ge
nel af ilânını zorunlu görmek t jdirler. Teklifler
den biri hariç tümünün gerekçesinde de ortak iki 
amaç vardır: Birincisi, 50 nci yılın sevincini 
milletçe duyabil m ek; ikincisi, m barışı sağlamak, 
yaraları sarmak, 

Üzülerek belirtmek zorundayız ki; muhalefete 
mensup arkadaşlarımız gerek Millet Meclismde-
'ki [müzakereler sırasında. gerekse Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda yapdan müzakerelerde 
'kendi tekliflerinin gerekçelerini bir yana itmek 
suretiyle bu affı sadece kaza ve kader kurbanla
rı, adi suçluları affetmek şekline sokarak affı bir 
hukuk müesesesi olmak can çıkar tıp tarihe kansan 
atıfet haline sokmuşlardır. 

Sayın arkadaşlar; af sadece bir atıfet değil
dir. Affın atıfet olduğu yolundaki düşünce tarih
le kalmıştır. Af geçmişi unutmaktır. Affın leh 
ve aleyhinde bilim adamları, hukukçular ve po
litikacılar çok şeyler yazmış ve söylemişlerdir. 
Hepinizin bsildiği bu konuları bura 1.^ 

veceğim. 'Yalnız su kadarını arz (•devim ki 
etme
nin ıı 

,1: şiddetle aleyhinde bulunan bilim adamları. 
ıkukçular dahi siyasî suçlular için affın lüzumu
nu kabul etmektedirler. Komisyonda bir sayın 
arkadaşımız «siyasî suç» tüye uır şey olmadığını 
'beyan ettiler. Siyasî suç vardır aımıdaşbır. Tüık 
Ceza Kanununun 9 ncu maddesi de siyasî suçlar
dan bahseder. Esasen af siyasi suçlular lehidir, 
Devlete karşı işlenen suçlar içindir. Kamu düze
nini korumak maksadıyle ceza veren Devle;: ay
nı amaçlarla, kişilere karşı işlenen surları da 
affedebilir. Af yetkisi sınırsızdır; fakat siyasî 
suçların affı öncelik taşır. Bu nedenledir ki; 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak teklifimizin 
gerekçesinde de belirttiğimiz gibi sosyal ve si
yasal iç barış dönemine başlangıç olabilmesi için 
geniş kapsamlı bir aftan yanayız. Sosyal ve siya
sal. iç barış ancak siyasî suçluların, suç işleyen 
siyasetçilerin affı ile gerçek! eşebil ir. Adi suçlu
ların affı siyasal barış amaçlarına matuf olamaz. 
Katillerin, hırsızların, her türlü kaçakçıların affı 
ile siyasî (barış sağlanamaz. Böyle bir şeyin söy
lenmesi bile acayip olur. Onbinleree orman •suç
lusunu, 20 bine yakın suç işlemiş koylu vatandaşı 
siyasî barışı sağlamak için affetmiyoruz. Onları, 
50 nci yıldönümünün sevincini bütün milletçe 
eksiksiz olarak durabilmek iç ir affedivomz. 

Çıkaracağımız af kanununun tekliflerimizin 
gerekçesine uygun olması lâzımdır. Aksi halde 
tasarı ve tekliflerin gerekçeli olma şartı İçtüzük 
hükümlerine göre yerine getirilmemiş sayılır. İç. 
•barışı sağlamak istiyorsak bum; mecburuz. 

Sayın arkadaşlar; siyasî iç. barış nasıl bozul a-
''bilir? Şu bir gerçektir ki; siyasî iç barışı bozan 
fiiihr Türk Ceza Kanununun .141, 142, 146 ve 
163 ncü maddelerinin uygulandığı suçlarda ol
muştur. Muhalefet partisine mensup arkadaşları
mız; bıı maddelerin uygulanması isteği ile hakla
rında, dava açılmış sanıklarla bu maddeler gere
ğince mahkûm olan hükümlü! er İn aflarma harsı 
çıkmaktadırlar. Gerekçe olarak da; «Rejimi, Türk 
Devletini, Cumhuriyeti yıkmak isteyenleri affet
meyiz.» diyorlar. 141, 142 ve 146 ncı maddeler 
Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci 
•babına girer. Bu babın birinci faslı 125 nci mad
deden 145 nci maddeye kadar olanı içine alır, ki 
bunlar Devletin aslı ulusal şahsiyetine karşı cü
rümlerdir. 

.İkinci fasıl Devlet ktıv 
1 u 

vetıerı alevlime omp 
.-io ncı maddeden 1.63 ncü maddeye kadardır. 

Eğer 'bir prensipe varıiaeaksa aynı hah, aynı fa
sıldaki suçlular affın kapsamı dışında bırakılma
sı, aftan istisna edilmesi gerekir. Oysa teklifin 
2 nci. maddesinde daha az indirime tabi bulunan 
maddeler için de Türk Ceza Kanununun 125, 126, 
127, 12S. 129, 131. 132, 130 ncu maddeleri 135 nci 
maddenin ikinci 'bendi, 136,, 137, 138, 139 ncu 
maddeleri yer almaktadır. Bu maddelere bir göz 
atalım : 

125 nci madde «Devlet topraklarının tamamı
nı veya bir kısmını yabancı bir devletin hâkimi
yeti altına koymaya veya devletin istiklâlini ten
kise veya birliğini bozmaya veya Devletin hâki
miyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 
Devlet idaresinden ayırmaya matuf bir fiil isle-
ven» hakkındadır. Cezası ölümdür. 

ÂL; t!isinden gelen teklifte o hım ceza
lan 1 nci madde ile 30 yıl hapse çevrildiği için, 
2 nci maddeye haşiv olur düşüncesiyle im madde 
yazılmamıştır. Komisyonda herhangi bir sebep
le ölüm cezası 30 yıla ineceği düşünülerek 12 yıl 
aftan yararlanmaması bakımından beş yıllık af
fın kapsamına dahil edilmiştir. 

126 ncı madde; «Devlet aleyhine silâh kul
lanan» diye baslar. Cezası ölümdür. Bu da 2 nci 
maddeye aynı düşüncelerle girmiştir. 127, 128 
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nci maddeye yabancı 'devletin Türk Devleti aley
hine harp açması ve Türk Devîetüıi harp tehlike
sine maruz kılacak fiillerden bahseder, 24 seîieye 
kadar ağır hapis cezası tayin etmişti]-. .129 dan 
.139 ııeu maddeye kadar olanla;' keza Devlet aley
hine işlenmiş ağır cezalar] müsrelzim fiillerdir. 

Bunlar rejime, Cumhuriyete, demokrasiye kar
şı işlenmiş sıujlar değil midirler7 Bu suçlar .141. 
ve J42 den çok daha ağır fiiller midir: (") halde 
muhalefet objektif kıstaslardan hareket etmiyor. 
Affın kapsamı 'dışına çıkartılan .146 neı m a (ide 
163 ncü 'madde İle aynı fasıldadır. 163 neü mad
de af kanununun .1 nci 'maddesine »iriyor, .146 
affın tamamen kapsamı dışında kalıyor. Buranla 
bir prensij) ve objektiflik yoktur Biz 146 neı 
maddedeki suçların birinci madde şümulüne alm-
'masına karşıyız, ancak hu maddenin birinci fıkra
sındaki idam cezası 30 seneye değiştirildiği halde 
üçüncü fıkrasındaki cezadan hiçbir indirim ya
pılmam aktadır. Bu, kir adaletsizlik doğunu akta-
dıı«. 

En ağır fiil affın kapsamına giriyor, ondan 
daha hafif olan üçüncü fıkranın faili aftan ya
rarlanamıyor. Hukuk tekniği ve adalet duygusu 
bakımından hirinci fıkra, ile kıyaslanmayacak de
recede hafif sayılan üçüncü fıkranın daha az in
dirimli ikinci 'madde kaplanıma alınmasını istiyo
ruz. 

Sayın arkada .şiarını, Af Kanununun ikinci 
maddesine dahil edilmiş bulunan 125 ve müteakip 
maddelerden müsaade buyuru;"sanjz 132 ve 133 
ncü maddeleri, okuyalım ve .141, 142 ile ağırlık 
derecesini mukayese edelim. 

«Madde 132. — Devletin emniyeti veya dahili 
yahut da 'beyne1! mil el siyasî münasebetlerine 'taal
lûk eden evrak veya vesikaları tamamen veya kıs
men yok eden, tahrip eden veya üzerinde sahte
lik yapan yahut da muvakkaten de olsa bunları 
tahsis oldukları yerden .başka bir yere kullanan, 
hile ile alan veya çalan kimse sekiz senden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandı rı-
lıı'. 

Mavide 133. — Devletin emniyeti ve dahilî 
ve 'beynelmilel siyasî menfaatleri icabından ola
rak gizli kalması lâzım gelen malûmatı siyasî ve
ya askerî casusluk nvaksadıyle istihsal eden kim
se onhe seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır.» 
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Arkadaşlarım; bunlar bildiğiniz gibi casus
luk suçlarıdır. Bu casusluk suçlarını işleyen kim
seler elbette ki, bir milletin hesabına çalışmışlar
dır. Şöyle bir misal verelim: Sayın Erimin de 
Anayasa ve • Adalet Komisyonunda söyledikleri 
gibi, kir kimse «Ben komünistim» derse suç teş
kil etmez; ama hu kimse j>ro].ağanda yapacak 
olursa o zaman bu eylem olur, suç olur. 

Şimdi, komünist olan bir kimse hiç kimseye 
propaganda yapmıyor; fakat komünist 'bir ülke 
adına 132 ve 133 ncü maddelerdeki suçları işli
yor, onlar hesabına oa,susluk yapıyor. Bu adamın 
cezasından İliz keser yıl indiriyoruz; fakat komü
nistliği kahvede methettiği için sekiz yıla, beş yı
kı mahkûm olan kişinin cezasından affetmiyo
ruz. Hattâ «Ben komnistliği sevmem, ama şunlar 
iyi şey» dese, bunu komünist propagandası sayı
yoruz, affetmiyoruz, ama komi ıist bir ülke adına 
casusluk yapan ve «Ben komünistim» diyen kim
seyi affediyoruz. O bakımdan affın istisnaların
da- bir adaletsizlik vardır. Biz en ağır suçlara 
tatbik edilen bu beş yıllık indirimin 141 ve 142 
nci maddeler için uygulanmasını talep ediyoruz, 
hattâ oniki yıllık indirimin uygulanmasını talep 
ediyoruz. 

Bunların affında başka ııe-denler de bulun
maktadır. Bu suçlara fikir suçu deniliyor. Eylem 
diyenler de var. Komisyonda görüldü ki, muha
lefet bunu eylem olarak kabul ediyor. Aslı, fa
şist İtalya'dan alman hu maddeler zamanla bir
takım 'değişikliklere uğramıştır. Adalet Komisyo
nunda Adalet. Partisi. Ankara, Milletvekili ve es
ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Savın Ketenoğhı, 
bir konuşma, yapmıştır. Bu konuşmasında 141 
vo .142 nci maddelerin komüu;"t taktiğine güre 
değiştirilmiş olduğunu beyan etmişlerdir. Dün, 
Sayın Kayalar da aynı düşünceleri tekrar ettiler. 

Arkadaşlarım, sormak gerekiyor. Komünist 
taktiği değiştikçe, bu maddeler de değişiyor mu? 
Bugüne kadar Sayın Eendeci, televizyondaki ko
nuşmasında, «Biz, adanı ne düşünürse düşünsün 
kafasındaki düşüncesinden dolayı kendisini mah
kûm etmiyoruz.» dediler. Elbette ki, kafasındaki 
düşünceden dolayı, kimse mahkûm •edilemez. Çün
kü bilinmez de ondan. Ama, oir gün komünist 
taktiği değişir de denilirse ki, kafasındaki düşün
celer de komünizmt propagandası için geçerlidir, 
yalnız, bunu düşündü robil ir, derlerse bugünkü 
teknik de ilerlemiştir, kafasındaki düşünceyi ele 
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(bîr gün belki öğrenirse, 141 ve .142 nci maddeler 
şu halde hu düşünceleri de mahkûm etmek için 
yeniden değiştirilecektir, demektir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Tabiî, tabiî. 
C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 

ESATOĞLU (Devamla) — Tabiî olursa, o zaman 
artık hukuk kalmaz, Anayasa da kalmaz. 

Konumuz, 141 ve 142 nci maddelerin suç sa
yılıp sayılmaması 'değildir. Bir gün 141 ve 142 
nci maddelerin değiştirilmesi söz konusu olursa, 
ki ya sizin bu şekilde, kafalarda'kini de mahkûm 
etmek için getirdiğiniz teklifle veya başka türlü, 
düşüncelerimizi 'daha açık bir tarzda belirtmek 
imkânı bulunur. Yalnız, şu kadarını söyleyeyim 
ki, bu maddelerin tatbikatında da büyük adalet
sizlikler olm aktadır. 

Kanunun 'değişiklik gerekçesinde şunlar ya
zılıdır. «İlmî sahada, meselâ komünizmin ve 
anarşizmin esaslarını anlatan bir öğretmenin 
veya bu konuda ilımî kritik yapan bir kimse-
.ııhı cezalandırılması caiz vıe doğru olamaz,» 
denildikten sonra, «Bununla beraber propagan
da, ve telkine ilmî bir renk ve, mahiyet vererek 
kötü bir maksadı bu yolda gizlemeye uğraşan 
'Suçlular da bulunur...» O takdirde bunları mah
kûm etmek gerekecek. 

İşte asıl karışıklık buradan çıkmaktadır. 
Bir profesörün kitabı gerekçede lOİduğu gibi, 
İlmî sahada eğer komünizmi anlatıyor ise suç 
değil, ama 'gerekçenin devamında olduğu gibi 
ilımî bir renk ve mahiyet vermek suretiyle an
ıl atıyorsa, ki bunu takdir çok zor bir şeydir. 
İşte, mahkemelerin de (karşılaştığı zorluklar 
bunlar oluyor. Her zaman mahkemeler bunu 
takdir edemiyor, çoğu zaman işi bilirkişiye ha-
ivale ediyor. Bilirkişilerin içtihadına göre o 
kimse suçlu oluyor-, yahut da beraat ediyor. 
Bir kitabın tercümesinden veya yazılmasından 
bu.şekilde bir hata, ile yedibuçuk yıl ağır hap
se mahkûm olmak her zaman mümkündür. Biz 
bu bakımdan da eliyoruz ki, unsurları tam ve 
keski olmayan bu maddeden çok 'kimseler mah
kûm olmuş, mağdur olmuş olabilir, bu hatala
rın da giderilmesi bakımından hu maddelere 
giren suçların .-affın kapsamına alınması gere
kir. 

Sayın arkadaşlarım; muhalefetin affına 
karşı oldukları kişiler belli. Bunlar, anarşist 
hareket olarak tanımlanıyorlar. 12 Marttan 

önce ve sonra birtakım eylemlere karışmış bu
lunan gençler Ye subaylar vardır. Biz hiçbir 
zaman ne anarşiyi ne 'de komünizmi mazur gör
meyiz. Anayasanın öngördüğü reformları de
mokratik usullerle gerçekleştiranek amacımız
dır. 141, 142, 146 nci maddalerin sanıkları re
jim ve demokrasi için tehlikeli olabilirler. An
cak, bunları bu suçları işlemeye iten lekono-
mik ve sosyal, siyasal nedenler de bulunduğu
nu kabul etmek gerekir. Adi suçların işlen
mesinde ve artmasında etken olan ekonomik ve; 
sosyal nedenler, siyasî suçlularda daha büyük1 

bir ağırlık kazamı'. 

Bir toplumda, sosyal denge bozulmuşsa, fert
ler arasında fırsat ve imkân eşitliği kalmamış
sa, toplumun büyük bir kısmı küçük bir mutlu 
azınlık tarafından sömürülüyorsa, orada dü
zen bozulmuş delmektir. Elbette ki değişik dü
şünceleri olan kimseler, bu bozuk düzene kar
şı bir tepki göstereceklerdir. Bunların içinde 
demokratik yönetimi benimseyenler ve ona gö
nülden inananlar düzeni demokratik yoldan 
değiştirmek isteyecekleri. !gibi, bundan umudu
nu kesen bazı kişiler de illegal yollarla düzeni 
değiştirmek hevesine kapılacaklardır. Birta
kım gençlerle, hayat tecrübesi olmayan körpe 
dimağlar art niyetli kimseler tarafından kolay
ca tahrik edilebileceklerdir. Bu ortam içinde 
kanunlara karşı gelenler suçlu ise, ortamı ya
ratanlar da, günahkârdırlar. Bir barış dönemi
ne girerken sadece suçlular affedilmekle kal
mıyor, geçmişin üzerine de sünger çekilmiş 
oluyor. 

Sayın arkadaşlar; affın atıfet olmayacağını 
belirtmiştik. Af, bütün tekliflerde kabul edil
diği gibi iç barışın gerçekleşmesi için- geçmişi 
unutmaktır; helıe 12 Marttan sonra bir af çı
kartmaya daha çok mecburuz. Çünkü 12 Marta 
gelişin ekonomik, sosyal, siyasal yönleri yanın
da Devlet idaresindeki ibeeerisizliklerin de rolü 
olmuştur. 

'Komisyonda bir sayın üye, biz ne yapabi
lirdik dediler. Orada verdiğimiz cevabı burada 
da tekrarlayacağız; «En vahimi budur, nıe yapa
cağınızı bilmiyordunuz.» Grerçekten de o gün
leri hatırladığımız zaman iktidar o sıralarda 
ne yapacağını 'bilmiyordu. 12 ıMarttan önceki 
hükümetlerin gerekli yasal tedbirleri almadığı 
bir gerçek olduğu gibi basiretsizliği de kesin 
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olarak anlaşılmıştır. Hattâ bu hükümetler 
İbasiretsiiz yönetitaıleriyle suçların artmasına ve 
kontrol edilemeyecek hale gelmesine se«bep ol
muşlardır. Olayların ilik patlak verdiği anda 
büyümesine mahal bırakmadan gerekli tedbir
lerin alınması İhmal ledilmişıtir. «Caddeler yü
rümekle aşınmaz» denilmek: suretiyle bu olay
lar önemsenımemiştir. Haber alma teşkilâtı 
laimacmdan saptırılmış, kışkırtıcı ajanlar mili
tan gibi hareket ledereık son ana kadaı suç iş-
ilemeye teşvik etmişlerdir. Zabıta tedbirleri 
vaktinde alınmamış, .mahkemelerin karar ver-
anelerine, yetecek ciddî deliller toplanılmamış-
tır. 

Şayet hıınlar eksiksiz olarak yerine getiril
miş olsaydı ne bazı suçların işlenmesine fırsat 
verilir, ne de suç işleme cesareti artardı. Nefes
lerini dahi dinliyoruz denilen bir dönemde bu 
olayların elebaşları da yakalanamanıışitır. Belki 
de teşkilâtın neferleri sayılabilecek, hattâ 18 
yaşında küçük çocuklar ihtilâl 'liderleri -olarak 
karşıımıza çıkarılmıştır. İşte 12 Marta böyle 
gelinmiştir. ' 

12 Marttan sonra bu gevşek, basiretsiz yö
netimin yerine gelen partilerüstü Hükümet ise 
bir korkutma havası içinde göreve başlamış
tır. 12 Marttan sonra cereyan eden olayların 
özellikleri de ıbaşkadır. Hükümet, Devlet gü
cünü ve suçluları yakalamakta büyük gayret 
göstermiştir. Ancak, bunların dışında Ana
yasa ve yasalara aykırı olaylar da olmuştur. 

Tabiî Senatör Suphi Karaman'in Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda yaptığı konuş
mada belirttiği gibi, Cumhuriyet yönetimimi-
zin hiçbir döneminde, iç .isyanlar ve İstiklâl 
Mahkemelerinde olanlar dahil, 12 Marttan bu 
tarafa sıkıyönetim mahkemeleri soruşturmala
rında olduğu gibi yaygın baskı ve işkence id
diaları öne sürülmemiş, basına yansımamıştır. 
ıSayın Erim Komisyondaki konuşmasında iş
kence iddialarının Millî Birlik G-rupu tarafın
dan kendilerine intikal ettirildiğini ve bunun 
üzerine işkence yapılmaması için kesin emir 
verdiğini, (buna rağmen alt tabakada işken
ce yapılmış ise, bu emrin onları yakacağını 
açıklamıştır. 

Sayın arkadaşlar; biz Sayın Erim'in işken
ceye karşı olduğuna inanıyoruz. Sorumlu mev
ki le rde bulunan kişilerin de işkenceyi tasvip 

etmeyecekleri muhakkaktır. Ancak, bir gerçe
ği saklamaya da imkân kalmamıştır. 12 Mart
tan sonra insan vicdanını sızlatacak işkenceler 
yapılmıştır. Ne kadar gayret sarf edilirse 
edilsin hunları kapatmaya imkân yoktur. Her 
nedense bazı arkadaşlar bu gerçeklere karşı 
bir allerji duyuyorlar ve sanki bu iddiları Türk 
Ordusuna ve güvenlik kuvvetlerine karşı ve 
onları yıpratmak (maksadına matuf muş gibi 
güstermek istiyorlar. 

Sayın arkadaşlar; işkence yapanların Türk 
Ordusu ile asla 'bir ilgisi olamaz. Bu iddialar 
karşısında Tüık Ordusunun eski mensupları 
gerçeklerin ortaya çıkarılmasını arzu ederken, 

• bazı kimselerin hâlâ gerçekleri öğrenmemekte 
inat etmelerinin sebebini anlamak zordur. Biz 
bu konuyu işkence edenlerin cezalandırılmala
rı maksadıyle getirmiş değiliz. Başbakan iSa-
ym Bülent Ecevit'ln de belirttiği gibi bu geç
mişi karıştırmak, geçmişle dönmek niyetimiz 
de yoktur, Ancak Af Kanunu ile geçmişi unut
mak isterken, işkence yapanlarla birlikte iş
kenceye uğrayanları da affetmek zorundayız. 
Aksi halde iç barışı sağlayamayız. Geçmişin 
üzerine sünger ancak bu suretle çekilmiş olur. 

Sayın üyeler, Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunda ve Genel Kurulunda siyasî suçların 
affına karşı olanların ileri sürdükleri gerekçe
lerden biri de, aftan yararlanacakların çıktık
ları zaman ıslah olmayacakları, nedamet getir
meyecekleri endişesi olmuştur; 

En adi suçluların dahi affına gidilirken dü
şünülmeyen bu endişenin siyasî suçlar için af
fedilmeme nedeni sayılmasını yadırgadık. Adi 
suçlular çıktıkları zaman suç işleme ihtimali 
ne ise, siyasî suçlular için de odur. Bu, af 
edilmeme için bir gerekçe olmaz, hukukî ve 
mantıkî bir mesnedi de yoktur. 

Bir an için bu suçluların ıslah ve nadim 
olmayacaklarını kabul, edelim. Bunların suçları 
genellikle beş altı yıl ağır hapistir; içlerinde bir 
kısmı bir süre tutuk kaldıktan sonra tahliye 
edilmişlerdir; bazıları ise üç yıldan beri mev
kuf bulunmaktadırlar. Meşruten tahliyeyi de 
düşdüğümüz takdirde bir iki yıl sonra ceza
evinden çıkacaklardır. 

Hiçbir suç işlemedikleri halde «Bunlar teh
likeli kimseler» diye yurt dışına mı çıkartaca
ğız, yoksa yeni bir usul bulup tekrar içeri mi 
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Kokacağız? Bir ik i yıl sonra m? yapılacaksa, af 
ile çıkt ıkları zaman da ayın işler yapı lacakt ı r . 
B ü t ü n kuıJku, acaba bir iki yıl için inidir? Bu 
evham affedilmem enin ciddî bir sebebi değil
dir. 

!Saym Adalet Bakanı muhtelif vesilelerle 
bildirdiler, aftan ya ra r l anacak İm tin .snçların 
adedi , yani tabiiye edilecekler 7<o0 kişi eivarm-
dayuıış . Türk Devleti bu 760 kişiden 'korktuğu 
için ani bunlar ı affetmiyor? 

Arkadaşlai ' , büyük 'l'ür^ Devleti hu 700 ki
şiye karşı rejimi koruyacak gÜEde doğüse- o za
m a n Devletin varlığımdan "şüphe etmek gere
kir. Biz T ü r k Devletinin «üçüne inanıyoruz ve 
İm bir avuç k i y n m tehlike olduğumu da kabul 
etmiyoruz. 

^aym üyeler ; afftdileee'k, p-rrçekk' tu tuk
suzlarla birl ikte bin k ' dden ibaret t i r . Ancak. 
af ile ıstırabı dindirilecek olanların rakamı çek 
büyük tü r . Hang i sebeple olursa o lum hiç arzu 
etmedikler i halele birçok, temiz, dürüst ha f ta 
zavallı ailelerin belki de bi ' ielk e v l â d a n hu id
lere karışmışt ır . Ana. baba, kardeş , eş. çocuk ve 
ya'kın akraba, 1 »unlar onbinleri ^ko^v, Şuna ina
nın ki . dışarı la buıbuıan Mı kişder ber idcki ler -
den çok mus ta r ip t i r l e r ; bunlar ı da düşünmemiz 
gerekir . Çıkaracağımız af ile bunların da yara
ları sarılmış olacakt ın 
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Sayın A r k a d a ş l a r ; Adale t Komisyonunda 
yapı lan değirşikîiklerden biri de parlamenter
lerin, eski ve yeni bakanla r ın affın kapsamı dı
şında bırakı lması olmuştur. Buna gerekçe ola
rak da, Par lâmento kendisi bakkamla bu şe-

, ikilde bir k a r a r verme'inelidir denildi. Biz bu 
fferekcevi verinde bulmuvoruz. Anava.sada ve 

[ par lamenter le r için Pa r l amen tonun k a r a r vere
meyeceğine dair bir hüküm yoktur . Ha t ta , ak
sine olarak, par lamenter le r in maaş ve ödenek
leriyle ilgili olaraie, Anayasa hükmü değiştiril
miş bu lunduğundan , herhangi bir sınır lamada 
kal m a mı ş bu lunmaktad ı r . 

Xaml diğer konularda, Par lamento üyeleri 
ile bedii kanun cıkartabil iyorsa, af kanunu ile 
de üyeler hakkında yasama yetkisi kullanıla
bilir. Anayasa İFa-lıkemesinin karar ı bu ba
k ımdan da geçerlidir. 

Gerçi şu husus gerçekten önemlidir : İs ter 
ik t idarda , ister muhalefet te olsun. parlamen
terler , hele Hükümet te ^öror almış kişiler her 
hüi'lü şaibeden uzak olmalıdırlar. Hesap ver
mektim. de kaçu ımamahd ı r i a r ; anıa geçmişte 
gördük ki, bu hesabı vermeden kaç ınan la r çık-
mışt.ır v<e hesap ve?-meye yanaşmayanlar ı grup
ları ta raf ından da himaye Edilmiştir. O zaman, 
hesaplan kaçanlar ın şimdi böyle bir teklife ta
rafta ı- göi'üumeheri de bize biraz garip göründü. 

Bu değişikliğin ameli bir fayda.sı da olma-
yacaki ı r kammıday ız . Af dışında kalmış olsa
lar' dahi, teşıiî masuniyetler i ka lkmadığı süre-
reee enahloune huzuruna ç ıkmayacaklardı r . Bu 
bakımdan da, faydalı görmüyoruz ; fakat bizim 
bu m : ° b y e karşı cdnşinuzuı asıl nedeni, af 
tekliflerinin gerekçesinden, gelinciktedir. Bir iç 

j barış istiyoruz, .geçmişi unutal ım diyoruz, siya
sî ^uçluları da. suç işleyen siyasetçileri de affın 
'kapsamı d ımıda bırakıyoruz. İşte bu olmuyor. 
Bırakalmı bu eski hesaplar!, kapans ın bu def-
b 'der . ioc m;ekerin. ekonomik, sosyal dert lerine 
yönetelim l u p birl ikte. Bu işlerle boş yere za
man. harcamayal ım. Onun için, eski yeni, İmkan 
ve par lamenter le r hepsini affın kapsamına so
ka! m . 

Sayr ı a rkadaş l a r : Millet Meclisinden gelen 
a t teklifinde, disiplin cezalarının affı ile ilgili 
bir hüküm vardı , met inden çıkarılmıştır . E n 
ağır cezalar-! nnbdiyoruz. fakat memurlar ın, o 
da malî hukukî haklar ı iade edilmemek: kav-
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'etiyle ilerideki terfi ve tefeyyüzlerine engel ol
mamak için, hangi sebeple olursa, olsun sicille
rine geçmiş bulunan o küçük cezalarını affet
miyoruz. M om urlara karşı bu kadar katı dav-
ranmayalım. Affetmediğimiz bu disiplin ceza
ları, şâıyet yüz kızartıcı suçlardan, ya da başka 
türlü ağır fiillerden olsaydı, bu memurlar esa-
san memuriyette kalamaz, memuriyete alınmaz
dı. Biz disiplin cezalarının affında da yarar 
görüyoruz ve bu ceza'larm da affını istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, teklifin tümü üezrindeki 
görüşlerimizi arz ettik. Benden sonra konusa-
'caık arkadaşlarını da bazı konulara değinecek
lerdir. Maddelere geçildiği za.ınan. maddelerle 
ilgili görüşlerimizi de ayrıca arz edeceğiz. 

Huzurunuzdan ayrılırken bu hususları dik
katlerinize .sunmada yarar görüyorum : 

Kamu düzeninin sağlanmasında cezaların 
etbetteki olumlu etkileri vardır, ama sadece 
ceza vermekle de huzurun sağlanamayacağı bir 
gerçektir. Komşumuz İran'da her ay bir kaç 
kişi kurşuna dizildiği halde, olaylar bitmiyor. 
Yine komşumuz Yunanistan'da adalar hapisane 
haline getirilmiş olmasına rağmen, iç barış sağ
lanamıyor. Af da iç barışın sağlanmasında tek 
etken değildir. Faşist İtalya'da bir ara sık sık 
aflar çıkartıldığı 
m emiştir. 

ilde. su e islenmesi önlene-

0 halde, ne ceza, ne de af suçların önlenme
sine yeterli tedbirler değildir. Suçların azal
masında ve önlenmesinde en müessir tedbir; 
'kilsinin temel hak ve hürriyetlerine saygılı ol
maktır. Bir iç barışa girmek iste iken, geçmişi 
eleştirmek doğru olmaz. Ne var ki, geçmişten 
alacağımız derslerde çoktur. 

Şunu kabul etmek zorundayız; Adalet Par
tisi iktidarı bugünkü Anayasamızı bir türlü be-
nimsememiştir, bunu açıkça ifade etmekte de 
bir sakınca görmemiştir. «Bu Anayasa ile Dev
let idare edilmez» diyen eski Başbakan Sayın 
Demirel'dir. Anayasayı beğenmeyen, benimse
meyen bir siyasî iktidar, onun emirlerini de ye
rine getiremez ve getirmez. Şayet, Adalet Par
tisi iktidarı Anayasanın 10 ncu maddesini iç
tenlikle benimsese de, uygulama çabası içinde 
olsaydı, olaylar buraya kadar gelmeydi. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Devle
te yüklenen görevleri eksiksiz yapmak azmin
deyiz. Kişinin temel hak ve hürriyetlerine say

gı göstereceğiz, onu kısıtlama yollarını arama
yacağız, fert huzurunu sağlayaeğız, gönderi 
.birbirine, vatandaşı vatandaşa kırdırmayaca
ğız. Gençleri suç işlemeye teşvik eden kışkırtıcı 
ajanlar kullanmayacağız. Sosyal adaletin ger
çekleştirilmesi için bütün gücümüzle' çalışaca
ğız. Devlet eliyle kendimize ve yaikırilanımıza 
gayrim eşru servetler sağlayamayacağız. Bir avuç 
mutlu azınlığa vatandaşı soydurmayacağız. Hu
kuk devleti ilkelerinden ayrılmayacağız. De
mokratik düzenle bağdaşmayan sevimsiz tak
tiklere girmeyeceğiz. Yatandasın maddî, ma
nevî varlığını, gelişmesi için gerekli şartlan ha
zırlayacağız, insan haysiyetine yaraşır bir ya
şayış düzeni kuracağız. Yatandaşı açlığa 'mah
kûm etmeyeceğiz. Fırsat ve imkân eşitliğini ger
çekleştireceğiz. "Maddî imkândan yoksun olan
lara öğrenim yollarını tıkamayacağız. Anayasa
nın vatandaşa tanıdığı hakları, verecek ve ko
ruyacağız. Suç işleme ortamı İmzırlayamaeağız, 
buna rağmen suç işleme cesaretini gösteren çı
karsa. yasaların verdiği yetkileri tarafsız bir 
biçimde, tam ve eksiksiz olarak uygulayacağız. 
Gaflet içinde olmayacağız. Devletin yasal gü
cünü göstereceğiz. 

İste bunun içindi]' ki, geniş kapsamlı bir af 
ka nımu çıka rtı İm asm d a n do 1 ayı m uh a le f etin 
girdiği endişeleri duymuyoruz. Bu endişeler 
içinde hazırlanan Anayasa Adalet Komisyonu 
raporuna da katılmıyoruz. 

Bir istikrar unsuru olan Yüce Senatonun 
memleket için en hayırlı yolu seçeceği İnancıyle 
huzurlarınızdan ayrılıyorum. Grupum ve şahsım 
adına hepinizi saygı ile selâmlanın. (C.H.P. sı
rala nn da n al kişi a r.) 

B A Ş K A N - Sayın Fikret Gündoğan, G. İT. P. 
Gi-upu adına ikinei,kez. 

C. H. P. (TRUPU ADİNA FGvPET GÜNDO-
Snyuı. Başkan, Gumhuriyet 
;vrli üvcie'i'i, değerli arka-

ĞAX (İstanbul) 
<ma. osunun coiv 

fb-UJbl 

Cumhuuiyet Halk Partisi Senato Grupu adı-
Büknt Eceyi: ve aı •h., (Lasının, nazırıava-

rak teklif ettiği af tasarısı üzerinde benden ev
vel. beyanda bulunan değerli arkadaşım Esat-
oğlu, affedilmek istenen ve fakat Adalet Partisi 
tarafından af dışı bırakılmasına çalışılan bir kı
sım insanların, neden, dolayı suç işleme zorunda 
bırakıldıklarım âdeta bir sosyal determinıiznı 
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kuralı gibi kanıtlamaya çalıştı ve şimdi Adalet 
Partisinin af dışı bırakmak istediği kimselerin 
hangi maksatlarla af dışı bırakılmak istediği hu
susunda beyanda bulunmayı tahmin ediyorum 
ki, bana bıraktı, 

Bizim kesin kanımız odur ki, Adalet Partisi 
ve onunla beraber hareket etmeye çalışan bazı 
siyasal teşekküller, bu kişilerin af dışı bırakıl
ması çabasına şu nedenlerle girişmiş bulunuyor
lar : 

Adalet Partisi 14 Ekim seçimlerinde uğradığı 
büyük yenilginin öcünü, bir avuç genç adamda, 
birkaç yüz üniversiteli öğrenciden almak sevda
sına. kapılmıştır. 

Adalet Pa Kilsi, Millet İtibarını yitirmiş olma
nın doğurduğu derin yeis ve kahri ile, ne yapa
cağını şaşırmışların ruh haleti İçinde en hasta
lıklı dönemine girmiş, gözükmektedir. Adalet 
Partisi iktidarları, kendi dönemlerinde memle
keti batma noktasına getirmiş -olma suçlarından, 
başkalarını suçlamayla kurluma gibi ilkel ve 
köhne bir aldatmacadan medet umar hale gel
miştir. Adalet Partisi, bir dizi umutsuz, haksız 
ve çirkin saldırılar, özellikle af kanunu üzerin
de kopardığı zorlama fırtınalar ile, içine düş
tüğü bu m arazî haletin en had safhasını yaşa
maktadır. 

İşte bu nedenledir ki, temelde bu nedenler 
vardır da ondan dolayı Adalet Partici bir kısmı 
insanları, hakikaten (davaların sanıklarına ve 
mahkûm olanlara bakarak söylüyorum) bir avuç 
gence, özellikle üniversite öğrencisine af atıfe
tini çok görüyor. Bu noktayı böyle tespit ve 
tescil etmek şartiyledir ki. Adalet Partisinin 
af dışı bırakmak istediği kişilerin, neden dolayı 
af dışı bırakılmak istendikleri anlaşılsın. Adalet 
Partisinin, gerçekte halk itibarını yitirmekten 
duyduğu kalırın ve yeisin tesiriyle yaptığı bu 
hareketin, elbette ki Millet gözünde örtülmesi ve 
saklanması, kamufle edilmesi gerekir. 

Adalet Partisi çok eskidiği, köhnediği, yıp
randığı, artık çiğnenmez hah1 geldiği hakle ve 
yalnız kullanmaktan dolayı yıprandığı için de
ğil, halkoyu, kamuoyu, Türk Milleti tarafından 
da artık değersiz olduğu tespit ve tescil edilmiş 
olmasına rağmen, mütemadiyen çok eski ve köh
ne olan komünizm ve buna mümasil birtakım 
büyük tehlikelerin, cok büyük vatan suikastei-

lerinin, kapıda hemen vatanı ve milleti boğar 
halde bulunduğunu gösterme gibi, aslında çok
tan şeffaf hale gelmiş, artık örtücüiük vasfını 
da kaybetmiş, kimsenin itibar etmediği eski bir 
silâha sarılmış gözükmektedir. Hatta Adalet 
Partisinin, bu silâhı ile, aslında birtakım genç 
insanları hapisanelerde birakmaktan öteye de 
bir kasıt peşinde koştuğu aşikâr. Acaba, böyle 
suçlamalarla Türkiye'de kimi komuoyunu yanıl
tabilir miyim; ama ...daha immediat, daha öncel, 
daha günlük bir politikayı da bir çıkarı da izle
mekte ve gözlemekte. Acaba böyle bir suçlama 
ve buna yatmış bir kamuoyu havasıyle, C. H. P. -
M.. S. P. Koalisyonunu çatlatabilir miyim diye 
de çok bel bağladığı bir deneme içinde gözükü
yor. Hatta i)iı yüzden, kendi kendisi de tutar
sızlıklar içine düşüp düşüp helak oluyor. Bir 
bakıyorsunuz, daha göçen gün. 24 . .10'. 197o 

tarihinde, bazı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi veren Adalet Partisi, Türk Ceza 
Kanununun lGo neü maddesinden mahkûm olan
ları veya sanık bulunanları af dışı tutmuş iken, 
birkaç ay sonra O. H. P. - M.. S. P. Koalisyonu
nun kurulmasından sonra, biraz evvel anlattı
ğım gayeyi istihsale medar olur diye. resmî bel
gelerindeki tutum ve davranışlarını bir tarafa 
iterek, şimdi KİM neü maddeyle me'lûf olanları, 
(eski bir deyimi söylevim) af kapsamı içinde 
görmeye ve göstermeye çaba sarf ediyor. Dolaylı 
bir bozguncu oyunu, bozucu oyunu denemeye 
çalışıyor. Aklanacağımızı ve aldatacaklarını sa
nıyorlar. (/ok büyük bir çelişki içinde yaşadık
larını gösteren, bundan daha iyi ve önemli belge 
olmaz. 

Zaten, eğer müsaade buyurursanız, bundan 
sonraki sözlerimi çoğu kez kendi görüş ve düşün
celerimizi sizlere aktarmaktan ziyade tarih için
de bu toplumda, Adalet Partisinin şimdi hışım ile 
üzerine atıldığı birtakım insanlar veya fikirler 
üzerinde nasıl bir tartışma süreci devam cdegel-
miş, onları resmî zabıtlardan okuyarak ibret 
gözlerinize arz edeceğim. Göreceksiniz ki, bu 
zabıtlarda Adalet Partisinin dün reddettiği bu
gün tehalükle sahip çıktığı; Demokrat Parti 
zamanlarında, onlardan evvelki zamanlarda ve 
sonra Adalet Partinin kendi zamanında neler 
söyledikleri, bu uğurda nelere inandıkları, ne
leri savundukları, ama. şimdi neler yapmakta 
oldukları bu belgelerle ortava konulacak ve 
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herkes payını ister istemez tarihin acımasız hük
müyle alacak. 

Bu çelişikler /içinde yaşayan, ,bu çelişkilerini -
sakladağını saman Adalet Partisi, böylece (bir 
ıkere daha halk -gözünde, nasıl 14 Ekim 197o ge
nçli seçimleiinde itibardan. düşmüş ise, bir ke
re daha düşmeye kendi kendine vesile yarat
mış olacak, suç bizim, değildir. 

Arkadaşlarım; biraz evvel arz ettiğini gibi, 
yok düşmüşlüğün kaihriyle, yok koalisyon •çatlat
ma oyumlariyle, yoık §u veya bununla bu ımtonı-
leikette siyaset yapmaya kalkışanlarım elbette 
yaptıklarını ibilecek, .bulacak ve söyleyecek yü
rekte ve kafada insan hergün bulunacaktır. 

Arkadaşlarım; Adalet Partisinin dün bura
daki sayın sözcüsünün sözlerine bakarsanız, şöy
le ibir mantığı kabule zorlanırsınız; anııa kendi
sini savunacağını sandığı mantığın kendisini vu
racak bir silâh olduğunu da göreceksiniz. Bakı
nız dün burada Adalet Partisi sözcüsü ne /dedi: 

(«Partiler-, seçimlerden önce yayınladıkları 
seçim •biidirigeleıinde eğer af vaadetmişlerse, on
lar o itaaıhhütleıini kendilerine yetki verildiği 
takdirde tutmak zorundadırlar. Partilerin 'ayna
sıdır 'bu .bildirgeler; ama partiler seçimden önce 
'biildirgelenine koydukları taahhütleri ve valileri. 
kendiileıime iktidar verilse -dahi, yetki verilse 
dahi belli sınırları aşarak kullanaımazlar.» 

Tabiî, derin çelişkiyi, çok zayıf (mantığı anla
makta zorluk çekmiyorsıınıuzdur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Ekim .1 {)!'•) se
çimlerine gitmeden önce. ibiraz level a.rkadaşı-
mıızın da 'bahsettiği ıgiibi. Nisan 197o ayında, tıp
kı ib'Ugünkü kapsaınıiyle. aynen bugünkü teklif
te olduğu -gibi, kendisine halktan yetki verildiği 
takdirde bir af kanununun çıkarılacağın] ve 
bundan (bugünkü gibi teklifte yazıldığı üzere her 
»suçilunun veya .maznunun yararlanacağımı (beyan 
etmişti, (ifade etmişti. Bunu kanun teklifi hailin
de vermişti ve s.eçim bildirgesinde ide göstermişti. 

.Şimdi, .görüldüğü ve bilindiği gibi, yaşandığı 
gibi Cumhuriyet Halk Partisi 14 Ekim seçimle
rinden önce kamun teklifi hallinde verdiği Af 
Kanunu teklifini halktan yetki aldıktan sonra 
aynen igetirdi ve Meclislere takdim etti, Millet 
Meclisinden geçirdi, 'Senato'da büyük bir engel
leme iilie karşı karşıya kaldı. 

Sözcünün dediği gibi, madem ki, siyasî parti
ler vaade! tikleri yapmıalk zorundadır, [bizim 
vaatlerimizi yerine getirmelinizi neden engelli
yorsunuz? 

•OSMAN SALİHÜĞLU (Sakarya) — Yapa-
bilirsen yapacaksın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica edece
ğim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO-
(IAN (Devamla) —Bizim .bu lıareke timizi, Mec
lisler de ki oy çoğunluğuyla şu hale, bu hale ge

tirme hakkınızı anlarım; ama Ibizi böyle 'bir af 
'kanunu .getirmiş, içinde köımünistleri, devlet yı
kıcılarını affediyor diye itinanı etmeye hakkınız 
olamaz. Çünkü, hiz bunları affetmıek üzere Mil
letin sinesine -müracaat ettik, Millet bunları af
fetmemizi kaibııl ederek bize oy verdi ve sizi dü
şürdü. 

Hal köyle olduğuna 'göre, bizimi böyle bir 
af kanunu getıirtmamizi 'suçlamaya hakkınız yok
tur. Parmağınızı, elinizi ve oyunuzu, vicdanınızı 
şu veya bu politikanın arkasına gizleyerek şu 
-veya bu ölçüde, şu veya. l>u isitikaımetie kaldır
mak hakımızdır; ama Oumihuriyet Halk Partisini 
'böylesine bir af kanunumu getirmekle itinam et
meye, halk gözünde .güya ımerdut olan bir dü
şünceyle bulaşmış 'göstermeye, .birtakım devlet 
yıkıeılarıyle hemhal gösternıeye sizin ne hakkı
nız var? Bu, sizin kendi maıntığıııızdır. Bir ta
raftan yazılı beyanlarınızda «'•Secim Jbeyanname-
1crinde vaadettiğinizi yapacaksınız» diyorsunuz, 
öbür taraftan, bu .beyanmamıelerde vaadedileıı 
şeylerin yapılmasına sıra gelince; onların -şu, şu, 
şu vasıfta olmalarını tayin yetkisini sizden nıi 
alacağız, yoksa halkın bize verdiği yetkiyi ani 
kullanacağız? Şu mantığa, cevap verebilir misi
niz? Eremezsiniz; çünkü, -gerçelktem gücünüz 
yoktur. 

Millî Selâmet Partisi için de aynen bunları 
söylüyorsunuz. Millî -Selâmet Partisi de daha se
çimlere .girmeden önce bir af kamunu çıkarmayı 
Milletine, ımeımleketiue vaat 'buyurdu. Ne var 
ki, Millî -Selâmet Partisi kendi başına değil, bi
zimle ortak olarak bir Hükümet kurumca, fikir
lerini en demokratik ve en özigür biçimde bizim
le bütünleştirdikien sonra bu af kanunu teklifi
me oy verdi, gömül verdi ve bugün hâlâ 'gönül 
vermekte devamı .'ediyor. 
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Öyleyse, biz 141, 142, 1.40-3 ve 1G3 ııeü mad
delerden. mahkûm olanları veya sanık olanları 
affetum yetkisini halktan aldık. İni yetkiyi kul
lanıyoruz. 

OSMAX SALİIIOuLr (.K;ı..kaı-va) — Yüzde 
83 laldın. 

BAŞKAK — Müsaada buyurun efendini. 
Sayın (lündoğan, !m yetkinize hiç bir- müda

hale yok. Yetkinizi kukanı yor sunuz, müdahale' 
olduğu zaman konuşursunuz. Bugün kir müdaha
le yok. Onun için... 

SAFFET UR AL (Bursa) — Size ne oluyor, 
Kaynı Başkan?. 

BAŞKAN — müsaade tmyuruıı (dendim. 
Dışarıdan müdahaleyi crlbedeeek .seklide ko

misin amanızı istirham edeceğim. 

O. II. P. ClRTTK ADINA FİKRET GÜK-
])()GrAX (Devamla) — Sayın Başkan, bu müda
halenin talikinin başlangıcı 12 Mart 1971'den 
hu yana 'gecen zamanın hangi gününde olduğunu 
hikımem. Bu müdahale âdeta tabiat haline ge
tirildiği irin (Kep yapılır da, ilim de yapıldı 
da. hatta yazıldı da) bu müdahaleyi böylece kar
şılama zorunluluğunu veya lüzumunu hissettim. 
Yoksıa. l>en .bugün bir müdahale karşısında tabiî 
bunu söylemiş değilim. 
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a,t lalumu^a- m u \ a n.<uma mümin am sacla 
olduğu yolumla salt e eza hukuku ve kanunu 
•anlayışlarına, esaslarına, aykırı sözlerini bir 
cümleyle olsun reddetmeye bir vesika gösterroe-
me mim ailemizi rica edeceğim. 

Ünce. bu .suçlar siyasî suçlardır. Bunlar Türk 
Ceza Kanununun siyasî .suçları kapsayan faslın
da yır almıştır. Saniyen afların •.en ziyade rah
met etmek zorunda bulunduğu suçluların da si

yasî suçlular olduğu hususunda' çok ile gerili ve 
rahmetli Talılr Taner hocanın «Ceza Hukuku» 
iadk kitabının 101 nci maddesinde çok arı ve 
duru bir dille Kesin ifadelerle ortaya .konmuş 
bulunuyor. Vaktinizi almaktan çekimmeseım çok 
faydalı olacağını .sandığımı bu güzel bölümü he
pinizin ıttılaına arz etmek; isterdim. Ancak, de
diğim .gibi, vaktinizi alacağımdan korktuğum 
için, her Kalıle verdiğim şu eserin 101 nci mad
desine atfı nazar etme İn t funda bulunursanız, 
biraz 'evvel arz ettiğini gibi, affa en ziyade maz
ini r olmaya yakın olanların, İraklı olanların si
yasî suçları işleyenler olduğu göster ilmekte
dir. 

Arkadaşlarını; bir teknik meseleyi daha söy
leyerek diğer konulara geçeceğim. 

Affın bir sosyal barış vasıtası olarak toplum
lar tarafından kullanılmak zorunda olduğuna 
dair eserler vardır. Bunlar bilimsel eserlerdir. 

Denilebilir ki, «Birtakımı bilim adamlarının 
kemli özel görüş, düşünüş, anlayış ve inanışla
rımdan İbarettir. O itibarla, itibarı zordur.» 

Öyleyse, affın bir sosyali barış aracı olarak 
paılamıemtolar tarafından milletlere sanfei onla
rın idaresinde mutlak surette yapmaya mecbur 
olduğu bir tasarruf gibi milletlerine hediye et
in eleri zorunluluğu yalnız bilimsel eserlerde de
ğil, iki önemli Af Kanununun gerekçesinde ile 
yer almıştu-. Müsaade ederseniz onları da oku
yacağım. Bu iki önemli Af Kanununun birisi 
Büyük Atatürk zamanında ısdar edilmiştir, onun 
eseri ve mahsulüdür. Diğeri de, şimdi bizimle 
boğaz boğaza ılöğüşüp «141 ve 142 nci madde
den mahkûm olanların veya maznun olanların 
affı suretiyle Devleti yıkıyorsunuz» naralarını 
.koparanların 1950'ile cülusiye bahşişi gibi çıkar
dıkları 1950 Af Kanununun gerekçelerini oku
yarak, 'affın gerçektim bir toplumda, o toplumu 
yönetenlerin milletlere zaman zaman sosyal ba
rış aracı olarak vermeye mecbur oldukları bir 
•hizmet okluğunu kanıtlamış olacağım. 

Şimdi, büyük Atatürk'ün Cumhuriyetin 10 
ncu yılı -münasebetiyle bir af kanunu çılkarılma-
sını •emrettiği (o zamanın düzeni bu) ve onun 
üzerine Meclisin sosyal barış aracı olarak bir af 
kanunu ısdar ettiği bilinen bir gerçek. Bunun ta
rihini biliyorsunuz, 28 . 7 . 1933. Bakınız bu 
Af Kanununun, eski deyimle esbabı mucibe bö-
lûmünde. va da bugünkü devimle gerekeesin-
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de ne [inene bir ifade, ne denli bir inanış, anla
yış yer i lmiş . Şimdi, erbabı mucibe geliyor; ama 
ben önemli olan yerini aldım. 

«Böyle mesut bir yıldönümünü kutlarken, 
muhtelif .sebep ve tesirlerle İhtiras veya hata
larına .kurban, olmuş, kanunî cezalara mahkûm 
olmuş kimseleri de düşünmek. onları kir kıymet 
olarak tekrar cemiyetin sinesine almak murattık 
olur. Bu biçarelere karşı gösterilecek müsama
ha, teıılerini 'temiz bir unsur istihsali olarak ala
cak olan cemiyet lehine kir hareket olduğu ka
dar, memleketin haiz olduğu» Dikkat 'buyurun 
«Kuvvetin de bir delili olacaktır.» 

'Bu, büyük Atatürk'ün çıkardığı At Kanunu
nun mucip sekeplerini 'gösteren 'bölümünden alın
mış, aynen zakıtlarda, duran bir tarihî belgedir. 
Demek ki, af tasarıları ve tasarrufları, toplumla
rın yönetiminde zaman zaman sosyal karış için, 
.kişileri tekrıar topluma kazanmak için biearelik-
leıinden, ihtiraslarından veya hatalarından do
ğan suçlarından dolayı affedilmeleri; gerekli, 
lüzumlu, kaçınılmaz, zorunlu bir teşriî tasarruf 
olarak tarih. içimle yerini almıştır. 

Diyeceksiniz ki, bu büyük Atatürkün güven
diği ve en soın. satırından 'okuduğum «Memloke-
ıttin haiz olduğu kuvvetin 'de bir delili olacaktı]'» 
sözü onun 'güçlü olduğu zamanlarda .gerer. Dizim 
gribi güçsüz; naçiz yönetimlerin, harcı değildir. 
Hatıra bu geliyor, (yünkü, günlerden beri .mü
zakere ve (münakaşa edilirken, büyük tehlikeler 
(karşısındayız, filhal çok 'büyük kir yıkım seli 

denip 
n 
n 

ününde kalmış g'azel yaprakları gibiyiz 
'denip duruyor. Kimi ai'kjaüasiarımızrn, 

çülük; be-

«(kr 
bu ülke hu kadar mı zayıf, birkaç yüz insan 
hu kadar mı ürküyor?» demesine karşı; ya 
anlamazsınız, kilmezsiniz anlamında ve hak: 
ten bilmediğimiz ölçüde bir tehlikeyi ir hanı et 
ye çalışıyorlar. Oysa, Atatürk, «Bir milletin 1; 
neti bununla ölçülür» demiş. Atatüı 
mim de, partimin de anladığı ölçüde böyle esaslı 
(noktalarda hatıra gelirse yahut ku'Hanibrsa bir 
fayda t.eımin .eder. Dünkü konuşmada bir arka
daşımızın. gardırop sözü v.s. söylediği zaman ak
lıma bunlair geldi. 

Şimdi diyelim ki, Atatürk'ün döneminde böy
le denmiş de; (teki ar s lkv r rm, u :kkat nazar
larınıza arz ediyorum) bugünkü Adalet Partisi 
daha beş gün önce tüzükleri gereğine Partiyi 
temsile veiki'j oku kesel Arbankırı ağzıvle 

«Biz Demokrat Partinin devamıyız» buyurdular,, 
«Kucaklar i m iz açıktır» dediler. Bir siyaset mak-
;.aü;y!o söyleniyorum; ama biliyorum, işittim,, 
duydum, zabıtlarda yazılı, aynı Adalet Partisi 
kemi Başkanının 1968'deki bir beyanı da şöyle
dir; «Biz hiç kimsenin yerinde oturmuyoııız, 
'mudi yeriasizde oturuyoruz. Biz Demokrat Par
tinin devamı değiliz» buyurmuşlardı. Şartlar 
değişti. Biigün politik, sosyal şu veya bu neden
le bir narti kimin devamı olacağını veya •olmaya
cağını. söyle veya böyle söylemekte elbette hür
dü!-. (dünkü, fr'{i ürlüğü vardır. J3unun adı
na başka, bir şey denmez; ama yeni kabul ettik
leri esasa göre, Demokrat Partinin devamı olan 
Adalet Partisi, Demokrat Partinin 1950'de 14 
}fü}is seçimleri dolayısıylc iktidara, gelmesini 
tak ;ben çıkardığı 5077 sayılı Af Kanunu tasarı
sının içinde, ne var?'Bir kere onu bilelim. 

İşte 5677 sayılı kanun önümde, çok değerli 
hukukçular bilirler, hukukçularımızın büyük 
l i r çoğunluğu o zaman me si ekteydiler, üren de 
(naçiz arkadaşınız) meslekteydim, bu Kanunla 
fl.'meî ettik. İşte 5077 sayılı ve 1 5 . 7 . 1950 tarih
li Dazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesinde, «Bu Kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilen cürümlerden dolayı hük
medilmiş ve edilecek cezaların üçte ikisi, hük
medilmiş ve edilen miktar iki seneden az ise,, 
iki sene dahil tamamı indirilir» buyurmuşlar. 
Bu Kanunun 2 nci maddesinde ise, hepsini oku
mama lüzum yok, 136, 137, 138, 140, 141, 142 ve 
14.3 ncü maddeler sarahaten yazılı. Demek ki, 
Demokrat Parti iktidara gelir gelmez, şimdi 
mucip sebeplerini de okuyacağım nedenlerle 
genel bir af ilânına ihtiyaç duymuş, ki biraz ev
vel arz ettiğim gibi toplumların hayatında ge
nel aflar barışı sağlamak, sosyal içbarışı sağla
mak o tepkimi lan. idare eden makamın, merciin, 
kurumların zorunlu görevidir. 

İşte, 141 ve 142 nci maddeleri affeden o za
manki Demokrat Parti iktidarı yani Adalet Par
tisinin cedieri yahut kaynağını aldıkları güç 
hakiniz bu .kanunun esbabı mucilbe lâbiyaısında 
ne diyor: 

«•Milletler hayatında derin tahavvüller hu
sule getiren ve şahısların dünya görüşlerini ve 
kıymet hükümlerini köklü bir şekilde değiştiren 
hadiselerden sonra vatandaşların huzur ve sü-
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kim içinde yaşayabilmelerini temin eylemek ve 
kolaylaştırmak nıaksadıyle müracaat edilen iç
timai tedbirlerden birini de af teşkil eder. 

Bu sebep dükyısıyle 'kısa müddetler içinde 
inkılâplar geçiren memleketlerde af kanunları 
•çıkarmak, bu suretle eski devir ve gelenekleri, 
hatırlanabilecek hadiseleri mevzubahis eyle
memek mutat tatbikattandır.»' İşte size iki bü
yük af kanununda o zamanın teşriî organının 
neden dolayı bir milletin hayatında affa lüzum 
ve zaruret vardır ve ibunun bir iyileştirme, bir 
sağlıklılaştırma, toplum için zorunlu bir barış 
aracı olduğunu ispatlayan iki belge. İSonuncu 
belgede de bildiğimiz gibi. Adalet Partisinin de
vamı olduğu Demokrat Partinin çıkardığı af 
kanununda, şimdi 'bugün karşısında durdukları 
141 ve 142 nci madde ile (tabiri mazur görünüz) 
me'lûf (olanların da affı yer almış bulunmakta. 

Değerli arkadaşlarım-; birimiz diğerimize bir 
şey söyleyeceğiz, elbet; ama birimiz birimize 
bir şey 'söylediğimiz zaman,' söylediklerimizle 
sorumlu olmaya, yaptıklarımızla sorumlu olma
ya ve tarih İçinde tutarlılık, uyumluluk ve belli 
bir politikanın, gerçekten fikir temieli olan bir 
politikanın taraflısı olup 'olmadığımızı Millet 
önünde ispata mecburuz. Aksi takdirde, işte bir 
gün, ne kadar uzun sürerse sürsün, şu veya bu 
sebeplerle gereğinden fazla devam ederse elsin, 
iktidarlar bu hallerinden 'dolayı, uyumsuzluk-
1 arından, tutarsızlıklarından, sebat sızlıklarm-
dan, fikir temeline dayalı ve taklibine mâdâm-el 
hayat mecbur oldukları bir genel dünya görü
şüne sahip değillerse, iktidardan ol urlar. 

Buradan hemen intikal etmek istiyorum : 
Böyle yapmadığı içindir ki. Adalet Partisi bu
gün Türk halkının gözünde, Cumhuriyet Halk 
Partisinin affetmeye çalıştığı, biraz evvel Ceza 
Kanunu (maddeleriyle tavsif ettiğim kişilerin af
fına karşı durmasını anlatamayacaktır. Çünkü, 
evvelâ kendisi affet m iş t ir, ama daha büyük bir 
şey yapmıştır. Şimdi, S'aym Fethi Çelikbaşin, 
iSaym Ferid Meleıı'in; yalnız ikisinin hazır bu
lunduğu bu Mecliste, şimdi affına karşı durduk
ları (Adalet. Partisinin hariç) 141 ve 142 nci 
maddelerden hüküm giymiş veya sanık olanla
rın tarih içinde Demokratik Parti tarafından 
ve şimdi iki tanesi mevcut olan; Sayın Fethi 
Celikbas ve :Savm Ferid Melen tarafından ne 

gözle görüldüğü ve nasıl aldatıldığı ve hakika
ten bizim başından beri, «Bu 141 ve 142 inci 
maddelerle suçladığınız kişilerin, bugünkü Ce
za Kanunu maddelerinde yazılı unsurlarla ce
zalandırılmaları yoluna, gidilmesi, kuşkusuz, 
katıksız bir fikrin cüründcııdirilmesinden kay
nak almış bir harekettir» dediğimize işte bura-
dak tarihî zabıtlar ve şimdi isimlerini okuya
cağım kişilerin de beyanlarıyla saıbit olacak. Bu 
sübut, bu yazılı belgelere dayanan sübut sizi ik
na etmez, 'mümkündür; çünkü biraz evvel söyle
dim, maksadınız bunlar değil. Maksadınız, ye
nilginin kahrını ve yesini gidermek. Anlıyo
rum sizi, buna bizim ide 'düştüğümüz zamanlar 
olmuştur, mümkündür; ama bilimsel gerç'ek (Se
natoda oturan her kişiyi bir yerde bağlamazsa, 
bu ülkeyi yönetmek ejok zordur. 

Arkadaşlarım, 141 ve 142 nci maddeler, ço
ğunun ağzında «komünistlik suçları» bildiğiniz 
gibi bizim Ceza Kanunumuza, 1986 senesinde 
İtalya Ceza Kanununun 270' ve 272 nci madde
lerinden aktarılmak suretiyle 'dahil dlımıştur. 
Daha evvel, ceza hukukumuzda 'bugünkü kap-
samlarıyie, bugünkü uıısuriarıyle böyle madde
ler mevcut değildi; başka türlü vardı. 

Şimdi, yüksek dikkatlerinize arz edeceğim', 
zor oluyor, 'biliyorum; ama biraz evvel arz et
tiğim gibi 'Senatodaki insanları eğer bilimsel 
gerçekler, tarihî veriler, 'belgeler bağlamazsa 
meselenin üstesinden gelmek ve haklıyı haksızı 
ayırmak, ellerinizi vicdanınıza koyarak lehe ve
ya, aleyhe oy vermek olanağını bulmaktan sizi 
mahrum bırakmamak için çırpmıyorum; buna 
inanınız lütfen. 

Şimdi, 1936 senesinde bu madde oradan bizo 
bakınız ne şekilde aktarılmış : 

«Madde 141. — "Memleket dahilinde içtimaî 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
şiddet kullanmak suretiyle tesis etmeye veya 
içtimaî bir zümreyi şiddet kullanarak ortadan 
kaldırmaya veya memleket dahilinde teşekkül 
etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları şiddet 
kullanarak devirmeye matuf cemiyetleri tesis 
eden, teşkil eden, tanzim eden veya sevk ve 
idare eden kimse beş seneden oniki 'Seneye ka« 
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.» diye 
gelmiş. 
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Gördünüz; üç 'hal, üç tane de unsur. Birbi
rinin aynı; şiddet, şiddet, şiddet.., Demek ki bu 
madde bize hu şiddetlerle igelnıiş; devir, zaman, 
.mekân, şartlar getirmiş; güzel. Sonra hu mad
diler her zaman söylediğimiz .•gibi, toplumlar 
yalnız değildir, insanla]- ila elbetteki toplundar-
dau ayrı değildirler, yöneticiler de toplumların! 
içinde yaşayan varlıklardır, «onlar da toplumila-
ıin geçirmekte olduğu aşamaları, kazandıkları 
aşamaları yaşarlar, ister istemez topluımıların o 
günkü maddî ve manevî bütün yapısal özellik-* 
lerinden esinlcnMer, kanunları da ona göre çı
karırlar, 

Bu maddeler, 1;9'36 yılında, şiddet kullan
mak suretiyle şayet bugün tecrim ettiğimiz fiil
leri İşıl edenler bulunursa, bu kadar cezaya 
müstahaktıır diye konmuş. Hemen söyleyeyim, 
dosdoğru maddeler, hiç hilâfsız, yanlışsız, hu-
kuk tekniğine de memleket ihtiyacına da ceza 
'hukuku anlayışına da tamamen! uygun, itiraz
sız uygun. 

Bir şey söylenebilir: «Faşist İtalya'dan alın
mış oldukları için, acaha bazı özgürlüklere fa
şist metotlarla karşı konmanın ceza müeyyide
si olmaz mı 'bunlar?» diye pek özgürlükçü, 
anayasal özgüllüklere, insan 'halk ve hürriyet
lerine pek 'bağılı çevreler ve insan1 ar itiırazda 
bulunabilir; doğrudur. Bunun doğruluğunu 
Türkiye için ve Türkiye'nin kazanmış olduğu 
tarihî aşamalar yüzünden biran geçerli bir mü
dafaa vasıtası olarak kabul edelim; ama pek 
aşikâr ki, 'bu müdafaa vasıtası, alındığı yer
den alındığı zaman Türk Ceza Hukukunun da 
başka ceza kanunlarının da «Kanunsuz suç ol-
ıııaz ve ceza olmaz» prensibine uygun, ibildiği-
miz ve herkesin bildiği gibi suçları tarif ecler-
iken suçların oluşması, tekevvünü için gerekli 
her türlü unsuru muhtevi bir halde alınmış ve 
konmuş. Fakat, zalman ermiş, giderek, dediğim 
gibi tarihin geçirdiği 'büyük faşist istilâlar ıse-
'be'biiyle ülkelere, bir ölçüde bu faşist istilâ, fa
şist yönetim eğilimleri yansımış. Belki mıê m•-
leketlerinin içinde bulunduğu durumlar da bu
nu icâbettirmiş ve hu maddeler birkaç defa 
değişikliğe uğratılmış. Uğratılan değişiklik
ler, vaktinizi 'almayayım diye dluımuyorum 
hep ceza kanununa, ceza hukukuna uygun şe
kilde düzenlenmiş, bu maddenin içindeki un
surlar birer hirer çekilip koparılarak madde

ler gittikçe soyutlaştırılmış, giderek hareket
le fiilî gerektiren ve kanunun suç saydığı ha
reket ve fiilî olduğu takdirde ceza gören ec
za yaptıkları, maddeleri olmaktan çıkmış, gi
derek soyutlaşa, soyutlaşa, soyutlaşa doğru
dan doğruya bir fikri; bırakınız o fikrin, sa
hihini, bırakınız o fikrin söylenmesini, propa
gandasını, onun için cemiyet kurulmasını; 
salt fikri, mücerret fikri cürüm sayan mad
deler halinle dönüşmüş. İspat, edeceğim şimdi. 
Israrla söylüyorum; salt fikri tecrim eclen mad
deler haline gelmiş diyorum. Çünkü bunun 
'burada, biraz sonra oikuyacağım tarihî 'vesi
kada yeri var da ondan. 'Bu, hu ülkenin Par
lamentosunda açıık .'konuşulmuş. İşte o zaman 
ibıı maddeler şiddet, cebir, eylem, hareket ıııı-
surlanndan koparda 'kopanla salt fikri, mü
cerret fikri suçlayan maddeler haline gel
miş; ama hu nereye kadar sürmüş biliyor mu
sunuz? 1950 senesine kadar, Demokrat Parti
nin' iktidara gelmesine kadar sürmüş. Demok
rat Parti iktidara gelir gelmez Demokrat Par
ti camiası ve onu 'iktidara getiren 'halk yığm--
1 anının -sözcüleri «Bir memleketin ceza kanu
nunda salt fikri tecrim eden, cürüm sayan mad
delerin bulunması o memleketin onuru ile bağ
daşmaz» demiş. Evet 'vesikalarda 'böyle yazılı. 
«O ülkenin onuru ile 'bağdaşmaz, bırakınız mil
lî onurunla bağdaşmayacağını, dünya âlemin
de, demokrasi âleminde kimseye bakmaya yüzü
müz kalmaz.,» demişler. Daha da ileri gitmişler; 
«Günün 'birinde iktidardan düşersek bizim için 

bu maddeler felâketi uz mâ olur, perişan 'olu
ruz. Bunları değiştirelim ve bu maddeleri ilik 
alındığı 'biçime yaklaştıralım; yani eylemli, ha--
ıreketli, fiildi suçlar şeklinde tafsil ve tanzim 
edelim, tedvin edelim, ıtekvin edelim. Başka 
türlü bizim için ne demokratik hayalı benim
semiş olmak ne de o demokratik ailede yer al
mak gibi hir olanak elimizde kalmaz.» demiş
ler ve hakikaten tutmuşlar 1950 yılında ^başla
yarak 1951 yılı'na kadar süren bir faaliyet 
içinde Türk Ceza Kanununun 14T - '142 nci mad
delerini zaman içinde hareketten', eylemden so
yutlayarak fikri teorim eden • madde olmak
tan çıkarmışlar ve maddenin içine cebir unsu
runu koymak suretiyle ancak içtenliğini sağ
lamışlar. Sağlamak istemişler daha doğrusunu 
söylemek gerekirse. 
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Kanunun değişiklik gerekçesinde (Şurası ıger-
diğindo cevap vereceğim) dün Bayın Adalet 
Partisi sözcüsünün' kabul etmediği sosyal sı
nıf gerçeğinin varlığı gea-ekçeye yazılmış. Bi
raz 'vaktinizi alacağım, ama çok önemli olduğu 
için değineceğim; «Bizim gözümüzde sosyal sı
nıf d'ye böyle uydurma, konıünist küfrü nna-
!lıiyetinde bir varlık yoktur. 'Sınıf ne demek, 
sınıf dediğiniz şey anlaşı'ıyor. Açların toklara 
falan. Bunlar saldırganlık 'alâmetleridir. 'Mev
cut olmayan bir varlığı varmış gibi gösteren 
işte bilmem neeiver ve onların yandaşları» diiye 
bize birtakım havalar estirmek istendi de onun 
için 'bu gerekçede hakikaten sınıf gerçeği var 
•mı, yok mu diye meraklarını gidermek için 
söyleyelim. Bakınız ne deniyor 1950 'senesin
de Demokrat Partinin Menderes imzas-y'e ver
diği kanun layihasında.: 

«Sosyolojik •- ilmî araştırmalar ve tespit 
ve müşahede olunan içtimaî vakıalar göster-
nıcktedir ki, sınıf 'bizatihi içtimaî bir hadisedir» 
Oeıekçesiude böyle buyurmuşlar. «Cemiyeti 
onsuz tasavvur etmek mümkün değildir.» 
demişler, daha da ileri gitmişler. Biraz evvel 
anlattığım gibi zaman içinde soyutlayarak sırf 
cü idi ml-endiren madde haline getirilmesini 
doğru bulmamışlar. «İçine bir fiil, bir eylem 
'koyalım, da ondan sonra bu artık suç olsun, 
düpedüz fikri cezalandırmak fetişizm gibi bir 
işey olur demişler ve onun için bu gayretle 
yürümüşler ve maddenin bugünkü halinden, yani 
cobirsiz, şiddetsiz halinden yakmıyorlar. Mev
cut ibare dolayısıyle sosyalist ve müşabih ma
hiyetteki partilerin teşkiline hukuken imkân 
mevcut değildir.» 1951 de geçen müzakereler
den okuyorum, muhterem arkadaşlarım. 1974 
de okluğumuzu elbetteki ikollarimızdaki saat
lerin yanındaki tarihten öğreniyoruz. 

«dvaııun va'zıı mezkûr müşlkülât muvacehe
sinde temel nizamları devirmek tabirini kul
la mil ak suretiyle bir tahdide vasıl olmaya ça
lışmıştır. Bunların gayeyi istihsal bakımınian 
kâfi bulunmadığı neticesine varılmıştır. Tasa
n d a fükramn /bu kısmının tahakkuku cebir un
suruna bağlandığından artık ayrıca yok edi
lecek nizamlarm temel nizam olmasını araştır
maya mahal kalmamıştır. Demokratik bir re
jimde uıücadelenon kamın hudutları içinde ol
ması ve siyaset mücadelesinde hukukî vasıta-
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j lamı istimal edilmesi zarureti açıktır. Bu se
beple, cebren, yok edilmesine matuf birleşme
ler kurmaya tevessül edilecek nizamların 
temel nizam ve temel olmayanı nizam olmasının 
ehemmiyeti yelktur. Bu sebeple metinde lü
zumlu değişiklik yapılmıştır. 

Demokratik rejimin anaprensiplerinden bini 
de, vatandaşların men olunan hareketlerle .mü
saade edilen hareketle:!' arasındaki smırlaırı em
niyetle ve tereddütsüz olarak tayin edebilme
leri şarttır. Hürriyetlerin başta gelen temi
natını teşkil eden bu prensip, Ceza Kanunun
da, hukukunda «kanunsuz suç olmaz» düstu
runda ifadesini bulmuştur. Ceza Kanunu mc-
îtiml eninin mümkün olduğu ölçüde açık ve va
zıh olması ile mümkündür. 141 - 142 ve l'6o ncü 
maddelerin bu noktayı nazardan kıymet!en
di rlleb ilmeleri de müspet netice venmemiştir. 

Vatandaşları lüzumsuz müdahalelere karşı 
korumak, siyasî partilerin kanun hudutları 
içimde endişesiz olarak faaliyetlerde buluna
bilmelerini sağlamak: için bilhassa bu mevzuda 
metinlerde mümkün olan sarahati tespit eyle
mek -zarureti aşikârdır.» diye gayet bilimsel, 
doğru, ceza hukukuna uysun ve adınla mad
denin alındığı anametne. anakanuna uygun bir 
yol ve yordam taıkJbedilmek ist emmiş. İsten
miş, anı a gelin görün ki, o zaman da bugünkü 
gibi ve memleketin bir türlü kurtulamadığından 
benim de nerede ise yakınacağım bir «Bağnaz 
anlayış sahipleri oligarşisi», «Bağnaz anlayış 
sahipleri oligarşisi» sözüme, tekrar etmek sure
tiyle güç vermek istiyorum. 

Özellikle avamfriplik demogoji ile siyasal ha
yatlarını sürdürmekte üstat olanların müdaha
leleri bu girişimi bakınız nasıl önlemiş. Allah 
selâmet versin Osman Bölükbaşı çırpınmış, 
«Aman efendiler, kanun lâyihasında bu madde
lerde cebir unsurunun bulunmasını öngören ko
misyon raporu, hükümet teklifi çok doğrudur. 
Şimdi birtakım kıpırtılar görüyorum, birtakım 
kişiler bu maddeleri yine eski hallerine dönüş
türüp mücerret fikrî suçlayan maddeler hali
ne dönüştürmek istiyorlar. Bu çok tehlikeli bir 
eğilimdir» diye çok çok üzülerek konuşmalar 
yapmış; ama yeni iktidarın yeni silâhşörlerinin 
savletine maruz kaldığı için adamcağız sesini 
dinletenıemiş ve pek sayın arkadaşımız Fethi 

j Ceiikbaş, o sırada Mecliste bulunuyormuş, şimdi 
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birkaç cümlesini okuyacağım beyanlarda bulun
muş. En doğrusu kendi dedikleri. 

Demiş ki : «(Muhterem arkadaşlar, bendeniz 
de komünizmle mücadele mevzuunda tanı bir 
ittifak halinde bulunan muhterem heyetiniz ara
sından bir kısım arkadaşlar gibi komünizmle 
mücadele ederken içtimaî adaletin tahakkuku 
yolunda çalışacak diğer teşekküllerin veya fikir 
cereyanlarının da teczic edilmemesi mıaksadıyle 
cöbir unsurunun fıkrada muhafazası lehinde 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bir 
sosyal sınıfı cebir yoluyla kısmen veya tama
men ortadan kaldırmak veya memleket içinde 
müesses iktisadî veya sosyal nizamları cebren 
yok etmeye matuf tabirlerini ihtiva eden kısım
daki vaziyet değişmektedir. Hükümet tasarısın
da da belirtildiği veçhile sosyal demokrat cere
yanlarını önlememek için, hatta ben biraz daha 
ileri gideceğim, politik manada değil; fıakat sos
yal sa/hada kooperatifçilik cereyanlarına dahi 
mani olabilir düşüncesiyle cebir unsurunun bu
rada yeralması lâzımgelir zannındayım. Çünkü 
kooperatifçilerin de tasavvur ve tahakküme ça
lıştıkları bir iktisadî, içtimaî nizam vardır.» bu
yurmuşlar ve ilâve etmişler; «iBu noksanı ikmal 
etmek suretiyle metinde cebir unsurunun muha
faza edilmesine, bilhassa programında içtimaî 
adalete yer vermiş olan Demokrat Partili arka
daşlar da olduğu gibi, muhalefette bulunan ar
kadaşların da memleketin içtima» nizam içerisin
de üzerinde durulacak ve içtimaî hayatın bün
yesini takviye maksadıyle muayyen yerlerde 
âdeta vazetmek icap edeceğini takdir ederek, 
sırf bunlara imkân vermek bakımından cebir un
surunun muhafaza edilmesine iştirak etmeleri 
icap eder. Aksi halde arkadaşlar, vaziyet şu 
olacaktır; bugünkü müesses nizam içtimaî ada
let yönünde uzun yıllara sarî tadillere de im
kân vermeyerek, cemiyetin ta'haccür etmesine», 
Belki yeni arkadaşlarımız bilmezler taşlaşması
na «kristalize olmasına yol açacaktır» buyur
muşlar. 

Şimdi Sayın Çelikbaş bugün içimizde bulu
nuyor. 'Bugün Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesinde cöbir unsuru yok. Bugün maîhkûm 
olanların, sanık olanların büyük bir çoğunluğu 
da bu 141 nci maddeden dolayı zanlılar. Şimdi 
bu kanun bugünkü şeklinden doğru bir kanun 
maddesi, âdil bir kanun maddesi, gerçek hukuk 

teknik ve ruhuna uygun bir kanun maddesi 
haline dönüştürülmek istendiği zaman, zabıtlar
da mazbut olduğu gibi, böyle buyurmuşlar, oy
ları mukaddestir karışmam; ama geçen gün ken
dilerini komisyonda dinledim, ben, not da var 
bende. Ne yapacaklardır1? Katiyen özel bir ni
yetim yok; ama bir şeye muhakkak ihtiyaç var. 
Burada bulunuyoruz; uyumlu, tutarlı fikirler, 
inançlar peşinde koşan insanlar olarak, partiler 
olarak memlekete hizmet etmek iktidarını an
cak o zaman; ama ancak o zaman kazanabiliriz. 

Osman Bölükbaşı, (ki, va'ktinizi almayayım 
diye okumaıktan hazer ediyorum.) «Arkadaşlar, 
maddeyi - kanuniyeyî (eski deyimle) cebir un
surundan azade bir biçimde tekvin ederseniz, 
tedvin ederseniz büyük felâketler doğar» de
miş. «Bu memlekette herkesi yakalarlar; oraya 
buraya sürüklerler, atarlar, perişanlık olur» de
miş. «Özellikle askerî mahkemelere insanlar dü
şerse akıbetlerini sormak, aramak zor oluyor» 
demiş. O zamanın şartları belki öyle imiş... 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, Sayın Adnan 
Menderes büyük bir celâdetle «yok böyle şey» 
diye cevaba kıyam eyledikten sonra, Sayın Me
len, (işte burada yazılı) «askerî mahkemeler 
adam dolu» diye yerinden feryat zorunda kal
mış. Bu olur, olmuştur; olduğu zaman da onun 
öyle olduğunu söylemek iyi bir şey. 

Şimdi daha da enteresan, daha da alâka çe
kici bir tarihi hatırlatmaya gitmek zorunda
yım. Neyin peşinde kimin olduğunu, kimin dün 
neyi yaptığını, bugün kimin neyi yapmakta ol
duğunu anlamamıza yardım olsun diye çalışıyo
rum, yürek tüketiyorum. 

Halil Özyörük nam şahıs bu ülkede hukuk 
bilgini olmasa bile, o düzeyde, eski deyimle hu
kuk sahasında mütebaMıir bir kişi idi; çok de
rin bilgisi olan bir kişi idi. Bakınız Halil Özyö
rük getirilen değişiklik tasarısını; cebir unsuru
nu ihtiva eden değişiklik tasarısını nasıl savu
nuyor : 

«Memleketimizde herkes komünizmin şiddet
le cezalandırılmasından bahsediyor; fakat ne 
söylenen sözlerde, ne de yazılan yazılarda ko
münizm ile neyin cezalandırılmak istendiği açık
lanmamaktadır. Gaye, komünizm propaganda ve 
faaliyetlerini ortadan kaldırmak; fakat bunu 
yaparken fikir cereyanlarını, içtimaî ve demok
ratik faaliyetleri müdahaleden masun tutmak 
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şarttır. İşte bu sebepledir ki, komünizm mevzu
unda neyi cezalandırmak gayesini takip ettiği
mizin tayini icap eder. Böyle bir tayini yapmak 
iktidarını bize an'cak cebir unsuru temin edebi
lir. Mutedil bir sosyalizmin sosyal bir ıslahat 
istemesi bakımından zararlı bir fikir cereyanı sa
yılması mümkün değildir.» diye buyurmuş, Sa-
ynı İla!il. Özyörük. Dün ise, biraz sonra okuya
cağım metinde de yeraldığı gibi, Adalet Partisi 
sözcüsünün gözünde neuzübillah küfr ile müsa
vi ad ve itibar olundu. Öyle ıtlak olundu bu .gö
rüşler. 1951'i lütfen tekrar hatırlayınız, bir de 
1974'ü. Nereden nereye gelmişiz... 

«•Sosyalizm, yalnız istihsal vasıtalarının müş-
lerok hale getirilmesi taraftarıdır. Bundan öte
ye gitmez; fakat komünizm hem istihsal vası-
i;.ı!;:ı-mdn İmin de istihlâkte iştiraki kabul eder. 
U örülüyor ki, bu fark korkunç bir düşünce gibi 
gözükmüyor. O halde, komünizmin nefret uyan
dırıcı cephesi nedir? Bu fark nazarî bir farktır. 
Halbuki tatbikat, gaye ve bu gayeye ulaşmak 
i<;in kullanılan vasıtaların mahiyeti komünizmin 
korkunç tarafım ortaya koyar. Bu gaye ve bu 
vasıtalardan ayrı olarak nazarî bir komünizm 
düşünülemez. Çünkü, gaye ve vasıta komünizmin 
tikrıyatıııda aııafikir ile perçinleşmiş, onun bün-
} ./-itide karışmış bir haldedir. Komünizm vasıta
sı cebir, gayesi amele diktatoryasıdır. 

Sosyalizmde devlet müessesesi muhafaza edi
lir. Hatta kuvvetli bir devletçilikle bazı sosyal ve 
iktisadi adaletsizlikleri ortadan kaldırmak müm
kün olduğundan, devlet bu gayeye ulaşmak için 
iyi bir vasıtadır. Bu sebeple devleti yıkmadan ba
şa, geçmek icap eder. 

Binaenaleyh, o memlekette anayasa ve ka
nunlara göre normal yollarla meselâ seçim yo
lu ilv iktidara gelmek doğru olur. Sosyalist par
tilerin umumî programları ve kullanacakları va
sıtalar arasında bir vahdet sağlamak maksadiy-
ie 190-Fte Arasterdam'da' İkinci Enternasyonal 
toplanmıştı. Bulundukları memleketlerin ka
nunlarına uygun ve cebir unsurundan uzak bir 
çalışma yolu ile iktidarı elde etmek usulleri her 
sosyalist partiyi komünist partisinden ayırt 
eder,» 

Bu, çok uzun, gerçekten bilimsel, doğrulu
ğu ü/erinde şüphesi olanların kendilerini tashih 
donelerim tavsiye edeceğim kadar doğru, ger-
Ç'-kçi bir öneridir. Çok uzundur bu. Merak 
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j edenler, televizyondan vakit bulurlarsa bunu 
"23..11.1951 tarihli zabıt ceridesinden okuyabilir
ler. 

Sayın Halil Özyörük böylece, cebir unsuru 
olmayan bir maddede t ecrim edilen şeyi mücer
ret fikir olduğunu basa basa iddia ve «Eğer siz 
cebri bu maddeye ithal etmezseniz, alelade ıs
lahatçılığı, sosyalizmi; seçim yolu ile iktidara. 
gelme hakkı kabul ve teslim edilen sosyalizmi o 

I zaman iktidara getirmekten alıkoyucu bir dav
ranış içine girersiniz ki, bu, her bakımdan nıer-

I dud bir fikir ve anlayıştır» diye buyurmuştur. 

İkinci defa tekrar söz almak bir defa daha ve 
çok kesin ifadelerle şöyle buyurmuş : 

«Her fikir cereyanı komünizm değildir. Yük
sek malûmlarıdır ki, bir fiilin tekevvün edebil
mesi için iki unsurun mevcudiyeti şarttır. Süb
jektif unsur dediğimiz, kasıt. Diğeri, objektif un
sur dediğimiz, icraî fiillerdir. Bunlardan herhan
gi biri eksik olursa, o, cürüm olmak vasfını kay
beder. Kasıtsız suç olmadığı gibi, bir suçun vü
cut bulması için fiile tevessül edilmemişse o suç 
ortaya çıkmamış demektir.» Buyurun... Bu. bu
rada duruyor. 

İşte bizim başından beri ileri sürdüğümüz ve 
ileri sürmekte devam edeceğimiz, ileri sürdüğü
müz ve ileri sürmekte devam ettiğimiz için mü
kafatını aldığımız ve şimdi affını istediğimiz in
sanlar, fiil ve hareketle bir eylem sahibi olmak
sızın. cezayı müstelzim bir fiili işlemiş olmadık
ları halde, biraz evvel arz ettiğim sebeplerle 
meydana gelen ve Ceza Kanununun değişmez 
Anayasal kuralı olan 1 nci maddesi ile bağdaş
mayan şekilde Ceza Kanunlarında yer almış bu
lunan mücerret, fikri tecrim eden fiillerden do
layı affedilmelerini; suçsuz elemiyorum, affedil
melerini önlemeğe kalkışanlar neye dayanıyorlar 
onu anlayamadığımız için çırpmıyoruz. Biz buna 
dayanıyoruz. Bu şimdi mahkûm olanların suç
larında fiil yoktur diye buyurmuş Halil Özyö
rük; çırpınarak... Fakat o günkü mücadele ge
rekli sonuca varamamış. 

Bugün biz daha seçime gitmeden önce bun
ları konuşarak halkın huzuruna gittik. Açıkça 
ortaya koyduk. Fikir; mücerret, fikir suçlan
dığı gün o memlekette demokrasi, insan hakları, 
temel hak ve özgürlükler yoktur, eledik. Ceza 
Kanununda, böyle madde bulunması antide-

i mokratiktir, insan Laklarına, aykırıdır dedik. 
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Durur da bundan dolayı bir kimseyi mahkûm et
meğe kalkışırlarsa, buna da diyecek yoktur, 
ama biz parti olarak, salt fikri teerim eden mad
deden mahkûm olanları, başka başka hamasetle
ri dolayısiyle mahkûm olmuşlardan daha şeni, 
daha adi ve mütereddi telâkki etmiyoruz dedik, 
diyoruz, diyeceğiz. Çünkü, yalnız Halil Özyö-
rük/e güvenmiyoruz, buna dayanmıyoruz. Ana
yasanın 20 nci maddesine de dayanıyoruz. Ke
sinkes herkesin fikir edinmekte, söylemekte, 
yaymakta haklı olduğunu, temel hak ve hürri
yet olarak, kendisine doğal olarak verilmiş bir 
hakka sahip olduğunu yazan Anayasa maddesi
ne dayanıyoruz ve salt fikrin cürüm sayılma
sını kabul etmiyoruz. Bir gün elimize gelir bu
nu değiştiririz, bu ayrı şey, ama bu kadar acık 
seçik, demokratik, insancıl, insan hak ve hürri
yetlerine bağlı bir inancın peşinde koşan parti
nin getirdiği, memleket kamuoyundan tasdik 
alarak getirdiği bir af kanununda fikir hürri
yetinden, şundan, bundan mahkûm olanları af
fetmenin cinayetle telif edilmeye kalkışılması 
kadar cinayet var mı? Açık bizim işimiz. Sakla
mıyoruz, ama neyin ne olduğunu da gösteriyo
ruz. Öcülerle milleti korkutmağa ve aldatmağa 
niyetimiz yok bizim. 

Bakınız, nasıl olmuş da bu Halil Özyörük'le-
re, Fethi Çelikbaş'lara, Ferid Melen'lere rağ
men... Ha! Biraz evvel arz ettim, bir oligarşi; 
doğru... Bir avamprik oligarşi; doğru... Kor
kunç bir şey... Demokrasinin hastalığı kalkmış 
meydana çıkmış. 

Samet Ağaoğiu... Okumak isterim. İsterseniz 
okuyayım, ama mümkün değil ise anlatayım. 
Bakın ne demiş : Anlaşılıyor efendiler demiş; 
kurtuluş yok. Hukuk, ilim, Anayasa, insan hak 
ve hürriyetleri hepsi, hepsi, hepsi; anlattıkları
nız doğru ve gerçekten bugün 141 nci madde
de cebir unsuru bulunmadığı takdirde, suçlanan 
şeyin fikir olduğu da açık demiş. Mert adam
mış doğrusu; erkek adammış... Ama demiş, ben 
teklif ediyorum, fikri sııçlayalım; salt fikri... 

Burada. Okumama müsaade ederseniz, oku
yayım 1 

ORHAN KOR (İzmir) — Oku oku da affı 
geciktir... 

C. H. P. GEUPU ADINA FİKRET OÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Affı geciktirmemenin yolu 
Cumhuriyet Senatosunda konuşan bir arkadasın 

konuşma saatlerinin dakikalarını kısmakla 
mümkün değildir, ama kurduğunuz ve herkesin 
ibretle seyrettiği gerçek affı geciktirmek - tuza
ğına siz bu insanları clüşürürseniz, o zaman çoğu 
kez gitmeye mecbur kaldığınız mahkemelerde ve 
ınahkemei kübrada nasıl suçlu çıkacağınızı unut
mayınız. Siz neyi izliyorsunuz? Kim bilmiyor 
sanıyorsunuz bunu?.. Mısır'daki sağır sultan bi
le duydu. İzliyorsunuz burada değişiklikler 
yapmak suretiyle kahranıanane Bunker Savaşı 
vermekle. 

Buradan çıkaracaksınız bilmem kaç sayılı, 
kaç adetli metinleri, oraya gideceksiniz. Orada 
bilmem hangi yasanın hangi maddesi dolayısiy
le şüphedar insan arayacaksınız. Bütün bunlar
dan evvel karma komisyonlarda acaba buluna
cak mısınız belli değil? Getmezseniz, karma ko
misyon teşekkül etmezse o af ilâ yevm-ül kıya
met kalır mı, kalmaz mı, bunları kimse bilmi
yor mu sanıyorsunuz?. Bu masum görüntünüz 
altında hangi hissî gayrî insaninin yattığını sez
meyecek kadar basiretsiz mi sanıyorsunuz kar-
şınızdakilerini?. Güdeceğiz buradan oraya. Gide
ceğiz, göreceğiz orada neler olacak; göreceğiz 
affın akıbetini. Yağma var mı?. Ben memleket
ten, milletten yetki alacağım, aynen bu af ka
nununu çıkarmayı vaadedeceğim, Hükümet ola
cağım, getireceğim; sen, yook diyeceksin, önle
meye kalkacaksın. Ben yüzgeri edeceğim. Yani, 
«Basübadelmevt» yahut «Basübadelhayat», se
nin anlayışınla kendime geleceğim... Ben halka 
güvenir, dayanır ve inanırım; sana değil. Za
ten seni de ondan dolayı yıktım. 

Şimdi, Samet Ağaoğiu aynen şöyle diyor : 
«Arkadaşlar, eğer cebir unsurunu kaldırırsanız 
karşınızda komünist diye kimse kalmaz. Kimi 
tutacağız?» Aynen bu tabirle «Kimi yakalaya
cağız?» diyor. «Bunu bilesiniz, cebir unsurunu 
koydunuz mu komünist - monıünist kalmaz, 
herkes, tabiî hakkıdır bir fikrin saliki, sahibi 
olur.» diyor. Hatta yazıyor; «Kardeşine, anne
sine, babasına da anlatır» diyor. «Biz buna da 
müsaade etmek istemiyoruz.» diyor. Ne o fikrin 
sahibi olunmaya, ne o fikri anaya, babaya, kar
deşe, çocuğa gizli, hatta «kimseye duyurma» 
tembihi ile anlatsalar dahi, işte bu fikri biz ya
saklayacağız, bunu teerim edeceğiz diyor. Buyu
run, «(28.11.1951 B.9 01.» Lütfen okuyun; sa
atlerce okuyun. Cezmi Türk'ler, bilmem ne Örs' 
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lor çırpmıyorlar, «yapmayın» diyorlar. «İnsan
lık âleminden bizi utandıracak durumlarda bı
rakmayın, bu nasıl konuşmadır?» diyorlar. De
dim ya, o büyük avampriklik tesiri ve oligarşisi... 

•Salt fikri t ecrim edelim diye teklifte bulunu
yor. O zamanın Başvekili ve taraftarları da 
salt fikri t ecrim etmek maksadıyle Mİ ve 142 
ııei maddeleri bugünkü şekliyle bırakıyorlar ve 
böylece o günden bugüne bu mevzuatla geliyo
ruz. Aradan 1961 Anayasası geliyor geçiyor. 

Simdi, salt fikrin teerim edilemeyeceği klâsik 
hukuk nazariyesini, fikrin cürüm sayılmamasını 
gerektiren bilim kurallarını bir tarafa bıraka
lım, yalnız bu maksatla 4 - 5 kitaba müracaat 
ettim, dünyanın hiçbir yerinde fikir fecrim edil
memiş. Hatta nerede?.. İtalya'da bile; hatta fa
şist İtalya'da bile. Hâlâ da faşist İtalya'nın bi
zim 141 ve 142 nci maddelere tekabül eden 270 ve 
272 nci maddelerinde cebir unsuru duruyor. Hem 
do komünist, partisiyle, sosyalist, partisiyle, ve 
saireyle, ve sairesiyle, ve sairesiyile... 

Sayın Genel Başkanım derdi de biraz soyut 
düşünce gibi gelirdi bana; fakat bu kere Avru
pa Ekonomik Topluluğu Karma Komisyonuna 
katıldığımda gördüm; eğer gerçek... 

MUSTAFA DELiVELİ (Hatay) — Hangi 
lisanı kullandın orada. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Başka lisan bilmeme rağ
men Türkçe lisan, kullandım. Çünkü Türkçe res
mî lisandı ve bana daha onurlu geldi. 

Orada gördüm ki, sosyalistler, komünistler 
bizimle saf tutnı,uşlar... 

SIRRI ATAUAY (Kars) — Türkçenin resmî 
dil okluğunu bilmiyor musun sen? 

MUSTAFA DELİVELİ .(Hatay) — Dokun
du mu kalkıyorsunuz... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sen 
ancak para şıngırtısından anlarsın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ve 
karşılıklı konuşmayın efendim. 

Buyurun sayın hatip. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 

J) el ive 1 i, senin kullandığın şeylerin ne olduğu
nu ben bilirim. 

Şimdi, orada -oturduğumuz zaman, bütünleş
mek, entegre olmak istediğimiz; siyaset en, ikti-
saden ve içtimaen entegre olmak istediğimiz, 
bütünleşiri ek istediğimiz t opluml arın temsildi e-

rinin yarısı sosyalist ve komünist idi. Ben, sos
yal dem;okrat, orta sol bir partiye meıısuboldu-
ğıını için kısmen şerbetliydim, ama Adalet Par
tili arkadaş]arımdan doğrusu çok ıstırap çek
tim; acaba bize bulaşırlar mı diye, kaçacaklaır 
111,1 diye? Fakat adamlar bunu fark etmiş ola
caklar ki, ancak bizim görüşlerimizi daha çok 
destekler biçimde konuştular. 

Şaşılacak bir şey daha oldu; Ne zaman biz 
işçi hakkı veya Ortak Pazarla münasebetimi
zin -aleyhimize işlediğini beyan ettiğimizde İngi
liz İşçi Partisine mensupsa bizimle beraber olu
yordu, İMuhafazakâr Partiye mensupsa aleyhi
mizde bulunuyordu. Böylece «orada hem bütün-
leşjmek istediğimiz o milletlerin sosyalist, ko
münist insanlarıyle yanyana oturuyorduk, hem 
!de arasıra Eisrma isimli Hollandalı adam soru
yordu bana: «'Sdzin memleketinizde kitap ter
cüme .etmekten, makale yayınlamaktan, şiir 
•yazmaktan, saz çalmaktan, sosyalist propagan
da yapıldığı için mahkûm olanlar, mevkuf olan
lar var mı?» diye. Var* demek zorundasın; fakat 
tarih boyunca işimize kimseyi karıştırmamışız-
dır, dolayısıyle bu işe onları da karıştırmadık. 
Öyle bir dünyada yaşamak 'zorunda kalmış ül
keyiz biz. Sizin hatırınız için öyle diyelim hiç 
olmazsa. 

Olmaz efendiler, bize bunu anlatamazsınız; 
'Türk Milletine de anlatamadığınız gibi. Biz fi
kirlerin; mücerret fikirlerin suçlandığı ve onla-
,ra salıiıbolanların, onları Anayasadaki 20 nci 
maddeden aldığı yetki ile ifadelerine mani olu
cu tutum ve davranışlarla beraber değiliz ve 
biz eylemsiz, hareketsiz, fiilsiz her fikrin herkes 
tarafından demokratik usuller içinde, insan hak 
ve hürriyetleriine dayalı olarak Anayasa çerçe
vesinde ifade edilmesine taraftar bir siyasal ör
gütüz. Bunun komünizm olmadığına inandığı
mız gibi, lehülhamd bizden tâ 23 sene evvel 
inanmayanların da. bulunduğu şu kitaptaki ger
çeklerle 'sabittir. Onun için 141'dekilerini, 142' 
dekilerini affediyorsunuz. Halk Partililer... 
Evet. Çünkü temelinde insan haklarına aykırı, 
iAna.ya.sal haklara aykırı ve insanı insanlığın
dan utandıracak ağır ve salt fikir suçl.amalarıy-
le şu veya bu sebeple mahkûm olmuş veya maz
nun olanların bulunduğu bir ülkede af atıfetini 
eairg'emek bize ağır geliyor, girân geliyor, in
sansızdık geliyor, insan sevgisizliği geliyor; 
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öyle 'geliyor 'bize. Kime anlatırsanız anlatınız 
derdinizi, anııa bize anlatamayacaksınız. Anla
mayacağız, çünkü anlamamakta kendimizi 'haklı 
'bulduğumuz gerc.keeleri.miz var. İnsanlık camia
sı içinde bu dünyada biz 'böyle yaşamayı tercin 
ediyoruz. Siz, daha başında da söylediğim igibi 
'halkın itibarından yoksun kalmışlığın yeisi ve 
kaihrıyle bizi, ıbizim yüzümüzden orada, simidi 
yatanların bir kısmını aftan istifade ettirmeme 
eabasıyle aslında memleketi müdafaa değil, ken
dinizi korumayı, itibarlı kılmak için biraz ev
vel de anlattığım gibi ne yaptığını bilmezlerin 
saldırılan içinde bulunuyorsunuz. O bakımdan 
size ancak elime!en hayıflanmak gelir. 

.Arkadaşlarım, fikir suçlanmıştır ve onlar
dan mahkûm olanların affı (başka türlü fiille
rin saıhiplerinden daha önce gelir düşüncesini-
doğrulayan yalnız biraz evvel okuduğum bu za-
bitnam.e değil; işte, «Şafak İddianamesi:» diye 
•elimde mevcut ıbir iddianame de kanıtlıyor. Di
yor ki, 141 nci maddede fiil, yeni deyimle «ey
lem» dediğimiz yoktur. 146 ncı maddede eylem 
diye bıir şey vardır. Eylemsiz suçtur 141 diyor. 
Şafakçıla.r da, (ne ise !bu Şaf akıcılar) eyleme 
'geçmedikleri için eylemsiz suç olan, hareketsiz 
suç olan, bizatihi fikir olarak suç sayıldığı için 
onun salikleri olduğunu söyleyenlerin cezaları, 
suçları ne ise 141 nci maddeye girer diyor; Türk 
mahkemesinin İddianameısi. İddianame belki de 
esaslı değildir. Öyle mi? uyurun bir karar : 

Askerî Yargıtay Daireler 'Kurulundan geç
miş; Kadirli Kulübünün davası. Okuduğum ka
rarda açıkça diyor ki; «Bu adamlar herhangi bir 
eylemde bulunmamışlardır, bir fiil icra etmemiş
lerdir, llıerhangi bir hareket işlememişlerdir, ama 
kanun koyucu, 'tehlikeli fikirdir diye bunu tecrim 
etmiştir. Biz de mecburen bu anlayışa, uyduk 
ceza verdik.» Hayıflanarak söylüyor. Fakat ne 
•garip tecellidir ki, komünistler diye suçlanan
larından bir tanesi var, çok şöhretli; Ali Faik 
ıCihan. «Sosyalist Türkiye» adlı bir kitap yazı
yor*. «Sosyalist Türkiye» kitabı mahkemeye ve
riliyor, malhkemede yangılanıyor; sonuçta be^ 
raet ediyor ve kesinleşiyor. «Sosyalist Türkiye» 
kitalbının yazarı beraet ediyor da, Anayasa,, 
ders kitabı yazar adamın hali mahkemelerde 
mütemadiyen karar üzerine karara, bağlanıp du
ruyor. i 

Böyle ıbir ülkeyi tasavvur dahi etmek istemi
yoruz, alma şunu söyleyeyim: Ne korkudan, ne 
de şu veya bu tarafı kazanmaktan; biz bu dü
şüncenin sahibi part i olarak ne zaman bu top
lumda demokratik düzen dışında, demokratik 
eylem dışında, demokratik kurallar dışında ve 
usullerle kimin ne yapmaya kalkıştığını görür
sek derhal karşısına dikilmeye hazırız. Eylem 
varsa, fiil varsa, cobir ve şiddet varsa, silâh 
varsa, saldırı varsa onunla 'beraber değiliz. Tam 
tersine eylemsiz, fiilsiz ve hareketsiz fikir ve 
düşün özgürlüğünden dolayı hiç kimseyi, bı
rakınız mahkemeye vermeyi tecziye etmeyi, zan 
altında 'tutmaya, onu 'başka derecede, ednâ de
recede vatandaş diye görmeye tahammül ede
miyoruz, etmeyeceğiz. Bu 'bilinsin. Bu böyle bi
line ve höyle yapıla... 

Herkes rbahsetti. Ben daha evvel bahsettim 
diye bir övünme vesilesi olsun şeklinde söyle
miyorum, herkes Türkiyede 12 Mart öncesi 
olayların hu suçlara büyük <bir neden olduğunu 
(hele dün Ahmet Yıldız arkadaşımız talâkatla, 
helâigatle, ferasetle ifade ettiler) söylüyor. Ben 
ise, olayların özellikle 12 Mart öncesi Tür
kiye toplumunda cereyan eden olayların ne 
büyük ölçülere vardığını ve 'bunların nasıl bir
takım toplumsal huzursuzluklardan, toplumsal 
'dengesizliklerden, gelir dağılımı adaletsizliklerin
den, fırsat eşitsizliği adalettsizl iğinden, sönıÜTÜ-
den, soygundan, yalnızlıktan meydana geldiğini 
anlatan çek uzun konuşmalar yapmışım. Tesadü
fen elime geçti; 1970 hüteesinı eleştirirken, say
mışım; yalnız 1969 yılında 161 'büyük sosyal el ay 
meydana gelmiş. 

Biraz önce iburada idi Sayın Tunç, büyük bir 
Federasyonun Başkanı olarak kendisinden rica 
ettim, seni irşat edeceğim dedim. Gerçekten 1969 
senesinde işçi emeklileriyle ilgili kanunun Par
lamento döneminin nihayete ermesinden önce çı-
karıl'mamasını protesto amacıyle Tandoğan Mey
danımda 100 000 kişiyi topladı. 100 000 -ki
şiyi o topladı, başka binlıerce kişi top-
landıdar bak liHtiyoruz dediler demokratik 
'gösterilerde bulundular, taleplerde hulundular, 
istediler, istediler, istediler... İstediler ve istediler, 
ama bu sözler hiç kimsenin kulağına girmedi. Çün
kü o zamanın iktidarı açık ve seçik, taıihen belii 
ve 12 Mart Muhtırası ile yazdmış olduğu üzere 
bir tek sınıfın; (Halil Özyörü'k'ün, Demokrat Par-
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tinin kanununda yazılı olduğu üzere) kapitalist 
sınıfın esiri firâşı idi. Her şey ona, her şey ona... 
Hiç. bir şey başkasına... Gelir dilimlerinde en alt 
tabakaların gelirlerinin düştüğüne dair Devlet 
Planlama Teşkilatı araştırmaları hile kimseyi 
uyandırmaya kâfi gelmiyordu. Neye kâfi gelmi
yordu? Ne kadar ma-sivâdan müeeret yaşanı
yordu ve insanlar nasıl bir sınıfın esiri firâşı 
idi... 

Oralara gitmeye, hâtıraları tazelemeye lüzum 
yok, burada var; hepsini yazmışım, dile getirmi
şim. Daha geçen gün Bütçe Komisyonunda gayri-
vsâfi anillî hâsıladan 8 milyon orman köylüsünün 
•senede 1 000 lira pay aldığına dair resmî bir ra
por okundu mu, okunmadı mı? Pn sömürü düze
ni değil mi? Bu insanı insanlığından utandıra
cak. bir aşağılama değil mi? Bu Lir sınıfın kahre
dici sömürüsü değil mi? Bir ülkede 8 milyon in
sanı senede 1 000 lira ile yaşamak zorunda 'bı
rakan bir düzende suç işlemek nedir zannediyor
sunuz? İnsancılıktır bir yerde; bir yerde toplum
culuktur, bir yerde halkçılıktır. Bunlar komü
nist küfürü filân değildir. Resmî Devlet organ
larının tanzim ettiği rapor. Resmî demeye gerek 
yok; Parlamentonun en 'büyük komisyonu olan 
Bütçe ve Plan Komisyonunda daha evvelsi gün 
okundu; senede 1 000 lira... 

Şurada Adalet Partisinin sözcüsünün lâfları 
içinde, 10 liranın peşinde koşanlar 'bilmem ne; 
bu düpedüz parya edebiyatıdır diyor. 10 lira ol
sa çok iyi. ayda 300, senede 3 600 lira yapar. Oysa 
10 lira değil. Senede 1 000 lira, galiba günde 3 
lira yapar. Siz bugün Türkiye'deki insanları 3 
lira peşinde koşturuyorsunuz ve 25 yıldan' heri 
hu memleketin iktidarına sahipsiniz. Bunun lamı 
cimi yok. 25 yıldan ıberi aynı sakîm politikaları 
izi ey e izi ey e milleti çileden çıkardınız. 

Daha bugün ibir adamla görüşmek zorunda 
kaldım; Suadiyedeki arsası 16 milyonmuş. Güven 
Oarşısı sahibi imiş, 152 dükkânı varmış, Koç'un 
rahmetli hanımının cenazesine iştirak etme şere
fini ihraz etmiş. 

Düzeni, şu vaılıklarıyle şu gözünüzün bebeği
ne batan durumuyle görmeyeceksiniz, gösterme
meye çalışacaksınız; görenleri ve. gösterenleri ko
münist küfürü ile melûf addedeceksiniz, düzen 
değişikliği istemelerini, hele temel reformlar iste
yenleri, hele köklü değişimler isteyenleri, hele ye
ni halkçılık diyenleri, hele orta sol diyenleri fec

rim edeceksiniz... Şaşarım sizin aklınıza... Halk 
•bunları birer birer, yavaş ya^aş, anlaya ardaya 
bizi bugünlere getirdi, ama siz en son Bııııker'de 
savaşıyorsunuz. 

Şimdi fazla vaktinizi almadan bir de mese
leye başka açıdan bakmak istiyorum. Şurada 
çok güzel bir araştırma eseri elime geçti, gün
lerden beri içinden araya taraya birtakım esas
lara vardım. 

Kiımdir bu 141 ve 142 nci maddenin suçlu
ları? (Sözümün basında da söylediğim gibi, bü
yük bir çoğunlukla üniversite öğrencileri; bir
takım genç adamlar... Bunun özelliği, bunun 
önemi vardır; ceza hukuku açısından önemi 
vardır, sosyal açıdan önemi vardır, siyasal açı
dan önemi vardır; bir 'de o adamların içinde 
bulundukları o toplum kesitinin onlara verdiği 
veya vermediği olanaklar açısından Önemi var
dır. 

Şu araştırma 1968'den bu yana kapitalist, 
sosyalist, gelişmiş, az gelişmiş bütün ülke üni
versite gençliğinin önce muslihane yollarla son
ra şiddet kullanmak 'suretiyle toplumları ile 
karşı karşıya .geldiklerini tespit 'etmiş ve do
çentlik tezi olarak kabul edilmiş bir bilimsel 
eserdir. Türk üniversitesine doçent olacak bir 
'kişinin araştırmaları sonunda bulduğu bu ger
çeklere eğildiğimiz zaman, bütün dünyada han
gi ekonomik siyasete bağlı olursa olsun, hangi 
toplum yapısında olursa olsun genç insanların, 
özellikle üniversite öğrencilerinin bir müddet
ten beri muslihane yollarla veya şiddet yollu ile 
'kendi dertlerini, kendi seslerini içinde yaşadık
ları toplumun diğer 'katlarına, babalarına du
yurmak için çırpındıklarını ve bundan hiç bir 
ülkenin başını kaldıramadığını her yerde olu
şan bu olayların büyük bir kısmının böyle dokt
rin er bazı anlayışlara, inanışlara dayandığını 
ve bazı yerlerde de ; o doktriner inanışlara bağ
lı bazı ülkelerde de hürriyet ve insanlık haysi
yeti için uğraştıklarını çok bilimsel bir şekilde 
dile getirdiğini görüyorsunuz. 

Üniversite öğrencisinin önce kendisine ge
lişmiş ülkelerde geçim 'sağlayan, meslek ve 
mevki veren kurumlar olmaktan çıktığı bilin
cine vardığı ilk harekete sevk edici, i'ık itici, 
ilk dürtüeü olduğunu söylüyor bilimsel eser. 
Artık üniversite öğrencisi kendi babasının kur
duğu düzen içersinde işleyen üniversitenin ken-
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'dişine yetecek bilgileri verımeyen ibir 'kurum, 
kendisini diplomalı işsiz 'bırakacak bir kurum 
almaktan öteye hiç bir anlam taşımadığına ka
naat (getirmiş bulunuyor. Bütün dünya toplum
larında, hızla değişen teknolojik âlemin içimde 
bugün öğrendikleri ile yarın hiç bir şey yapa-
•mayaeak durum ve düzeyde kalacağını hisse-* 
'den genç insanın, çocuklarımızın buna karşı 
durmaya hakları olduğunu yazıyor İrilim kitabı. 

/Yine aynı ki tap; «Bunları bazı ülkelerde 
anlamayanlar bulunuyor. Bunları (komünistlik
le, Lenmiıstlikle, Mao'istlikle, Griıeveracılıkla 
suçlayan ülkeler 'bulunuyor. Vâ-hayfâ bu ülke
lere. Bunlar ko'mıünist, Gıraveracı, Maoist'den 
önce, haklı olarak her insan gibi o toplumun 
•'bir üyesi olduğumun, o toplumun bir varlığı ol
duğumun kabul (edilmemesinin isyancısıdır bun-
lar. Otuz yaşına kadar, .kirk yaşına kadar sü-< 
i'en eğitim süresi içinde toplumun hâkim katla
rının dışımda 'bırakıl! m iş, her türlü karar meka
nizma sın dan uzak, her türlü idare işlerinden 
ve sorumluluktan uzak bırakılmış, kendiH'erine 
ibir harçlık verilerek belli! 'birtakım 'kalıpları 
öğrenmeye mecbur edilmiş insanların böyle bir 
düzene ayak uydurmaları ve bu düzende ye
tişerek ileride hayatlarını kazanmaları, bir ko
numa sahip olma!arı mümkün olmadığı bilinci
dir ki, bunları ayağa kaldırıyor.» diyor. Bu bi
lim eseri böyle diyor. 

Şimdi, iyi hatırımda 'değil; çekilip çekilme
diğini bilmiyorum. Fransa'da >o zaman Millî 
Eğitim Bakanı olan Edgar Faure ne diyor aca^ 
Iha? Muhtemeldir ki, Fransa'da cumhurbaşkanı 
'olmasa, hile. 'başbakan olacak adamdır. Edgar 
Faure. 

«Hiç -kimse bu gençlerin öfkesini ve şidde
tini Maıoculukla, komünistlikle, suçlamaya kalk
masın. Bunlar <o gençlerin kendi toplumlarının 
ionlara layık gördüğü yaşam koşullarına önce 
ibir başkaldırı; onursal bir başkaldırıdır. Bu 
'başkaldırıda haklıdır. Bunun kökeninde insa
nın kendisi yatar. Bu üniversiteler, bu top
lum yapısı hu gençler için istikbal vadetmeyen 
kurumlar olmuştur. Bunlar bir reısmî gerçeği 
öğrenip, tutucu bir toplumun mütemadiyen sür
mesini isteyen bahalarının günahlarına katıl
mak istemeyen insanlardır. Yönetimimizi ve 
anlayışımızı yırtıcı bir gözden geçirmeye tabi 

tutmazsak, bir gün elimizdekilerin her birinin 
gençlere geçeceğini haklı olarak onların eline 
geçeceğini kabul etmek mecburiyetimde kalırız.» 
eliyor ve devam ederek, «Fransa'da 1958 se
nesi Mayıs ve Haziran olaylarında 600ı bin öğ
renci hiçbir sınıfla birleşerek veya 'sosyalist bir 
parti ile komünist bir örgütle birleşerek hare
ket etmedi.» diyor. Alfrted Kaıöstler, «Ekse
lans, durdurun bu cinayeti...» diye bağırdığı 
zaman, İçişleri Bakanının verdiği cevabı Ed
gar Faure hazin hazin hatırlatıyor; «Az kaldı 
sokaklar temizlenecektir.» diyor. 

Bizim ülkemizde, bırakın Fransa'yı, Rus
ya'yı, Polonya'yı, Amerika'yı vesaireyi, biraz 
evvel anlattığım manziar'alar karşısında hangi 
genç hangi sınıfla iştirak ederek komün ist ve 
Benin ihtilâli yapmaya kalktı'? Bumun öövaibı 
var mı?.. Var mı elinizde bir sınıfa mensup ve 
gerçekten komünistlerin, Marksistlerin güven
dikleri tek sınıf olan prioleteryaya mahsus bir 
dava dosyası? Yok. Araştırdım, öğrenci dışın
da bu hareketlerle ilgili bir tek dava ' dosyası 
var; o da, Eminönü vapuru Üle Marmara vapu
runun yakılması istinadı ile töhmet altında tu
tulanların hepsinin beraat ettiğine dair dosya. 
Diğerlerinin her birisi öğlencilere aittir. 

Arkadakiarım, üniversite öğrencilerinin af
fedil memesi ile karşı karşıyayız; atma üniversi
te öğrencilerinin ne olduğuna dair dünya lite
ratürlerini bir nebze olsun gözlerinizin önüne 
serdim. 

Şimdi, komünist, Marksist, Maoist, müm
kün; ama hiçbir sınıfla iştirak etmeksizin, 
yandaş olmaksızın, ne o sınıfın emrine girmek
sizin veya o sınıfı emrime almaksızın tek başı
na toplumsal düzene veya kendilerine biçilıen 
kaftana yerinde ve haklı olarak istikbal endi
şesi ile, insanlık haysiyeti ile baş kaldıran öğ
rencilere her memlekette yepyeni düzenler 'ge
tirerek imkânlar verilen bir dünyada yaşıyoruz. 
18 yaşın isçim yaşı olması zıorunluluğunu bütün 
ülkeler öğrenci hareketlerindem. Sonra kazandı. 
Buna Amerika ve Sovyet Rusya da dahil. 23 
yaşında mebus seçilme hakkını kazandı Öğren
ciler; yani gençler başka ülkelerde ancak bu 
hareketlerle... 

«Öğrenciler şiddete, muslihane yollardan 
kendilerini dinletemedikleri babalarına bir ifa
de tarzı olarak başvurdular.» diyor ilim eser-
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leri. «Liderleri bize aldırmıyorlardı, şiddete 
kalkmaktan fa aşka çare bulamadık; sırf sesimi
zi duyurmak için. Zaten bu kadarla durduk.» 
diyorlar. Hakikaten durdular; Fransa'da dur
du, Amerika'da durdu, Polonya'da dundu. Öğ
renci hareketleri yüzünden Polonya'da başba
kanlar değişti, hatırlamıyor musunuz? 

Öğrencileri mahkûm, etmek mümkündür; 
ama öğrencilerin hareketlerini mahkûm edecek 
ıkadar toplumu sağlıklı faulanlar, güveneeli fau-
(lanlar onların halklarını teslim etmeye igielita.ee, 
onarı saf dışı etme hakkını nereden alıyorlar? 
Hele onları affetmeye ısıra gelince, kendi bir1 

sürü biraz evvel arz ve izah etmeye çalıştığım 
çarpık, saikait politikalarıyla ülkeyi batma nok
tasına getirdikleri için işbaşından uzaklaşan
ların bunları affetmemeye ne hakları var? 

Ülkenin ihatana noktasına (getirildiği iddia 
edildi ibu memlekette. Bu sıfatı ihraz etmiş 
kişiler, € dönemde, biraz evvel anlattığım ko
şullarda, şartlarda ve etkiler altında, kendi 
yaşayacağı dünyasını düzenlemeye çalışan ve 
belki sesini duyaramadığı için şiddete başvu
ran; fakat 'hiçjbir sınıfla iştirak etmeksizin mü
cerret genç insanlar olarak ortaya çıkanların 
affına mani olmaya ne hakları var? Bunu böy
le alacaksınız. Yoksa, ıburada okuduğumuz gi
bi çalakalem komünist küfürü, 'bilmem sosyalist 
.edebiyatı, fakirlik bilmem neyi, sınıf yoktur, 
yolk kaynaşmışız, yo/k kütleyiz, kıvançta, ka
derde... Nerede ortağız biz biliyor musunuz? 
Bir yerde ortağız: Büyük, egemen, işbirlikçi, 
tekelci kapitalistlerin faize biçtikleri kaftan 
içinde yanyana, et ete ortağız, başka bir yer
de ortak değiliz. Öyleyiz faiz... 

Bizim Anayasamız o hükümleri beyhude 
mi koymuş? O hükümleri gereksiz mi sayıyor
sunuz? Emrediyor Devlete, kooperatifler ku
racaksın diye. Emrediyor Devlete, herkese: 
fırsat eşitliği yaratacaksın diye. Emrediyor 
Devlete, insanın kişiliğini geliştirici her türlü 
maniayı kaldıracaksın diye... 

Üniversite >o kadar hareket içinde, o kadar 
faaşkaldırı içinde kendi mensuplarına olsun ne 
yaptılar? Görevlerini yaptılar mı? Onun yanın
da, üniversitelerin dışındaki kurum'-ar görev
lerini yaptılar mı? 
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Bugün .bana., 1968'den bu yana Türkiye'de 
üniversite ve onun gençliği için alınmış bir iyi
leştirici ıtek karardan 'bahsedebilir misiniz? İs'af 
edilmiş bir öğrenci isteği gösterebilir misiniz? 
Onları o yurt sefaletlerinden, şundan bundan 
kurtardık mı? Onları hâlâ eski, klâisife fakrı r-
ci ilim öğrenme metotlarından uzaklaştı rabil-
dik ini? Onlara araştırma imkânları, onlara 
'bilimlerini geliştirme olanakları verdik mi? 
Biljim, kitapları ve siyaset adamları, «Bütün' 
bunları (onlar için fair 'başkaldırı iSefaefai ol
muştur.» diyor. 

Şimdi ıbıı adamlarıı niye aftan mahrum bı
rakmaya kalkıyorsunuz biliyor musunuz? As'-
lında gerçekten kabahatimizi, gerçekten onla
ra olan borcunuzu ödemediğiniz için böyle ya
pıyorsunuz ; ama tarih şunu 'gösterecektir, kri
minoloji de bunu gösterecektir: Bir toplum 
kemdi oğullarına, kendi çocuklarına bencil 
bir ihtirasla hiçbir şey vermeksizin onları '2'5 
yıl kendi tabileri hallinde ve âdeta esiki bijim-
leri öğrenmeye mahkûm keşişler gibi yaşatma 
'düzeni öngörmüşse onlardan, o çocuklardan her 
vakit bir 'başkaldırıya mâruz kalacaktır. 

Hapisler, tecziyeler hiçbir zaman 'toplum
ların durgunlaşmasına, tahaccür etmesine im
kân1 ve (olanak vermez. Toplumlar can'iıdiırlîar 
ve o toplumlar içindeki herkesin insan olmak
tan gelen haklan vardır. Herkes bu haklarını 
ister İstemez hor tazyike, her cefa re, her türlü 
hukuk 'Oyunlarıma, her türlü siyaset dalavere
lerine rağmen özgür olarak haysiyetle kuta
na çaktır ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
;b>;z 'böylesine ortam içinde hu etkenler altında 
bafaalannm günahımı çekmeye mahkûm edil
miş çocukları af dışı •bırakanlarla .kıyamete ka
dar bağdaşmayacağız, barışmayacağız ve onla
rın haklarını savunacağız. 

iSaygular sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı' 
Ctrupu aidin a Sayın Nihat Erim. 

Buyurunuz. 
KONTENJAN GK-UPU ADINA NİHAT 

EPJIAt (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

248 — 

http://igielita.ee


C. Senatosu B : 49 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılına ulaşmış ol
ması dolayısiyle biıT* af çıkarma fikrine itiraz 
edilemezdi. Ancak, kötü 'bir rastlantı oklu. Bu 
50 ııei yıldönümü aynı zamanda genel se'çi'ur-
lerle k arş ulaştı ve o inltilba hâsı'i oldu ki, 'siyasî 
ırakirpler af konusunu oy kazanma, gönül: ka
zanına yansında kullandılar ve bunun seçim
lerden aylarca önce 'başlamış olması da hapis
hanelerde yatan bahtsız vatandaşların sinir
leri •üzerinde, ruhları üzerinde elbette insan
lığa eza verecek 'bir etki. yaptı. 

Af o kadar insanlık duygularına bağlı bir 
şeydir ki; sözü ortaya atıldığı zaman onum kar
şısına çıkmak hakikaten imsamı güç durumda 
bırakır. Meselâ şimdi, Türkiye'de lüzumundan 
fazla sık af yapılıyor dâhi diyemiyoruz. Bu bir 
gerçek olmasına rağmen, 'diyemiyoruz. Çünkü 
antik fikir çok yol aldı, yürüdü. Binaenaley, bu
gün şu anıda iş bu safhaya geldikten sonra af 
lâzım mıydı, değil mıiydi, surasımıydı, değil miy
di (konusu çok arkada 'kaldır?. 

Büyük Millet Meclisinde taıltışrlnrakita olan;, 
«Affın kapsamı ne olmalı.» konusudur. Bura
da pek ele alınmadı. Senato Anayasa ve Ada
let Komisyonunda 'biran hukuk 'bakımından, 
Anayasa bakımından Parlamentonun sınırsız af 
yapmaya yetkisi var mıdır, yok mudur konusu 
üzerinde duruldu. Disiplin suçlarını affetme 
yetkisi var mıdır, yok mudur konusu üzerinde 
de duruldu; fakat oradaki tartışma sonunda 
bunlar bir kenara bırakıldı ve Komisyonda, 
Parlamentonun dilediği gibi, dilediği ölçüde, 
dilediği, sınırlarla disiplin suçları da dahil, af 
yapma yetkisi olduğuna mutabakat hâsıl oldu. 

Şu halde biz şimdi bir hukuk yetkisini tâyin 
etme durumunda değiliz. Bir siyasî takdir kul
lanma durumundayız. Dün Sayın Ahmet Yıl-
dız'm söylediği gibi, biz burada adalet icra et
miyoruz. Bir siyasî karar alacağız. Bu siyasî 
kararın dengesini bulurken aftan faydalanacak 
olan vatandaşların insanlık bakımından tatmin 
edilmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
genel menfaatlerini dengelemek durumundayız 
ve buradaki konuşmalar, tartışmalar dikkatle 
izlendiği zaman görülüyor ki; bu siyasî takdi
rin ölçüsü üzerinde münakaşa edilmektedir. 

Bir taraf diyor ki; affı 141, 142, 160 ncü 
maddelerle birlikte yaparsak iç barış sağlanır. 
Karşısında olanlar diyor ki; hayır, 141, 142, 146. 
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149 ilâhiri gibi maddeleri dâhil edersek aradığı
mız iç barış sağlanmaz, tam aksine bir netice 
olur; yaratacağı tepkiler dolayısiyle... Bunu tar
tışmaktayız. 

Sayın arkadaşlarını, bu kapsam sınırları tes
pit edilmeye çalışırken bu kürsüde söylenen söz
ler içinde, benim anlayışıma göre aykırı düşen 
görüşler de ortaya sürüldü. Meselâ, İsrarla, 141, 
142 fikir suçudur, fikir suçlanamaz. Batının hiç
bir ülkesinde böyle bir suç yoktur gibi iddialar 
oldu. Komisyonda da söyledim, elbette 141, 142 
de fikir var, ama 141 de fikir, bir cemiyet hali
ni almak suretiyle eylem başlıyor. 142 de «pro
paganda» deniyor. Propagandada bir amaç var
dır. devamlılık vardır, sürelilik vardır ve yo
ğunluk vardır. Komisyonda da söyledim; bir 
insan, ben komünistim, derse kimse onun yaka
sına yapışıp, mahkemeye verip mahkûm etmez, 
ama bunu bir amaç için süreli, yoğun bir halde 
bütün memleket sathında bir amaca vâsıl olmak 
için işlemeye başlarsa, artık, bunun da sadece 
bir fikirden ibaret olduğunu iddia etmek bence 
mümkün olmaz. (A. P. ve C. O. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Kaldı ki, bakın 141 nci maddenin birinci fık
rasını bir okuyalım, birlikte hatırlayalım : 

«Madde 141. — Sosyal bir sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye 
veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya 
memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal 
temel nizamlardan her hangi birini devirmeye 
matuf cemiyetleri her ne suretle nam altında 
olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya ku
ranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim» bu 
bir eylem «veya sevk ve idare edenler» eylem. 
«veya bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıl
dan onbeş yıla kadar cezalandırılırlar.» 

Şimdi. 142 nci maddede «cemiyet» yerine 
«propagandasını yapanlar» diyor. 

Hemen şunu ilâve edeyim : Bir insan, bir 
parti, partiler siyaseten böyle olan bir suçu da 
affını isteyebilirler; yani bu türlü bir eylem teş
kil eden suçun da affını isteyebilirler. Siyasî 
takdirlerini bu yolda kullanabilirler; bir siyasî 
takdir meselesi. Bunun karşısındaki bazı sena
törler, milletvekilleri ve partiler de siyasî tak
dirlerini, bu mahiyetteki suçların bugün affe
dilmesinin erken olduğunu söyleyebilirler. Bun-
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dan dolayı da bir tarafın öbür tarafı suçlamaya 
hakkı yoktur. 

Ben şahsen tercih ederdim ki, mademki Hü
kümet, (Sayın Adalet Bakanı da defaatle söy
ledi) düşünce özgürlüğünü yeniden düzenleyen 
bir kanun üzerinde çalışıyor, böyle bir kanunu 
getirecek ve bu kanunun hedefi 141 ve 142'mim 
müphem olduğu, açık olmadığı, bu yüzden bir
takım insanların mağdur edildiği iddia edilen 
hükümlerine açıklık getirecek; bu maddelerin 
suçlularının affını o zamana bıraksaydılar, bel
ki şimdi Parlamentoda bu çekişme, bu tartışma 
bu derece şiddetli cereyan etmezdi. (A. P. ve 
O. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi, bir yandan 141. 142 nci maddeleri af 
kapsamı dışında bırakırken, öbür taraftan 163 
ncü maddeyi de affın içine almayı biz anlayabil
miş değiliz. 141 ve 142 nasıl Devleti bazı hare
ketler 'karşısında koıramak için sevkeclilmişsıe, 
163Uie ıgeınıe mukabil istikametten bazı hareket
ler karşısında Devleti korumak için şevke dikmiş-
ıtiır. 

Şimdi, bu kürsüde iddia edildi; «Fikri.; yani 
Ü41, 142'deki cemiyet halinde teşkilâtlaııaın fik
ri, propaganda (hallinde iharekete 'geçen fikri kı
sıtlayan, suç sayan bir anlayış bugün İbiizim de 
mensubu olduğumuz batı topluluğu içinde, batılı 
devletler arasımda yoktur.» dendi. 

Beın diyorum ki, arkadaşlar, lüzumsuz yere 
devletimizi, mevzuatımızı suçlanma yal im. 

Şimdi, İkinci Dünya Harbine kadar hakika
ten. fikir özşgürlüğü sınırsız olarak kabul edilir
di demokratik memleketlerde. Benim o sırada, 
1936 ilâ 1939 arasında talebelik ettiğim. Fran
sa'da Paris'te bizim hocalarımız, «Özgünlüğe 
karşı olanlara, da özgürlük tanımak lâzımıdır. 
Özgürlük sınırsızdır. En aykırı düşünce dahi 
ortaya korumalı ki, doğru olan düşüncenin 
üstünlüğü meydana çıksın» diye (bize oku
turlardı, telkin ederlerdi. Fakat, İkinci Ci
han Savaşı insanlığa, milyonlarca insana o 
kadar büyük ısıtrıaplar, facialar, yıkıntılar getir
di iki., İkinci Oihan Savaşından sonra o batının 
ileri memleketlerinde yeni anayasalar yapıldığı 
zaman, '«düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırılmak 
isteyenlere özgürlük yoktur» fikri hâkim oldu. 

İşte, elidimde Alman Anayasası. Bu Ana yasa
nım bizim 14)1'e uyan 9 ncu (maddesi diyor ki, 
•«Anayasanın kurduğu demokratik hür düzene 

karşı olan cemiyetler yasaktır. (O. H. P. sıra
larından .'«Ötekini de okuyun» sesleri.) Öteki de 
var... 

18 nci amadesi: 18 nci maddesi de, demin işa
ret (ettiğim, fikri dile .getirmiştir. «Anayasamın 
tesis ettiği özgür, demokratik düzeni yıkmak is
teyenler bu Anayasada yazılı olan basın hürri
yeti, öğretmen ve öğrenme hürriyeti, toplamıma 
ve dernek kurma hürriyeti, muhabere .gizliliği, 
posta ve telekomünikasyon .gizliliği, iltica özgür
lüğü gilbi özgürlüklerden faydaiamamazlar.>> 

Avrupa İnsan Hakları .'Sözleşmesi, İkinci Oi
han Savaşından sonra demokratik prensiplere 
inannıış olan batılı devle tilerin bir araya 'gelenek 
kendi aralarımda, hukuk standardını tespit eıtmek 
için yaptıkları ve yürürlüğe koydukları bir söz
leşmedir. Bu sözleşme, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Bıeyannaıimesıinden farkladır. 
'Çünkü, Birleşmiş Milletlerde iç rejimleri .demok
ratik olmayan memleketlerde vardı. Onlar o ta
rihte, 1948'de sadece bir beyaınmame; 'beyan şek
linde bu hakları kaibul etmişlerdi, ama batılı de
mokrasiler bunu kendi analarında riayet edilmesi 
lâzım gelen hukuk esasları halline koymak iste
diler ve sözleşmeyi imza ettiler. Türkiye de bu 
sözleşmeye girdi, imza (etti, tasdik etti; o gün
den beri hem Avrupa Konseyi üyesiyiz, hem de 
Avrupa İnsan Hakları Teşkilâtında üyeyiz. Ba
kın bu sözleşmemin 17 nci imaddesi me diyoır; 

;«Bu isözleşme hükümlerimden hiçbiri ibir dev
lete, topluluğa veya ferde işbu sözleşmede ta
nıman. hak ve hürriyetlerim yok edilmesini veya 
mezkûr sözleşmede derpiş edildiğimden daha ge
niş ölçüde tahditlere tâbi tutulmasını istihdaf 
eden (bir faaliyete girişmeye veya harekette bu
lunmaya. matuf herhangi ibir hak sağladığı şek
linde tefsir olunamaz.»> 

Yine aynı sözleşmenin 10 ncu maddesinde; 
«Madde 10 her fert ifade ve izhar hakkıma 

maliktir.» Düşümce hürriyeti. «Bu hak içtihat 
hürriyetimi ve resmî makamlarım müdahalesi ve 
.memleket sınırları mevzumbahsolmaksızın haber 
veya fikir almak veya vermek serbestisini ihti
va eder. Bu madde devletlerin radyo, sinema 
veya televizyon işletmelerini bir müsaade reji
mine tabi kılmalarına mani değildir.» 

İkinci fıkra. : 
«•Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazam

mum edem bu hürriyetler demokratik bir toplu
lukta zarurî tedbirler mahiyetimde olarak millî 
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güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya âmme 
emniyetinin, nizami muhafazanın, suçun önlen-
m,esinin, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının 
şöhret veya haklarının korunması, 'gizli haber
lerin ifşasına mani olunması reva adalet kuv
vetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlan
ması için ancak ve kanunla muayyen merasime, 
şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi tu
tulabilir.» 

Şimdi, yine burada dendi ki, bizim Ceza Ka-
nuııumuzdaki bu hükme benzer hüküm hiçbir 
Batı demokrasisinde yoktur. 

Eğer bugün öğleden sonra d eğişti rmedilerse, 
Federal Almanya Ceza Kanununda buna ben
zer hüküm var. l>u Alman Ceza Kanunu İkinci 
Cihan Savaşından bu yana çok değişiklikler gö
rerek bugüne kadar geldi, bunun, için bu sabah 
bir defa daıha sordum, son durumunu tespit et
tim. Alman Ceza Kanununun 85 nei maddesi, 
«Anayasa düzenine aykırı davranışlarla cemi
yet kurulamayacağı ve Anayasa düzenine aykı
rı olduğu bir cemiyetin mahkeme kararı ile tes
pit edildikten sonra, '-bunun faaliyetine iştirak 
edenlere, hele sonradan bu faaliyete devam 
edenlere beş yıla kadar hapis cezası verilir.» 
diyor. Alman Anayasasının 85 nei maddesi... 

FİKRET GÜNDOcUN (İstanbul) — O ce
miyet iSayın profesör*. İkisi başka şey. 

KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT 
ERİM (Devamla) — Cemiyet... 141 de cemiyet
ten bahsediyor, değil mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Hayır 
efendim, yalnız birleşmeden bahsediyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin Sayın Gündoğan, lütfen efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT 
ERİM (Devamla) — Madde 88 de şu : Sayıyor 
yukarıdan aşağıya; «Anayasa aleyhine sabotaj» 
diyor. Fıkranın sonunda «... veya Anayasa 
prensiplerine karşı hareket etmiş olanlar...» Ar
tık cemiyet yok burada. «Anayasa prensiplerine 
karşı hareket etmiş olanlar 5 yıla kadar hapis 
cezaisi ile cezalandırılırlar.» 

Ayrıca şunu ilâve edeyim, Almanya'da bu 
maddeler tatbik edilmiştir. Bu maddelerin tat
biki ile* hapise girenler olmuştur. Almanya'da 
bu maddenin, Anayasanın 9 ucu maddesinin ve 
siyasî partiler hakkındaki 21 nei maddesinin 
tatbiki ile kapanan iki parti olmuştur. Ne o? 

Nazi Partisi, 1952 yılında mahkeme kararıyle 
kapatılmıştı]'. Alman Komünist Partisi 1956 
yılında maihkeme kararıyle kapatılmıştır. Alman 
Komünist Partisi İnsan Hakları Komisyonuna 
müracaat etmiştir, İnsan Hakları Komisyonu 
da bu müracaatı reddetmiş; Alman mahkemele
rinin kararını teyidetmiştir, ama AlmanyaYla 
ondan bu yana gelişmeler oldu. Almanya 1900' 
dan hu yana şimdi o zamanki hassasiyeti gös
termiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neden? 
KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT 

ERİM (Devamla) —• Neden? O günkü Alman
ya'da bir tehlike vardı; Doğu Almanya'nın Ba
tı Almanya'ya tevcih ettiği yıkıcı, karıştırıcı, 
fesat çıkarıcı tertipler... Bu tertipler karşısın
da kendisini koruyucu tedbirler almıştı. Bu ter
tipler zayıfladıkça, bu tertipler uzaklaştıkça o 
tedbirleri !de ortadan yavaş yavaş kaldırmakta
dır. 

Şimdi ben bütün arkadaşlarıma soracağım; 
ellerini vicdanlarına koysunlar. Bugünkü Tür
kiye'de bu tehlikeler kalktı mı ortadan?-

SABİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kalk
madı, devam ediyor... (A. P. ve C. G. P. sırala
rından «Kalkmadı, kalkmadı» sesleri) 

KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT 
ERİM: (Devamla) — Rüya mı gördük biz? 3 - 4 
sene evvel bir rüyadan mı geldik buraya? 
(A. P. ve 0. G. P. sıralarından «Bravo, bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

NİYA7Îİ UNSAL (Erzincan) — Düzen olma
dığı için geldik... 

BAŞKAN1 — Sayın Unsal, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Müdahale 
ederim, o tarafa da aynı şeyi söyleyin. 

BAŞKAN — O taraftan her hangi bir şey 
olmuyor; sadece alkış geliyor. O da haklarıdır. 
Ona müdahale edemem. 

KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT 
-ERİM ((Devamla) — Demek ki, sınırları zaru
retler koyduruyor. 

Fransa, İkinci Dünya Harbinden sonra böy
le bir sınır koymamıştır; eski minval üzere de
vam etmiştir. Ne zaman koymuştur? 1958'de 
Cezayir ve Vietnam harpleri <clolayısıyle Fran
sa'nın iç düzeni altüst olma tehlikesi gösterdiği 
zaman De Galille gelmiştir, Anayasasını değiş-
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tirmiştiı. Bugün I raksa Anayasasında üyle bir 
mıadde vardır ki ; U:, ncı madde, .Devlet reisi is
tediği zaman anayasayı bir tarafa iter ve bütün 
yetkileri eline alır. Niçin? O günkü Fransa bu 
zarureti duymuştur. 

Şimdi biz, Batıda vardı, Batıda yoktu, dü
şünce özgürlüğü smırlanırdı, smırlaıımazdı... 
Bugünkü TürkiyeVIe neyi kabul etmemiz lâzım
dır, ihangi noktaya kadar gitmemiz lâzımdır, 
ihangi sınıra kadar gitmemiz lâzımdır? Bunu 
araştıralım, arkadaşlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir arpa 
ıboyu gitmişiz 40 senedemberi Türkiye'de, bu 
maddeler olduğu için. 

'BAŞKAN — Sayın Öztürk, bu hareketinizin 
tüzüğe uymadığını ibiliyOiiısunuz tabiî. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Teşekkür 
ederim. 

KONTENJAN GRUBU ADINA NİHAT 
ERİM (Devamla) — Arkadaşlar, siyasî tarih, 
siyaset ilmi devletlerin iç ve dış güvenliği için 
jeopolitiği asla gözönünden ayırmamayı gerek
tirir. Türkiye eğer bağımsız olarak, eğer şu 
hürriyetleriyle ayakta kalmak istiyorsa jeopo
litiği daima gözönünde tutacaktır. Ne yapmış 
Atatürk, arkadaşlar? Sola hir duvar çekmiş, 
^ağa bir duvar çekmiş, bunun ortasında 
senbest siniz demiş. Bu serbestim de öte
sinde bu duvarları yıkalım. Yıkalım... So
ruyorum ben, sarih olarak; yani Türkiye'de 
bugün bir komünist partisinin kurulmasına, 
bir hilafetçi partinin kurulmasına, bir şeriat
çı partinin kurulmasına izin verilsin mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —. 57 nci 
madde mani sayın profesör... 

•BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin saym Gün doğan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ana
yasa mani, nasıl müdahale etmem... 

•BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından müdahaleler) 

M. ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın Başkan, 
orası da müdahale etmesin. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, iki saate ya
kın 'konuştunuz. Hatta, hazan müdahalemin 
icap ettiği yerlerde; yani hakareti tazaımmun 
eden ifadeler kullandığınız lıalde ne ben, ne de 
hiçbir kimse zatıâlinize müdahale etmediler. 
Beyefendi fikirlerini söylüyorlar, siz müdahale 

| ediyorsunuz. Sizin fikirleıinize kimse müdahale 
etmedi. Rica ederim efendim, müdahale etme
yin. 

Buyurunuz devam ediniz efendim. 

KONTENJAN GRUBU ADINA NİHAT 
ERİM (Devamla) — Arkadaşlar, yanlış anla
şılmasın... (C. H. P. sıralarından «Fikir özgür
lüğü» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
KONTENJAN GRUBU ADINA NİHAT 

ERİM (Devamla) — Ben, Türkiye'de bugün 
komünist partisi kurulmalıdır diyen arkadaşla
rımı suçlamam. Bir takdirdir; siyasî takdirdir. 
Ben ıbunu daha önemli bir yerde de söylemişim
dir. Ben 1949'da Başibakan yardımcısı iken o 
zamanki Türkiye Büyük Millet ıMeclisi kürsü
sünden; «Eğer komünizm bugün bir yabancı 
emperyalizmin âleti olarak karşımıza çıkmasa, 
fersüdclcşmiş bir fikirdir, zerre (kadar kıymeti 
yoktur, serbest bırakalım derim» diye söyledim, 

I ama İDUgün o durum değişti mi ? 

I Arkadaşlar, Finlandiya'dan aşağı doğru ge-
I 1in; iBaltık memleketleri, Polonya, Romanya, 

Bulgaristan... Yalnız Türkiye vardır bağımsız 
I ve hür. Yalnız Türkiye vardır, jeopolitik der

ken bunu kastediyorum; yalnız Türkiye var
dır hağımsız ve hür. (Bu saydığım memleketle
rin hürriyet hiçbirinde yoktur, bazılarındaki 
bağımsızlığın da ne ölçüde olduğunu hepiniz bi
lirsiniz. 

Tekrar ediyorum; katiyen suçlamıyorum, 
tam bir serbest tartışma havası içinde tartış
mak istiyorum. Onun için henim istirhamım, 
ölçülerimizi kullanırken, karar verirken evvelâ 
acele etmeyelim, çok düşünelim, serbestçe tartı
şalım, bütün unsurlarıyle ortaya çıktıktan son
ra 'durum, kararımız verelim. Bu günkü hürri
yetlerimizde kalırsak bir şey olmaz arkadaşlar. 

I (Biz 20 'küsur senedir Avrupa Konseyinin ve 
I İnsan Hakları Sözleşmesinin üyesiyiz. Ben ora

da komisyonda Türkiye adına üyelik de ettim. 
•Hiç. kimse 'bana 'bir gün sizin 141, 142 nci mad
deleriniz varmış, (bunlar ..bununla kabili teliftir 
demedi. Resmen, (Başbakan olduğum zaman da 
böyle bir müracaat karşısında kalmadım. 

Şunu hemen ilave edeyim; (ben bir sosyal de
mokratın sosyal demokrat fikirlerinden dolayı 

| 141 ve 142 ile hapse girebileceğine inanmıyo-
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ram, kabul etmiyorum. Böyle bir büküm var
sa sizinle beralber olacağım Fikret Gündoğan; 
şu andan itibaren, yarından itibaren mücadele
sine gireceğim. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hay 
bay... 

KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT 
ERİM (Devamla) — Hatırlarsınız arkadaşlar, 
ben Başbakanken, Anayasa tadilâtı yapılırken 
'Meclis 'kürsüsünde, «Anayasamız sosyal demok
rasiye açıktır» diye söyledim. Başbakan sıfa
tımla 'söyledim. Sosyal demokrasi başka şey. 
C. H. P.'si söylüyor, ben sosyal demokratım di
yor bugün, kimse ona bir şey söylemiyor. Sos
yal demokrasi olmayan bir demokrasi bugün 
Batı demokrasisi olamaz, ama, sınırları ayıra
lım. 

(Sosyal demokrasi maskesi altında, sosyal de
mokrasi kisvesi altında ben komünizmi kabul 
edemem. (A. P. ve C. G. P. (Sıralarından «Bravo» 
sesleri) Ona sahayı serbest bırakamam, bugün
kü Türkiye'de... Nazariyeci olarak belki o, ha
ini en 'kötü fikirde serbestçe söylesin iki, iyi fi-
feirin değeri anlaşılsın... Bu güzel -bir şey, na
zarî spekülasyon olarak hakikaten üzerinde du
rulacak bir şey; ama politikacı olarak, Devlet 
adamı olarak, Türkiye'nin kaderinde bir ölçü
de rolü olan insanlarız her birimiz. Buradan de
ğerlendiririm. (Hakisi, sınırı en ucuna kadar gö
türmek, bir fikir fantazisidir. 

Nitekim, Almanya'da yeni Anayasayı ya
pakken, Alman Anayasa profesörleri içinde de 
bu çok tartışılmış. Demin 'Söylediğim, en kötü 
fikir de senbestçfe söylensin ki, iyinin kıymeti 
anlaşılsın fikrini müdafaa edenler olmuş, ama 
sonunda şu gördüğünüz tahditOi, hür demokra
tik düzene karşı hiçbir eylem, hiçbir fikir, hiçbir 
teşkilât olamaz fikri getirilmiş, Geza Kanunu
na da müoyydesi konmuş. Onun için bu konuda
ki maruzatımı burada tamamlamış oluyorum. 
Şimdi ibaş'ka bar hususa geçeceğim. 

Dün Sayın Ahmet Yıldız, bugün de Esatoğlu 
takdir ve anlayışla dinlediğim konuşımasında iş
kence konusuna temas etti. 

Arkadaşlar, kimsenin meçhulü değildir ki, 
bir seneden fazla bir zamandır bu konu işleıı-
ımektedir. (Söylenmekte, yazılmakta, (kitaplar çı-
Ikarılmaikta, beyanat verilmekte... Ne olmuş? 
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12 Marttan sonraki dönemde Türk güvenlik ma
kamları, güvenlik kuvvetleri sanıklara, tutuk
lulara cebir ve şiddet kullanarak, işkence yapa
rak itiraflar almışlar ve mahkûmiyetler de bu 
sebepten .kısmen olmuş. 

Arkadaşlar, ben bunu bu resmî kürsülere 
getirilinceye kadar hep sabırla ve sükûtla kar
şıladım, ama. resmî kürsülere gelince bir nofeta-
yı açıklamam gerekiyor: 

10 Haziran 1971 günü Millî Birlik Grupu 
Başkanlığından bir yazı almışız, Başkanlığa. 
Şimdi, okuyacağım, bu yazıyı alınca da ilgili 
makamlara Başbakanlık bir emir verimiş, uyarıda 
bulunmuş, bilgi vermiş. 

«10 Haziran 1971. 
Gereği için İçişleri Bakanlığına ve MİT Müs

teşarlığına. 
Bilgi için ^Genelkurmay Sıkıyönetim Bürosu

na ve Ankara iSikıyöneti'm Komutanlığına. 
Konu : Gözaltında bulunanlar hakkında. 
Metin : Cumhuriyet '.Senatosu Millî Birlik 

Grupu Başkanlığından alınan 10 Haziran 1971 
gün ve 156 sayılı yazının bir örneği ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Güvenlik kuvvetleri mensupları tarafından 
cebir ve şiddet kullanılarak baskı ya.pıldığı yo
lundaki iddia calibi dikkat 'görülmüştür. Bu 
durumun önemle tahkiki ile gerekli tedbirlerin 
alınmasını ve sonucundan bilgi verilmesini rica 
ederim. 

Başbakan 
Nihat Erim» 

Komisyonda da söyledim .arkadaşlar1, böyle 
bir emri aldıktan sonra, bu emrin ramına iş ya
pacak olanların yahut işkence yapıldığını bilip-
te onun karşısında görevini yapmayacak olanla -
•ruı bu ömir o gün elini yakardı, bugün ide ya-
Ikar. Yolktur böyle bir şey... 

Yani, bu emri almış olanlardan bir tanesi bu
gün Genelkurmay Başkanımızdır. İçişleri Ba
kanlığı emniyet men'supları yerinde duruyor, 
ıMİT Müsteşarlığı teşkilâtı da yerinde duruyor. 
Hiç birisine ben bu isnadı konduramam, yakış-
t ıramam ve olmamıştır; ama alt kademelerde, 
îçok iddia ediyorlar, yoğun; iSayın Esatoğlu'da 
söyledi, alt kademelerde birşey olmuş mu? Be
nim zamanımda, yoğun bir şikâyet görmedim, bir 
iki müracaatı bu şekilde derhal yetkili ve sorum
lu (mercilere intikâl ettirdim. 
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Benden sonra giden sayın iki Başbakan ar
kadaşım, Sayın Melen ve Talû İra konuda açık
lama yaptılar ve yaptıkları tahkikat sonunda 
böyle bir şeye rastlamadıklarını söylediler. Ha
di onlar da bir muhit için, bir zümre için 12 
Martın ara rejiminin Başbakanları benim gibi, 
ama üç aydır şimdi iktidarda Cumhuriyet Halk 
Partisinin Başbakanı var. Halik Partisinin ve 
Millî Selâmet Partisinin ilgili bakanları var ve 
bugün Sayın Adalet Bakanı karşımızda oturu
yor; üç aydır bunu tahkik ledebilirlerdi. İç ba
rış mülâhazası bu tahkikattan hiç kimsieyi alıko
yamazdı. 

İşkence, insanlığa aykırı muamele o kadar 
jkötü bir şey ki, onu mutlak aramak, faillerini, 
sorumlularını ortaya çıkarmak üâzum. 

Az önce bir mecmua verdiler, Komisyonda 
konuştuğum zaman bunu görmendştim. Sayın 
İçişleri Bakanı Asiltürk'ün, bugünkü Hüküme
tin İçişleri Bakanının haftalık Hayat Dengisinin 
18 Nisan 1974 tarihli 17 sayılı nüshasında bir 
mülakatı var. O mülakat esnasında muhabir 
soruyor, «İşkenceler hakkında ibazı iddalar var
dı, neticesi ne oldu acaba?» 

Bakanın cevabı şu; «Bunu bir ihbar kabul 
•ederek harekete geçtik. Bu tip gayriinsanî 
hareket iddalarınm hiçbiri ciddî çıkmadı.» 
(A. P. ve C. G-. P. sıralarından alkışlar») 

«İddia edenler, ortaya çıkıpta olanları anla
tamadılar ve bunun usulsüz bir propaganda ol
duğu anlaşıldı.» (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bunu söyleyen bugünkü Hükümetin İçişleri 
Bakanı Sayın Asiltürk. 

Arkadaşlar, ben af kanununun öncüsü olan 
arkadaşlardan rica ediyorum. En ufak bir şüp
heleri varsa, bu iddiaları da af kapsamı dışın
da bıraktırsınlar bir önerge vererek. Çünkü, 
müesseseleri lekelemeyelim, müesseseleri zedele
meyelim. İki - üç kendini bilmez yapmışsa bunu, 
Türkiye'nin, sıkıyönetim teşkilâtına niçin bulaş
tıralım? Neler söyleniyor, neler yazılıyor görü
yorsunuz. Bulaştırmadık kimseyi bırakmadılar 
;iddia olarak. Bu noktayı da bu vesileyle bu şe
kilde açıklamış oldum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, İçtüzüğümüzün 
65 nci maddesine göre, kendisine söylemediği söz
ler lizai'e edildiğinden dolayı söz talep etmiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

t".) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
C. LI. P. Sayın sözcüsü Fikret Cündoğan ar

kadaşımızı dikkatle ve zabıtları da getirdikten 
sonra, ibretle dinlemiş bulunuyorum. 

1051 yılında Ceza Kanununun bazı madde
leri tadil edilirken bendeniz söz almışım. 

rtindi, yayın arkadaşımız bölük pörçük, mak
sadına yarayacak 3 - 4 cümleyle benim bugün 
.141 nci maddeden mahkum olanların aftan isti
fade ettirilmemesi hususundaki kararımla çeliş
kiye düştüğümü ifade ettiler. 

Simdi, zabııları bir de ben okuyayım ve bunu 
okuduktan sonra, büyük Fransız mütefekkiri 
Buffonun. bir sözüyle konuşmamı bitireceğim: 
fakat onu derhal söyleyeyim: «Üslubu beyan, 
ayniyle insandır» arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bu itibarla, bakınız ben ne demişim: 
«Burada affınıza sığınarak gayet kısaca arz 

edeceğim Marksizm, bugüne kadarki bildiğimiz 
mevzular. Hakikat olarak ilmen kabul ettiğimiz 
üzerinde öyle fikirler ortaya atmıştır ki, artık 
burada mevzu ve fikirler tam bir teşedelüd ve 
teşevvüş içine girmiş bulunmaktadır.» Devam 
ediyor: 

«İçtimaî müesseseden ilmî hakikatleri 
âdeta kavli bir hükümle bu kadar, kendi 
zaviyesinden görmeye başlandıktan sonra, 
artık herkes arasında, hatta bir kısım 
ilim adamları arasında dahi aynı terimler içeri
sinde başka başka maksatlar gizli bulmaktadır: 
yani kelimeler, adamına göre mana değiştirir ol
muştur. Nitekim demokrasi mevzuunda bugün 
Sovyetler, kendi nizamlarına demokrasi diyorlar. 
Halbuki bizde, bugünkü bilgilerimize göre, de
mokrasi nizamını onların anladığı manada gör
müyoruz; bilâkis, bu nizama biz diktatörlük di
yoruz.» Devam ediyor: 

«Maddenin bu yazılış tarzında dahi bir sos
yal sınıfın, diğer sosyal sınıflara tahakkümü 
mevzubahis olması halinde dahi, komünist tabi
ri ister kullanılsın, ister kullanılmasın, mevzu
bahis cemiyet bir komünist teşekküldür. 

Bu itibarladır ki, bininci kısımda geçen ta
hakküm kelimesinde cebir unsuru mündemiçtir. 
Bu tahakküm mefhumu, teşekkülün telakkisi ko
münizmden kativen avrılması mümkün olmavan 
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bir şey olduğuna göre, bizce ayrıca bir cebir un
suru ilâvesine burada lüzum yoktur,» (A.P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlar, ne cesaretle şu zabıtlar burada 
bulunduktan sonra bir arkadaşımız bunu böyle 
getirip, yüzde yüz tahrif edebilmektedir? Çok 
şayanı esef. 

Bakınız sonunu nasıl bağlamışını: 
«Bu sebeblerdeıı bendeniz maddenin ruhen 

değil; fakat şeklen tadiline imkan verecek ve 
belki maksadı tavzih edecek bir şekle konması
na taraftar olan arkadaşlarla beraberim ve her
halde komünist cereyanların dışında kalanları 
tecziye etmemek için..» Bugünde aynı fikirde
yim. «Fıkranın her türlü tereddütten uzak bir 
şekle ifrağını temenni ederek, söz'l erime son ve
riyorum arkadaşlar. (Alkışlar)» 

Şimdi arkadaşlar, böylesine ters bir yorum
da bulunabil inek için insanın yola çıkarken kav
li hükümlerle, ki, bu bir felsefi cereyandır, ev-
.vc.lâ hükmü verirsiniz, ondan sonra işi eleştirir 
yoruma geçersiniz; İlmî metot bunu reddeder. 
Ben Parlamentoya arkadaşımız gibi herhangi 
bir meslekten gelmedim. Ben, ilmî metotla uğ
raşmış ve bugün şerefli mevkiler işgal etmeleri!'-
den gurur duyduğum yüzlerce f:en^ yetiştirmiş 
•>-, hu metodu hâlâ da benimsemiş bir arkadaş'.--
m? olarak politikaya girdim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kırşehir Kanıı-
J.-ilııa oy verdin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Evet ver
dim Sayın. Atalay. 

BAŞKAN — Sayın Atalay müdahale etme
yin. Siz de cevap vermeyin Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) —Hayır , arz 
(deyim. Siyasî hayatında sorumluluk mevkiinde 
bo binan kişilerin külliyen hatadan münezceb 
Olduğunu iddia edebilecek bir insan var mı-
d,r? Hata insana hastır Sayın Atalay. Sizi biz 
Kurultayın Başkanlığına aday seçmiştik 19'i.' 
d>ı unutmayınız; ama şartlar değişti. Ehem m i-
? eti, yok, üzerinde durmuyorum; ama arkadaş
lar. müzakerelerin selâmeti için fikir dürüsti.i-
güne ihtiyaç vardır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Fikrî haysiyet, fikrî dürüstlük, hiç bir şeye 
tercih edilmemek lâzım gelir. Aksi takdirde an
mamak imkânı yoktur. Benim zabıtlarım mey
dandadır. O gün savunduğum fikirleri, bugün 
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ben yine savunmaya devam ediyorum. Eğ:r, 
yol kavşağında yolu ayrılanlar varsa, onu ben 
ve benim saflarımda değil, başka yerlerde ada
yınız arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bıa-
vo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Çağlayangil, Adalet Partisine yapılmış olan 
tarizler dolayısıyle söz talep ediyorlar. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAfi-

LAYANGİL (Bursa) --•- Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Hükümetin kuruluşundan sonra Parkım en-
t ;.ı bh- a£ teklifi geldi. Bu Lklif Millet M^\-
sinde görşüldü, karara bağlandı, Senatonuza in
tikal etti. Senatomuzda aynen veya t a dilen ala
cağı şekle göre kanunî mecrasını takip edecek. 

Burada müzakere yapıyoruz. Bu müzakereyi 
Senatoya yaraşır bir seviyede yapmaya gayret 
ediyoruz. Kısıtlamalardan uzak, her çevreye 
kendi fikirlerini müdafaa edebilecek her türlü 
imkânı bahşederek netice almaya çalışıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin iki sayın sözcü
sü konuştular. İki Sayın sözcüsü karşımıza iki 
ayrı Cumhuriyet Halk Partisi verir bir üslup 
ile konuştular. 

Muhterem arkadaşlar; af kanunları ekseri
ya iktidarlar tarafından iyi hesap edilerek, reak
siyonları, siyasî veçheleri hesaplanarak getiri
lirler. Hele toplumun intikal devrelerinde, içic
imde çalkantılar olduğu zamanlarda bu itina di
li a belirli hal alır. 

1961 seçimlerinden sonra, sayın sözcülerin 
mensup olduğu partilerin koalisyon veya tek 
parti iktidarı olarak iş başında bulunduğu de
virlerde birtakım af kanunları, Hükümet Baş
kanının, «ortam müsait değildir, bu yara bu 
dereceye kadar sarılabilir, üst tarafı zaman is
ter» gibi itinalı mülâhazalarla gelmiştir. Bizim. 
iktidarımız devrinde de, siyasî hakların iadesi 
dahil birtakım kanunlarda hal icaplarına göre 
gerekli tedbirler alınarak Hükümetlerin ve yet
kili adamların istişareleri neticesinde şekil ver
meye çalışıldı. 

Bugünkü iktidar karşımıza böyle bir tavırla 
çıkmadı. Bir Hükümet sorumluluğu altında bize 
bir tasarı ıgetirmedi. iktidar kanatları kendi gö
rüşlerine göre ayrı ayrı teklifler getirdiler; ama 
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burada sözcülerini dinlerken hayret .etmemek 
kabil değil. Sanki başka bir iktidar var da, o 
iktidarın getirdiği kanama karşı mütalâa serde-
der hali, tavrı içimdeydiler. Buyurdular ki, «Bi
zim, millete taahhüdümüz var, bunu yerine ge
tireceğiz.» 

Getirin, birader.. Taahhüt etmişsiniz, kanu-
mızu alırsınız, savunursunuz, getirirsiniz. Orada 
çoğunluğunuz vardı, kanununuz o hali almış, 
burada çoğunluğunuz yok; sizin millete yaptı
ğınız taahhüdü de bizim ödemeye mecburiyeti
miz yok. Biz de o kanuna kendi anlayışımıza 
göre bir şekil veririz; döner, prosedürünü takip 
eder, nihayetinde bir kati şekli alır. 

Fikir sucu muydu, değil miydi? Cebir, şid
det unsuru var .mıydı, yok muydu? Sınıfsız ce
miyetin manası neydi?... 'Bunun ıgibi öyle misal
ler serdettiler ki burada «Bilinçli» derken, bi
linçsizlik nişaneleri çıktı. «Sınıf fikri siyasî bir 
vakıadır» misalini, «Sınıf yoktur» manasına al
dılar. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette sınıf var
dır. Mesele, sınır, yoktur davası değil, sınıfları 
tokuşturmak va.r mıdır, yok mudur davasıdır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Ben huzurunuzu hiç işgal etmeyecektim; 
eğer Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü de 
bizim yaptığımız -gibi, «Bu kanunda bizim dü
şündüklerimiz budur» deyip, 'bize, muâkis dü
şüncelerini «Bizim de düşündüklerimiz budur» 
doyip gitselerdi, gerek Yüksek Heyetiniz, ge
rek kamuoyu tarafların düşünceleri arasındaki 
ahengi veya ahenksizliği, hangisinin daha ge-
cûvli veya tutarlı olduğunu elbette takdir eder
lerdi ; ama buraya gelindi, «Adalet Partisi af 
dışı bırakmaya' çalıştıklarının neden dolayı suç 
işlediklerinin hesabını verecek yerde, burada 
fikir suçlarını af dışı bırakmaya çalışıyor.» den
di. Bunlara ne lüzum var? Bu münakaşa ile ne
reye varırız? Ben de kendi üslûplarına ıvysam, 
«sHayır, siz teşvik ederek, suçlu kıldığınız ma
sumları kurtarmanın telâşı içindesiniz» desem, 
bir yere varır mıyız? (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Nereye varırız? 

Böyle bir münakaşa bizi nereye götürür? 
Yok, biz millet itibarını yitirmişiz de, onun ye
isi kahriyle bu hale gelmişiz... 

I Şunun Af Kanunuyle münasebeti ne? Sena
toyla Millet Meclisindeki mevcudu bu şekilde 
tefahür itiyadını t erke d em ey en partinin mev
cuduna galip, 10 haftada millet itibarını yitir-

I m iş bir partinin gelip de burada bu şekilde bir 
iddiaya kıyam etmesinin Af Kanunuyle ilgisi 

I nedir? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al-
j kışlar) 
I Biz de aynı üslûp ile mukabele ihtiyacını 

duyarsak, bu kanunu veya bu müzakereyi ne
reye götürürüz? 

Ben kendilerinden istirham ediyorum, bir 
Af Kanununu görüşüyoruz. Bununla ilgili in
sanlar vardır. Bırakınız edebiyatı. Tarihe hük-

j mü (bırakıyorlar, tarihin vereceği hükmü, ken
di hesaplarını verip, buradan şimdiden ilân edi
yorlar. Bırakın bunun hükmünü tarihe, o ver 
sin. Burada Af Kanununu görüşelim. Herkes 
kendini anlasın, karşısındakini teşhis, muhata
ba ve millete aittir. Hiç olmazsa milletin elin
den iyiyi, kötüyü tefrik etme hakkını almayın 

I da, bırakın hükmünü o versin. 
Cümleyi saygılarımla selâmlıyorum. (A. P. 

sıralarından alkışlar.) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Saym 'Gündoğan, bir dakikanızı 

j rica edeceğim. 
Hangi maksatla söz talebidiyorsunuz ? Sa

taşma dolayısiyle mı, yoksa ıgrup olarak, eksik 
bıraktığınız bir hususu sonradan hatırladınız. 
onu mu tamamlayacaksınız ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sizin Başkanlıktaki tecrübeniz \c şöh
retiniz malûm ve müsellemdir. Benim hangi 
maksatlarla söz almak istediğimi takdirden âciz 
değilsiniz. 

BAŞKAN — Şimdi, lâfı karıştırmayın, lâfı 
Başkanlığa, hakaret şekline de sokmayın, istir
ham ediyorum. Ben size İçtüzüğün ayrı ayrı 
maddeleri icabı söz verebilirim. Hangi madde-

' lere göre söz takb'cdiyoı sanız, söz verip vere
meyeceğimi ona göre arz edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de 
zatıâlinizden şerefle soruyorum. Benim hangi 
maddeye göre söz alma hakkım doğdu, acaba? 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

{ BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdaha
le etmeyin. Meselemizi biz karşılıklı lıallede-

j riz. 

256 — 



C. Senatosu B : 49 

Sayın Gündoğan, hangi maddeye göre söz 
istiyorsunuz, 'bana zikredin, ben de size İçtü
zük muvacehesinde söz vereyim. 

FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul) — Efen
dim, biraz evvel ben burada konuşma yaptım. 
Kendisinin vaktiyle zabıtlara, söylemediklerini 
kendisine izafe ettiğimi, binaenaleyh, Buffoıı 
fehvası gereğince «Lisanın ayniyle insandır» sö
zü münasebetiyle hiçbir şekilde söylemediğim 
sözlerle izafe edilmiş oldum. Halbuki, ben zapta 
istinat ettiğimi söylemiştim. Bu zaptı okumak 
için, bir. 

BAŞKAN — Yani, sataşma dolayısiyle söz 
talebediyorsunuz. 

FİKRET GÜXDOÖAX (İstanbul) — Evet, 
bu bir. 

İkincisi: Bir de Sayın Çağlayangil biraz ev
vel geldi kürsüye 'benim söylediklerime cevap
lar Amerdi ve birtakım sorular yöneltti ve bizim 
grupumuzu 'birtakım töhmetler altında bıraktı, 
bizim grupumuza sataştı, bizim grupumuzu kü
çük düşürücü beyanlarda bulundu. Oradan da 
'bize »bir hak doğdu. 

BAŞKAX — Şimdi, Sayın Gündoğan siz bi
rinci olarak, Sayın Çelikbaş'a zabıtları okuya
rak kendilerini âdeta kürsüye davet ettiniz. 
»Sayın Çelikbaş da zabıtla kürsüye çıktılar, zap
tı okuyarak, size herhangi bir tarizde bulunma
dan cevap verdiler. Yani, cevap hakkını Sa
yın Çelikbaş'a siz verdiniz. Sayın Çelikbaş da 
size cevap verdi. Başkanlık olarak burada bir 
sataşma olduğunu kabul etmiyorum. Bu yönden 
söz veremeyeceğim, bir. 

İkincisine gelince... 
FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul) — Sayın 

Başkan, 'bakınız neden vermek zorundasınız: 
ıSaym Çelikbaş benim burada kürsüde zabıttan 
okuduğum sözleri «Ben söylemedim» dediler. 
Söyleyip söylemediğini anlamamız için (arka
daşlarımız da ona tezahüratta bulundular) (be
nim bu zabıttan hangi sayfada, hangi sözleri 
söylediğimi, tahrifat yapmama imkân olmadı
ğını ispat etmek için isterseniz sizin vasıtanızla 
Umumî Heyete arz edeyim de bakalım. 

BAŞKAX" — G-öndeıun okuyayıım efendim. 
«FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş-

iar, bendeniz de, koralbizuıte mücadele .mevzuun
da tanı bir ittifak ka inde bulunan ınıuhterem 
heyetiniz arasından 'bir kısım arkadaşlar gibi, 
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komünizmle .mücadele ederken içtimaî adaletin 
tahakkuku yollunda çalışacak .diğer teşekkülle
rin veya fikir cereyanlarımın da te erim. fedaim e-
ıme.:i maksadiyle cebir unsurunun fıkrada mu
hafazası lehinde konuşmak üzere söz akmş bulu
nuyorum..» 

FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul) — Daha 
devam edin lefe-ndim, .devanı edin okumaya. 

BAŞKAX — Okuyunca tamamını okumak ge
rekiyor. 

«Şayet Hükümet tasarısının gerekçesinde ga
yet isabetle ve 20 nci Asrın ortasında içtimaî, 
iktisadî dokta inlerde tamı bir mutabakat göste
ren. ve 'hak".katin büyük ölçüde ifadesini bulan 
bir mucip sebep dermeyan ediilmiGim'iş olsaydı, 
belki cebir unsurunun mühafazaısı veya ailemi 
muhafazası keyfiyeti bu kadar derin ve uzun 
ımünakasalara mevzu teşkil etmıcyebilıii"di. Fil
hakika, Hükümetin eEİbalbı mucibesünde 'gayet va
zıh olarak geyfiyetin biç de Sayın Bingöl Mil
letvekili arkadaşımızın ifade etmiş olduğu şekil
de 'Olmadığı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Dcaımiyor ki, aynı fıkrada mevcut bir sosyal 
sınıfı cebir yolu ile kısmen veya tar.naıniıeıı orta
dan kaldırmaya veya meımteket içinde .müesses 
iktisadî ve sosyal nizamları cebren yok etmeye 
'matuf birleşmeler ibaresi ile istihdaf edilen ga-
yre, cebiıî vasıta olarak sayın sosyalist ve sair 
birleşmeleri teer'im eylemektedir. Maddenin bu
günkü halinde mevcut ibare dolayısiyle sosya
list ve müşahit mahiyetteki partilerin..» 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Oumhurbaşkanıne a 
'S. Ü.) — Müşabih olacak. 

BAŞKAX —• Müşabih midir? Müşahit yazıl
ım ş. 

«Müşabih mahiyetteki partilerin teşkiline hu
kuken imkân ımevcut değildir. 

Şimdi, Hükümet tasarısının da esbabı mu ci
hetinde bu kadar vazıh olarak belirtilmesine rağ
men ihtilâf nereden çıkmakta dır ? 

Burada affınıza sığınarak gayet kısaca arz 
•edeceğim. Marksizm, bugüne '.kadar ki bildiğimiz 
mevzular. Hakikat, olarak ilmıeıı kabul ettiğimiz 
mevzular üzerinde öyle fikirler ortaya atmıştır 
iki, artık burada mevzu ve fikirler tanı bir te-
şeddüd ve teşevvüş içine girmiş bulunmaktadır.» 

Buraları okudunuz zatı âliniz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bayır 

okumadı buraları. 
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F İ K R E T GÜNDOÖ AN (İsAanbul) — E v e t de
v a m buyurum 

PİAŞKAN — «Cmarks get i rdiği taralı felsefesi 
telâ.kklslyle içtimaî hadiseleri ha t ta insan şuuru
n u o k a d a r izafi'Yştirmişt'lr ki, b u g ü n nrarskeı-
laeın edebiyatında. bizim bildiğimiz hak ika t in 
yer i yoktur . Bizim bildiğimiz hakika t , inşadım, 
.muavven bir ımuhitten mütevelli t olan kmamuı 

ımur As mensurunAau su re r ıvv oırava 
•altığı b i r l ıakikatir . Bu ha.kikat onlara göre bur
juva hakikat id i r . Yi&S eeef, ihti lâf burada dır. 

İç t imaî müesseseler ilmî hak ika t le r i âdeta 
'kaviî bir Iıükürnlc bu kadar kendi zaviyesinden 
ig'örmoy: l/aşla di kta'n sonra, artı'k herkes arzsuı-
•da, h a t t a birikişim ikim :a damları arasında dahi 
laynı te : İmler i ler is inde başka Faska maksut la r 
iglztt budanmakta dm» 

F İ K R E T GÜNDOĞAN (İs tanbul) — E v e t . 

d>AŞKAN — Göı ölüyor; yani herhangi bir 
şey yok Sayın Güııdoğam 

F İ K R E T GÜNDOĞAN (Ftaubud) - D e v a m 
buyurun . 

Be lŞKAN — Şimdi elendim müsaade buyu
run Tüzüğümüze göre meseleyi babededm. 

Zatı âliniz sataşma dolayısıyla söz istediniz. 
Ben de sataşma olmadığı kana timi beyan ettim. 
•Siz direniyorsunuz. Yüksek Heyet ka ra r verir. 

F İ K R E T GÜNDOĞAN (İs tanbul) — Madem 
ki, o yola gldecelefelz.. 

BAŞKAN — O y.d. bu yol yosk efendim. Tü
züğümüz bunu göstedyor . başka bir yol güYumıl-
V O ] ' . „ 

F İ K R E T GÜNDOĞAN (İs tanbul) — Ardıvo-

nr.n 

B A Ş K A N Y.,m m,;;-. . muııaeasa etme vo.umı 
gsistermryor i uzugumuz. 

F İ K R E T GÜNDOÜAN (İs tanbul) — Ev. t : 
ama siz'n de bmı'm hakkıma, par lamento hak
kıma. 

F A S K A N — Tüzük IhAlema bir yetki vermiş. 
F İ K R E T GÜNDOĞAN (İs tanbul ; — Ne yet-

k i d vermY? 
B A Ş K A N — Takdir yetkim. Takd i r yetkimi 

kul landım ve sataşma yoktur dedim. Süz de var
dır dediniz. 

STERİ A T A F A Y (Kar.,; — Yardı r e l le t . 
Di renivorum demedi. 
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(O. H . P . sıra:]arından «Direnmiyor:» sesleri) . 
B A Ş K A N — Direnmiyor da ne yapıyor.? 
F İ K R E T GÜNDOĞAN (İs tanbul) — «Dire

niyorum» demedim .ki, nereden çıkardınız?. 
FALİAI FLAZEEDAĞEI (Elâzığ) — Otur

sun. Dtrenmlyorsn otursun yerine. 
F İ K R E T GÛNDOĞAN (Fstrubul) — G r u p 

adına ikinci defa süz i s imornm, söz verin bana, . 
B A Ş K A N — Grupumuz adına eksik bırak

t ığınız hususlar ı beyan e t m e k ; ama yeni bilr 
sa taşmaya yel a raeak şekilde konuşursanız sözii-
iiıü kesmek kaydiyle söz veriyorum. 

Bo vurun etenelim. 
C. K. P. G R F P F A D I N A F İ K R E T GFNDO

ÖAN (İstanbul) — :Saym Başkan, çok değerli 
a rkadaş la r ın ı ; 

O ok esefe şayandır ki, tamamiyîe resmî zabıt
lara dayanarak , bir vaki t le r hangi tü r lü düşün
cede olduklarını tespit ettiğimiz ve profesör rüt
besine.. (A. P, .sıralarından «Sataşıyor» sesleri) . 

BAŞKAN" — Eüt r sn müsaade buyurun . .Sayın 
G ü n d o ğ m , sataşmayı teoviz etmeyeceğimi daha 
önce boyan edim. İkinci ih tar ımda sözünüzü ke
m d i , ona göre ima ediyorum. 

C. î i . P. G B F P F A D I N A F İ K R E T GÜNDO-
AAX (EYvamhA — Sayın Faskan , siz benim sö
zümü kemi ey e elinizdeki düğme yüzünden mi 
kadiminiz? Yoksa.. 

B A Ş K A N — T ü z ü ğ e peke kadi r olduğum için 
kese: im. Tüzük dışında bir hareket yapmam, me
rak etmeydi. 

O. II. P. G R F P F ADİNA F İ K R E T GC'NDO-
! SAN a k v a m l a ) — Siz, Tüzük dışında hareke t 

yspmış Başkan olarak Anayasa -Mahkemesi ka-
I r :ely1 s 'müscsceis'n'z.. ( 0. H. P. s ı r a lannda ı ı 

B A Ş K A N — Sayra Gür doğan bir dakika.. . 
(A. P. m a k r r m d r m giFÜJ,tül.rr). 

ş Idöemde buyurun efendim, müs,aade hnyu-
! rıın. İmde i erim "nen meseleyi. siz müsaade buyu-

Sasnn Günd ığan , b i n şu anda Riyaset mev-
: kimdeyim, s lzbre m ü m k a ş a edemk du ıumda de-

i kaşka bir plâtformda her zaman hazırım. Aıra-
! y rsa Y A k l e m r i t •seli iri etti, ı İz Anayasa *Yah-
! kemesini rai traeii e t t ik; Onu öğreii î lm. (A. îk 
[ s ı raY.rorkm A Y r m » s s l n i a d m r a r ) (C. II. P. 
! s o s r r r a r k r a dddo tk sıra k a p a k Y r m a vnrmalam. 
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SIRRI AT ALAY (Kars) — Anayasanın di-" 
şıııdasın sen.. Anayasanın dışındasm şu anda. 
Anayasa Mahkemesi hakkında ıböylc 'konuşamaz
ısın, «özünü geri al. (A. P. ve C. H. P. sırala-
rınidan şldetli gürültüler). 

İBAŞİKAN — Müsaade 'buyurun efendim, mü
saade buyurun. Evet devanı edin efendini. 

FİKRET GÜsNDOĞAN (Devamla) — Ana
yasa.. '(A. P. ve C. II. P. Sina'larımdan şiddetli 
güıtilitüler). 

BAŞKAX — Lütfen gürültü çıkarmayın. 
Buyurun .efendim devamı edin. (C. II. P. sırala-
i'indan «Anayasa Miahke-mes'me bunu söyleye-
ımezsin) sesleri). 

ZİHNİ ıBETİL (Tokat) — Anayasa Mahke
mesi hakkında köyle söykrye'nıezsin. 

BAŞKAN" — Sizie söyleyip söylemeyeceğimi 
ayrı ibiıı* plâtformda söylerâm. (G. H. P. sırala-
rıııdaıı «söyleyeiinezsin» sesleri) Şimdi Riyaset-
toylim. 

GAHİT ORTAÇ (Bursa) — Söyler. 
BAŞKAN — i3Uisaa.de buyurun efendim. Bu

yurun Sayın Gümdoğan. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Haddinize 

düşmemiştir. Anayasa Mahkemesine dil uzata-
anazsın. •(•A. P. sıralarından, «Konuşturanayııı 
Sayın Başkan» sesleri). 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Kürsüyü 
terk ekmeniz lâzım. 

BAŞKAN — Lütfen gürültü etmeyin. Bu
yurun Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET ÖÜNDO
ĞAN (Devamla) —• Anayasa Mahkemesini de
ğ i l -

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasaya 
saygınız belli oluyor burada. 

€ . H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Anayasa Mahkemesini de
ğil, siz bir zamanlar Anayasayı da tanımadığı
nız lifindir ki, Türkiye tarihinde 12 Mnrt muh
tırasını yemiş bir Başkansınız. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ne biçim adam 
bu Sayın Başkan (A. P. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar ve şiddetli gürültüler) (C. 
M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 'Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Gündoğan, havayı elektriklendirmemeni
zi rica edeceğim. Bakın bütün hâdiselere sebep 
oluyorsunuz.. 
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i* SIRRI ATALAY (Kars) — Siz sebep olu
yorsunuz. 

BAŞKAN —• İstirham ediyorum, grupunuz 
' adına eksik bıraktığnuz hususları beyan edin, 

lütfen rica ediyorum. 
| SİRRİ ATALAY (Kars) — Başka hiçbir 

oturumda hava ekiktıikleumiyor. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Dc-vanıia) — Pıof. Fethi Çelikkaş'ın za-
j kıtlara geçmiş 'beyanlarını okuduktan sonra 

buraya gelip; «Böyle söylemedim..» elemesi ka
dar 'Türkiye'de it ab i î bir şey olamaz çünkü... 
(C. H. P. şualarından «Doğru» sesleri) Çok 
profesörler böyle yaptı Türkiye'de; 'kitapla ıı1-
ıi3, imlilerini ve bilimlerini inkâr etmek sure
tiyle imrarı hayat ettiler. Oııia şaşmam., •daral
mam da hattâ... 'Oysa, yarın hei hangi bir basın 
sayfasında benim zabıtlardan okuduğum bu 
sözler basın araçlarında yer alacak ve gerçek
ten sayın profesörün, 1951'de Ceza Kanununun 
bu maddesinde cebir unsurunun bulunmasını 
müdafaa mı ettiği, ret mi ektiği, ayan beyan bu
tun ülkenin gözleri önüne serilecektir. O za-

I man «Lisan ayniyle insandır.» 'büyük sözünü 
söyleyen Buffon; kendisi galiba •bildiğini ka-
dariyle insandan başka cani il arın âlimlerinden 
•biıİd di, o zaman gerçekten, niçin söylemiştir 
bu sözü belli olacaktır. 

Ondan başka, gelelim Çağlayangll'e... İnsan, 
Usan bir tarafa ama iki insan bir partide biiri 
Başkan, biri sözcü, yan yana gel emiyorlarsa, fi
kirleri düşünceleri birbirine uymuyorsa, bıi'-

J mm günâhı vebali bizim değildir.. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Mil

letvekili eri tezahürata iştirak ediyoılar efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen sayın İdareci üyeleri
miz dikkat etsinler. Bir ihbar vardır; sayın 
milletvekili arkadaşla! imiz tezahürata iştirak 
ediyorlar. Biliyorsunuz; ne Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri Millet Meclisinde tezahürata katı
labilir, ne de sayın milletvekili eı i Cumhuriyet 
Senatosunda katılırlar; sadece dinlerler. Bu
nun için, şayet yanlışlık olmuş ise, rica ediyo
rum sayın milletvekilleri 'arkadaşlarımdan, 
tezahürata iştirak etmesinler. 

Devam buyurunuz Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Bir parti ki, Başkanı ile söz
cüsü arasında; bırakınız fikrî irtibatı, fizik ir-
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t-i'bat bulunmazsa, dün burada sözcüsünün.. «Ka1-
lem esirdir» gereği, yazılı beyanlarını bugün 
eerhederse ve her yaptığını böyle.. 

BAŞKAN — 'Sayın Gündoğan, size sataşma 
dolayısiyle söz vermedim efendim, istirham ede
ceğim. İstirham -.edeceğim, sataşma yok, sataş
ma dolayısiyle size söz vermedim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — A,f Kanu
nu üzerinde konuşsun Sayın Başkan, af kanunu
nu görüşüyoruz. 

YÎĞ-ÎT KÖKER (Ankara) — Konuşsun, ko
nuşsun c ev ahım alır o. 

OSMAN SALİIIOĞLU (Sakarya) — «Fizik 
'irtibat» ne ti emek Sayın Başkan, nnu soran ön
ce. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir dakika mü
saade ediniz, lütfen müdahale etmeyiniz. 

Sayın Gündoğan, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) —Yani hiç değilse konuşmak, 
ne yaptıklarını, ne söyleyeceklerini har araya 
gelip ön'ceden kestiren bir parti görünümüne, 
o düzeye erişememdşlerse 'bunun kabahati ben
tle değil. 

Şimdi; ben değil, nefes tüketmeyeceğim, 
lütfen Adalet Partisi sözcüsünün dün bu kür
süden okuyarak bulunduğu beyanların topladı
ğı kâğıtlar bunlardır. Bunların içinde, «Bizim 
gözümüzde 'sınıf yoktur; imtiyazsız, sınıfsız, 
kaynaşmış kitleyiz biz.» diye söz var. Kendileri
ne 'bırakıyorum. Şimdi, bugün gelen grup baş
kanları «Ne demek sınıf yoktur, öyle şey mi 
olur? Yardır.» diye beyanda •bulunmuştur.. (A. 
P. sıralarından «Devam et, devam et» sesleri) 

BAŞKAN —• Lütfen müdaha'e etmeyiniz 
efendim, istirham edeceğim. 

Sayın Gündoğan, devam buyurunuz efen
dim. 

C. II. P. GRÜPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) —• Arkadaşlar, şimdi önce bi
rinci gerçeği tespit edelim: «Sınıf yoktur.» den
di burada, «Sınıf mücadelesi istemiyoruz.» den
di. 

.Bakınız sevgili arkadaşlarım, size benden bir 
nevi arkadaşlık hediyesi olsun: Sınıfın bulun
duğu yerde mücadele zoımnludur, çünkü sınır
dan mücadele doğurmuştur. Sınıfların anası 
mücadeledir. Eğer, 'bu dünyada şimdiye kadar, 
üretim araçlarına sahip olanlara «Sermayeci 

«ıınfı» diyorlarsa, o üretim araçlarına sahip 
olanların işletmelerinde, fabrikalarında, atöl
yelerinde, (izinlerinde kol güçlerini, kafa güç
lerini bedeli karşılığında, ücreti karşılığında sa
tanlar çalışıyor ve sosyal bir faaliyet sonucu 
üretimde, bulunuyorlarsa, bunlara da işçi sı
nıfı id enir. Bunların menfaatleri, sırf bu istih
sal faaliyetd ve bu istihsal faaliyetini doğru
dan üretim araçlarının sahabeti dolayısiyle 
zıttır. Zıt olduğu içindir ki, aralarındaki 'mü
cadele... 

iSIKRI TURANLI (Adıyaman) — 'Sayın Baş. 
kan, afla ne ilgisi var bunların 1. 

pAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, fi
kirle ilini söylüyorlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aıa-
laınndakfi mücadele zorunludur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yanlış olur, 
o yanlış olur!... 

BAŞKAN •—• Yanlış olabilir, doğru olabilir; 
müsaade buyurunuz fikirlerini söylüyorlar efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 
bütün dünyada bugüne kadar olagelmiş tarihî 
olayların; ekonomik, sosyo - ekon'omDk olayların 
tarihsel felsefe açısından bakan heıkeJln gözün
de görünen manzarası budur. Kapitalistler de, 
sosyalistler de ve onların her 'bir türü de dün
yada bellibaşlı iki tane sosyal sınıfın, üretim
den iubât eden, ne.beân eden, kaynayan, kay
nak alan üretim araçları sahipliğinden ve ona 
sahip olmamaktan; birinin sermayeci', diğerinin 
•emekçi oluşundan oluşan (böyle bir t o p n m ya
pısı vardır ve bu toplum yapısı içinde bu iki 
tür insanın birbirleriyle çıkarları çelişik ol
duğu için, aralarındaki mücaadele doğaldır, ilâ
hîdir, 'tanrısaldır, hukuksaldır, anayasaldır.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasal 
değildir!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

ÜMER UCUZAL (Eskişehir) — Yanlış, yan
ın ş konuşuyor Başkan. 

BAŞKAN — Yanlış söylüyorsa zapta giri
yor, neden müdahale ediyorsunuz! 

FİKRET GÜNDOĞAN ((Devamla) — İçi
nizde Halil Tunç ismiyle •anılan bir küşi, Tür
kiye'de yüzbinlerce .işçinin üyesi bulunduğu 
büyük bir Konfederasyonun Başkanı olarak iş-
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çî sınıfı mücadelesini yürüten ve 'belki mü
cadele ettiği içini sezin gözünüzde «Falan filân» 
olan ıbir adam 'bulunuyor... (A. P. sıra!] anından 
gürültüler) 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — 
«Falan filân» ne biçim kelime, o ne demek olu
yor'? 

SALİM; H A Z E R D A . Ğ L I (Elâzığ) — Halil 
Tunç'u ne karıştırıyorsun, bu seninki gammaz
lık oluyor yani... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yani 
komünist bulunuyor... (A. P. sıralarından gü-
rültüı'er)1 

Bu mücadeleyi... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, istiıhanı edi

yorum, hu son istirhamumdır, haşjkalaırma ha
kareti tazamlmun eden sözler sarf etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, kesin artık sözünü efenıdinı. ıAf Kanunu 
teklifi İle ilgili olarak ne söy ley eıc ekse söyle
tsin ; .burada herkese yalan sözlerle iftira etme
ye hakkii var mıdır? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —Sınıf
lar.... 

(A. P. sıralarından «Bu sözleılin afla ıı'e alâ
kası var, ne alâkası var?» sesleri.) 

BAŞKAN" — Müsaade buyurunuz efendim, 
aııüsaade buyurunuz, iki ihtarda bulundum... 

'ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — E, kesin ar
tık sözlerini Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, mü
dahale etmeyiniz rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İftira yap
maya hakkı var mı ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sınıf
sal çatışmaların -olasılığı, olağanlığı ve doğallı
ğı teşahhus etsin diye size bunu söyledim; ama 
sizin bugün elinizdeki kanunlar, grevllar, lo
kavtlar, giderek işçi sınıfının siyasal, mücade
lesini legal gören mevzular, sınıf mücadelesinin 
varlığını ve var olacağını, kimsenin ibranı ön-
leyemcyeeeğCni, ancak bu mücadelenin Türki
ye'de demokratik düzen içinde 'olabileceğini ka-
hul etmeye mecburiyetimiz vardır; Başkaııinu-
za ela söyleyin, kendiniz de öğrenin ve böyle 
gelin. (A. P. 'sıralarında «Bu sözlerin afla ne 
ilgisi var» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN —- Lütfen efendim, lütfen... Mü
dahale etmeyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bura
da konuşmaların arasımda, «Dünyanın hiçbir ül
kesinde, fikri; salt fikri t ecrim eden ceza ka
nunu yoktur.,» dediğim zaman, bir gerçeğü ifa
de ettim, ona cevap verenler' loldu. Eğer 'Sayın 
Başkan müsaade 'ederseniz, sizin sataşmanıza 
mâruz kalmak istemiyorum, başkalarının değil. 
Çünkü, sizin sataşmalarınız h'eııi rencide edi
yor şahsan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim; Sayın Gündoğan, lütfen bana söylemek 
hakkını haiU değilsiniz rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Skri 
de üyeden sayıyorum. 

BAŞKAN — Ne sayıyorsunuz, affedersiniz 
anlayamadım?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Üye
den... 

BAŞKAN — Efendim?. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Üye

den sayıyorum. 
BAŞKAN — Üyeden sayıyorsunuz... Üye

yim; üye olm'akla şeref duyarım, yalnız şu an
da Başkanım, sıfatım, değişiktir ona göre hita-
Ib etmek mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde 
Tüzüğe göre.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Hak
kın yek 'böyle konuşmaya hakkın yok. 

ORHAN KOR (İzmir) — Kes seslini kes, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyi
niz, zaten kestim efendim, sizler müdahale et
meyiniz lütfen. Hep beralber mi idare edeceğiz, 
yoksa ben mi idare edeceğim, efendim? 

FİKFET GÜNDOĞAN (Devamla) — Birbi
rinizi idare edeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın OürJdoğan, sözümüzü 
kesmiş bulunuyorum. 

(Hatibin konuşması Başkan tarafından ke
sildi) 

Bir önerge var, takdim ediyorum. (A.. P. sı
ralarından alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) Ne oklu 
Sayın Başkan? Sözümü kesme, hakkınız nere
den geldi?... 
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BAŞKAN — Sadede iki defa davet ettim, 
üçüncü defada sözünüzü kestim. Sadede gelme
diniz, Tüzüğe göre sözünüzü kestim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan buradan beni... 

BAŞKAN — Kestim sözünüzü efendim. Lüt
fen takriri okuyunuz. 

-SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
sözünü kesemezsiniz, usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Takriri dinleyin hallederiz. 
Okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Af kanunu hiçbir kısıtlama yapılmadan mü

zakere edilmektedir. Ancak, söz isteyen arka
daşlarımızın çokluğu ve zamanın darlığı dikka
te alınarak çalışmalarımıza 19,00da ara verilip, 
20-24 arasında tekrar toplanılması ve yarın 
-saat 11,00'den itibaren müzakerelere devam 
olunma.si.ni arz ve teklif ederiz. 
Kontenjan Grupu Bşk. Van 

Nihat Erim Ferid Melen 
A. P. Grupu Bşk. 

İhsan Şaibri Çağlayangil 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, burada iki alternatif var. Birisi 
gece toplanmak, diğeri yarın toplanmak; ikisi
ni tefrik etmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Zaten ayrı ayrı 
oya arz edeceğim. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Takririn aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sözü

mü bitirmeden buradan gitmem Sayın Başkan. 
Onun için lütfedin, bir cümle ile ben sözümü 
bitireceğim; zaten o kadar kaldı. 

BAŞKAN — Ben sözünüzü kestim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Git

mem efendim. 
BAŞKAN — Gitmezseniz, giderecek vasıtam 

va r. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ona 
razı olurum, o şereftir. Hele sizin sözünüzle git
meyi büyük, fena bir zül addederim. 

BAŞKAN — Bu sözü Tüzüğe aykırı olduğu
nu bilerek mi sövlüvorsunuz? 

'FİKRET GÜNDOĞAN" (Devamla) — Ha
yır; yaptığınız harekete karşı meşru müdafaa 
halindeyim. 

BAŞKAN — Soruma cevap verin, bilerek 
mi söylüyorsunuz 1 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Zul
mediyorsunuz buradaki üyelere... 

BAŞKAN — Zulüm değil, Tüzüğü tatbik 
ediyorum. Açın okuyun; iki defa sadede davet 
edildiği takdirde sadede gelmeyen üyenin sö
zünü başkan keser. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —Hayır; 
siz benim sadede gelmediğimden değil, grupu-
nuza yaranmak ve kanunsuz hareketi itiyat et
tiğiniz için bunu yapıyorsunuz. Buradan git
meyeceğim, bana söz vermezseniz. Buradan git
mem bir türlü. Sözümü bitireceğim. Sataşma 
varsa.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun; sataşıyorsunuz... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN" — Ben size o kayıtla söz verdim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 

ben de o kayda konuşuyorum. Bitireceğim sö
zümü. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyoruim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Halledelim birini, sonra diğerine geçelim. 

>Saym Gün doğan, sözünüzü kestim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 

efendim, bitireceğim, efendim. Benim söz hak
kım var. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim, cebren söz 
almak durumunda değilsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Cebre
den sizsiniz. Anayasanın 76 ncı maddesi bana 
burada söz söyleme hakkını bahşediyor, sen ke
semezsin. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Kimse benim sözümü kesemez. Eğer ben is
tersem sözümü keserim, o da benimi görevim ol
duğu için. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ben size,ka
yıtla söz verdim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aynı 
kayıtla konuşuyorum. Takdiriniz yanlış. 

BAŞKAN — Kayıtla konuşmanızı rica et
tim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir 
cümle ile bitireceğim. 

BAŞKAN — Takriri halletmek zorunda ol
duğum için sizin bir cümle ile sözünü bitirme
nize müsaade ediyorum. Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ye siz 
Başkan ve siz Adalet Partisi mensupları, maa
lesef halkın itibarını yitirmenin kahrı ve yes'i 
içinde... 

BAŞKAN — Sataşmayacağım diyorsunuz, 
ısata.şıyorsunuz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sataşma 
'değil mi bu? 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ko
nuşmasına müsaade etsinler efendim, cevap ve
riyor. 

BAŞKAN — Sayın Arakan, ben o tarafa da, 
size de müdahalelere de cevap veriyorum. İstir
ham ediyorum, hep beraber idare etmeyelim. 
Halleclemeyeceğimk meselemiz yoktur, Tüzüğü
müze göre. 

(Buyurun ef endim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kahır 

ve yeis içindesiniz,. «Suçluların telaşı içindesi
niz»' sözünün tam orta sın d asınız. Sizi hakikaten 
Milletin takdirine terk ediyorum. 

İSaygdar sunarım. (C. H. P. ve Millî Birdik 
Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde buyurun 
Sayın. Cebe. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Çok muhte
rem senatörler; 

iDün saat lö,0!0,'t,en itibaren ve bugün de yi
ne saat 15,00't'en itibaren 'kesif .bir çalışma içi
ne gi:en ve büyük ağırlığı olan böyle bir konu 
süzerinde gittikçe elektrikli bir havaya bürünen 
(Senato bünyesinde 'Türkiye'yi ilgilendiren bu 
nıes'eieyi gece yarısına 'kadar müzakere konusu 
olarak devam ettirmek hatalıdır. Kaldı ki, (Sa
yın Nihat Erim ve arkadaşları tarafından veri
len takrirde, !bir taraftan müddet bir saatle ke
siliyor, saa't 20,0'ö'de tekrar müzakereye başla
nıyor, ertesi gün de saat 11,00'de yeni bir mü
zakere girişimi tavsiye ediliyor. 

Bu kadar önemli bir konuyu üç saatlik -bir 
gece devresi içinde hitama erdirmek veyahut 
müddeti kısaltmak tahmin ediyorum ki bu ge
ceki müzakereler sırasında oldukça yorgun 
düşmüş olan Cumhuriyet Senatosu üyelerini 
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yeni bir münakaşa., yeni bir çatışma durumuna 
getirmek için vesile teşkil edecektir. 

Bu .müzakereleri saat 19,'OOda hitama erdi
relim ve yarın saat ı0,O0'dan itibaren müzake
relere devam'imkânını bulalmıı., Yani bu mesele
nin bir anda halledilmesi lâzım geldiğine dair 
kesin bir kanaatin mevcut olduğu düşüncesin
de değilim. 

ADNAN KARAKÜOÜK (Kahraman Maraş) 
—* Bekl'eyenler var. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Sayın sena
törle]', vatandaşlar dünden itibaren 'bu affı 
'beklemiyorlar ki, aylardır 'bekliyor, helki de 
senelerden beri 'bekliyor. Bir -gün geeikmesinde 
l>en, ne mâna mütalâa ediliyor diye düşünceye 
'kendimi daldırıyorum. Binaenaleyh, yarın saat 
l'ü'jCOda ibu mesele ele alınsın, isterse pazar gü
nü de devam etsin. Bunda 'aceleye gitmeye lü
zum yok. En kısa zamanda İSenato çıkaracak
tır diye de 'bizi zorlayan -bir faktör de yok. 

Saygılar sunarım efendim. 

İHSAN iSABRİ OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Lehinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Çağlayangi'l. 

İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Müzakere ettiğimiz konunun •ehemnıiy etini 
takdir ediyorum. Yalnız, ibu (konuda siyasî par
tilerin görüşleri, Mecliste cereyan eden müza-
İrerelerden 'beri belirmiştir, jller tarafın hangi 

•meselede ne düşündüğü, nasıl hareket edeceği 
aşağı yukarı ortadadır. Biz 'henüz kanun tekli
finin tümü üzerindeki nıüza'kercdeyiz. 18 - 1:9 
arkadaşımız söz almış, maddelere g'eçeeeğlz, 
maddelerde Komisyonun, 'tekliflerine, karşı tek
lifler gelebilir. Önümüzde 1 Mayıs var, tatil, ar
kadan 2 Mayıs'ta (bütçe görüşmeleri var; o za
mana kadar da bu kanıma bir şekil Vermek mec
buriyetindeyiz. Yarın saat 10,0'u'da başlayalım*, 
öyle 'devam edelim... Bunların hepsi ağırlık' 
olan mütalâalar; yalnız, 'bugüne kadar bu ka
dar uzun saatlerde daha 4 ihaıtip 'konuştu, bu 
tempo ile gldersclv, arz ettiğim önümüzde yap
mamız gereken işleri 'de bitireceğimizi zannet
miyoruz. O itibarla takdir sizindir. Biz böyle 
.bir teıklifte bulunduk yüksek (oylarınızla mesele 
hallolacaktı r, sa ygılarımı «unarım. 
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•BAŞKAN — Sayın Tunçkanat da bir tak- | 
rir vermiştir. yarm saat 1'OyCO'da toplanılması 
iein; 'ancak, bu 'birinci (takrir d alı a aykırı oldu
ğu cüretle birinci takririn birinci 'bölümünü >oy-
Uayacağım. 

jBurada /19,(X)'da ara yerilip 20,00'de baba
nı] ması isteniyor. 20,30 olsa nasıl odur efendim? 
(«30,30» sesleri) 

120,30'da tekrar 'toplanmak üzere takririn bu 
ikis.rn.ini oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul eden
ler... 

ŞEREF KAYALAR (Bııraa) Müsaade eder 
misiniz ıSaym Başkan? 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim 'efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendini, 

ben 'oylamadan evvel söz istemiştim, dikkat et
mediniz. 

BAŞKAN — Oylamaya .geçtim 'efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendini, 

bendeniz 'Sayın Tunçkanat'ın takririnin lehinde 

SIRRI A T ALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi bakılanda efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 58 

nci maddesine göre İçtüzüğün uygulanması sı
rasında Sayın Gündoğan'ın konuşmasını içtü
züğün 62 ye 63 ncü maddelerine aykırı olanak 
'Sözünü kestiğiniz için, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri; 
Daha öne'eki Birlerimde, yani lara yerilme

den önceki.. 
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.ifadeyi kelâm etmek istiyorum,.. («Tunç,kanat' 
m takriri oylansın» sesleri...) 

(BAŞKAN — Birinci takrir aykırı efendim, 
öbürü daha normaldir. Onu rica ediyorum oyla
rınızla halledersiniz. 

Saat 20,30'da tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara yerilmesi hususunu oylarınıza arz •edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. Takririn 
bu kısmı kabul 'edilmiştir. 

Yarın saat ll,€Crde toplanılması hususunu 
'•oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... («Sa
at 10,00'da toplanılsın» sesleri..) Efendini, bu 
takrirde saat 1.1,'C'O. Kabul etmeyenler... 'Takrir 
'kabul edilmiştir. 

ISaat 20,30'da tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara yeriyorum. 

Kapamanla Saiaitli : 19,15 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir hususu arz 
ledeyim, ben Sayın Gündoğan'ın, sözünü 63 n/cü 
maddeye göre değil, 62 uci ımadclıeye göne 'kes
tim, ona göre arz 'edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arz edece
ğim Sayın Başkan. Yerlimden de söylediim, ilâ 
maddeyi de şimdi; yanti 62 ııcii maddeyi de, 63 
ncü maddeyi de açıklayacağım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bu mevzu lıallonulmadı mı? Bu mevzu konuşul
du, rayına girdi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir şey mi 
söylediniz ? * 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvelâli Mehmet Ünalıdı. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cuimhoı,,'bajkanlığıııca S. Ü.) 

BAŞKAN — 49 neu Birleşimin ikinci oturumunu acıyorum. Müzakerelere devam ediyoruz. 
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BAŞKAN — Müsaade !edin efendim, ..bir t'ait-
bükatı tescdl için Söz halkkrm kullanıyorlar. Bu
yurun lefendim. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Sayın Gün-
doğan konuştuğu sırada Sayın Başkan sözlerini 
belli bir yerde .kestiler. Hanıgi nedenle kesileliğıl-
ni açıkça ifade letmsemelieriıııe nağmen, iki kez 
sadede davet iettiklemnii ifade ettiler. Bir üyeniin 
sözünün kesilmesi CumhuriyeJt Senatosu. İçtüzü
ğüne göne iki şekilde 'ameak mümkündür. 

Biri, içtüzüğün 62 udi maddesi, diğve:li İçtü
züğün 63 ııcü ınnaddiesidir. İçtüzüğün 62 ncii «rad
desine uygun olarak bir üyenin sözünün kesilie-
bilmesi için; maddeyi (izin vıerirsierJiz okuyayım; 

«Genel Kurulda söz kesimıeik, şahsiyatla uğ
raşmak ve düzeni bozacalk göstıerilerele bulun
mak yasaktır.» 

Buna ait tatbiki genelken bir müeyyideyi İç
tüzüğümüz öngörmemektedir. 

«Söz söyleyen üyenin sözü, bu Tüzüğe uy-
iması ve sadede gelmesi için, ancak Başkan ta
rafından 'kesilebilir.» Bu genel 'kuraldır. Bir 
üyenin siözünün ancak Başkan tarafından kesi-
lebileöeğind öngörmektedir. Na'sü kesilecıeği de 
şöyledir : «Biir üye, iki defa sladede davet edil
diği kaide yinje saddü dışı söz söylıemıeye devam 
•ederse..» Demek İki iki defa Başkan sadede da
vet ;edecek, üye buna nağmen, sadeit dışı konuş
maya devam ledoeiök. 

«Sadet dışı söz söylemeye devanı «derse lay-
m birleşimde o komi hakkında konuşmaktan 
memedi'lmiesl (Yani sözünün '.kesilmesi), Başkan 
parafından G-eniel Kurula tjeklıif olunur. Gıenel 
Kurul, görüşmesiz işarli oyla kararını verir.» 

Başkan tanafmdan bir üyenin sözü ancıak bu 
şekilde kesilebilir. 

63 ncii madde : «Bir üye, Genel Kurulda ka
ba ve ıedep dışı sözler kullanıma; Başkan, he
men o üyeyi temiz dille konuşmaya davet eder. 
Devamı halinde Başkan üyenin sözünü 'kesebi
lir.» 

BAŞKAN — KeöebİMr değil, keser. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Eviet, «Ke

şler.» Sayın Başkan. 
Şimdi, 63 ncü maddedeki şartlar tekevvün 

etmemiş. Zaten Başkan bu maddeye göre sö
zün 'kesildiğini ifade etmemiştir. Bu sebeple; 
bunun üzerinde bir yorumda bulunmaya veya
hut görüşlerimi ifade etmeye lüzum yok. 

Sayın Başkan, 62 nci maddeye dayanarak 
sözün kesildiğini ifade ettiğine göre, madde 
üç fıkradan ibaret : Birincisi, söz kesmen'aı 
nedenini, ikincisi yetkisini, üçüncü de şartları
nı; yani nasıl mümkün olabileceğini ifade et
mektedir. 62 nci maddeye göre sadet dışı ko
nuşmadan dolayı Başkanın, 63 ncü maddede 
ofdıığu gibi, re'sen söz kesme yetkisi yoktur 
ve mümkün değildir. Sayın Başkan, zahir 
62 nci maddenin bu üç fıkrasıyle birbirini ta
mamlayan hükümlerini kendilerine göre yo
rumlayarak, ikinci fıkrayı tek başına almış. 
«Söz söyleyen üyemin sözü, bu Tüzüğe uyması. 
ve sadece gelmesi için ancak Başkan tarafından 
kesilir.» elesin; fakat balkın son fıkra ne eli
yor : «Bir üye iki elefa sadede elavet edildiği 
halde...» Birinci fıkra Başkana yetkiyi veri
yor. Son fıkra, İninim ne şekilde kullanılaca
ğına ifade etmektedir. İkinci fıkra, sadede da
vet edilen üyenin sözünün kesileceği âmir 
hükmünü ifade ediyor, ama bunun ne şekilde 
yerine getiıileceğ/ini ifade edeıkeıı, Başkan iki 
elefa ikazda bulunaıeak... Gerçcikten Başkan 
iki defa ela sadede davet etti, bunlar oldu; fa
kat olmayan ne oldu"? Aynı birleşimde o konu 
hakkında konuşmaktan meıaedilmesi Başkan 
tarafından Genel Kurula teklif edilmedi. İşte 
Başkan, sizin yetkinizi, yani Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna teklif etme görüşünü 
yer'ne getirmedi, sizin işari oylarınıza başvur
madı ve bu kararınızla sözü kesecek yerde, 
ıkencliliğjnden sözü kesti. Bu sebeple, Sayın 
Başkanın, Gündoğan'ın sözünü ıkeismesi gesçerli 
değildir, Sayın Gündoğan söz hakkına sahip
tir. Ama Sayın Gündoğan bu hakkını kullanır 
veya kullanmaz, o ayrı meseledir. 

Sayın Başkandan ricamız şu olacaktır; İç
tüzüğün 58 nci maddesi gereğince söz aldım, 
maksadım şu idi : 58 nci madde, İçtüzüğe uyül-
ımasını Başkanlığa hatırlatmaktır. Bir önerge 
vererek Genıel Kurulelan bu hususta bir gürüş-
me açılması ve karar almasını da öngörmüyo
rum, bu hakkımı da kullanmıyorıını. Sayın 
Başkana bu Ikonıı hakkında İçtüzüğün bu hü
kümlerini hatırlatmış bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlıkça ya
pılmış olan tatbikat doğrudur. Şöyle ki ; 
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62 nci maddenin ikinci fıkrası ayrı bir fık
radır. üçüncü fıkrası ayrı bir. fıkradır, ikinci 
fıkrası, «Söz söyleyen üyenin sözü, bn Tüzüğe 
uyması ve sadede germesi için, ancak Başkan 
tarafından kesilebilir.» Yani Başkama bir söz 
kesme hakkı vermiş. İkincisi ayrı bir husustur. 
Birincisi söz 'kesmedir, ikincisi söz hakkını 
ortadan kaldırmadır. Bakın ne divor : 

üB:Lr iki defa sadece davet edildiği 
halde yine sadet dışı söz söylemeye devam 
ederse aynı birleşimde' (Yani bütün birleşim 
esnasında) konu hakkında konuşmaktan nıene-
dilmesi. (O .konu hakkında o birleşimde bir 
daha konuşmaktan men edilmesi.) Başkan tara
fından Genel Kurula teklif olunur. Genci Ku
rul, görüşmesiz işari oyla kararını verir.» 

Şayet söyledikleri gibi bu yetki sadece Ge
nel Kurulun yetkisi olmuş olsaydı, ikinci fık
radaki Başkanın söz kesmesi diye bir husus 
rnevzuııbahsolaınazdı. Bu bakımdan tatbikat 
doğrudur. 

Söz sırası... 
FERİD MELEN (Yan) — Saym Başkan, 

•bundan evvelki oturumda .Sayın Gündoğaaı ko
nuşmasında benim 1951 yılında söylemediğim 
bir şeyi bana atfettiler. Benim açıklama yap
mama müsaade buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul; 
Tin Başkanım, müsaade eder misiniz ? 

Sa-

BASKAN Bu vurun cf endim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben 
söylüyorum, beyan ediyorum ve zabıtlarda da 
yazılıdır. Saym Mel en'in, 1951'de Ceza Kanunu 
maddelerinin tadili teklifinin görüşülmesi sıra
sında kürsüden beyanda bulunduğunu söyleme
dim. Zabıtlardan tetkik edilebilir. Yalnız bir tek 
cümlesini söyledim. 

BAŞKAN — Kürsüden, beyanda bulunduğu
nu söylemediniz, evet. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sadece 
yerinden bir müdahalede bulunduğunu söyledim 
ve gerçekten de zabıt öyle. Başka türlü söylememe 
imkân yok, çünkü zabıtta yazılışı öyle. 

BAŞKAN — Bu tavzihten sonra biy şey söy
lemeye ihtiyaç hissediyor muşunu Sayın Melen?. 

FERİD MELEN (Van) — Ben de şunu söy
leyecektim : O konuda söz almadım ve konuş-
dım. 

BAŞKAN — Tamam, o halde mesele bitti. 
Gruplar görüşlerini tespit ettiler, sıra kişisel 

görüşlere geldi. 
Sayın Necip Mirkelâmoğlu söz sırasını Sayın 

Hazerdağiı'ya veriyorlar. 
Buyurun Saym Hazerdağlı. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, grup adına söz istemiştik. 
BAŞKAN — Siz yoktunuz da, herhalde vaz

geçmişlerdir diye muameleye koymadım .Peki, 
önce siz buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZ
GÜR (Tabiî Üye) •— Saym Başkan, Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

Cumhuriyetin 50 nci yılı dolayısıyle af ka
nunu üzerindeki görüşmelerimizin eksik kalan 
kısımlarını da huzurlarınızda, arz etmek üzere 
çıkmış bulunuyorum. Konuşmama geçmeden ev
vel, bir rahatsızlık nedeniyle sesim sizleri rahat
sız edebilir," onun için şimdiden özür diliyorum. 

Gülüşülmekte olan teklif, seçimlerden evvel 
ıbütün siyasî partilerin programlarında ve seçim 
beyannamelerinde yer bulmuş, kapsam ve nite
likleri değişik olan bir af teklifidir. Uzun süre
den beri münakaşası yapılan bu af teklifi; kar
şılıklı •görüşler, inatçı tutumlar diyebileceğimiz, 
•her konuşmacının kendi söylediklerinin doğru 
olduğunu iddia ettiği görüşmeler olarak sürüp 
gitmektedir. 

Saym üyeler; af kanunu, şümulü itibariyle 
oldukça geniş hazırlanmış; fakat sistematiğin
de ve tekniğinde bazı kusurlar vardır. Bunlar 
üzerinde zamanı geldiği vakit durulacaktır. 

Millet Meclisinde kabul edilen metin, bizce 
eübaibı mueibeai itibariyle pek uygun görülme
mekle beraber, Senato Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda yapılan teklifi asla t asvülı et iniyo
ruz. 

Af: teklin dolayısıyle yapılan 
biı , V İ , 

münakaşalar 
ivişme. oır rejim mücadelesi haline 

gelme istidadını göstermiştir. Ben. meseleleri 
takdim ederken, bazı hususları arz ederken bu 
noktalardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya 
çalışacağını. 

Biliyorsunuz ki, bu af teklifi ile 65 bine ya
kın hükümlü vatanda-şm 50 bin kadarı cezaev
lerinden tahliye edilecektir. Bu 50 bin suçlunun 
içinde büyük kısmını 20 bin civarında olan or
man suçluları teşkil ediyor, 10 bin kadar suçlu 
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ise arazi ve tarla ihtilâflarından, geri kalan da j 
siyasî suçlardan ve diğer suçlardan hüküm giy
miş bulunanlardır. Bu hükünılülor arasındaki 
.siyasî suçluların miktarının resmî rakamlara 
!göre 2 '650 civarım1 a okluğunu biliyoruz. 

Genel görünümü ve hatları itibariyle bazı 
maddeler tartışma konum olmuştur ve tartışma 
konusu olan maddeler daha ziyade siyasî suç
ları kapsayan maddelerdi;'. Tabiî bu siyasî site 
deyimi de, gerek Millet meclisindeki görüşme
lerde, gerekse komisyonlarda tartışmalara mün
cer olmuş bulunmaktadır. Ben böyle bir tartış- | 
manın içerisine girmek istemiyoruz; bize gl'rn, 
siyasî suç var lir, doktrinde bunun tarifi ymk-
tur, şeklindeki iddialara katılmıyoruz. 

Esas itibariyle münakaşa, affın kabul tarihi 
üzerinde çıkmıştır. Kabul tarihi, Cumhuriyetin | 
50 nci yıldönümü elması dolayısıyle 29 Elsim 
1973 olarak kararlaştırıldığı halde, afim gecik
mesinden dolayı bunun tarihinin daha .sonraki j 
bii" zamana alınması bir münakaşa konusu ol
muştur. Bu münakaşanın haklı veya haksız ol
duğunu cümlem ek istemiyorum; hatta daha ileri 
bir teklifim var. Senato bu kanuna hâkimdir, 
Hükümet tasarısı değildir, parlamenterlerin 
teklifidir; şayet Senato kabule şayan gö: lime | 
bu tarihi 23 Alsan 1974*c getirdi m 

Cee vakitlerde huzurunuzu işgal ettiğim için ! 
ömür dilerin ; fakat bazı meselehri, aydınlığa ] 
kavuşması bakımından konuşmak mecburiyeti 
vardır. Şu bakımdan konuşmak mecburiyeti 
vardır: Bir konuyu daha hatırladım... 

ıScuato, birimi oturumun nihayetinde çalış
ma saatlerini tespit ederken önergenin lehinde 
konuşan bir arkadaşımız meselenin siyasî par
tilerce Millet Cdeeiisindo anlaşıldığını ve keski 
vaziyet alındığını söylediler. Tmîbukî Parla
mentonun yapısı illbau'ym siyasî partilerin dı
şında da gruplar var; onlar da bu kanun dola
yısıyla kendi düşüncele! ini. kendi fikirlerini or
taya koyarak iyi bir kanunun çıkmasını ister
ler. Bu imkâm .bulduk, onun için vaktinizi bi
raz işgal edeceğim. 

Tabiî bütüıı münakaşaların içine girecek de
ğilim ; çünkü münakaşaların itine girmeye de 
lüzum yoktur-. Komisyon ve Hükümet bunun ce
vabını verecektir. Tabiî bu münaka uların için
de şunları söyleyebiliriz; genel af teklifi Ana
yasanın G4 neü maddesine aykırıdır: aykırılık- ' 
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lar meclislerin af yetkisi ile ilgili bir konudur. 
Bunun münakaşasına girmiyorum; münakaşası 
çok yapıldı, çok dinledik. Yalnız Parlamento
nun af yetkisi herhangi bir sınırlamaya, her
hangi bir tahdide .ta/bi değildir; gayet tabiî ola
rak, sınırlan Anayasa hükümleri içinde kalmak 
şartıyla. 

Bazı enteresan çelişkilere değinmek isterim. 
Çok değişik düşünceler, değişik görüşler hu af 
kanunu dolayısıyle ortaya çıktı. Şimdi bir defa 
şunu kahul etmek lâzımdır ki; hiç 'bir hükümet 
hiçbir Parlamento kendisini ve milletini zarara 
sokacak şekilde bir ya.sama yetkisini, aleyhine 
olarak kullanmak istemez. Bence böyle bir id
diada bulunmak mümkün değil. 

En çok tartışması yapılan konularda kendi 
grupumuzun da görüşlerini ortaya koymak iste
rim. 

Benden önce konuşan grup sözcümüz :Saym 
Yıldız, meseleleri .enine boyuna ve tcferruatıyle 
grupumuzun görüşünü aksettirdi. Ben d,e müm
kün. olduğu kadar dokunulmayan konulara do
kunmak veya dokunulan bazı konuları daha 
başka bir görüşten, başka bir bakıştan yorum
lamak isterim. 

Bıir defa şunu hepimiz peşli olarak kabul 
ediyoruz ki. biz bir ceza kanunu tadilâtı yapmı
yoruz, bir mahkeme gibi yargı yapmıyoruz; af 
ettiğimiz suçları tammettiğlmiz manasına ge
len bir durumun içinde değiliz. 

Af, gayet medenî, insanî, memlekete huzur 
ve barısı getirecek, ileriye dönük bir işlemdir. 

Üzerinde en çok münakaşa edilen maddeler; 
1.4!, 142, 14C\ .149 ve H>3 neü maddeler olmuş
tur. (diyet tabiî bu maddelerdi münakaşasında 
her tezi ileri süren arkadaşımız, memlekete ha
yırlı bir işin, iyi bir affın getirilmesi için kendi 
görüş ve kanaatlerini ileri sürmüşlerdir. Ilerke-
ı'.ıı görüş ve kanaatleri muhteremdir. 

Tabiî 141 nci madde üzerinde çok yetkili gö
revlerde bulunmuş kişiler görüşlerini sundular; 
bunlar çok değerli görüşlerdi. 

Şimdi, 141 ve 142 nci maddeler; yanılmıyor
sam Kontenjan Grupu Başkanı Sayın Nihat 
E.mirin de ifade ettiği gibi. değişik ülkelerde, 
değişik jeopolitik zamanlarda muayyen sınırlar 
içerisinde knllandagelmistir. Memleketin içinde 
ve dışında kargaşalıklar ve tehlikeler olduğu 
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zaman bu kanunu yorumlamak suretiyle devleti 
yahut Cumhuriyeti korumak için bir araç ola
rak kulianıdığını söyledi. Yani bu âdeta bir 
akordiyon gibi, istediğiniz zaman daraltıp, iste
diğiniz zaman genişletebildiğiniz bir araç. Tabiî 
ben bu konularda fazla derinliğine girip bunun 
münakaşasını yapacak değilim. Yalnız, Ceza 
Kanununun bazı belirli prensipleri var. Ceza 
Kanununda suç sayılmayan şeylerin, ondan son
ra çıkarılacak bir madde ile suç sayılıp yargı
landığı görülmemiş bir şey; ben bilmiyorum. 

Şimdi efendim, bizim yorumumuza göre esas 
mesele şu: 141 ve 142 ııei maddelerin unsur
ları üzerinde durmuyorum, şiddet unsuru üze
rinde durmuyorum, çok konuşuldu; cemiyet 
kurma ve propaganda yapma mescleleni üzerin
de durmuyorum, hatta «Teşebbüs» kelimesi kal
dırılmış, «Tevessül» kelimesi konulmuş, onun 
da üzerinde durmuyorum; yalnız şu noktaya na
zarı dikkatinizi celp etmek isterim : 

141 nci maddenin, muhtelif devrelerde deği
şik tatbikatları olmuştur. Meselâ; Sayın Ada
let Bakanından öğrendiğimiz kadarıyle, 1971'e 
gelinceye kadar, 141 ve 142 nci maddelerle ilgili 
55 dava vardır, 55 davanın 58 sanığı vardır. 
Ondan sonra gelen davaların adedi yüzleri bu
luyor. Bunu söylemekten maksadım şu: Bu
nun Cumhuriyeti ve milleti korumak için güzel 
bir araç olduğunu kabul ediyoruz; bu noktayı 
da izah ettikten sonra şunu arz etmek istiyo
rum : 

1971 Mart'nidan evvel aynı suçu işleyenler 
belki 141 ve 142 nci maddeye göre mahkûm 
edildikleri veya davaları görüldüğü halde, obür-
küler bu hükümlerin içerisine girmemişlerdir ve 
olabilirler. Şimdi biz, şurada bir adaletsizlik 
yapıyoruz gibi geliyor; 1971* den evvel 141 ve 
142 nci madde kapsamına girmeyen suçlardan. 
başka maddelerde ceza görmüşleri affediyoruz; 
fakat 1971'den sonra bu kapsamın içerisine gir
miş olanları affetmiyoruz; yani burada bir 
adaletsizlik ve eşitsizlik doğuyor. Tabiî bu da 
çok geniş kapsamlı bir madde ve siyasî kanat-
'lore güre kapsamı daraltılan ve genişletilen bir 
madde olarak gözüküyor ve bu maddelerin 
1961 Anayasasına göre düzenlenmesi kanısında
yız. Çünkü Türk Ulusu 1961'den evvelki sıkın
tılı dönemlerde; arzu edilmeyen karışık dönem
lerden sonra 1971 Anayasası ile özgürlükçü bir 

rejimi seçmiştir. Diyebiliriz İd, Türk Ulusu da
ima özgürlüğe susamış, hürriyetine âşık evlât
larına teşekkür etmiştir. 141 ve 142 nci madde
lerin bu kadar geniş kapsamlı ve yorumlu olarak 
kullanılması birçok hatalara müncer -olabilmiş
tir kanaatindeyim. 

Yine bazı noktalara da temas etmeden geçe-
miyeceğim. 

1968'de Fransa'da gençlik olayları oldu ve 
De Gaıılle'ün durumu çok sarsıldı; hattâ kendisi 
Romanya'da olayların gelişmesini dahi bekledi. 
O zamanı tetkik ettiğimiz zaman görülüyor ki, 
Fransa'da; tabiî hukuk devleti ve hürriyetin 
beşiği olan bir ülkedir, 1789 ihtilâlleri olmuş ve 
arkasından istibdat idarelerine karşı direnişlere 
önder olmuş bir millet; 1968 lerde genç'lik hare
ketleri ile bu millet de sarsılıyor. O zaman dik
kat ediyoruz; Fransa'da özel mahkemeler ol
duğu halde, hiçbir özel mahkemenin kuruluşuna 
rastlamıyoruz. Orada da özel mahkemeler var 
ve memleket rejim buhranına girmiş vaziyette 
De Gaulle Romanya'da; biliyorsunuz NATO'da-
ki kuvvetlerine gitti. Zannediyorum özel mah
kemeler ancak Salan zamanında, Salan için ku
rulmuş. 

Şimdi, 141 ve 142 nci maddelere göre hüküm 
giyiniş olan sanıkların bu aftan yararlanmaması 
iddialarının mesnetleri şu noktalarda toplanmak
tadır. 

«Olaylar tazedir, nedamet yoktur, 141 ve 
142 nci maddeler esas .146'yi hazırlayan mad
deler olmuştur.» gerekçeleri öne sürülmektedir. 
Bunlardan nedamet meselesi üzerinde biraz dur
mak isterim. 

Nedamet, çok önemli bir konudur. Bir defa 
mahkeme karşısında nedamet gösterecek insan
ların bir mertlik göstermeleri lâzımdır. Mahke
mede' nedaraıet gösteren kişiler, umumiyetle kay
pak kişilerdir. Bunu bir bakıma böyle düşüne
biliriz. Bunun dışında, aynı zamanda bu bir 
ikrar oluyor. İkrar; yani suçunu itiraf etmek 
suçluyu suçtan kurtarmaz. Yalnız bazı tahfif 
edici maddelerde yararlanabilir. Hiçbir sanık 
en. büyük delil olana ikrarı yapamaz ve güçlük 
çeker. Zaten ben hukukçu değilim; yalnız Sa
yın Tığlı'yi Komisyonda dinledim, kendisinin 
güzel bir teklifi vardır. O tekliften de esinlen
diğime göre. nedametin varlığının, mahkemeler 
görülürken, duruşmalar yapılırken tespit etme-

— 268 — 



C. Senatosu B : 49 25 . 4 . 1974 O : 2 

nin güçlüğünü anladım. Bilmiyorum Sayın 
Tığlı Komisyonda yapmış oldukları teklifi bu
rada da yapacaklar mı?.. 

Anlamadığım ve anlamak istediğim bir husu
su daha arz etmek istiyorum. Çünkü bu da bir 
çelişki gibi görünüyor. 

141 - 142 - 146 - 163 ncü maddeler Devletin 
manevî şahsiyetine, Hükümet kuvvetlenine karşı 
işlenmiş olan suçlarla ilgilidir. Şimdi burada de
niyor ki, 141, 142, 163 aynı vasıftaki suçlardır; 
yani bunlar Cumhuriyeti yıkmak isteyen kişileri 
cezalandıran kanun maddeleridir ve iki uçtan 
birleşerek Devleti yıkmaya çalışırlar. Bu 141 ve 
142'den daha çok 163 ııeü maddede, Devleti yık
mak ve teokratik bir devlet kurmak yönünden, 
(biliyorsunuz 163, irticai alâkadar eden bir mad
de) konuşmalar oldu. Senato Anayasa - Adalet 
Komisyonunun bize gelen metninde 141 ve 142 
ne i madde ile beraber, 1.63'ün de çıkmış olacağını 
sandık. İşte bu meseleyi anlayamadık; çünkü 
aynı pare!elde ve aynı tehlikede gösterildi. Bura
da bu çelişkiyi de arz etmek isterim. Bizim 141, 
142 ve 163 ncü maddeler hakkındaki görüşleri
miz, sayın Yıldız tarafından gayet açık olarak 
anlatıldı ve izah edildi. Biz söylediğimiz gerekçe
lerle 163 ncü maddenin de affına karşı değiliz. 

Bu vesile ile bir konuyu daha huzurlarınızda 
arz etmek ve sayın Adalet Bakanına teşekkür et
mek isterim. Şöyle ki; patronaj kanunu veya 
patronaj tedbirlerinin; yani suçlular ceza evle
rinden çıktıktan sonra, onların topluma kazandı
rılmaları için lüzumlu gayretleri göstermesi ve 
daha şimdiden birçok hazırlıklara Bakanlığın 
girmesi ve bu meseleyi gayet ciddî tutması gru
bumuzu çok memnun etmiştir. Kendisine 'basan
lar diler, atılımlarında elimizden gelen her türlü 
yardımı yapmak isteriz. 

Bu çok önemli bir konu; tabiî küçümsenecek 
bir konu değil. Adlî sicillerin kaldırılması ve bu 
kaldırmayı onlara bir iş sahası temin etmeye bağ
lıyacak kadar küçümsenecek bir konu olmadığı 
kanısındayım. 

Şimdi, tabiî haklı endişe1 er var. İleri sürülen 
endişelerden bir tanesi de, «Bu affı siz, çok taze 
olan anarşik eylemleri yapan kişileri affetmek 
suretiyle Cumhuriyete kastedenleri affetmek su
retiyle çıkarıyorsunuz; fakat bunlarla baş edebi
lecek misiniz, bunların garantisi olabilecek mi?.» 
Konu.-,udıır. Bu, çok konuşulmaktadır. Nedamet 

duymayan kimselerin bulunması ve bir yerde de 
suçun ölçüsünü ceza ile değil, vahametle ölçen 
akadaşlarımızm bazı haklı endişeleri </iinuştur. 
Bu endişeleri söylerken şuna bina etmişlerdir ve 
«siz de bir hukuk devletisiniz, elinizdeki araçlar 
Anayasa ve kanunlarla bağlıdır, onların dışına 
çıkamazsınız. Tabiî onların dışına çıkamayınca 
bu meseleyi ortamı kontrol altında tutamazsınız, 
memleketin başına iş açarsınız.» şeklindeki iddi
alar ileri sürülmüştür. 

Bu, bizim konumuz dışında olan bir şey, onun 
cevabı bize ait değil. Sayın Bakan onların cevap
larını verdiler, vereceklerdir. 

Tabiî bunda endişe edecek bir şey yok. Şu 
bakımdan endişe edilecek bir şey yok : Bu Ana
yasa ile devlet yönetiminin güçlüğü defalarca 
söylendi. Hattâ 12 .Marttan sonraki ilk Hüküme
tin Başkanı Sayın Nihat Erim de, ilk başta Ana
yasa değişikliğine ihtiyaç duymadığını; ama son
ra bunun bir lüks Anayasa olduğunu, takviye 
edilmesi lâzım geldiğini söylediler ve maddeleri 
büyük ölçüde değişti. Yani bugünkü Hükümet 
bir nevi şanslı gözüküyor, takviyeli bir Anaya
sa ile vazife görecektir. 

Tabiî bizim, şahsen görüşümüz bu merkezde 
değil. Biz hükümetlerin topluma iyi istikamet
ler vereceğini, topluma iyi yön vereceğini, me
seleleri halledeceğini ve hükümetlerin Devlet 
müesseseleriyle iyi diyaloglar kuracağını ümit 
ediyoruz. Biz Hükümetin, Devletin müessesele
riyle dargın olacağını, sırtını dönebileceğini dü
şünmüyoruz. Çünkü, her hükümet güçlüdür, 
kuvvetlidir, elinde imkânları vardır, bu imkân
ları toplumun yararına, milletin yararına kul
lanmasını bilir. 

Bir de şu konu geçti; bu konuya dokunmak 
istemiyorum ve bu konunun istismarını da hiç 
düşünmüyorum; ama bu konu bu kürsüde, Gru-
pumuzun da isminden bahsedilerek, tarihî bir 
vesikaya dayanılarak açıldı. Bu işkence konusu
dur. Çok söylendi, bu konu üzerinde bir şey söy
lemek istemiyorum. Yalnız şunu söylüyorum; 
Parlamentonun, Senatonun takdirine bağlı bir 
konudur. Bu suçu işleyenleri af kapsamı dışın
da bırakalım ve bu tartışmalar bitsin. Teklifim 
bu olacak. Çünkü, bir hususu daha anlatmak is
tiyorum; gayet, tabiî Sayın Erim'in dediği gibi 
kontrol dışında bazı ufak tefek taşkınlıklar ola
bilir, normaldir, pek önemsememek lâzımdır. Ben 
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bu meselede üzüntü duymuş bir arkadaşınız ola
rak şunu söylerim. Yassında Mahkemeleri oldu, 
biz orada bulunan sanıklara özel itina göster
dik. Bilhassa bu meselelerde çok titiz davran
dık; fakat seçimlerden sonra ordaki bir sürü 
olmamış şeyler olmuş gibi hayalî olarak gazete 
sütunlarını doldurdu, senelerce devam etti. Bil
miyorum artık; kitapları da vardır, başka şey
leri de vardır. Onun için çok önemli bir konu 
addediyorum; arkadaşlar müsaade etsinler bu 
meseleyi af konusunun dışında bırakalım. 

Sonra diğer bazı önemli konular daha var. 
Bu önemli konulardan bir tanesi de, parlamen
terlerin af kapsamına alınmaması meselesi. Se
nato Komisyonu bu meselede zannedersem, yanıl
mıyorsam parlamenterleri af kapsamının dışına 
çıkardı. Kanımızca o konu şöyle de olabilir; 
«İsteyen aftan istifade etmez.» şeklinde bir hü
küm konursa mesele daha iyi bir çözüm bulur. 
Çünkü parlamenterler de bu memleketin evlât
larıdır, onlar da vatandaştır. Onun için onları 
böyle bir haktan mahrum etmek doğru olmaz 
kanaatindeyim; çünkü çok üzücü tartışmalara 
sebep olunuyor, bazı arkadaşlar çok ağır itham 
altında bulunduklarını söylüyorlar; «Bizi bıra
kın da hesabımızı verelim, bu kadar ağır itham. 
altında biz yaşayamayız.» diyorlar. Onlar bunu 
söylerken biz de tabiî çok üzülüyoruz, arkadaş
larımızın böyle bir haleti ruhiye içine girmiş ol
malarını istemeyiz. Onları da böyle bir sıkıntı
dan kurtarmakta fayda mülahaza ediyorum. 

Efendim, bir hususu daha arz etmek istiyo
rum; tabiî bu bir düşüncedir, kabul edilir veya 
edilmez. Mahkemeler hükümlerini vermiş, mah
keme] erin kararlarına saygılıyız. Eleştirmek 
hakkımız değil, zaten âdetimiz de değil. 

Şimdi, h-azı ideolojiler var 1::, istiyoruz tabiî, 
bunların mütehassısı değiliz, mütehassısı olanlar 
var; bazı ideolojiler iş'tiyoruz ki, meselâ herhan
gi bir davayı kazanmakta üç, b;iş kişiyi kaybet
mek, üç beş kişiyi mahzenlerde eürütnuk onlar 
için kendi davalarına hizmet oluyor. Hattâ ku
radaki arkadaşların söylediklerine göre, tabii 'ben 
o kadar tarihe meraklı değilim, istatistiklere me
raklı değilim, yüz binlerce kk'nin rej'mi yerleş-
tiımck için öldüğü rejimlerde 'buradaki iki bin 
altıyüz kişi, üekln kişi gitmiş yahut bilmem ne 
olmuş, cemiyete küsmüş kısanlar olmuş, hınçlı in
sanlar olmuş; onların kafalarına göre bu merde 
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1 kendileri için kazançtır. Bunu da !bir hatırlatmak 
isterim. . 

Takiî daha başka birçok meseleler var, o me
nci eler çok konuşuldu. Ben 'bundan evvelki otu
rumda daha başka bir metin hazırlamıştım kar
şınıza çıkmak için ve yazılı bir metindi, 'bu meti
nin de maksadı, Senatomuz çok ısınmıştı, biraz 
serinletmek idi; fakat arkadaşlar çalışmaya karar 
verince meseleleri biraz daha teferruatlı konuşa
lım dedik. 

Maalesef; hiçbir arkadaşınım burada arzu ct-
I t iğini zannetmiyorum, 'büyük çoğunluğuyle hiç

bir arkadaşını buna katılmazlar, bilhassa böyle af 
konularında yahut kritik meselelerde nedense af
fın kapsamına kaçma istidatları oluyor ve karşı
lıklı bir münakaşa içerisine girdiyor ve bu müna
kaşalar, batta hattâ uzaktan yakından Hükümet, 
rejim münakaşaları haline dönüşme istidadını 
gösteriyor. 

Türkiye, büyük bir seçimden çıkmıştır, Tür
kiye, demokrasideki inancını teyit etmiştir, Tür
kiye, yeni yönlere gitmek istemektedir ve bunun 
için diyor ki, «Bana engel olmasın diye geçmişin 
tortularım temizleyeceğim, ben halkıma refah 
getireceğim, mutluluk getireceğim.» Böyle bir 
oıtam içerisinde girilen münakaşaların mânasını 
anlamak güç. Herhalde istenilmeden, karşılıklı 
kirlilerin gerginliğinden, bazı vehimlerden olsa 
gerek; böyle verimsiz, zannediyorum sonu pek iyi 
hesaplanmamış, düşünülmemiş bir çekişmenin içe
risine maalesef hepimiz giriyoruz. Ben kendimizi 

j tenzih etmiyorum, hep böyleyiz. 

I Onun için devamlı olarak temenni ederiz ki, 
meseleleri soğukkanlı olarak mütalâa edelim: her-

I kes kurada memleketi için çalışıyor, her
kes mübarektir, herkes yurduna faydalıdır. Bu 
noktadan hareket ettiğimize göre, bu münakaşala
ra keşke hiç girnıeseydik şimdiye kadar, daha iyi 
(durdu. Bu birimizi itham etmenin, birbirimizi 
kırmanın hiçbir faydası yok. 

Bu konu vesilesiyle şunu da söylemek istiyo
rum; arkadaşlarım Parlamento haysiyeti, Parla-

i meııto itibarı kakımından çok hassas. Bu mese
leleri sadece söylemekle olmaz, yahut Bütçe Ko
misyonunda Millet Meclisi ve Senato bütçeleri 
geldiği zaman orada Parlamento haysiyetinden 
'bahsetmekle bu mevzu halledilemez. Bu mevzu, 

J hasll'bİr mevzudur, burada başlar arkadaşlar; Se-
1 nateda şurada kaşlar, devamımızda başlar, biıhl-
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rimize saygımızda başlar, 'birbirimizi dinlememiz
de başlar; biz birbirimizi sayarsak, biz birbirimi
ze itibar 'edersek, Parlamentonun haysiyeti de 
kendiliğinden oluşur. Onun içm ayrı tedbirleri 
almaya biç 'lüzum yoktur, kanaatindeyim. 

İnşallah, benden sonraki konuşmacı arkadaş
larım birbirimizi kıracak, birbirimizin fikir dü
zeyini aşacak sert eleştirilere ve tartışmalara gir
mezler ve görmeyiz. 

Anlamadığım bir husus daha oldu, onun da 
açıklığa kavuşmasını istiyorum. Çok kıymetli hu
kukçu arkadaşlarını bu kanunu şöyle nitelediler: 
«Astarı yüzünden pahalı bir kanun.» dediler. 

Bu lâf nereden geleli? Bu İâi; bilmiyorum şim
di kaçıncı madde oldu, Millet Meclisi metninde 
7 nci maddeden geldi. Yedinci madde; «Şartlı 
salıverme» maddesi. Arkadaşlarımız bir nokta
ya dikkat etmişler ve bir hesap yapıldı; ombeş ilâ 
onsekiz yaşında olanlar için bu maddeden istifa
de edilecek yıl sayısı yirmi yedi idi. Yani yir-
miyedi yıl, affın kapsamının içerisine giriyordu. 
Bunun hesabını komisyon sözcüsü, yahut baş
kanı, üyeleri gayet iyi bilirler, ben de onlardan 
öğrendim, sonra bu madde kaldı. Büyük tartış
malar oldu ve ben zannettim k . bu madde çıka
cak. Madde kaldı; fakat onbeş ilâ onsekiz yaşın
daki çocukların affı; suç işleyenlerin onsekiz yıl 
indirim maddesi gitti. Yani şunu anladım ki, 
•demek bu •mesele o yaştaki çocuklar için mahzur
lu görüldü, diğer suçları işleyenler, (tabiî 200 ncü 
madde, 400 ncü madde var; biliyorsunuz bunlar 
ihtilas, yüz kızartıcı suçlar ve daha. başka çeşitli 
maddeler var, şimdi buları tanı olarak hatırlamı
yorum) o kaldı. 

Yani şimdi Komisyona sormak lâzım; bu ka
nun hâlâ astarı yüzünden pahalı mı değil mi? 
Onu rica ediyoruz; eğer bir açıklamada bulunur
larsa iyi olur. Bu tasarı yüzünden pahalı elan 
madde 780 sayılı Af Kanununun aynı maddesi 
imiş ve onu da öğrendim, bilgilerinize sunarım. 
Burada yeni bir şey değil; o ma elde o zaman as
tar olmamış, burada astar oldu. 

Şimdi, efendim bir konuyu daha arz etmek 
isterim. Bu af doiayısıyle bizini Grupumıız biraz 
şanslı oldu, çünkü af meselesinden dolayı arka
daşlarımız bizi fazla eleştirmediler, onun için çok 
teşekkür ederiz, yukarıda, Komisyonda birkaç ar-
kadaşı>mızın isimleri yâdedilmekten kurtulamaz
lar; birkaç arkadaşımızın isimleri vâdedilmek su

retiyle biz bu eleştirilerden kurtulduk, teşekkürle
rimizi sunarız. 

Tabiî şunu da açıklamak istiyorum ki, her ne 
kadar maddeler üzerinde de konuşuyorsam, bu 
maddelerin geniş eleştirmelerini maddelerin mü
zakerelerine sıra geldiği zaman yapacağız. Ben 
ancak şöyle bir üzerinde durarak bu meseleleri 
geçiştiriyorum. Yani maddelerin eleştirilmesin-
deki söz hakkımız maddeler konuşulurken kul la-
mlaeaktır. 

Efendim, bir iki husustan daha bahsetmek is
tiyorum; bunlardan bir tanesi, bu 141 ve 142 nci 
maddelere müteradif olarak İtalya Ceza Kanu
nundaki maddelerin nasıl kullanıldığı meselesi-
di.\ 

Öğrendiğimize göre, İtalya'da da bu geniş 
kapsamlı bir madde; fakat orada Yargıtay içti
hatları ile bu maddeye bir yön, bir istikamet ver
mişler. Tabiî biliyorsunuz; Sayın Erim de bu
rada bahsettiler, «141 ve 142 nci maddeler, mem
leket duvarlar içerisine çekikniştir, kargaşalık
larda, iç ve dış buhranlarda bunlar akordiyon 
gibi çekiştirilir.» dediler. Yalnız, Almanya örne
ğini verdi, Almanya'nın buhranlı dönemlerdeki 
tatbikatından, şundan, bundan bahsettiler. Tabiî, 
Almanya ile 'bizi mukayese etmek biraz mümlcün 
değil; İtalya ile de mukayese etmek mümkün ele
ği!, Fransa ile de mümkün değ:l. Çünkü, orada. 
komünist partileri legal, yani kanunîdir; komü
nist partileri vardır. Hattâ «on. Fransa Cumhur
başkanı seçimlerinde komünistlerle solcular; sol 
partiler birleşerek Cumhurbaşkanı seçiminde müş
terek oy kullanacaklar. 

Sonra bir husus daha aklıma takılıyor; Sayın 
Erim, «141 ve 142 nci maddeler böyle olduğu 
için, yani Türk Ceza Kanununda bulunduğu için, 
bizim Avrupa ile irtibatımız kesilmiş değil, iliş
kilerimiz devamı ediyor; 'bize de niçin bu madde
leri değiştirmiyorsunuz, değiştir; nezseniz sizi a ta
riz demiyorlar.» şeklinde bir görüşme yaptılar. 

Tabiî ben devletlerarası hukuk profesörü de
ğilim ve bu meseleden pek fazla da anlamam; ama 
denizci olarak bazı dış memleketlere gezintilerim 
öldü; NATO devletlerini manevralar dolay isiyle 
gördüm ve dışarıya ait görüş ve kanaatlerim bun
lardır. Devletlerarası münasebetlerde iç işlere 
karışmama 'diye de bir husus var; bir iç hukuk 
kaidesi var, hiç kimse oralara giremez, masundur. 
Sonra, zaten böyle bir iddia olamaz; yani söyle-
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'iıemez. Bunun üzerinde fazla durmayacağını; yal
nız :ben böyle bir şeyi yadırgadı M. 

Sadrınızı daha fazla taşırmam ak, vaktinizi al-
mamak için sözlerimi bitirmek is+iyonun. Biz di
yoruz ki, affın yararı vardır; kamu yararı var
dır, affın millî bütünlüğe faydası vardır, af, kar
deşliği getirecektir, barışı getirecektir, Türkiye'de 
mevcut siyaısî huzuru daha da iyileştirecektir re 
iktisadî istikrarlınıza yardımcı olacaktır. 

Millet Meclisinden gelen metin bizim için as
garî şartları haizdir. 'Millet. Meclisinden gelen 
metin, erbabı mucibesi, tekniği ve karşılıklı bir 
anlaşmanın mahsulü olduğu için, bizim anlayışı
mıza göre ne tekniğe, ne hukuka uygun olmama
sına rağmen, o metni yine uygun buluyoruz. 

Beni dinlediğinizden dolayı saygılarımı su
nar, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. iC. H. 
P. ve M. B. G. sıralarından alışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lehte buyu
run. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
r i ; 

Önümüzdeki >af teklifi yahut daha doğrusu 
önerisi, 50 ne i yıl 'münasebetiyle çılkaraeağımız 
bir laftır. Muhterem arkadaşlarım, bu başlık al
t ında gelen bir af önerisini konuşuyoruz. Bu 
•başlık altında konuştuğumuz bu önıeni üzerinde 
ister istemtez b'azı konulara; 'affın ne olduğunu 
ve bizini çıkarmak istediğimizin ire olduğunu 
da ifade etmeye 'mecburum; çok kısa olarak fi
kirlerimi ifade edeceğim ve sözlerimi uzatmaya
cağını. 

Muhterem arkadaşlarını; af, hukuk tarihi
mizde cezaların 'ihdas edildiği tarih kadar eski
dir. Bunu söylemekten maksadımı, ilk zamanlar 
Devlet, kraliyet, .hükümdarlık ile idare edildiği 
zamanlarda ceza, kral veya hükümdar taraf ni
dan - oligarşik idareler zamanında - verildiğin
de aflar da böylıe veriliyordu. Yanii aflarda bir 
duygusallık, bir keyfilik .vardı. Toplumlar de
ğiştikçe, idareler yerlerimi demokratik idarele
re terk >ettikçe, affın gerekçeleri, affın sahiple
ri değişmiştir. 

Muhterem 'arkadaşlarım; derim ki, affın ge
rekçesi tarihimizde başka başkadır. Onun için 
affa lûtfu atıfet diyenler olmuştur; afta sosyal 
yarar var diyenler olmuştur; af, bir hukuik mü

essesesidir, diyenler olmuştur. Elbette böyledir. 
Geçmişte af, bir lütuf ve atıfettir. Çünkü, hü
kümdar tarafından verilen ceza hükümdar 1ta-
raımdan, kral tarafından affedilmiş tir ve bir 
lütfü atıfettir. Duygusaldır, keyfilik vardır; 
ama toplamlar - tekrar ediyorum - yerlerimi de
mokratik idarelere, halk idarelerine terk etnik
çe af müessesesi de bir hukuk müessesesi halime 
gelmiştir, bir hukuk müessesesi halinde mütalaa 
ediimiştıir. O hakle affın kendinle göre kuralları 
vardır, gayeleri vardır, hedefleri vardır; ne acı
madır, ne hissidir, ne duygusaldır. 

Muhterem arkadaşlarını, bumu söylemekten 
maksadım şu; biz Cumhuriyetin 50 nci yılında 
•af getirirken toplumsal yararı mı arıyoruz; 
yoksa lütfü atıfet yapıyoruz, acıyoruz, af mı 
'ediyoruz? Bu sebeple mi af yapıyoruz? Bunlar
la bir noktaya varmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; dedim ki, modern 
ceza hukukunda, modern dönemde af, bir hukuk 
müessesesidir. O halde, hukukun gayeleri vardır, 
sosyal yarar aranmalıdır. Şimdi, elimizdeki af 
teklifine baktığımız zaman, biz burada hem adi, 
hem siyasî birtakım suçların affedildiğini görü
yoruz. Adi suçların affı, modern hukukumuzda 
hemen hemen geride bırakılmıştır. Siyasî suçla
rın affı öncelik almış bulunmaktadır; 'arkadaş
larımız da belirttiler, doğrudur. 

Adi suçlar, artık toplumda büyük zararlar, 
büyük yaralar açmadığı için, onların affı da 
ikinci planda kalmıştır. Siyasî suçların zararları 
toplumda büyük yaralar açtıkları için, onların 
affı öncelik almıştır. Doğrudur. 

Biz niçin adi suçları affediyoruz? Muhterem 
arkadaşlarım, adi suçlarda da, siyasî suçlarda, da 
gerek mevzuatımız, gerek uygulama bakımından 
adaletsizlik olmadığını söylemek mümkün değil. 
Mutlak adaleti bularak verilmiş bir hükmü, ek
seriya toplumda şüpheyle karşılayanlar daima 
bulunmaktadır. Şimdi, bizim mevzuatımıza göre; 
mahkeme kararı eleştirîiemez doğrudur, bunlara 
hiç itirazımız yok; ama kamu vicdanında bazı 
suçların, gerek mevzuat bakımından, gerek uy
gulama. bakımından cezalarının tayininde, hü
kümlerin tesisinde adaletsizlik bulunduğu ko
nuşulmaktadır, konuşulur. Esasen, adalet izafi
dir, nispîdir, mutlak adaleti bulan çok az ol
muştur. Onun için, eski bir söz vardır, derler ki; 
«Hüküm verme, zira sen büküm vermeye mukte-
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dir değilsin.» Onun için adalet hayranları de
lmişlerdir ki; «Bin maznun beraat etsin, bir ma
sum mahkûm olmasın.» Onun içinde bumı söyle
mişlerdir. Bu eski, klâsik adalet hayranlarının, 
adalet düşüncesine sahip olan insanların sözü. 

Şimdi arkadaşlarım, dedim ki, adi suçlarda 
verilen cezalarda mutlak adaleti! bulmak müm
kün olmuyor. Buna çok kısa bir örnek vermek 
istiyorum; Ceza Hukukumuzda bir 416 neı mad
de vardır, bir de 448 nci madde vardır; «Müessir 
i'iiler» bahsi. Şimdi, bir kimse bir diğerine bir 
müessir fiil ika eder; otantik bir misal vereceğim, 
kafasına bir sopa ile vurur, bu işinden gücünden 
kalma derecesine göre değişir, 15 - 20 gün işin
den gücünden kalmış ise, buna verilecek ceza 
2 senedir; ama bıı sopa kalın bir sopa, hayatî 
nahiyeye vurulmuş bir sopa ise, öldürme kastiy
le vurulmuştur, cezası 448 nei maddeden başlar 
12 senedir. 2 sene ile 12 sene arasında bizim hâ
kimlerimiz ceza takdir etmek mevkiindedıirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu amme vicdanın
da, hakikaten hâkimlerin de takdirinde büyük 
bir ıstırap kaynağıdır, ama başka çaresi de yok
tur, bulunamamıştır. Hâkim, öldürme kastı var 
mı, yokmu bunu takdir etmektedir. Ceza Hukuku 
prensipleri hukuk kaidelerine göre daha az tak
dire yer veren hükümleri taşıdığı halde. Ceza 
Hukukunda da takdirler bulunduğu için, adalet
sizlikler görülür, bu cezalar böyle 50 nci yıllar 
vesile edilerek affedilmek suretiyle toplum bir 
huzur kazanır. Onun için adi suçları affediyoruz. 

Siyasî suçları; hele hele bu vesilelerle af
fetmeyi daima löne alıyoruz, tarih boyunca top
lumlarda bunları öne 'almışlardır. 

Şimdi arkadaşlar, affın klasik, teorik gerek
çesine böylece temas 'ettikten sonra, bizıim 50 
nci yılda yaptığımız (affın içiıiıe girmek istiyo
rum. 

•50 nci yılda yaptığımız affın gerekçesi bu
rada yazılı; ama bakıyoruz ki muhterem arka
daşlar, bazı arkadaşlarıımız bunu bir parti ta
ahhüdü, seçimlere girdiğimiz zaman bir seçim 
propagandası imiş şeklinde ortaya koydular*. 
Hâlbuki, biz Türk; milleti olarak 50 nci yılı bü
yük bir hadise, büyük bir olay şeklimle 'karşı
lamıştık. Bu büyük olay karşısında, hatta bu 
tasarının adı genel af da değdi, 50 nci yıl affı... 
Atatürk Hin 10 ucu yılda yaptığı affa karşılık, 
50 n «i yılda çıkardığımız bir af... Bu mahiyet -

i tıe, bu açıdan ele alınması lâzımı bu affın; ama 
baktık ki, arkadaşlarımız bu açıdan ıe'le alma
dılar, «Biz millete taahhüt ettik.» dediler. Siz 
millete 'taahhüt ettiniz, Adalet Fantisi de taah
hüt etti, başka partiler de taahhüt" <etti... O hal
de, gelin şunu 50 nci yıla m a le delim, 50 neti yı
lın açısından, 50 nci yılın yüksekliğimden Türk 
siyasal ve sosyal hayatında ıen büyük hadise 
olan, Cumhuriyet varlığımızın açısından ;ele ala-

I hm. 
Biz, millete taahhüt ettik, biz onun için çok 

rey aldık. Biz 141, 142 nci maddeleri de affede
cektik, etmeyi taahhüt ettik, onun için çok oy 
aldık... Onun içıin çok oy aldığınız belli değil 
arkadaşlar, belki onu taahhüt 'etmeseydiniz da
ha çok oy alacaktınız, o belli değil... 

Şimdi, 50 ııcd yılın ııİviliği, yüksekliği; sizin 
bu afta konuşmalarınızla, getirdiğiniz 'afla yan 
yana geldiği zaman, bir kenara itilmiş oluyor. 
Hele affın tarihini 7 Şubata almanızla bunu 
büsbütün göstermiş oluyorsunuz. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — 23 Ni
san. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bir 
arkadaşıınıız da 23 Nisana alınmasını istediler. 
Evet, bundan evvelki partiler ele affın tarihini 
196*5 Ekiminde taahhüt 'ettikleri halde, Hazira
na getirmişlerdir. O zaman neler söylemiştik ar
kadaşlar, beraberce neler söylemiştik?.. Bizzat 
Millî Birlik Grupu sözcüsü, «Neden bunun tari
hini Hazirana getirdiniz » diye kıyameti kopar-
madı mı, Halk Partisi sözcüsü bunları söyleye
rek kıyameti koparmadık ımıl. O halde, haklı
yım, o gün bunları söyledik. Niçin bugün 7 Şu
bat yapıyoruz? Vallahi arkadaşlarım bir şey 
söylemek istiyorum; dilim varmıyor, ama süz bu 
affı biraz 'kendinize mal etime k istiyorsıunaız. 50 
nci yıl affını; (Arkadaşlar cülus falan dediler, 
ben onu söylemek istemiyorum) kendimize mab
et mek; şu 50 nci yılın heyecanı, kıvancı, sevin
ci içerisinde herkesi bu duygusallıkla vatandaş
larımızın mıultlu olmasını isiteırken, siz 50 niGİ yıl
daki affı illâ da biz 'kendimiae tmıalıedeceğiz di
ye 7 Şubata götürüyorsıunuz. Siz, 7 Şubata baş
ka türlü götürmek istemezdiniz. Çünkü, bun
dan evvelki laflarda hep affın lâfının edildiği 
tarihi esas tutmuşsuııuzdur. Hattâ hatta bu af
fın tarihi 50 nci yılın başlangıcında çıkmaya 

j başladı ve bütün bundan evvelki konuşmalar da 
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iıep böyle olmuştur; Af sözünün meydana çık
ıt ığı tarih esas olurdu; yani hiç değilse 1973"ün 
başı olmalıydı. 

Çünkü gerekçe şuydu : O tarihten sonra he:r'-
ikes af çıkacak diye suç üşüyor. Bunlar konuşul-
'muş şeyler, parlamentomuzda daima ileri sürü
len gerekçeler bunlar. Neden siz bunları hep 
unuttunuz? Üstelik 50 nci yılın şanını, şerefini 
de bir tarafa bırakaralk 7 Şubat tarihini getir
diniz*. 

Bu parlamentoda, bu kürsülerde şunlar söy-
lemnişitil; arkadaşlarımı tenzilin ederim. Af ka
nunu tasarısının Haziran tarihine getirilişinde, 
bir ayağı Sulha n Alime t Cezaevinde, bir ayağı 
Parlamentoda olarnh parlamenterler likam al
tında tutulmuştur. Yani o tarikten sonra işlenen 
suçlan da buna katarak suretiyle siz bazı ıııeıı-
ıjratler sağlıyorsunuz, (Arkadaşlarımı tekrar 
tekrar tenzih ederim) diye sözler söylenmiştir 
muhterem arkadaşlarını. Bunlardan herhalde 
hiç nasibimizi almamışız, bundan evvel konu
şulan laflardan hiç nasibimizi salmamışız, bugü
ne gelmişiz... Arkadaşiar, siyasetin böyle olma
ması lâzım gelir. Dün bunları söyledik, bugün 
getirdik tamamıen onun aksini yaptık. Senin lak 
dediiğne ben kara, benim kara dediğime sen ka
ra, dersen siyaset mi bu artık?.. Onun için ben 
l)iı siyaseti sevmiyorum, sevmemeye başladım. 

Şimdi arkadaşlarım, 50 nci yılda bu affı 50 
nei yılın 29 Ekimine dayamadığımız müddetçe 
bazı şüpheler, (Benim içimdeki şüpheler maddî 
falan değil), bazı şüpheler var; alınmasın arka
daşlarım. Ne diyoruz Cumhuriyetin 50 nei yılın
da «Yeni bir dönem başladı, yeni bir devir baş
ladı.» Bunu söyleyecekseniz, bu af münasebetiy
le söylemeyin. 

Sayın Fikret Grüncloğan arkadaşını bunu 
Komisyonda söylediği zaman hayretler içerisin
de kaldım ; «Yeni bir dönem başladı.» dediler. Şu 
Cumhuriyetin 50 nci yılını bitirelim. Yoksa, 
Cumhuriyetin 50 nci yılını benimsemiyor mu
yuz öbür taraftan Koalisyonun öbür kanadı; 
«3 ncü Cumhuriyet başladı.» diyor.. 

Muhterem arkadaşlarım, bizi inciten sözler 
bunlar. Yani anlıyorum ki, Cumhuriyetin o 50 
nci yılı var ya, o başka bir şey, yeni işler için 
af yapıyoruz, yeni bir dönem için af yapıyoruz.. 
Yok arkadaşlarını, eski dönemde işlenmiş suç
ları affediyoruz, 50 nci yılın şanı şerefi için. Ye

ni bir dönem başladı, yeni bir devir başladı.. 
Yeni dönemimiz başladıysa o ayrı bir konudur. 
Hele «3 ncü Cumhuriyet» sözünü katiyen affet
miyorum. Bunu, Hükümet olmadan evvel bir 
partinin genel başkanı söyledi, eledik sorumsuz 
adamdır. Bilâhare bakanlık makamına oturduk
tan sonra diğer bir bakan da söyledi «3 ncü 
Cumhuriyet» lâfını. Yani anlıyorum ki ; demek 
inciniyorum Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet
ten,. O'nu mühimsememek; dilim varmıyor söy
lemeye, O'mı önemsememek, kendi dönemlerini, 
kendi devirlerini benimsemek.. Onun için af çı
karıyorsunuz öyle mi .. 

Bir devir var Türkiye'de; Atatürk Türkiye' 
si, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet. Bunu, Millî 
Birlik Komitesinden Kurucu Mecliste bazı arka
daşlarımız da söylemek istediler; 2 nci Cumhu
riyet demekle. 27 Mayıs Devrimi büyük bir dö
nemdi Türk siyasî hayatında; ama o zaman dahi 
«2 nci Cumhuriyet» sözü edilmedi, hatta bugün
kü Hariciye Tekilimiz olan Sayın Güneş, Ku
rucu Mecliste çıkıp dedi ki, «Arkadaşlar bir tek 
Cumhuriyet var; Atatürkün kurduğu Cumhu
riyet.» 

Bu yeni dönem, yeni devir; ne oldu Türki
ye'ye iki günlük bir koalisyon?.. 

NİYAZİ üNSAL (Erzincan) — Üç aylık. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Olsun 

size bir şey dediğim yok; ama şu 50 nci yıla göl
ge düşürmeyelim. Şu Cumhuriyetin 50 nci yıl 
çocuklarıyız, Cumhuriyetle beraber doğmuş bü
yümüş, o heyecanı yaşayan insanlarız hepimiz, 
o kıvancı duyan insanlarız hepimiz. Yeni bir dö
nemin hatırı için affı yapaı siniz, Cumhuriyetin 
50 nci yılında yeni bir Cumhuriyetten bahseder
siniz, haklı olarak ben ele bundan alınırını, inci
nirim ve affı da 50 nci yıla dayarını ve 50 nci 
yılın şan ve şerefi için af yaptığımı söylemek 
isterim. 

NİMETTİN AKYUET (Malatya) — O za
man tanınmaz hale geliyor.. 

SALİM HAZARDAĞLI (Devamla) — Af ki
min malı, kim kimi affediyorki tanınmaz hale 
gelsin? Affı, kamu yararına yapıyoruz. Affı, 
toplamsal yarara yapıyoruz, padişahın, kralın 
halın için af yapmıyoruz, kimse kimseyi affet-

"'nıiyoı. Bu affı, Türk toplumunun yararına ise 
yapıyoruz. 
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,Şimdi sözlerimi oraya getireceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, benim Cumhuriye

tin 50 nci yılında, «Cumhuriyetin düşmanları 
var.» sözüne dilim varmıyor; fakat en azından 
bana önemsemeyen, en azından bizim kadar 
heyecanını duymayanlar affı; yeni bir dönem ı 
başlad;, «2 nci Cumhuriyet,» «3 ncü Cumhuri
yet» g"bi sözlerle gölgeleyemezler, buna hakla
rı yoktur. Bi/î affı, Atatürk'ü?!. .10 ncu yılda yap- j 
tığı affa paralel olarak, Cumhuriyetin 50 nci yı
lının şanı şerefi için yapıyoruz. Bu affın gerek
mesi de budur. Falan parti iktidara gelmiş, falan 
koalisyon olmuş.. Yarın değişecek, bunun için 
af yapmıyoruz. Bu açıdan ele alacağız şimdi. 

Muhterem arkadaşlar, dedim ki, adi suçları 
da affediyoruz, siyasî suçları da affediyoruz. 
Adi suç] arın affı bugün modern hukukta geri- k | 
de kalmış, gerçekten siyasi suçların affı önem 
kazanmıştır. Niçin önem kazanmıştır? Çünkü 
adi suçları -gerçekten, nihayet adaletsizlik var
sa gerekçe bulabilir; ama siyasî suçlar böyle de
ğildir. Toplumlar değişmektedir, geçmişte suç 
olan meseleler bugün suç olmaktan çıkmıştır, 
(bu sebeple siyasî aflar önem kazanmıştır. 

Şimdi, sakın sözlerimde bir çelişki olduğu
nu zannetmeyin. Ben, 141 - 142 nci maddelerin 
affının aleyhindeyim. Nasıl olur da, hem siyasî 
suçlar önem kazanır, hem de 141 - 142 nci mad
denin, 163 ncü maddenin affına sen taraftar ol
mazsın?.. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başın
dan beri şunu söyledim: «Toplumsal yarar arı
yoruz.» Şimdi, adi suçları affetmekle ne kaybe
diyor bu toplum, siyasî suçları affetmemekle ne 
kaybediyor bu toplum?.. Bunu da ele alalım 
sosyal fayda açısından. Halk içinde bir söz var
dır, «Ciirmim kadar yer yakarsın.» Adam, adi 
bir hırsızlık etmiş, adamı vurmuş, yaktığı yer 
o kadar. Adam birinin malını çalmış, .işte yak
tığı yer o kadar; ama muhterem arkadaşlar, 
50 nci yıla varmadan önce öyle suçlar işlendi 
ki, bu Devlet binasını temellinden salladı ve bü- I 
tün vatan sathını sardı, cürüm bütün vatan 
sathını yakmaya başladı. 

Dün burada konuşan Sayın Ahmet Yıildız 
arkadaşım /mütemadiyen «vicdanımızla hitap edi
yorum» diyordu. «Bu gencileri vatana kazandır a -
km» dedi. Bizi hislendirdi, çoik güael... Ben şim
di soruyorum muhterıeım arkadaşlarım; Türk 

kanıu vicdanı daha dumanı üstünde, tazeliği üs
tünde, mallıkem eleri bitmıenıiş bu siyasî suçlula
rın yaptığı tahribatı unuttu mu?. Bunların 
toplum vicdanında, kamuoyunda, vatan satîhıın-
da, yurt düzeyinde yaptıkları tahribat, husule 
.getirdiikleıri tehevvür, elem, sıtırap; yaıni Türik 
Milletinin korkusu azaldı mı azalmadı mı ?. Top
lum, bu işlen* acaba bir daha olur mu olmaz mı, 
diye bir tereddüdün, bir kuşkunun İçinde inidir 
değil midir?.. B-em de onun vicdanına soruyo
rum. Bunları kazandıralım, affedelim; affetmek 
.gazel bir şey, ulvî 'bir şey, ama toplum yararıma, 
yaptığımıza göre, keyfilik olmadığına göre, mııer-
lır-met olmadığıma göre, affın gerekçesi hukukî 
okluğuna göre, şimdi bunu arayacağız. 

Muhterem, arkadaşlarım, neden katilleri, lıır-
sız'jarı, su nları bunları affediyorsunuz da, bun
ları affetmiyorsunuz?. Güael (bir edebiyat bu; 
ama muhteremi arkadaşlarım, (Dilekçeler Idhte, 
aleyhte) gerek bir taraftan 141, 142 ncd ımadde-
kıre gireıı suçları affedin diye şeritler hailimde 
dilekçeler geliyor, -bir taraftan da af fefmeyin 
•şeklinde dilekçeler geliyor. Demek toplum hu
zursuz. Bunların affı varsa iki taraf içim de 
var, yoksa ilki taraf içinde yak. Diyelim ki, af
fedilmesinler diye teklif yapılıyor, diyelim ki, 
affedilsinler 'diye teklif yapılıyor; ama ne olursa 
olsun, toplumun vicdanlında, mahşerî vicdanda 
'bir rahatsızlık var, bir korku var, bir 'tehev
vür var, bir tereddüt var. «Acaba bu adamlar 
çıkarsa, yine bu suçu işlerler mi işlemlezler mi?» 
tereddüdü toplumda devam (ediyor. 

'Şimdi, eder 'mi etmez mi meselesini de hal
ledeceğiz. Adi suçlarla, siyasî suçların affını bir 
daha mukayesesini yapmak isterim. Muhterem 
arkadaşlarım dedim ki, «Cünmün kadar yer ya
karsın», sözü, halk içinde çok doğru bir söz
dür. Bir adi suçlu, suç işlemiş adam öldürmüş, 
haberimiz bile yok. Bir adam gidiyor 'bir evi 
soyuyor, parasını alıyor; ama. bir Deniz Gez-
ımiş'İin, bir banka soygunu hâlâ toplumda derin 
derin fconuşullmaikta; hayranları var, taraftar
l an var, aleyhinde olanlar var, var var var.. De
mek ki, bu suçluların suçluluğu tazeliğini kay
betmemiş devam ediyor, konuşuluyor bu omenı-
lekette. Deniz Gezmiş meselesi hâlâ konuşulu
yor idam edildiği halde. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçeği söyleyeee-
ğim. Ben, Deniz Gezmiş'in suçu idam derece
sinde tekevvün etmemiş olduğu için idamın 
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aleyhinde bulundum, onu da söylüyorum; ama 
Deniz Gezmiş idam edıiılirken, «Yaşasın Kürt 
[halikı» diye beyanda bulundu ve bu husus Cum
huriyet Savcısının tutamağı ile tutuldu. 

Muhterem arkadaşlarım, «Kürk halkı» di
yecek, şunu söyieıyebilecıek, bıınu söyleyebilecek, 
ondan sonra da toplum huzura kavuşmuş ola
cak.. «Bir sünger çökeltim» deniyor. Bu nasıl 
sünger iki, bir kısmını götürür, Ibir kısmını götür
emez!. Ne güzel eideJbiyat. Nasıl olurmuş efen
dim? Topluma sünger çekelim... Topluma sün-
,geri çekersin, süngerin götüreceği var, götüre
ni ey ece ği var. Hafif yaraları alır götürür, derin 
ve katı yanaları silemez. Bu gayet tabiî bir hâ
disedir. 

xldi suçların birçoğu tehevvür ve infialle iş
lenmiş suçlardır. Zaten böyle olmayanlarını da 
pek affetmiyoruz. Bunların çoğuna tesadüfi 
suçlar diyoruz. Tesadüfi suçlar, nihayet kamu 
vicdanında o kadar büyük tahribat yapmıyor; 
ama siyasî suç'liar cemiyeti yerinden sarsıyor. 

i« Cumhuriyetin 50 nci yılındayız. 50 nci yıl 
o kadar büyük 'ki, Cumhuriyetimiz o kadar kök
leşti M, artık bu 3 bin kişi mii, bu çoluk çocuk 
mu Cumhuriyeti devirecek?» demek kolay bir 
söz muhterem arkadaşlarım; ama bir çıtınktan 
koea bir binanın ateş aldığı görülmüştür. Çıtı-
rığa da lüzum yok, hâlâ temellere bazı dinamit -
3erin konulduğu görülmekte. 

Muhteremi arkadaşlarım, ben komünizmden 
falan hiç korkmuyorum, samimî söylüyorum. 
Tüılk kamuoyu, Türk âmme vicdanı, Türk yaşa
yışı komünizmi falan benimsemez. Benim kork
tuğum başka bir şeydir; Şimdi siz gelmişsiniz, 
14.1 ve 142 nci maddelere giren suçları affede
ceksiniz; tamam, Zaten bu kanunun tümü üze
rindeki müzakereler fikir suçlarının münakaşa
sı şeklinde oldu, af şeklinde değil. 

Senatoda konuşmaya 'dilimizin varmadığı, 
söylemeyi kendimize yakıştıramadığımız, hatta 
gizili oturum yapmaya karar verdiğimiz kürtçü-
lük meselesinin •konuşulması şimdi Türkiye'de 
moda oldu. Bu mesele üzerinde ben de konuşa
cağım. 

Arkadaşlarım, 141 ve ,142 nci maddeler kal
dırıldığı zaman Kürtçülük •meselesi Türkiye'de 
rahat rahat yazılabilecek mi, konuşulabilecek 
mi? Benim korkum budur. Bunu arkadaşıma 
sordum, «Evet. konuşulacak siz de karşı fikir 
yazacaksınız» dedi. 
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Türkiye'de bundan evvel rahatça konuşul
du. Benice Boran çıktı «Türkiye'de 5 mil
yon Kürt vardır» dedi. 'Savcılar o zaman hare
kete geçmedi, takibat yapmadı. Bu sözleri o gün
lerde gazetede okuduğum zaman gözlerime 
inanamadım. Sonra 12 Mart geldi de, bunların 
partileri kapatıldı. 

Küıteüiük, ,bu vatanı dilim dilim bölmek de
mektir. Bunlar konuşulabilecek mi? Ben o böl
gelerde yer alan bir vilâyetin temsilcisiyim. 
«Türkiye'de Kürtler vardır, Irak' ta Kürtler 
vardır» diye hani konuşuluyor ya; Türkiye'de 
bu Kürtler meselesi rahat rahat konuşulacak, 
«Ben Kürtüm» denilebilecek, ondan sonra «Ey 
Kürt Milleti» diye hitabeler yapılacak Atatürk 

e aleyhine yazılar yazılabilecek, Türkiye çağ içi 
olacak, ama bunlar yazılmazsa çağ dışı olacak
tır. (A. P. sıralarındau gülüşmeler.) 

Arkadaşlar, «Türkiye'de Kürtler vardır» de
necek, «Ey Kürt Milleti» diye hitabelerde bu
lunulacak, benim en büyük varlığım Cumhuri
yetin aleyhine yazılar yazılacak... 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — O zaman 
çağ dışı olacak... 

SALİM HAZERDAĞEI (Devamla) — Şim
di çağ dışıyım, o vakit çağ içine gireceğim. 

Sayın Ahmet Yıldız burada olaydı da, ken
dilerine hatırlatsaydım; Türkiye'de Kürt filân 
yok. Kürtçülüğün istismarcıları vardır. 

Arkadaşlar ben bir 'bölgenin temsilcisiyim 
ve 56 - 57 •yaşıma geldim; bu memlekette Kürt
çüleri loplasan toplasan 200'ü geçmezdi, 12 
Maıttan önce yüksek tahsil yapan öğrencilerle 
tanışmadan ben de inanmıyordum ve mübalâ
ğa zannediyordum; ama ne vakit ki, bir talebe 
bir kefalet meselesi için benim yanıma geldi, 
onunla konuştum. Benim bölgemde kaç tane 
Kürtçü olduğunu öğrendim ve o zaman tüyle
rim ürperdi. 

Arkadaşlarım, 'bunları konuşabilecek miyiz, 
yoksa çağ dışı mı olacağız? «Türkiye'de Kürt
ler var» diye rahat rahat konuşulacak, ondan 
sonra da Türkiye çağ içi olacak değil mi Fikret 
Bey arkadaşım?.. 

FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul) — Estağ
furullah Salim Bey; bana sataşmayın lütfen. 

EKREM KABAY (Burdur) — Fikret Beyle 
ne alâkası var? 
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SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Öy
leyse gelin 'burada beni ikna edin. Deyin ki, 
141, 142... 

BAŞKAN — Sayın IIa.zerdağlı, konuşmanız 
böyle sualli cevaplı olmasın, istirham ederim. 

SALİM HAZESDAĞLI (Devamla) — Ko
nuşmamı arz ediyorum. 

Xe demiyor, biliyor musunuz? «Türkiye'de 
Kürtler vardır, bunlar etnik gruplardır. Bunlar 
muayyen bir bölgede yaşar, o bölgenin, altında 
petrol vardır.» 

25 . 4 . 1974 O : 2 

Siz diyorsunuz ki, Türkiye'de komünizmi 
metheden yazılar beraet ediyor. Tatbikatta be
raet eden de var, mahkûm olan da var. Yalnız 
bunları konuşuyoruz; ama 448 ve 456 ncı mad
deler dolayısıyle ve biraz evvel arz ettiğim ada
letsizlikten o zavallı fukara, milletin adalet 
önünde, hâkimin takdirsizliği ve şahitlerin ya
lan şahadeti yüzünden mahikûm olanlarını hiç 
konuştuğumuz yok. İdeoloijk olduğu zaman ko
nuşursunuz. 

Bu memlekette adaletin tam tatbik edildiği
ni kim söyleyebiliyor? Geçen gün baromuz söy
ledi ve ben de zaman zaman, bu kürsüden dile 
gctirmişmıdir, hakikaten de öyledir, Türkiye'de 
adaletin hakkıyle ve gereğiyle tatbik edilmedi
ği bir gerçektir. O fukara, o zarvallı halk sesini 
duyuramıyor; ama Mümtaz Soysal sesini 
duyuruyor. Onun t a raf 1 ısısın, onun hamişisin. 
[Bu bize azap veriyor, ıstırap veriyor 

Hami halktan yana, fukaradan yana olacak
tık. Sesini duyuranın, lüks insanın, salonlarda 
sosyalizm yapanların taraftarı olacağız; öbürü 
gelecek kürteülük zehiri kusacak, onu himaye 
edeceğiz ve rahat rahat bunu yapabilecek, 
«Efendim aleyhinde yazıyı da sen yaz» (diye
cek. 

Muhterem arkadaşlarım, kimsenin haddine 
mi düşmüş. Bunu parlâmentolar yapamıyor. Biz 
burada kanun çıkarırken birçok meseleleri ko
nuşamıyoruz. 

Bir hususu arz edeceğim, sadet dışı olmasın. 
(Bir vergi kanununu çıkardığımız zaman burada 
bir muafiyet 'tanıdık. Bu muafiyet Türkiye'ye 
neye mal oldu biliyor musunuz? B.enim memle
ketim, olan koca bir Elâzığ'da emlâk vergisi 4,5 
"milyon lira tuttu. Mükelleflerin hepsi bu 50 bin 
liralık muafiyetin arkasına saklandı. Kalkıp da 
bunu söyleyemedik. -Neye söyleyemedik? Sırf 
politika için söyleyemedik. Politika, uğruna, söy
lenmeyen çok söz var. Kimin haddine düşmüş, 
«iKürt.» diye hitaıbedilen bir toplumda kalkacak 
«Yahu ne yapıyorsunuz, siz Kürt değil, Türksü-
nüz» diyecek. 

Arkadaşlar, vallahi 'bunu söylemek nn'i™ls{irı 

olmuyor. Yukarıda söylediklerim bu memleket
te yapılıyor, bu memleket bölünüyor, bölünmek 
isteniyor. 

Şimdi, bu 141 ve 142'yi savunan arkadaşla
rıma soruyorum. Bu kanun çıktı. Zaten af ayrı 

Arkadaşlar, Türkiye'de Kürtçülüğün altın
da petrol davası varıdır. Bir Kürtçülüktür gidi
yor. Bir Alevîlik 'bir Sünnilik, bunlar konuşu
lacak mı? 

50 yılda zor kurabildik bir millî birliği. Yok, 
600 senede bir ehlî ümmet miyiz, neyiz? Zor ku-
raibildik, şimdi bunu bir fautrezi fikir için dilim 
dilini parçakıyRıcağız. Mümtaz bir kitap yasmış, 
bundan dolayı adalete verilmiş, onu da temyiz 
bozuyor, öbürü bozuyor. Durun 'bakalım ne ola
cak? Gidip, geliyor. 
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BAŞKAIS — Anlıyorum; ama dışarıdan mü
dâhaleyi mucip oluyor, onun için 'hatırlatıyo
rum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
kimseye hakaret etmem, kimseyi incitmek niye
tinde değilim. Ben memleketimin ıstırabını te
rennüm ediyorum, o bölgelerin insanı olarak 
yaşıyorum. Den, 'Sayın Ahmet Yıldız'm çok 
iyi ifadelerine, ilimlerine tetebibuatlarına te
şekkür ederim, istifade ediyorum, arma yalnız; 
kitaplarda okumakla, yalnız lüks ve fantazi fi
kirlere kapılmakla değil, bizzat o bölgenin ıstı
rabını duyarak, yaşayarak huzurlarınıza gel
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nasıl iştir; Cum
huriyetin 50 ııci yılında Cumhuriyetin düşman
ları ayakta ve faaliyette? Bunları nasıl affe
delim? Xe oldu bunlara, durdular durdular, 
Cumhuriyetin 50 nci Yılına bir sene kala baş
ladılar. Yok Kürteülük, yok komünizm, yok 
sosyalizm... Nedir bu, nasıl olur? Cumhuriyette 
nasıl 50 yılımızı yaşamışız? Demek ki, Cumhu-' 
riyeften herkes gibi nasibimizi almamışız. 

Arkadaşlar, af.odersiniz, ben bu konuda çok 
heyecanlıyım. Mesele millî birliğimiz, bütünlü
ğümüz m eselesidi r. 
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bir konu, tabiî o fikir hürriyeti ayrı bir konu. 
Yeni dönem başladı, fikir hürriyeti başladı de
nen bir memlekette, bırakınız o konuyu, o lüks 
bir şey, faııtazi bir şey benim gözümde. Ben 
başka bir tarafı bir ıstırabı düşünüyorum, ben 
de bu mesele üzerinde duruyorum. Türkiye'de 
Kürteülük, Alevîlik meselesi rahatça konuşula
bilecek, rahatça yazılabilecek mil ve kalkıp «Ey 
•Kürt Halkı» diye hitahedilebilecek mi? (A. P. 
sıralarından «Hasa» sesi) ... Haşa deme. Yapı
la eak. Bunu ge tiriy orsun... 

EKREM KABAY (Burdur) — İlk kez siz
den dinliyoruz. 

BAŞKAN -— Şimdi, müsaade buyurun Sayın 
Haz er d a ğl ı n ı e vzuu... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunları sen 
Palu'da söyle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. Ben -gereğini yapıyorum. Sayın Hazer-
dağh, müdahaleyi ile ab ettirecek şekilde... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Palu' 
yu falan küçük görme. Palu bir yurt parçası... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Hazer-
dağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Öyle 
göremezsin sen onu. Sen öyle Palu falan diye 
bölgeyi ayıramazsın. Sen de Erzincanlısın, ko
nuşamazsın bunu. 

BAŞKAN — ;Saym Hazerdağlı, zatıâliniz ki
şisel görüşlerinizi beyan ediyorsunuz. Rica ede
rim müdahale celbedeeek şekilde konuşmayın, 
fikirlerinizi söyleyin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Söylü
yorum, söylüyorum. Başkan, arasıra tabiî ihtar 
edeceksin ki, biz de sadede gelelim. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi tekrar ediyo
rum ki, siyasî suçluları niye affetmiyoruz? Bun
lar madem incelik tanıyor, bu işkence iddiaları 
da var, bunların bazıları doğru, bazıları yalan. 
Hükümet ne söylerse söyleyebilir. Bazı gazete
lerde çıkıyor. Bunların yalanı var, doğrusu var, 
hepsi var; yani öbür suçlarda işkence yok mu? 
Onlarda da var; ama, onlara sahip çıkan yok-
t w* İlle o olursa, ona sahip çıkılır. Polis kara
kollarında işkL-nc-o yapılmıyor mu sanki? Onla
rın hiç birisi yok. Şimdi niye affetmiyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, ben diyorum ki, âdi 
suçlara göre, bu suçlar birkaç bakımdan önem 
taşıyor. Bunlar ; 

Dediğim gibi, (tekrar tekrar söylüyorum) 
bu suçlar âdi suçlar 'gibi tesadüfi suçlar değil
dir, bu suçlar düşünülerek yapılmıştır. Âdi suç
ları; ekseriya cahiller, bilgisizler yapar; ama 
siyasî suçları, bilinçli insanlar yapar, akıllı in
sanlar yapar. Adi suçlan işleyenlerde ekseriya 
mütenebbih olma vardır. Siyasî suçları işleyen
lerden mütenebbih olanı görmedik arkadaşlar. 
İşte, görmediğimin delilini size ispat 'edeceğim. 
Anayasa Mahkemesi, kararı önümde. Millî Ni
zam Partisi -vardı bir tarihte, kapatıldı. Bu 
Millî Nizam Partisinin kapatılmasında birtakım 
suçlar işlenmiş. Kimse alınmasın, Millî Nizam 
Partisi tarihe gömülmüş bir parti. O parti ya
pılırken ne demiş? (A. P. sıralarından, «biraz 
mikrofona gel»1 sesleri) 

BAŞKAN — «Mikrofona konuşursanız, yo-
vuimazMnız» diyor larkadaşlarmız. 

SALİM HAZERDAĞLI-(Devamla) — Peki, 
nasıl isterseniz öyle konuşurum. 

;«Türkiye'de yen: bir Müslüman partisi ku
rulması lüzumunu hissederek, Millî Nizamı Par
tisini kurduklarım» söylüyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Kim diyor onu? 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ana

yasa Mahkemesi kararını okuyorum. Millî Ni
zam Partisinin kapatılması münasebetiyle söy
lenmiş bir sözü tekrar ediyorum. Hattâ okuya-
y ı m : 

«18 . 1 . 1970 günü Boyabat ilçesi ISümer 
kazasında, esselâmüaleyküm Müslüman kardeş
lerim»' diye başladığı konuşmasında. «Türkiye' 
de e parti olduğunu, kendilerinin bunlardan 
ayrı bir parti olduğunu, A. P. ve C. H. P. gibi 
sağcı, se'lcu, milleti kandırıp, Türkiye'ye yeni 
'bir Müslüman partisi kurulmasının lüzumunu 
hissederek, bu Millî Nizam Partisini kurduk» 
deniyor. 

ALİ O^UZ (İstanbul) — Hiç kimse söyl'e-
medi bu lâfı. 

iSiALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bakı
nız arkadaşlar, ondan sonra dahası var. 
13 . 1 . 1970 tarihli Anayasa Mahkemesi Ka
rarlar Dergisini okuyorum size; «Türkiye'de 
şerefli, ahlâklı, Müslüman bir Türk Devletinin 
•teşekkül edeceği»1 deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ;bir fikir; ama 
yasaklanmış bir fikir. Ne olmuş? Tarih boyun
ca teokratik devietden zarar görmüşüz. Bu yüz-
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den Osmanlı Devleti batmış. Vatan kurtaran, 
bize kıtalar kazandıran sakallı vezirler, bu usul
lerle, bir fermanla kelleleri uçurulmuş, bu yüz
den Osmanlı Devleti 'batmış, bundan zarar gör
müşüz, lâiklik ilkesini getirmişiz, devlet işine 
karıştırmayalım demişiz, Anayasanın 19 ncu 
maddesini koymuşuz ve 50 nci yılda da, bütün 
'bunların daha çok sahneye çıktığını görmüşüz. 

•Arkadaşlar demek ki, affedilmeler kapatıl -
imiş, bitmiş, geçmiş gitmiş idi. Demek ki, affe
dilmeler bitmiyor, İm siyasî suçlarda affedilme
ler fayda vermiyor, Adi suçta affediyorsun. Si
vas cezaevinden çıkan 'bir adanı bugün 'hah 
desinatörü; ama ben, 'bir siyasî suçlunun çıktık
tan sonra Kürtçülükten vazgeçtiğini görmedim, 
!bir siyasî suçlunun çıktıktan sonra koımünizm-
ıden vazgeçtiğini •görmedim. Girer çıkar, yine 
devam eder. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Arada fark var, onun için affetmiyorum. 
Bilinçli insanlarla 'bilinçsiz insanları tesadüfi 
suçla, adi suçu, hırsızı affet, katili affet ondan 
sonra bunları affetme, 'bunları gençliğe, mem
lekete kazandırma. Bunlar memlekete faydalı 
mı,. zararlı mı? Topluma fayda mı getiriyor, 
zarar mı getiriyor arkadaşlar? Fayda getiriyor
sa, bir arkadaşını gelip bu arkadaşlar yaptık
ları hareketler, bunları kazandırırsak topluma 
fayda gelir desin ve delillerini söylesin, 141 
nci maddenin affına rey vereceğim. Topluma 
fayda hangi fiillerle getirecek, Ceza Hukuku
muzda bir tecil müessesesi, bir af var; «Geçmiş
teki haliyle, hali ve hareketleriyle ileride suç 
işlemeyeceğine kanaat getirilirse» der. Arka-' 
daşlarım bu halen devanı ediyor. Benlim mem
leketimde bir arkadaşım var, onun oğlu böyle 
Kürtçülükle falan (müellif. Ba'bası oğluna; «yav
rum matlsa bizde, apartmansa 'bizde, arazinin en 
iyisi bizde, nedir Um işin arkasına düşmüşsün» 
diyor. Adam yurt dışında bile 'bu isi yapıyor. 
.Anayasaları var, içtüzükleri var, cemiyetleri 
var. Arkadaşlar, bunlar Türkiye d e nasıl cirit 
ataibileeek? Hem de 50 nci yıl ela; yani Cumhu
riyetin kökleştiğini, temellerinin derinlere in
diğimi, kocaman bir müessese olduğunu iddia 
ettiğimiz bir dönemde; Cumhuriyet düşmanları 
faal olsunlar. Yok arkadaşlar, 90 nci yılın şe
refi için af yapıyorsak, 50 nci; yılın düşmanla
rını affetmeli istemiyorum. Vicdanım bunu iste-
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j iniyor, kamuoyu da bunu istemiyor, kamu vic
danı da bunu istemiyor. 

EKREM KABAY (Burdur) — Belli isteme-
diğiniz. 

İSALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — İste
miyor efendim, istemiyor. 

EKREM KABAY (Burdur) — Belli. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim, istirhamı ediyorum. Görüşlerimi söylü
yorlar. 

NURETTİN AKYÜRT (Malatya) — Yalnız 
sen mi biliyorsun, ne ımüdahale ediyorsun ca
nım. 

,SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ka. 
mu vicdanının istemediğinin ispatı; 'kilometre
lerce devam eden dilekçelerin size ve karşı ta
rafa gelişinden, •komisyona gelişinden belli. 
Demek ki, kamuoyu bunu unutmamış. Bunun 
aleyhinde ve lehinde insanlar var; ama Bursa' 
da, bir duvarı yıktığı için 5 kişiyiı öldürenle 
kimse ilgilenmiyor. Adam 5 kişiyi öldürmüş, 
kimse bunla ilgilenmiyor, meşgul değil; ama 
'bir Deniz Gezmiş hadisesi için bu memleket hâ
lâ konuşuyor, hâlâ konuşmakta devam, ediyor 
ve yazılar yazılıyor, hem ele ne muteber, ne 
nıükemmei sandanyelere oturtturduğum insan
lar tarafından yazılar yazılıyor kardeşim. Bun
lara «kahramandı» deniyor. Ben de bunların 
idamını istememiş idim; ama yine de bugün bel-

I ki idam tekemmül etmemiştir, bu pozitiv huku
ku açısından; ama 30 seneyi giyecekti, cezasını 
görecekti. 

Şimdi, bunlar yatsaydı, üzerinden beş - on 
sene, üç - beş sene geçseydi, biz de Türkiyede 
yeni bir dönem açıldığına göre, 141 ve 142 nci 
maddeleri değiştirseydik. Ee, arkadaşlar 141, 
112 kalktıktan sonra, suçların manası kalmadı. 

| Bunlar da cezaevlerinde rahat rahat süreyi dol
durdular, mütenebbih oldular, bunları affede
lim. Evet; ama muhakemesi devam edecek, «Ya
şasın komünist Türkiye» diyecek, «Yaşasın 
Kürtler» diyecek; Behice Boran, Türkiye'de 
Kürtleri tescil edecek, ondan sonra da affedil
diği zaman bundan mütenebbih olaeak. Buna 
inanıyorsanız, gelin burada deyin ki, Türkiye' 
de Kürtcülüğü istismar edenler artık topluma 
huzur getirici değildir. Yani, Türkiye'de bun
dan sonra Behice Boran bir daha Kürtler lâfı
nı ağzına almayacak. Buna inanıyor musunuz? 
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Size soruyorum arkadaşlarım... Yok inanmıyor
sunuz. İnanmadığımıza göre, onun için affetmi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk toplumunun 
en büyük varlığı Cumhuriyettir ve Cumhuri
yet kadar Cumhuriyetin en büyük ilkesi de lai
sizm. Lâiklik aleyhine suç işlene işlene, onların 
üzerine basıla basıla buraya geliniyor. Devam 
ediyor, yani suçlar bitmemiş. Ceza verilmiş ce
zasını çekmiş, mütenebbih olmuş. Nazariyesi, 
«.Cezanın bir tarafı düdük, bir tarafı kırbaç» 
evet nazariyesi bu. Bunlar bitmiş, cemiyet sükû
net bulmuş, 50 ne i yılı da bulmuşuz şanı şerefi 
için affedin; hayır, 50 nci yılda bunlar bütün 
şiddetiyle işleniyor ve Cumhuriyet yerinden oy
natılmak isteniyor, sallanmak isteniyor Cumhu
riyet müessesesi. Onun için affetmiyoruz, yok
sa siyasî suçları affetmek adi suçlan affetmek
ten evvel ele alınmalıdır; doğrudur. Siyasî suç
ların affı için belki diğerlerinden daha* çok ka
muoyunun baskısı vardır, işkenceler vardır, 
çünkü bütün dünyada, yalnız Türkiye'de değil, 
yapılır, doğrudur, ama bizim Türkiye'mizde 
hadise böyle değil. Nihat Erim Bey etrafıyle 
anlattılar; komünizm kılık değiştirdikçe, dö
nemler değiştikçe 141, 142 de birtakım şekil de
ğiştirmelerine uğramış, şekil değiştirmiş; tabiî 
değiştirecek. «Atatürk'ün döneminde şiddet un
suru vardı da şimdi neden kaldırıldı?» deni
yor. Atatürk'ün döneminde disiplinli Devlet 
vardı; 19'50'de disiplinli Devlet kalmadı, demok
rasiye girdik; mecbur oldu onu da getirdi. Salt 
fikir suç... Türkiye'de salt fikir suç değil. Ben 
komünistim desem, komünistim diyerek kitap da 
yazsanı, ama propaganda yapmasam beni kimse 
suçlayamaz. Tespih çekenle esrar çeken bir 
mi?.. Yok arkadaşlar, yapmayın arkadaşlar; 
Türkiye'de ibadet edene kimse karışmadı, kim
se tespih çekene karışmadı; ama din kisvesi al
tında Türk Devletinin aleyhine cemiyet kuran
lar, siyasî cemiyetler kuranlar elbette cezalan
dırıldı. Evet, bugün Türkiye'de tescil edilmiş
tir ki, nurculuk bir siyasî harekettir. Nur ce
miyetleri de din kisvesi altında Devlet aleyhine 
kurulmuş birer cemiyettirler. Atatürk bunu 
tel'in etmiştir, «Yatan haini» demiştir; maksadı 
başkadır. Neden başka tarikat toplumlarını ce
zalandırmıyor da yalnız nurcuları cezalandırı
yor? Başka tarikatlar da var Türkiye'de, on
lar da ayinler yapıyorlar, pek onlara karışan 

yok. Nurculuk siyasî maksatla geliştirildiği için 
cezaya muhatap olmaktadır. 

Bu bakımdan ben şahsım itibariyle söylüyo
rum. Sayın Ahmet Yıldız'in da belirttiği gibi, 
samimî insanlara, samimî inançlara kimse bir 
şey söylemiyor, ama kötü maksatların arkası
na gizLenei'e'k, dini esas kurtaran lâikliği istis
mar ederek birtakım menfaatler temin etmenin 
aleyhindeyim. Benim dinim aleyhinde, Peygam
berim aleyhinde, inancım aleyhinde bulunuyor
lar. Ben de biliyorum, ben de hadis okuyorum, : 
«Elâünebbiüke bi-şerrin min'haza menekkele dün
ya biddîn» (Size şerirleri sayayım mı) diyor 
Hazreti Peygamber. Altı tanesini sayıyor ve 
«Şerirlerin en şeriri kimdir biliyor musunuz» di
yor ve «Dini menfaatine alet edenlerdir» şek
linde sözlerini devam ettiriyor. «Elâüne'bbiüke 
b-işerrin minhaza menekkele dünya biddîn» 
(Şerirlerin en şeriri dini menfaatine, siyaseti
ne alet edenlerdir.) Siyaset bir menfaattir arka
daşlar, «Bunu menfaatine, siyasetine alet etmek 
şerirliğin en şerirliğidir» diyor benim Peygam
berim. İnancım bu benim. Ben de Allahırnı bili
yorum, ben de dinimi biliyorum. Diğer bir sen; 
laisizm dinin zaferidir; dine zafer k-az^ııdırir. 
dine hüviyet kazandırır. Bir takım getirceeksiı, 
siyasetin içine sokacaksın, benim dinimi, mukad
desatımı meydanlarda, ağızlarda sıkız gibi çiğ
neyeceksin, ondan sonra da işbasına gelecek
sin, affedeceksin. 

Bu loo neü maddenin zamanında aleyhinde 
bulunanlar çok oldu. Şimdi bu arkadaşların çok 
değişmiş olduklarım, tarihî bir yanılgı içinde ol
duklarım gördüğümde hüzün içinde olduğumu 
söylememek elimden gelmiyor; tarihî yanılgı 
içindedirler. Ne yazık olmuş, vah vah. 

Şimdi, arkadaşlar, 50 nci yılda Cumhuriye
tin aleyhinde olan, ayakta olarak aleyhinde 
olan suçların affedilmemesini istememin sebebi 
bütün bunlardır. Yoksa, 50 nci yılın şanına, şe
refine feda olsun şu kadar suçlunun affı. Bunları 
da affedebiliriz, ama bunları affetmememizin 
sebebi, toplum, maşerî vicdan bunları affetme
ye hazır değil, bunların bir daha suç işlemeye
ceklerine kani değil. Onun için ben de siyasî 
suçların (eğer siyasî suç sayıyorsanız) affına 
taraftar değilim. 

Sabırlarınızı suiistimal ettimse, heyecanlı 
konuştumsa beni affediniz. Beni dinlediğiniz 
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için sizlere teşekkür ederim, saygılarımı suna
rını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —- Sayın Unsal, aleyhte buyuru
nuz efendim. 

NİYAZİ UNSAL ('Erzincan) — Sayın Baş
kan ve Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Cum'huriyetin 50 nci Yılını geride bıraktık. 
Şimdi, geride bıraktığımız yıllar adına çıkara
cağımız yasanın münakaşasını yapıyoruz. Kaç 
aydır çıktı çıkacak dediğimiz af, Türkiye'miz
de demokrasi anlayışımızın önemli bir yönünü 
ortaya koyacaktır. 

Sosyal gelişmeleri izleyenler bilirler ki, suç 
fiiline ceza tayini, tayin edilen cezayı uygula
ma ya da affetme, ulusların düşün düzeyine, 
yönetim biçimine ve demokrasi anlayışına gö
re değişir. Feodal yapıya sahip ulusların işine 
gelmeyen davranışlara tayin ettiği ceza ile de
mokratik yöntemlere sahip ulusların tayin et
tiği ceza arasında önemli farklar vardır. Bun
ların birinin suç saydığı fiilî değeri saymaz, 
ceza tayin ettiğini diğeri etmez. Durum böyle 
olsa da bu olgular kişileri ve toplumları daima 
ilgilendirmiştir. Şimdi, bizleri de ilgilendiren 
budur. Türk ulusu ister ki, 50 nci Yılı barışla 
bitirsin; ikinci bir elli yıla barış içinde girsin. 
Bu yönüyle af, suçlar ve cezalar için değil, Cum
huriyetin 50 nci Yılında özlenen barış için önem
lidir. Affın gerekçesinde ve düşüncesinde ba
rış vardır. O halde, bütün değerlendirmeyi, si
yasal ve hukuksal eleştiriyi harış açısından gör
meye, değerlendirmeye mecburuz. Suçlar, ceza
lar ve aflar tarihini bilenler bilirler ki, af, en 
ilkel ve totaliter yönetim biçimini elinde bulun
duran kişilerden, en uygar yönetim biçimini uy
gulayan toplumlara kadar zaman zaman cömert
çe ve hatta hakça kullanılmıştır. Bazan, kişi
lerin ve toplumun önde gelen isterleri içinde yer 
almıştır af. Bizde de bu ölçüler içinde çok af
lar çıkmıştır; da!ha da çıkacaktır. Çıkarken, 
sürtüşmelerin olması, karşı düşünlerin bulun
ması doğaldır. Bu, sosyal kuralların, sosyal iliş-
ıkilerin yapısında vardır. Af gelsin, barış olsun 
diyenler olduğu gibi, olmasın diyenler de ola
caktır. Dün, unvanı Anayasa ve Adalet profe
sörü olan bir Başbakan bu Meclis kürsülerinden 
vatandaşı suça yönelten, vatandaşı suça teşvik 
eden beyanatlar verirse ve bu beyanatlariyle 
etrafta terör havası saçarsa, biri bin ederek iş

leri büyütürse ve bundan yarar sağlamaya kal
karsa, bugün elbette affı istemez. Bununla da 
kalmaz tarafsız olması gereken Devlet başka
nından Hükümetine kadar herkes el ele vere
rek vatandaşları birbirini ihbara davet ederse, 
teşvik ederse, birbirini ihbar eden vatandaşları 
Devlet kasasından beslerse, millî kahramanla-
.ra has nişanlarla, hediyelerle, vaitlerle dona
tırsa, ajan olarak kullandıklarını yurt dışı ge
zilere gönderirse, bütün bunlar eliyle yapılan 
işkencelere göz yumarsa ve bu Meclis kürsüsün
den «Düşüncenin üstüne 'balyoz gibi ineceğiz» 
diyerek işkence yapılmasına yeşil ışık yaparsa, 
bugün elbette affın karşısında olamaz, 'bugün 
elbette affı gönülden istemez ve bugün elbette 
gelir buraya bu Başbakan, o gün yaptıklarını 
yalanlar «Benim zamanımda işkence yapılma
mıştır» der. İşkence bağımsız mahkeme zabıt
larına geçmiştir, işkence çarşaf çarşaf savcılara 
ifade olarak verilmiştir. İşkencenin anlatıları 
sınırların dışına taşmıştır, kitap haline gelmiş
tir Türkiye'deki işkence -biçimi ve Türk Ulusu 
için 50 nci Yılda onur kırıcı bir düzeydedir. 
Bunu buradan yalanlayabilen bir insan elbette 
affı istemez, ama ona çok görmüyorum. Yalan
lamak zorundadır çünkü, bu kendi direktifle
riyle yapılmıştır. Burada gelip, durumu küçük 
görüyor. «Belki aşağılarda üç - beş kişi yapmış 
olabilir» deniyor. Hayır, Türkiye'de belli bir 
ortamdaki işkenceler aşağılarda değil, yukarı
lardan verilen direktiflerle yapılmıştır. Elbette 
Başbakan balyoz gibi Meclis kürsüsünden iner
se düşüncenin üstüne, 'kendisini nezarete alan 
bir ilkokul tahsilli polis, bir assubay ya da her
hangi bir görevlinin yapmayacağı işkence biçi
mi vatandaşa olaımaz. Şimdi burada uygulanan 
işkencelerin şeklini ve durumunu burada söyle
meye benim dilim varmıyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İspat 
et. 

AHMET DEMİR YÜOE (Zonguldak) — 
Söyle, söyle. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Bunlar ger
çektir, heran ispat edilebilir. İspat etsin diye 
konuşanlar lütfen hasını okusunlar. Kitap hali
ne gelen belgeleri okusunlar, bağımsız mahke
melerin kararlarını okusunlar. Bugün Niğde 
Cezaevinde vurulan, cop darbesiyle gözünü kay-

' beden gençler vardır. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İçiş
leri Bakanına ihbar et. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Faşist bir 
emirle bir gecede 3 500 tane Türk öğretmenini 
yatağından alıp, sürüm sürüm süründürmek ve 
'götürüp 18 ay süre ile banların çoğunu sorgu
suz sualsiz yatırmak işkence değil de nedir ? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ne ile sa
bit? 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen müda
hale etmeyiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu 3 500 
öğretmenin hiçbirisine, balyoz gecesinde top
lanan öğretmenlerin hiçbirisine ceza vermemiş
tir ıbağımsız .mahkemeler, bunların hepsi aklan
mıştır. 

Kişileri suça itenler, suç işleyecek ortamı 
hazırlayanlar, böylesi ortamlardan çıkar sağla
yanlar affı istemezle;\ Bunalım tarihinde büyük 
olayların sahnelendiği günlerde !bu, hep böyle 
olmuştur. Kişiyi suç işleyecek ortama itenler, 
onu 'bunalımdan bunalıma sokanlar, bıçağı ke
mliğe ıgetihıemler, özgürce yaşama olanağından. 
.kişiyi yoksun bırakanlar, kısacası, bu temel hak
ların tekellerinde kalmasını isteyemieır, kişiyi 
'suçlamış, kişiye «eza vermiş ve hatta affetmiş,tir. 
Bunları yaparken, çoğu kez suçun sadece netice
si üzerinde durulmuş, nedenleri düşünülıme-
miştir. Nedenieııe inlildiği zaman nedende parma
ğı olanlar, nedenleri hazırlayanlar, derhal affa 
karşı çıkmış, aftan yama olanları aftan yarar
lanacak olanlarla beraber suçlamaya başlamış
tır. Simidi olan da budur. 

Bugün, kardeşi kardeşe düşman edenler, kar
deşi kardeşe vurduranlar, gençleri, öğretmen
leri, giderek tüm halkı çeşitli adlar altında bö
lenler, düşün kamplarına ayıranlar, Anayasa
nın önigördüğü sosyal, Kültürel ve ekonomik gö
revleri savsaklayanlar, düşün özgürlüğünü kı-
sitlayamlar ve böylece ülkeyi bar tehlikenin eşi
ğimde bırakanlar bu tutumlarına kargı olanları 
•suçladılar, kendi beceriksizliklerinin hesabını 
başkalarına yüklendiler, kendilerimden olmayan 
bir velinin başkasında olmasını da istemediler, 
gençlerin en masum isteklerine kulak tıkadılar', 
onların yaptıkları tüm uyarılan duymamıazlık-
tan geldiler, onların ağzını faşist yöntemlerle 
t ıkmaya kalktılar. 

Biz bazı eylemılen savımrııuyoruz. Anarşi
den, kuvvetten, zordan yana da değiliz; lama 
istemediğıiımiz bu eylemlerin nedenleri, miçin-
leri üzeiil'mde durmak istiyoruz. 

Bu nedenleri hazırlayanlar onları zor du
rumda bırakıp, eyleme sevkedenler, anarşiyi 
âdeta davet edenler şimdi geçlere affı lâyık 
g onmuyorlar, lâyık 'bulmuyorlar. Bunalımlar, 
aşırı birikimler elbette tepki doğurur. 

İki bin yıl önce halkımın aldatıldığını, yan
lış yönetildiğini göreni Sokrates, o günün koşul
ları içinde düzene karşı çıkmış, hepinizin bildi
ği gibi kendisini ölüme götüren suçu işlemiştir. 
Bugün aynı IS-okrates suçlu mudur? Tarih, dü
şüncelerinden ötürü suçlanan, ceza verilen, hap
sedilen ve öldürülen insanların büyüklüğü ile 
doludur. 'Geleceğin dünyasını şimdiden yaşayan
ları suçlamaya kimsenin halkkı yoktur. 

Böyle bir suçlama geri kalmışlığın işaretidir, 
bağnazlığın işaretidir. Bütün bunlarda ben, dü
şünceleri suç sayan zihniyete varmak istiyorum.. 
Düşünlerle ilgili, çevirilerle ilgili, okuyanlarla 
ilgili, gençlerle ilgili maddelerin, okumuşlar 
meclisinin Anayasa ve Adalet Komisyonunda af 
kapsamından çıkarılmış olması çok hazindir. 
Disiplin suçlarının af dışında 'bırakılması çok 
acıdır. 

Dün Sayın A. P. sözcüsünü dinlediniz. İki 
saati bulan konuşmı asımım tamamımda düşün suç
ları ile ilgili bölümler üzerinde durdular. Adı 
adiye çıkan suçları hiç eleştirmediler. Maddele
ri af kapsamından çıkardıkları halde yine 
de tehlikeyi, düşün özgürlüğünü zedeleyen 
bu noktalarda buldular. Bu gösteriyor ki, 
.'bunların gücü yetse düşün sahiplerine yapama
yacakları kötülük olamaz. 

ıSayın senatörler, meseleleri biraz -açığından 
alıp, -günün ve geleceğin ıkoşulları içinde değer
lendirmemiz gerekir. Osmamoğuliarını batıranla
ra karşı çıkanı Atatürk, o günlerin koşulları için
de yönetimi elinde bulunduranlara karşı suç iş
lemiştir. Ulusal yazgılarda bu tür suç işleyen
lerin sayısı sayılmayacak kadar çoktur. Fazla 
uzağa, gitmeye lüzum yok. 1960 iarda Demokrat 
Partinin ileri gelenlerine söylenenleri hepimiz 
biliyoruz. Bugün onlara anayasa! hakları verili
yor. «'Televizyonlarda büyük hizmetler yapmış 
muhterem zevat» deniliyor, kendilerine. 
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I O A H İ T ÖBİTAÇ (Bursa) — öyledirler. 
NİYAZİ UNSAL (Devaımilıa) — Doğrudur, so

nunu dinleyim.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öyle 

dıeımiy ordumuz. 
iBAŞKAN — Lütfeın 'efendim, müdahale eitme-

yıiıı istirham edeceğim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sonunu din
leyin dedim.. 

İBAŞKAN — Sayın Unsal, 'Sayın Unsal siz de 
cevap vermeyin. 

'NİYAZİ UNSAL (Devamia) — Daha yakıma 
ıgellelim. 42 Mart'ta anayasal görevlerimi yenine 
geıdinmediği için, anayasal kuruluşları işlemez, 
tanınmaz hale geıtirdiği için, memiLeketi anar
şiye 'boğduğu için iş [başından uzaklaştırılan De-
mirel, o g'ün'kü ithamlarım sahibi hiç de görün-
mıliyoır. :Ha;tta Anayasayı Detmiırıeil'in ayakları al
tımdan 'alanları şimdi o suçluyoır. O halde bugün 
affa lâyık görmıediklarimlz için gelleceğ'im ne di
yeceğimi şimdideın kestiremeyiz. Önemli oılam geç
mişteki yaırııligılana düşmiameıktir. Bizde ve dün
yada ünlü kişilerin tümü düşün suçlusu sayıl
mış, hapsedilmiş, sürgün edilmiş, yargılanıp, 
ölüme mahkûm edilmiştir. Bu, düşünsel eylem
lerin değerini günün koşulları içinde değerlen
direnlerin azlığından ileri geliyor. Yönetim bi
çimi bozuk olan ülkelerde yönetime karşı çık
mak, yasalara- göre suçtur; -ama doğru olan da 
bozuk yönetime karsı olmaktır. Bizde de her
kes, devam eden düzeme bozuk» der. Herkes bo
zuk olan yönetimden yakınır; ama- bu yönetime 
karşı çıkınca sizi müesses nizamı yıkmakla suç-
lar. 

12 Marttan önce müesses Demirci yönetimin
den yakınmayan kim vardı? Gençler, öğretmen
ler, düşünen tüm insanlar anayasal düzene, de
mokratik yöntemlere değil, bozuk düzene karşı 
çıkmışlardır. Bu bozuk düzenin bozuk yasaları 
ile de 'suçlanmışlardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
alâkası var, Deınirel, ne yaptı % 

NİYAZİ UNSAL (Devamla-) — Biz de... 
ORHAN KOR (İzmir) — Suçlular mahke

mede hesap veriyor. 
BAŞKAN — ıSaym Kor, lütfen istirham edi

yorum efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Biz de ey

lemler değil, cok yerde yasalar terstir. Anaya

saya, günün koşullarına, düşün düzeyine uyma
yan yasalar vardır. 1961 Anayasası günün ko
şulları içerisinde düzenlendi, yürürlüğe girdi. 
Bu Anayasaya göre yasalar düzenlenmedi. Ana
yasanın amaçladığı [görevler yerine getirilmedi. 
Hâlâ Anayasamızın özüne ve sözüne ters yasa
lar ve yasa maddeleri vardır, bizde. Bu yasa
ların sınırladığı (eylemler vardır. Demokratik 
ülkelerin hemen hepsinde serbestçe basılan, 
satılan, okunan yayınları, yasaklayan, suç sa
yan hükümler vardır. Bunları hasbelkader çe
viren, basan ve okuyan, varsa, hapishaneleri 
boylayanlar vardır. Şimdi, 'biz, Cumhuriyetin 
50 nci yılında genel bir af istiyorsak, bozuk dü
zenin kader kurbanları yanında, bozuk demok
rasinin, sözde demokrasinin kader kurbanları-' 
nm varlığını da düşünüyoruz. 

ıSaym senatörler, birkaç gün önce Ağrı'yı 
[gördüm. Ağrı'yı 20 nci Yüzyılda Cumhuriyetin 
50 nci yılında gördüğüm hakle bırakanlara kar
şı, onları bu yoksulluğa iten düzene karşı çık
mamak, bu düzenle savaşmamak bence suçların 
en ağırıdır. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — AğrUyı ne 
yapacaksın, -Çorundu gör sen. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ağrı köyle
rinde öylesine bir ortam var ki, insanlık dışı
dır. Bu yürekler acısı durumu yazan, çizen, di
le getiren biri varsa, hele bu bir öğretmense, 
141 - 14-2 yapışır yakasına, !Sadeee 141 - 142 de
ğil, bozuk düzenden yana olanların tümü yapı
şır yakasına. Müdürler komisyonlarında-, disip
lin kurullarında gerçekleri dile getirdiği için, 
'doğruları korkmadan söylediği için, geri kal
mış' köylüden yana olduğu için kıyılan nice öğ
retmeni bilirim. Kıyım ustalarının siyasî haklar 
sağladığını bilirim. Parti kontenjanlarından se
natörlük, sağladığını 'bilirim. Şimdi bunlar; di
siplin suçlarına karşıdırlar. Şimdi bunlar; dü
şün davranışına, düşün özgürlüğüne karşıdır
lar. Tarih bu terslikleri, hu çelişkileri yine sah
neleyecektir. Cumhuriyetin 50 nci yılında Oku
muşlar 'Meclisimde düşün özgürlüğüne kimlerin 
karşı olduğunu bir daha yazacaktır. Bunların 
arasında Devlet başkanlarının, bunlarım arasın
da Anayasa ve adalet profesörlerinin, bunların 
arasın da hükümetler yönetmiş başbakanlarım 
varlığını yazacaktır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Seni 
de kahraman sayacaktır. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Dilerim ki, 
'bu ulusal yazgı, barıştan yana, özgürlükten ya
na olanların sayısını fazla yazsın. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — İspiyon
cu. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Dilerim ki, 
bu bozuk düzene karşı çıkanların yüceliğini bir 
daha ortava kovsun... 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) Ov .sim
sarı. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — O zaman ki
min kimi affettiğini dalıa iyi anlayacaktır, Sait 
Meihmetoğlıı. 

SAİT MEHMETOĞLL (Mardin) — İspiyon
cu. 

BAŞKAN —• Rica, ederim efendim. Sayın 
MehnıetoğJn, lütfen efendim, lütfen efendim, 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sen hiç ko
nuşma, sen öğretmenlere yaptığın zulüm karşı
lığında senatör olmuş bir adamsın. 

•BAŞKAN — Şimdi sn ... 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — İspiyon

cu seni. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Seçilerek 

gel buraya. Öğretmenlere yaptığın zulüm karşı
lığında senatör olmuş bir adamsın. 

BAŞKAN — Sayın M" elime t oğlu, lütfen efen
dim, lütfen efendim... 

CAHİT ORTAÇ (.-Bursa) — Senatör gibi ko
nuş. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Senatör böy
le konuşur işte. 

BAŞKAN — Peki efendim, lütfen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üç bin 
'öğretmen senin ne mal olduğunu biliyor. Öğret
menleri salâvatla alın ağzınıza. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben Türki
ye'nin ekonomisine katkıda bulunan bir insa
nını. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Senin 
kirli çamaşırlarını ortaya çıkaracağım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kim, ki
min kirli çamaşırlarını ortaya çıkaracağı belli 
olacak. 

BAŞKAN — Sayın MiıJkelâmoğ!u sırasını 
Sayın Çelikbaş a veriyorlar. 

İSayııı Çelikbaş. üzerinde. Buyurun •efendim. 
(Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — öğ
retmenleri tanımak 'lâzım. 

(BAŞKAN •— Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu hareketler her hande Tüzüğümüze de, (Sena
tonun mânevi şahsiyetine ide hiç uymaz. İstir
ham ediyorum. (C. H. P. sıralarından «karşı ta
rafa da söyle» sesleri.) Hayır size de söylüyo
rum, onlara da söylüyorum. Rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
•FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca !S. 

Ü.) -— Siayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri: 

Cumhuriyetin 50 nc.i yılını idrakle beraber, 
çıkartılmasına çalışılan af teklifleri üzerinde 
görüşlerimi söylemeden evvel, sizlere Avrupa: 
Konseyindeki bir hâtıramı nakletmek istiyo
rum. 

(Sene 1968; Avrupa Konseyinde; Konsey 
statüsüne uygun bir idare tarzı ilerisinde bu
lunmayan Yunanistan'ın Konseyden çıkarılma
sı ile alâkalı rapor müzakere ediliyor. Aylarca 
devam etmiş, oylanacak. On iki kadar aleyhte, 
ondokuz kadar eekinserle büyük bir çoğunluk
la Yunanistan'ın Koyseyden çıkartılmasına ka
rar verildi. Orada hurûf-i hecâ ısırasma göre 
oturu'üij^or. Yanımda İngiliz İşçi Partisinden. 
oldukça kuvvetli Shapıroan isminde bir zat var. 
Ben eekinser oy kullandım, koridorda yanıma 
yaklaştı, «Mazhur yoksa çekimserliğinizin sebe
bini öğrenebilir miyim »' dedi. Memnuniyetle; 
fakat reyimin mânasını 'anlatmadan önce size 
bir Türk Atasözünü nakletmek istiyorum de
dim. 

Biz Türkler deriz ki. «Bekâra karı boşamak 
ikolaj'dır. Ben de sizin gibi İngiliz adalarımda, 
Ho 11 an d alı a r k a da şl a r ıını z gibi kil o m e t r el e r c e 
mesafede deniz kıyısında Batı'da olsa idim, hiç 
tereddüdünüz olmasın sizin oyunuzu kullanır
dım; ama ben burada oy kullanırken Türkiye' 
yi çevreleyen şartları değerlendirmeğe mecbu
rum» dedim «Müsaade ederseniz bu Türk Ata
sözünü not defterine yazacağım» dedi. 

Muhterem arkadaşlar; hukukun en basit 
prensibi, kanun vazıının cemiyetin şartlarına uy
gun hükümler ısdar etmesidir. Şu veya bu ül
kenin durumundan ço'k .'biz kanun vazılarının, 
eğer yeminimize sadıksak. evvelemirde yemini
mize şada kat1 e kanunları tedvin etmek lüzumu 
ortaya çıkar. Devletin bağımsızlığına yemin 
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ediyoruz. Heyecan içerisinde söylenildiği için. 
unutuluyor. Vatanın ve Milletlin 'bütünlüğüne 
yemim 'ediyoruz ve Türkiye'de vatan ve milletin 
(bütünlüğüne ihanet eden ve Türk Devletinin 
bağımsızlığı karşısında, iki >ay evveline 'kadar 
malı'kemelerde sarahaten beyanatta bulunanlar
la alâkalı af mevzuu konuşulurken, bir takdir 
işi, demin bir arkadaşım söyledi, «Kendi ilmine 
sadık kalarak bunlar affedilmesin» diyenleri 
âdeta fikir özgürlüğüne karşı çıkan kişiler 
olarak göstermeğe cesaret ediyoruz. Fikir öz
gürlüğü ile bağdaşmayan noktaî nazar bu arka
daşlar. Herkes fikrini dilediği gibi söyliyecek; 
ama karşı tarafın fikrini de en aşağı kendi fikri
ne gösterilen hürmette dinlemesini kabul ede
cek, bilecek. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sizlere vesikalar 
okuyacağım. Yeni 16 . 1 . 1974 tarihli bir yazı, 
bakınız içinde bulunduğumuz vasatı unutmu-
yacağız, onun için okuyorum, bunları. 

«Hükümet kurulması konusunda anlaşmaz
lıkların çoğu çözümlendi gibi. Faik Türün de 
İçişleri Bakanı olmayacak artık. Nereden aklı
na gelmişti, görevinden ayrılmış bankacılığa 
başlamış adam acaba, kulislerde ne lâflar... Tü
rün, Nakş-ı bendidir. Erbakan da öyle. Nakş-i 
bendiler tutarlar birbirlerini oradan çıkmış 
olacak söylenti. Dün saat 13,00'te Ecevit'e gö
revin verileceği söyleniyordu, kaldı mı saat 
16,30'a Ama, Korutürk Meclis Başkanına söy
lemiş, Karaoğlana güven duyduğunu. Çankaya 
kesin, Başbakanlığı verecek artık Karaoğlana. 
Korutürk'ün bütün tasası yarın, öbür gün Mil
lî Selâmet Partisinin koalisyondan çekip gitmesi 
CH.P.'nin de azınlık hükümeti olarak devam 
etmesi. Şimdi burayı dinleyiniz. Adam,,., tasa 
edilen şeye bak? Şu barış havasına bir girilsin, 
dört başı mamur af çıkarılsın, kolay sonrası.» 

Muhterem arkadaşlar, burada üzerinde duru
lacak konu Türkiye'deki bu işlerin kanununun; 
«cemiyet kurmakla falan yapmak şeklinde» 
ifade ettiği ve kelime değiştirmesiyle örgütlen
me halinde yürütülmesidir. Türkiye'de Devleti
mizin bekâsını tehdit eden cereyanlar, ister aşırı 
sağdan gelsin, ister aşırı soldan gelsin, şu üç 
merhaleden geçmektedir: Eğitim, yönetim - ör
gütlenme ve eylem. 

Arkadaşlar, bu safhadan geçmeden bir ey
lem tasavvur etmek mümkün değildir. O mün

ferittir, dikkat buyurulursa bütün bu çalışmalar 
bir kolektif manzara içerisinde, birbirine bağ
lı teşkilâtlanmalar içerisinde yürütülmektedir. 
Okuyunuz bütün rnahkemelerdeki sanıkların ifa
delerini, hepsi de şu dernek, şu örgüt, şu örgüt, 
bu dernek... 

Muhterem arkadaşlar, itiraf edeyim ki, bu 
meseleleri yakından takip eden bir arkadaşınız 
sıfatıyla Türkiye'yi 12 Mart'tan sonra mahkeme
lerde cereyan eden olayları görüp; teşkilâtlan
mayı da görünce, bu derece ileri bir safhaya 
gelmiş olduğunu tasavvur edemezdim. Türkiye, 
köstebek yuvası gibi yuvalanmış bir dinamit 
tarlasının üstündeymiş arkadaşlar. Buna hayır 
demek mümkün mü? 

Şimdi muhterem arkadaşlar, çok iyi, herkes 
çıksın söylesin Türk Milleti kimin ne konuştu
ğunu bu konularda bilsin, bunun büyük faydası 
var arkadaşlar. Bu itibarla bundan sonraki 
taktikle alâkalı size bir broşür okuyacağım. 

«CİA'nın bu ölçüde başarılı olabildiğini dü
şünmek güçtür; ama son yılardaki gelişmeler, 
özellikle 12 Mart'tan bu yana olanlar ortada
dır. Tam faşizme doğru tırmanışta en kararlı 
adımlarla yol alan faşist generali eriyle MİT 
ajanlarının yönetiminde sıkıyönetim mekaniz
ması ile tümen merkezlerine kadar yuvalanan 
koutr gerilla dedikleri işkence örgütü ile İm 
ordu artık faşizmin baş kaynağı durumuna dü
şürülmüştür. Böyle bir Ordunu toplumda ne 
itibarı, ne de manevî ağırlığı olur. Are sırtına as
ker urbasını giymiş işçiden, köylüden başka şey 
olmayan Mehmetçik de bu Amerikan devşirme
si işkence uzmanlarına OYAK hisseli» Muhterem 
arkadaşlar, isabetli olarak Millî Birlik devrinde 
kurulmuştu «OYAK hisseli özel otomobilli, 
apoletli subaylarına halkımız ne gözle bakıyorsa, 
o gözle bakar.» 

Çok aziz arkadaşlarım, Türkiye'de bu müca
dele maalesef kolay kolay sona erdirilemeyecek-
tir. Komünist teşkilâtının çalışmalarını biraz 
bilenler, komünizmin prensipleri, organizasyonu, 
tarihî gelişmesini yakından azıcık tetkik etmiş 
olanlar bilirler ki, bunlar ayrı kutu gibidir ar
kadaşlar. Süratle ve akla durgunluk verecek 
şekilde yayılırlar. Bunlar bildiğimiz münferit 
suçlardan değildir. Bu itibarla, Türkiye'yi teh
dit eden büyük tehlikeleri görmemezlikten gel-
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mek yeminine sadık olacak arkadaşlar için ko
lay sayılacak bir hareket tarzı değildir. 

Bu itibarla, bu konunun huzur rahatlığı içe
risinde tahakkukunu gönlüm çok arzu ederdi: Ben 
hayatımda bu çeşit işlerde bulunmuş kişi deği
lim, mizacım müsait değil. Ama, her arkadaşın 
düşünmesi lâzımgeldiği gibi, kendimden evvel 
mensup olduğum memleketi düşünürüm. Vâzıı 
kanunum 'burada. Biz gideriz aıkadaşlar, Dev
let ve millet baki kalır. Mühim olan bu. 

Bu itibarla, zerrece içimde bir huzursuzluk 
duymuyorum. Tersini çok arzu ediyordum. Cum
huriyetin 50 ne i yılında ne kadar arzu ederdim 
ki, Türkiye'de sıkıyönetim al t1 n d a seçim yapıl
mayacağı için hu hareketler \ «pıhyordu, söyle
niyordu vesaire ediliyordu... Artık seçimler bitti. 
Memleket yeni 'bir şarta kavuştu. Hayır arka
daşlar; seçimler bittikten sonra mahkemelerde ay
nı lâflar cereyan ediyor. Bugünkü Hükümetin 
kurulduğu tarihten 'bu yana yine aynı sualler, ce
vaplar mahkemelerde cereyan ediyor. Bunu gör-
memezDkten nasıl gelirsiniz? 

Bu itibarla, Türkiye'nin dahilindeki olaylar, 
yalnız bununla kalmıyor, Turk've dünya tarihi
nin gelişmesinde evrensel dünya nizamı kurma 
konusunda fevkalâde stratejik, jeopolitik bir du
ruma sahiptir. Türkiye bir Çin setti gibidir ar
kadaşlar. Dünya, ekonomisine hâkim olmak, dün
ya nizam?na hâkim olmak gibi üç kıtanın birleşti
ği 'bir yeıdeyiz. Fevkalâde büvıil- bir değeri var. 
Bu itibarla. Türkiye üzerindeki çalışmalar dışa
rıdan şiddetini artırarak, çeşit,k yollara 'bürüne
rek devam edip sürecektir. ><̂  zamana kadar?.. 
Ne zamanki içimizde asgarî Jmdiere düşmüş ola
rak, gayet akaliikalil bir grup un ötesinde bütün 
vatandaşlar yekpare Türk Devletinin bekası için 
müttehit davranır ve görülürler.'e. Ama bu yok. 

Şimdi ben, çek 'bahsedildiği için Avrupa Kon-
seyindeki işkencelerle alâkalı bir zaptı okuyaca
ğım. Bakın demin 'bir senatör arkadaşım çıkıyor, 
inanmıyor. İnanmıyor, nasıl düzeltirsiniz arkadaş
lar?.. 

Bir Hükümetin İçişleri Bakanı, «İhbar telâk
ki. ettim, tetkik ettim, tahkik ettim aslı yok, bu 
propagandadır.» eliyor. E... arkadaşı hâlâ inau-
dıramazsak 'bunu düzeltmek mümkün olur mu?.. 
Bu itibarla, ben atasözlerine çok değer veririm. 
Büyük bir milletin mensuplarıyız, devletler kur
muşuz. Bir atasözü vardır: «Şeriatın kestiği par-
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İ
nıak acımaz.» Bizim bir yerde kesip atmamız lâ
zımdır. E... mahkemenin verdiği hükme inanma, 
Hükümette, iktidarda olan partinin bir bakanının 
beyanına inanma... E... ben neye inanacağım?... 
Ne şekilde (bastırıldığı hu tarz çalışmaları çok iyi 
bilen insanları inandırmak imkânı var mıdır? O 
broşürler nasıl basılır, o kitaplar nasıl basılır.. 
Çok rica edeceğim. Biraz bu beynelmilel komüniz
min hangi yollardan giderek çalıştığını, vâzıı ka
nun olmak durumunda 'bulunduğumuza göre he
pimiz iyi - kötü öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. 

Avrupa Konseyinin 23 Ekim 1972 deki top
lantısını arz edeyim. Nihayet insan, her yerde 
insan. Bay Dankert de kendi memleketinde yeter 
derecede popularity sağlayamadığı veya kaybetti
ği için enternasyonal bir şöhret olmanın yolunu 
böyle bulmuş. Mütemadiyen Avrupa Konseyinde 
konuşacak, gazeteler bahsedecek, falan edecek. 
O da öyle bir yol bulmuş ve kendisini memleketi
ne unutturmamanın gayreti içinde. Dankert bu. 

Mösyö Clera, «konuş'tııasmda, Türkiye'deki si
yasî suçluların işkenceye maruz kaldıklarını tek
rarladı. Kendilerine, 1968 den bu yana Türkiye'
nin kanlı çatışmalara, öğrenci huzursuzluklarına, 
şiddet hareketlerine, üniversite binalarını işgal
lerine, polisle şiddetli çatışmalara ve banka soy
gunlarına sahne olduğunu bilgileri için söylüyo
rum. Bu hadiseler üç sene zarımda 20 kadar ölü 
ile neticelendi. 

Bay Dankert, size sormak istediğim birinci 
soru şudur.- Sözünü ettiğ.niz şahadetler objektif 
tanıklardan mı gelmektedir, yoksa bu işle ilgili 
kimselerden mi veya terörizm davasına yakın
dan bağlı ve kötü hareketleri ile övünen şahıslar
dan mı gelmektedir?. Bunların itiraflarını elde 
etmek için bay Erim'in halefi Melen'in dediği 
gibi, «işkenceye hiçte ihtiyaç, yoktur.» Muhakkak 
olan şudur ki, tutuklu olanlar Türkiye'deki de
mokrasiyi şiddet yoluyla devirmeye çalışan kim
selerdir.» 

Mister Judd, İngiliz İşçi Partisinden; «Terö
rizm siyasî bir silah olarak kullanılınca tabia-
tiyle bununla uğraşmak için özel tedbirler gere
kiyor. Bu durum Kuzey İrlanda'da da, Türki
ye'de de ortaya çıkmıştır.» 

Kuzey İrlanda kendi memleketidir. 700 kü
sur sene evvel demokratik idareyi kabul etmiş, 

| Magna Carta Liberty bakın, orada da mcobur 
] oluyoruz diyor. 
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«Bu tedbirlerin, bunların uygulanmasını si
yasî amaçları için istismar etmeye kararlı bazı 
gruplarca yanlış şekilde takdim edilmeleri kaçı
nılmazdır. Böyle kararlı grupların varlığını bil-
memezlikten gelmek tehlikeli olur. Şunu hiçbir 
zaman unutmamalıyız ki, Avrupa Konseyinin 
dayandığı bu prensipleri uygulamaktan uzaklaş
tığımız ölçüde zalim aşırı uçların oyununa gel
miş oluruz.» İngiliz İşçi Partisinden Reerdin 
Avrupa Konseyi İktisadî Assamblesinin Başkan
lığını yapmış, İsviçreli ve fevkelâde itibar sahibi 
bir kişi. Türkiye'yi çok iyi biliyor. Basın Kanu
nunun hazırlanmasında İnönü Hükümeti zama
nında Türkiye'ye davet edildi, eskiden de geldi 
gitti. Türkiye'yi gayet iyi biliyor. 

Türkiye halihazırda bir hukuk Devletidir. Ka
nun, Türkçe deyimiyle hâkimdir. Bundan ancak 
memnun olabiliriz. Herşeyin mükemmel olmadığı 
muhakkak. Meselâ, bütün polisler gibi, Türkiye'
de de polis zaman zaman vurucudur. İsviçre'de 
meydanlarda o coplarla polisle televizyonda gör-
müşsünüzdür arkadaşlar. Nihayet hürriyetin be
şiği sayılan bir ülkede polis yerine göre cop kul
lanıyor. Bununla beraber polisin bazen vurucu 
olmadığı bir ülke var mıdır!. Bakınız arkadaş
lar.. 

Türkiye'de oynanan oyun şudur: Kolluk kuv- ^ 
vetlerini vazife yapmaktan alıkoymak. Zabıta 
kuvvetlerini vazife yapmaktan alıkoyduğunuz 
andan itibaren eylemlerinizi buldozer gibi yürüt
mek imkânına kavuşursunuz. E... Bundan cemi
yet zarar görür arkadaşlar. Yarın hangi polisi, 
hangi jandarmayı, hangi subayı vazifeye davet 
edebilirsiniz?. Bugün Hükümettesiniz arkadaşlar. 
Bu itibarla, bu mevzularda konuşurken gayet 
afakî meseleler üzerinde değil, fakat müşahhas 
misâller üzerinde durarak konuşmakta fayda var
dır. Bugün Türk Ceza Kanununun hiç bir hük
mü, katagorik olarak arz ediyorum, iyi bir Ceza 
Hukuku tahsil eden bir insan sıfatıyla arz ediyo
rum. Hocamız anasırını saydırırdi; suçun anası
r ı diye. Bir kastî eürmi; 2 - 3 - 4 , 141 nci madde 
«Cemiyet kurmak» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, cemiyet kurmak mü
cerret fikir serd etmek midir i . Şayanı hayret 
bir şey. İstirham ederini, literatürü altüst mü 
edeceğiz yani?.. Cemiyet kurmak, bir maksada 
ulaşmak için birden fazla kişilerin yanyana ge
lip gücünü, kuvvetini, maddî, manevî imkânla-
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rını seferber etmek demektir. E... bunun salt fi
kirle alâkası var mıdır?. 142'de propagandadır. 

Bu itibarla arkadaşlar, esase'n bu mevzuda 
daha çok konuşmayı hür, özgürlük kanunu gel
diğinde yapacağımız için fazla üzerinde durmu
yorum. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şart
ları küçümsemek mümkün değil. 

12 Mart'tan sonra icraatı fark gözetmeden 
sadece faşistlikle itham eden yığınla yayın içe
ride ve dışarıda devam etmektedir arkadaşlar 
E.. Kim bunlar?.. Hükümette bulunanlar, Kim 
bunlar?.. Sıkıyönetim Kumandanları. E.. Kim 
bunlar?.. Hâkimler arkadaşlar. Bu itibarla, İs
tisna gözetmeden diyorum. Vesikalar öyle. 

Bakınız bir delikanlı ne diyor; «Biz, 
12 Mart'ta kurulan faşist diktatörlükle savaş
tık» diyor. Muhterem heyetinizin murakabesi 
a!ltmda çalışmış, Anayasanın öngördüğü bir sı
kıyönetim rejimi. Muhterem arkadaşlarım Mec
lisin murakabesi var, umumî efkârın muraka
besi var, basının murakabesi var. Hayır o din
leniliyor, siz istediğinizi deyin, bu faşist idare
dir diyor. Çünkü usul budur. 1931 - 1932'de 
İngiliz İşçi Partisi mensubu Mac Gralty'de fa
şist dediler efendim. Mac Donald o tarihte Rus
lar tarafından faşistlikle itham edildi. 

Bu itibarla Türkiye fevkalâde nâzik devirler
den geçmektedir. Bizim vazifemiz, muhalif ki
şiler olarak durumu anlatmaktır. Bunun ağır 
sorumluluğu siyasî iktidara girmiş koalisyon 
partileri ve koalisyon hükümetinizdir. 

Sözlerimiz sadece uyarıdan ibaretir, ondan 
ötesi arkadaşlarımızın takdirine kalmıştır. 

Hepinize teşekkür ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı lehte. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; konuşmama baş
lamadan önce küçük bir mukaddemede buluna
cağım. 

G-rupu tarafından şiddetle alkışlanan Sayın 
Unsal, halen Hükümetinin İçişleri Bakanı olan 
zatın daha üç gün evvel verdiği beyanatla «iş
kence mıişkence yoktur ve bunlar uydurmadır, 
propagandadır» demiiş olmasına rağmen Sayın 
Unsal burada en az yarım saat işkence edebiyatı 
yapmıştır. Bu,' dünyanın hiçbir yerinde görül
memiş haldir. Hiç olmazsa şu edebiyatı yapar-

| ken «bakanımın beyanatı yanlıştır, yalandır, 
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terstir» diye başla ki, kıymetli bir bakanınla 
böyle karşı karşıya kalma. Böyle bir anlayış, 
böyle bir mantaliteye yer yüzünde tesadüf edil
miş değildir. Hem bakana itiraz etmeyeceksin. 
Bu müthiş bir yalandır. Ondan evvelki bakan 
öyle, ondan evvelki Başbakan gene öyle, ondan 
evvelki Başbakan ve Hükümetleri gene öyle. 
1971 itibaren bugüne kadar gelen ve halen 
Hükümet icra eden bakanların kâffesi bilaistis
na işkence diye bir şey yoktur demiş bulunma
sına rağmen Sayın Unsal burada yarım saat 
facialar destanı yaratarak işkenceden bahsetti. 
Sonra da dlâve etti: Bütün bunlar Demirel'in 
Anayasanın öngördüğü reformları yapmaması, 
Anayasaya aykırı kanunları halletmemesi sebe
biyle ona kızanın Filistin'e kaçtığını ihsas etti. 

DemirePe kızan Filistin'e kaçmış. Niçin kaç
mış Filistin'e!. Gerilla savaşını öğrenmek için. 
Sosyal adaleti tesis etmedi diye Demirel'e kızan, 
Adalet Partisine kızan Filistin'e kaçmış. Niçin 
kaçmış? Devlet yıkmak içlin kaçmış. Niçin yı-
kacakmış Devleti? Komünist idareyi kurmak 
için. Bunu söylemeyen bir tane anarşist de mev
cut değildir. 

Şimdi bakın: Bir Hükümet gelmiş sosyal 
adaleti tesis edememiş. Edemediği için memle
ketin münevveri ne yapalım demiş? Bu devle
ti yıkalım, komünist olalım. MantaMte bu, id
dia bu ve kendi bakanının beyanı bu. Onu şid
detle cerh eden; fakat bakanı tekzip etme
den cerh eden inanç bu. Yani bu konuşmaların 
bir neticeye varacağına 'bir kanaat tevlit ede
ceğine, bir inanç tevlit edeceğine inanmamak
la beraber bir tarihi görevi yerine getirmek için 
söz almış bulunuyorum. Hiç faydasının olaca
ğına kanii değilim. Yani anlaşmamıza imkân ve 
ihtimal mevcut değildir; artık kanaatimi ver
miş bulunuyorum. 

'Sayın senatörler; Cumhuriyetimizin 50 nci 
yılı münasebetiyle ve bundan duyulan büyük 
mutluluk sebebiyle çok eskiden beri bütün siya
sî grupların, siyasî partilerin angaje oldukla
rı gibi bugün Af Kanununun müzakeresine baş
lamış bulunuyoruz. 

Bunda adi suçları üzerinde bir ihtilâf 'gö
rülmemektedir. Bazı siyasilerin kader ve kaza 
kurbanı olarak tavsif ettikleri adi suç sanıkla
rına gerek aklım, düşünüşüm, gerek kader hak
kındaki inancım müsaidolmadığı için ben özür 

dileyerek, (bunlara kaza ve kader kurbanı de
miyorum. Bunlar içerisinde bir hayli ağır suç 
işleyen, çok ocak yakan, kanı dinmeyen yara
lar açan insanlar da var. Ama asla kaza ve ka
der kurbanı diyemiyorum. Bu kadar vahim suç
luluk bir kaza ve kader kurbanı olarak tavsif 
edilemez. Nerede ise sanıklara madalya verece
ğiz. Yani Allaih onlara emretmiş, git adam. öl
dür demiş, onlar da <:: dürmüşler. Ne yapsın kader 
kurbanı, kaderi öyle imiş. Olmaz böyle bir şey. 
Onlar 'suçludurlar, onlar Allah'ından çok af di
lemelidirler, çok tövbekar olmalıdırlar. Gene 
Allah'a şükretsinler ki, Cumhuriyetimizin 50 

nci Yılı gibi mutlu bir zamana tesadüf edildiği 
için bu mutlu günün mutlu şerefinden onlar da 
istifade etsin. Ve nihayet onlar da Cumhuriyetin 
çocuklarıdır, ne kadar adi suç sahibi olurlarsa 
olsunlar içlerinde, bağırlarında bir Cumhuriyet 
sevgisi ve aşkı bulunduğuna inandığımız için 
onları ihtilafsız olarak aftan istifade ettiriyo
ruz. Ben de elbette bu kanaat içinde oyumu kul
lanacağım. 

Başlıca ihtilâf, 141 ve 142 nci maddelerin sa
nıkları üzerinde toplanmaktadır. Cumhuriyeti
mizin 50 nci Yılının şerefine çıkarılan aftan 
Cumhuriyet düşmanlarının nasıl istifade ede
cekleri üzerinde türlü görüşler serdedilmiştir. 
Sayın Ecevit ve 143 arkadaşının ortak olarak 
yaptıkları teklifte bir taraftan Cumhuriyetin 
50 nci Yılının idrakinden doğan mutluluğa bağ
lamakta; diğer taraftan da sosyal barış gerek
çesi ile affı maııalandıranaya çalışmaktadırlar. 

Hiç şüphe yok ki, Cumhuriyetin 50 nci Yı
lının mutluluğundan duyulan yüksek şeref; 
elbette ki, Cumhuriyetin 50 nci yılının idrakin
den lehlerine duyulacak bir ihsan ve lütuf ola
bilir. Bunun aksi mantığı mümkün değildir. 
Cumhuriyet düşmanı, yani komünist, Cumhuri
yetin 50 nci Yılından duyulan mutluluktan 
istifade edemez, olmaz. Öyle zannediyorum ki, 
böyle bir çelişkide kalmamış olmak için bu sa
yın teklife «sosyal barış» eklenmiş bulunmak
tadır. Yani Cumhuriyetin 50 nci Yılının idra
kinden döğ'an mutluluk, adi suçların sanıkları-
na aidolacak; ona karşı olan, Cumhuriyet düş
manlarına 'karşı olan af da, af gerekçesi de sos
yal barışı sağlamak olacak. Bu manya gelmek 
üzere ikinci bir fikir olarak, gerekçe olairak 
«sosyal barış» öne sürülmüş; fakat kimin kim-
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le barışacağı, kimin kimle kucaklaşıp birbirini 
affedeceği üzerinde titizlikle, dikkatle durulma
mıştır. Bu sosyal barış, kiminle kimin arasın
da olacaktır, kim kimi kucaklayıp affedecektir 
ve kim kimle barışacaktır? Bunun üzerine tek 
kelime konuşmamakta âdeta itina gösterilmiş-
rtir. ıSadece bir yuvarlak kelime; «sosyal barış, 
sosyal barış, sosyal barış.» Fakat bundan ne ka
dar dikkatle kaçınılmış olursa olsun, temel dü
şünceyi ortaya koymaktan bir türlü kurtulama
mışlardır. Filhakika bu temel düşünce Cumhu
riyet Devletinin temel nizamını korumayı he
def tutan 141 ve 142 nci maddelerin aslında fi
kir özgürlüğünü kısıtlayan ve böylece Anaya
sanın 20 nci maddesine aykırı faşist hükümler 
olarak tavsif görmekte ve o kadar ileri gidil
mektedir ki, «ceza fikre değil, eyleme verilir; 
bir fikrin eylem sayılması için onun cebre da
yanması gerekir.» denmektedir. 

Görülüyor ki, asıl gerekçe bu. «Esasen onu 
mahkm eden maddeler, fikir özgürlüğünü yok 
eden maddeler olması itibariyle eylemle ilgisi 
olmayan, sadece ağızdan çıkan sözle iktifa edil
miş bulunması itibariyle ceza dahi verilmemesi 
lâzımgelirdi.» diyor. Asıl geçen konuşmalardaki 
gerekçe 'bu teklifte «Sosyal 'barış.» 

Görülüyor ki, öyle bir gerekçe ile ve öyle 
bir kamuoyunu oluşturmak suretiyle yol tutul
muş bulunmaktadır ki, âdeta Devlet kalkıp sa
nıklardan itizar edecektir; «Affet ben bu ka
nunların faşist kanunlar olduğunu düşüneme
mişim ve 141, 142'yi vaktiyle iptal etmemişim. 
İptal etmediğim için nahak yere sizlerin mah
kûmiyetine sebdbolmuştur.» dedirtecek kadar 
esasa ve temele inmek suretiyle bu sanıkların 
nahak yere mahkûm oldukları intibaı, imajı 
verilmek istenmektedir ve bunda musirdirler. 
«'Bu maddelerin kapsadığı fiil, söz fiildir, kelâm 
fiildir, cebirle ilgisi yoktur.» iddia bu. Yine 
'Mecliste yapılan konuşmalardan da anladım ki, 
arkasından da ibu maddelerin suç olmaktan 
^çıkarılacağı yolunda kanun hazırlanmakta oldu
ğu ileri sürülüyor. 

©öyle bir imaj verildikten ve af neticeye 
bağlandıktan sonra artık onların hakkında ve
rilen 'kararın gayrimeşruiyetine bir yasal 
hüküm tesis edilmiş olmak kaygısı vardır. Bu 
asıl müstakbel dava içindir. Aslında bu sanık
ların affı da bahis mevzu değil. Ne olacak, bir

kaç sene sonra yüzde doksanı çıkaJcaktır. öyle 
bir yasal karar çıkmış olacak ki, bunlar hak
kında verilen hükmün gayrimeşruluğu tescil 
edilmiş olacaktır. Gerçek dava, benim anladığım 
dava budur. 

Bu yasal kararı çıkarmanın bence başlıca 
hedefi, sanıkları bir taraftan af değil, âdeta 
teşci ederken, onlara da bir dinamizm verirken, 
(Çünkü, sanıklar bu imanla çıkacaklardır.) bu 
zabıtlar okunacak ve sanıklar, «Ha, biz bigay-
ri hakkın mahkûm olmuşuz.» diyecekler ve bel
ki de çok genç çocuğun ciğerleri yanacak. Bu 
zabıtlar hep okunacak, onun için konuşmak is
tiyorum. Yoksa bir çareye medar olacağına 
inanacağımdan ve kısmen bir ikna yolu tesis, 
edeceğimden değil. Okuyacaklar, onun için ko
nuşuyorum ve böylece teşci edilmiş olacaklar. 
Yine müstakbel kanun da bu maddelerin lağ
vına gerekçe hazırlayarak, çıkaracağı af kanu
nu ile yüce Meclisleri ilzam ederek aksi müta
laa kapılarını şimdiden kapatmak istemektedir
ler. Biz, bu gerekçeler içerisinde bunları affe
dersek, yarın bu maddelerin lağvı yolunda gele
cek kanuna karşı diyeceğimiz kalmayacak; da
va bu. îşte bence gerçek plan o zaman tahak
kuk etmiş olacaktır. 

Meclîslerimizi bu emrivâkiye sokabilmek 
için en hassas bir noktayı da ihmal etmeyerek, 
«Hepsi 3000 kişiyi geçmeyen sanıklardan mı 
korkuyorsunuz? Devlet kuvvetli ise, bunların 
salıverilmesinden asla korkmaz. Tekrar onları 
alaşağı etmek Devletin elinde değil midir?» 
denmektedir. Gerekçe bunlar ve büyük bir me
sele de bu. Bu iddia bana göre aslında akıl ka
pılarını değil, hissiyat kapılarım çalarak amaca 
ulaşma metodudur. Şimdi bu hususu arz edece
ğim. 

Hiç şüphe yiok ki, Devletimiz kuvvetlidir. 
Herşeyden evvel «Kanla imanla kurduk bu Cum
huriyeti.» diye yetişen çelik gibi inançlı bir or
dusu vardır. Vardır; ama Cumhuriyet Devleti 
bu hâkimiyetini aneak bu maddeler sayesinde 
sağlamaktadır. Hukuk Devleti olarak başka bir 
hâkimiyet yolu da düşünülemez. Bu maddeler 
olmasa, Devlet hâkimiyetini, kudretini nasıl gös
terecek? Hukuk Devleti olmamız itibariyle baş
ka yoldan tedip mümkün de değil. Biz, bu af 
vesilesiyle daha şimdiden, «esasen bu maddeler
le ceza verilmemesi lâzım gelirdi.» dersek ve ya-
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rın da bu maddelerin kapsadığı fiilleri suç ol
maktan çıkarırsak, Devlet nasıl kuvvetli olabi
lecektir? Maddeyi kaldırırsak, Devlet nasıl kuv
vetli olabilecek, Devleti yıkma yolundaki yapı
lacak teşebbüsler karşısında isterse koca bir ha
sım devleti yıkacak kadar ordun olsun, nasıl 
Devlet hâkim olabilecektir? Hemen itiraf ede
yim ki, bu maddelere rağmen, hiçbir devlet cep
hesi belli olmayan dahilî düşmanlara karşı ken
disinin çok kudretli olduğunu iddia edemez. 
Cephesi belli olan düşman orduları ona vız gele
bilir; ama cephesi bilinmeyen, kimin ne oldu
ğuna güvenilmeyen, nereden, ne zaman, kimin 
ne yapacağı bilinmeyen dahilî düşmanlar, hari
cî düşmanlardan daha çok tahripkâr ve tehdit-
kârdır. Yedi yerden saldırmış düşman ordula
rını kovan Türk Milleti, en çok sıkıntıyı dahilî 
düşmanlarından çekmiştir. Bunu asker olmayan, 
sivil olduğu halde İstiklâl Savaşma dağ - taş 
gezmek suretiyle yardım eden bir müftünün oğ
lu olduğum için, ağzından daima dinlemişim-
dir; «.Milletin bir kısmını cepheye gönderdik, 
bir kısmı dağa eşkiyalığa çıktı, Devleti yıkmak 
için fırsat buldu. Bizim asıl çektiğimiz sıkıntı 
dahildeki eşkiyaları tedip olmuştur.» diyen ba
bamdır. 

Devlet, vatandaşlarını Cumhuriyetin temel 
nizamlarının yanında cephe birliği halinde tu
tamamış ise veya -tutamıyor ise, ordusu ne kadar 
kuvvetli olursa olsun, ona güçlü devlet denebi
lir mi?.. Onun için diyoruz ki, Devletin temel 
nizamını yıkmak için cemiyet kurmak veya pro
paganda yapmak şöyle dursun, o temel nizam 
üzerinde münakaşa dahi kabul edilmemek lâzım 
gelir. Eğer o temel nizama, sadıksak, inanıyor
sak; yani Anayasamıza. 

Meclislerimizde cereyan eden münakaşalar
dan ihsas olunuyor ki, gerçek mesele siyasî sa
nıkların affı değil, onları bu fiilleri ile bir da
ha sanık olmaktan kurtarmak davasıdır. 

İlâve olunuyor; «Siyasî suçlar afta öncelik 
kazanır.» deniliyor, gerekçelerden biri de bu. 

«Siyasî suçlar, fikir suçları afta öncelik ka
zanır» deniyor. Evet, öyledir. Dünyada bunu 
böyle kabul (etmiştir ve doğrudur; faSkat unut
mamalıdır İki; affı .önae'lik kazanan siyasî suç
lar veya suçluluklar hürriyet nizamına karşı, 
istibdat lehine işlenen fuller değil, istibdat ni
zamıma karşı hürriyet iğin işlenen suçlardır. Rö-

nıesasla başlayan; Fransız inkılâbına kadar de
vam leden fikir suçları veya siyasî stuçlar hep 
hürriyet için olmuş ve inkılâpla bevmekninıel 
ditibara kavuştuktan sonra insan halk Ve hürri
yetleri dokunulmaz hale gelmiştir. O kadar gel
miştir k i ; bu haik ve hürriyetler lehinle vatanda
şa direnme hakkı bile tanınmıştır. Anayasaımı^ 
zm başlangıç maddesinin ikinci fıkrası da bu 
tarihî gerçeğün bir leSıeradir; ama hiç bir mede
nî dünyada (hürriyet aleyhime işlenen suçlar ne 
itibar görünüş, ne de öncelik kazanmıştır. Bu 
da bir vakıadır. Hürriyet düşmanlığı afta ön
delik kazanamaz ve mümkün değil. Zira karak
teri müsait değil. Hemen ifade edeyürn k i ; na
dim olmamış veya intibahı umulmamış kimse
lerin affı düşünülemez. Bugün görüştüğümüz 
50 nci yılın idrakinden doğan af nıe "kadar bu 
özel s'ebebe dayanmış olursa olsun adi ısoıçun sa
nığı daima pişmanlık halinde olduğu kabul 
olunur. Çünkü, ada suçla övünıen olmaz. Neda
met mutlaka affı gerektirmez; ama af iiçjin bir 
şartı mutlaktır. Her nadim olanı affetmek gıe-
rekmez; ama af içtin nedamet şartı tmutlakıtır. 
Hiç olmazsa intibaha geleceği ümidi kesin 'ola
nak hasıl olmalıdır. Inltibailı bulmlayacaSksa af 
lüzumsuzdur, mümkün değildir. Mütemıerridin 
affı cezayı gayrimeşru kılar. Mütıemerriit ise ıoe-
•za gayıiinıeşrudur. O zaman insan vicdanien me
ye oeza verdim diye sorar. Suçıundan mütıeım'er-
rid. Muannit. Affedeceksin de niye «eza verdin? 
İşte bu da hukuk Devletinin iihımal ledemieyeöe-
ği hukukî ve ahlâkî ve -ceza. verme hakkının 
meşruiyet sebebidir. 

Adı geçen madde sanıklarını mağdur ve-ma
zur göstermek içi in hadiselerin 12 Mart öncesi 
Devlet 'idaresinin eseri mahsulü olduğu ileri sü-
rülmelkte ve «sosyal adalet teessüs ledilmiş ol
saydı bu hadiselerin çoğu olmazdı» dentmıeiktle-
dir. 

Bıı mütalâanın bir noktasında beraberim. 
Haıtta •esasında beraberim. Elbette sosyal ada
let, yani sosyal muadelet mükemmıel hale geti
rilmiş olsaydı sanıklar hiç olmazsa, sosyal tepki 
ile karşılaşırlardı. Bugün bir vakıadır kd; bü
yük şehir sosyal bünyeleri onlara karşı tepki 
göstermemiştir. Bu da bir vakıa. İnancım gibi 
'konuşuyorum. BelM bu fcorumıa himaye edilmdş-
tir. Belki bu h/imaye veya susma hissi, «komü
nizm olsa benim meyim değişir» diyenlerin ço-
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ğalıiMş olmasındandır. Bu da bir vakıadır. Köy 
kabul letımıedli. Dent müşterektir. Biziim derdi
miz. Samâmiyetie mütalâa ediyorum. Köy kabul 
•etmedi, dağda dahi komünist diye avladı; »ama 
şehir himaye »etti. Hapishaneyi deldıi, sonra pür 
silâh oldu silâh deposu gilbi... Sekiz ay Ankara' 
da bulunamadı. Bütün akrabalarının »evleri, hı-
sıımlarının .evleri gözaltında olmasına rağmıen 
öekiz »ay arandı bulunamadı. Silki yönetime nağ-
mıen, gecıe çıkış yasakları verildiği halde, dışarı 
çıkma yasaklandığı halde sekiz ay bulunamadı. 
Demek k i ; büyük şehir bünyesinde himaye gör
müştür. işte sosyal vakıa, asıl vakıa budur. Bu
nun sebebini mütalâa »ediyorum. Camım komü
nizm gelirse neyim değişir diyenlerim adedi art
mıştır. Belki de şu dairenin biri de bana nasip 
olur diyenler de olmuştur. îşıte hal budur. Dev
letimizin ıhalledecıeği büyüık davıa budur. 

İştirak »etmediğim noktası : Sosyal muade
letin gerçekleşt inilememiş olımasınrn tepkisi; 
Devleti yıkalım, komünist olalım şdklinde te
celli edemez. Bunu mantık da kabul letmez. Evıet, 
bir sıkıntı olaibiliir; am»a •bunun tepkisi, ııeaksli-
yonu «Devleti yıkalım koımi'mist olalım» ola
maz. Çünkü, komünist olmak d'»aha beteridir. Bi
naenaleyh, bu geııekçe ımümikün değildir; (ki, ha
dise de 'budur. O hakle bu komünistlikten sanık 
olan şahıslar gerçekten refahın, gerçekten sos
yal adalettin savunucusu olanak da mütalâa (edi
lemez. Gerçekten sosyal adaletin savunucusu ol
salar Devleti yıkıp komünist idareyi kurmaya 
'kalkmazlar. Bu anüm'kün değil Yani imama kü
süp papaz olmak mümkün değildir. Müslüman-
san imama »küsebilirsin, camiye küsebilirsin, ama 
ııo için papaz olacaksın.' Gayet '•• ers. O halde bu
nun »gerçek sebclbi nedir? O halde niçin komünist. 
»devlet peşinde olmuşlardır. Bunu da bilmeye, 'bul
maya medburuz. Aylarca, yıllarca beni meşgul 
eden sebep de budur. O halde niçin? Niçin ko
münist olmuşlardır? Koca şanlı Türkiye'de niçin 
komünist devlet kurmaya teşebbüs etmişlerdir? 
Bin senelik mazisi olan, 50 senelik şerefli Cumhu
riyeti teessüs etmiş (bulunan Türkiye Cumhuriye
ti Devletinin komünist olmasını istemek duygusu 
neden gelir, nasıl gelir? Kendi kendime bunu tah
lil ediyorum. Niçin (benim çocuğum »komünist ol
maz, sizin olmaz, onun olmaz? Neden 100 bin tale
beden ancak »bir ikisi komünist olur? Yani «sos
yal barış» diyorlar; esasında bu hadise sosyal 

hadise değil. Herkes komünist olsaydı, vatanda
şın yarısı komünist olsaydı, »evet sosyal »hadise 
olurdu. Ben bugün (komünistim desem sosyal hâ
dise olur mu? Veya 15 kişi, yüz kişi çıksa da; biz 
komünistiz, (bu devleti yıkacağız desek buna sos
yal hadise elenir mi? Sosyal hadisenin karekteri 
var, vasfı var. Hiç olmazsa cemiyetin (büyük 
bir kısmı mevzuu »bahis olsun ki; sosyal hadise 
karekteri olarak 'mütalaa 'edilsin. 

O halde ne için bunlar, bu gençler komüniz
min peşindedir? Üç senedir bu mesele konuşulur, 
sadre şifa cevap bulamadığımı itiraf edeyim. Ken
di mantığıma kendi düşünceme göre l>ir fikirdir; 
fakat sadre şifa cevap »bulamadım. Bir parça Sa
yın Melen »de buldum. Hükümet Reisiydi, belki 
daha çok teferruata kaçmadı; ama başka cevap 
bulamadım. 

İşte sorulan suale verilecek cevap budur. Ben
ce (bunun tek cevabı bu çocukların kiralanmış ol
malarıdır. Zira 80 .bini geçen otomatik tabanca 
nereden bulunmuştur? Onar bin lira olsa 800 
milyon lira, beşer bin lira olsa 400 milyon lira. 
Ceplerinden çıkarılan onar bin lira nereden bu
lunmuştur. Filistin'e nasıl gidilebilmiştir? Muh
tıraya rağmen ve muhtırada talısisen, bütün ana
yasal reformların en kısa zamanda yapılması is
tenmiş ve 'bu istikamette yeni bağımsız hükümet
ler kurulmuş olmasına ve Sayın Erim Hüküme
tinin büyük bir gayret ve inançla; «Bütün anaya
sal reformları en kısa zamanda yapacağız ve bun
dan sonra Türkiye'de reform meform diye bir 
mevzu kalmayacaktır.» demiş olmasına rağmen 
gerçekten reformcu olan bir siyasî mücadele sa
hipleri üç g'mı bcıklcmez mi Hükümeti ve bundan 
memnunluk duymaz mı? Üç gür. 'beklemek şöyle 
dursun, Adalet Partisi iktidarında olandan beş 
misli, on misli fazla serlerini artırmışlardır. Bu 
nedir? Zaman (bu zaman, fırsat bu zaman; yıka
lım. Nitekim, Sayın Hükümet Reisi Nihat Erim 
hey, «(Bunların derdi davası ne sosyal adalet, ne 
toprak reformu, ne Amerikan donanması» demiş. 
Nihayet bunların davası komünist idareyi bu 
memlekete 'getirmek. O zaman hüküm falan ve
rilmedi, Deniz Gezmiş »henüz yakalanmamıştı. 

Filhakika, Sayın Erim'in bu müşahadesi, bu 
kanaati onsekiz sanığın idamıyle neticelenen, üçü 
üzerinde kesinlik kazanan ve bilmem ne kadar sa
nığın muhtelif cezalarla mahkûmiyetini gerektir
miş olan büyük dosya, idam kararının tasdiki ve-
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ya ademi tasdiki münasebetiyle Anayasa Ko
misyonuna geldiği zaman bütün senatörler merak 
etmiş; çuval çuval dosya, o ifadelerin azameti, 
şiddeti, celâdeti gösteriyor ki, Saym Erim'in teş
hisi tamamen yerindedir. Böylece Sayın Unsal'a 
'bir nebze temas etmiş oluyorum. O kadar çok 
sanığı olan ve oıısekizinin idamıyle neticelenmiş 
ıbıılunan o dosyada bir tek sanığın ne itirazı, ne 
nedameti, ne de işkencesi mevzuubahistir, ki en 
hararetli olduğu zamandır, yeni Hükümet kurul-
anuştur, sıkıyönetim ilân edilmiştir memleket bü
yük bir hüsran içindedir, memleket büyük bir yı
kıntı içindedir; (böyle bir dehşet devrine rağmen 
bunlardan biri mahza gözünün üstünde kaşınız 
var, diyen oldu dememiştir. En ufak bir mânada 
işkenceden bahsetmemiştir. 

Diyeceksiniz ki, canım, jandarmanın aldığı, 
polisin .aldığı ifadeleri öyle yazdırırlar mı? Hâ
kimin huzuruna çıkmış, sorgu hâkimi, savcı, 
heyet ve kendi imzaları da atılmıştır. 

iŞimdi soruyorum : Hani, Anayasamız mü
kemmeldi, hani onun kılına bile dokunamazdık, 
hani ıo dünyanın en ileri Anayasasıydı, hani 
o Cumhuriyetimizin İkinci Cumhuriyet olarak 
isimlendirilmesi için bir sebep teşkil edecek ka
dar ileri Anayasaydı? Eğer biz bu iddialarda 
samimî isek, 141 ve 14'2 nci maddelerin, onu 
muhafaza ve müdafaa eden birer müeyyide ol
duğunda ihtilâfa düşmememiz lâzım gelir. Ne 
için 'bu maddeler? Biraz da Umudan bahsede
lim., 

Bugün [mensuplarından bir çoğu mahkum 
)0İan Türkiye İşçi Partisinin İm maddelerin ip
tali yolunda açtığı dâvada aynen şu gerekçe 
ileri sürülmektedir. Bunun esasında tohumu es
kidir, çok eskidir. Anayasa Mahkemesine yana 
yakıla iddia ettikleri iptal dâvasının .gerçek 
maksadı gizlenmeyerek yazılmıştır, o da şu :) 

«Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
deleri toplumcu nitelikte siyasî düşüncenin ve 
bu düşünce etrafında teşkilâtlanma: hürriyeti
nin özünü ortadan kaldırmaktadır. Zira, mües
ses sosyal ve ekonomik temel nizamların doku
nulmazlığını temin etmekte...» Bakın, müesses 
temel nizamların dokunulmazlığını bu madde
ler sağlıyor, diyor. Müesses, Anayasal temel ni
zamların dokunulmazlığını temin ediyor, diyor, 
İİ41, 142., İstiyor ki, Anayasal temel nizama do
kunulsun. Bu iki madde toplumun ekonomik, 

sosyal düzenlerini emek esasına g'6v& yeniden 
düzenlemek ve değiştirmek imkânını ortadan 
kaldırmaktadır. Dava hu. Yani, tebrik ederim: 
Türkiye İşçi Partisi bir düzenbazlık içinde ifa
de etmemiş, bir maske kullanmadan açık söyle
miş. 

Buna karşı Anayasa Mahkemesi ne karar 
vermiş? Bîr çok sehepleri var : Fikrîdir, f i l î 
değildir, cebirle alâkası yoktur, şudur budur, 
Budur. Bakınız ne kadar şayanı dikkat. Yani, 
hiç bir suretle üzerine toz kondurmadığımız 
Anayasa Mahkememiz höylesine bir karar ver
miş olmasına rağmen hâlâ bu madde faşist 
maddedir, hâlâ bu maddenin cebirle ilgisi yok
tur ve hâlâ bu maddenin fikir özgürlüğünü teh
dit ve tahdit ettiği iddiasındadırlar. Anayasa
nın ittifakla verdiği karar. Hani yediye karşı 
sekiz oyla falan değil kararda ittifak var. Yal
nız, küçük fıkralarında dört ımuhalif, beş mu
halif var; esas umdelerinde ise Anayasaya ay
kırı değildir. Bakınız ne diyor : ( 

«Hatırlamak gerektir ki, komünist sistem 
asılında ihtilâl ile iktidara gelmek ve zorla pro-
lleterya hâkimiyetini sağlamak, diğer sınıfları 
yok etmek ve •demokratik sosyal ve iktisadî dü
zeni yine zorla kaldırıp yerine kendi düzenini 
kurmak amacını güder. Bundan başka, önceden 
ihtilâl yoluyle iktidara gelmeyi amaçları arası
na almayan ve mevcut hukuk 'düzeninden ya
rarlanarak iktidara gelmeyi düşünen ve açık 
amacı memlekette komünist idare kurmak olan 
bir derneğin sonuçta cebre dayanacağı söz gö
türmez bir gerçektir.» 

Diyor ki, farzımuhal bir siyasî parti esasın
da ihtilâl ycluyle iktidarı almak gayesi dahi ol
masa, yaptığı propagandalarla millet inanıp 
ona iktidar verse, buna rağmen tekrar zor kul
lanmak mecburiyetindedir. Çünkü, karşısında 
Anayasa vardır. Anayasaya rağmen mülkiyeti 
kaldırabilir mi? Kaldıramayacak. O halde ne 
'olacaktır? CeJbir kullaaoaktır. Yani, demok
ratik bir Marksizm mümkün değildir, diyor 
Anayasa Mahkemesi. Demokratik yollarla millet 
toy dahi verse, Mecliste ittifaka yakın milletve
killi dahi oy verse mümkün değildir, diyor, Ana
yasa Mahkemesi. Nitekim misal vereyim :• 

Bir parti padişahlığı propaganda -etse ve dese 
ki, «cennet mekân Abdülthamit Han efendimiz 
hazretlerinin torunu va'r falan yerde, mm getirte-
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ilıinı, padişahlık idaresini .kuralım, 'bizi ancak o 
.kurtarır» dese, ibu da savcının vesairenin naza
rından kaçışa ve ımilleıt de buna inısanısa ona 450 
ıtıane milletvekili verse padişahlığı kurabilin" mi? 
Kurabilmek içlin Meclisi dağıtması lâzım. Mteclisi 
dağıtmak için kendisinin dağılması lâzım, Rıeisi-
cunılhuru gömderımesii lâzım ve ancak gerçekten 
padişahlık ıkuraoa'ksa zor kullanmaya mecbur. 

Demıeik ki, dikta rejimlerinin .demokratik yol
la muvaffakiyetli .mümkün 'değildir, 'mümkün ol
madığı için, diıkta isteyen bir iddianın .altında 
zor vardır, diyor Anayasa, Dikta isteyen bir id
dianın latanda .mutlaka zor vardır, çünkü millet 
b'aşlka türlü diıkta idaresinin kurulamayacağını 
mevcut mevzuat karşısında bilir diyor, Anayasa 
Malhkemıesi. 

'Bir ide leylem üzerinde bir parça konuşmama 
.müsaade adimiz .Bu, bence çok önemli bir -mevzu. 
ISöz, aslımda intişar etmiş olması halinde eylem-
dir. Ama bu öylem maddî, cebrî değildir, fizikî 
değildir. Bu bir manevî eylemidir. Manevî eylem 
maddî eylıeımle beraber müterafık olabilir. Silâh
la iberalber fikir bir .anda hareket 'edebilir. Ev
velâ fikir sonra celbir iltihak edebilir, ikisi de 
mümkündür. Acaba hangi ahvalde suç olacaktır, 
Ihangi ahvalde 'olmayacaktır meselesi bu gün söz 
konusudur. 

iŞimdi, ımevcut mizamı aleyhine birçok nizam 
var, dünyada. Meselâ; monarşizm var, oligar
şi zım va;r, komünizm var, nasyonal sosyalizm var, 
var, var, var. Bütün bu düzen demokratik öum-
huııiyet düzenlimize aykırıdır. Ben bu düzeni hi
kâye edersem, hatta yayarsam, basın yolu ile ya
yarsam, nutuk yolu ile yayarsam bundan bir suç 
geleceği mülâhaza olunamaz. Meselâ, padişahlık 

İdamesini anlatmıştım, monarşizm. Bütün tarih »ki
tapları morarşizm. amaırşirzm. diye yazar, oligar-
şizm diye yazar. Hangisinin suç olduğu iddia 
edilebilir ? Bütün rejimler tarih 'kitaplarında li
seden, oltadan üniversiteye kadar yığın yığın 
doludur; açarsınız monarşizm neymiş, açarsınız 
komünizm neymiş, açarsınız oligarşizm neymiş, 
açarsınız nasyonal sosyalizm neymiş en mükem
mel şekilde öğrenirsiniz. Bundan, bunun neşrin
den suç .terettüp edeceği tasavvur olunamaz. 

Bu itibarla, kanunilarımızcla fikir ve fikrin 
intişarımın neşri suç değildir. Ne zaman suç olur 1 
Cebri davet edecek mahiyette neşrederse. Me
selâ, ımonarşıizmi izah ediyorsun, diyorsun ki, 

• • m 

arakasından, sayın vatandaşlar, ey Türk Milleti 
bizi ancak padişahlık idaresi kurtar ır ; 700 sene 
bu memleketi idare etmiş olan padişahlarımız, 
sultanlarımız, Viyama'ya ikadar gitmiş olan, dün
yanın 1/4 'üne .sahip olmuş olan sultanlari'mızdan 
başka Türkiye'yi kurtaracak hiç bir nizamı ve 
rejim yoktur diyorsunuz. Bunun altımda ne var
dır? Şimdi vatandaş düşünecektir, bu söze belki 
sempati duyacaktır. Nasıl padişahlık kuracağız 
diyecektir; milleti vekili seçsem, padişahlık mil
letvekilli seçilmekle kurulamaz diyecektir. O hai
lde .demek ki, silâha sarıl diyor bana. Padişahlık
la ancak bu memleket kurtulur diyenler; anla 
artık vatandaşım, silâhtan başka padişahlığım 
teessüsüne imkân yoktur diyoır. O halde samla
yım silâha demek fırsatını böylece vermiş ola
caksın. Suçluluk buradadır; takdim şeklidir, ni
yettir ve cebri davet 'eder mahiyette olması ha
linde fikir samimî dahi olsa, silâhsız dahi olsa 
maddî eebirli silâhlı fikir gibi, eylem <gilbi anü-
talâası zarurîdir. 

'Komünizm nedir? Anlatıyorsun, komünizm 
diyorsun bütün istihsal araçlarının sermayenin, 
hatta, insanla beraber devletleştıirilmesidir. Ger
çekten öyledir, insan da devletJlleştinilmiştir. Ko
münizmde devlet şurada, şundan yiyeceksin der, 
şu kadar yiyeceksin der, şöyle yiyeceksin, şu
rada .yatacaksın, burada çalışacaksın der, vatan
daş buna uyar. Bundan ceza terettüp etmez, 
bundan bir davet yok. Komünizmi öğretmiş olu
yorsunuz. Bumu böyle dediğin zamanda vatandaş 
silâha sanılmak ihtiyacını duyar mı? Duymaz. 
Ama, bizi ancak komünizm kurtarır, bu dikta
törler, bu bilmemi faşistler yıkılsın, komümizımi 
kuralım, komünizm teessüs edelim dediğin gün, 
«Aaıa silâha sarılmak zamanı şimdi geldi» de
mek fırsatını muhatabıma vermiş olursun. İşte 
o zaman fiil eylem lolıır. Hukukî ımânası ve ma
hiyeti de budur. 

iSaygılar .sunarım, sayın senatörler. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Efendim, çalışma saatimiz dol

muştur. 
Yarınki toplantıda sıra: Aleyhte 'Sayım Iş-

mem'üm, üzerimde Sayım Özer'in lehte Sayım Ucu-
zal'ım, aleyhte Sayım Feyyat'ın, üzerinde Sayın 
Dikeçligil'in ve böylece devamı ediyor. 

26 . 4 . 1974 Cuma ,günü saat lıl,00'de top
lanmak üzene Birleşimi kaıpatıyarum. 

Kapanma 'Saati : 23,55 
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IV. - iSORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türkiye Şeker Fabrikalarına dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazık cevabı (7/212) 

2 . 4 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
•Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve 'Tek

noloji Bakanı -tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederini. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü 

'Beliğ Beler 

1. — Türkiye'de kaç. tane şeker fabrikası 
vardır ve bu fabrikalar hangi yıllarda inşa edil
mişlerdir ? 

2. — Her maddeye olduğu gibi sekere de ya
pılan anormal büyük zamlar, bir maliyet ayar
laması mıdır yoksa şeker istihlâkini azaltmayı 
hedef tutan bir tasarruf mudur ? 

3. — 'Bu sene şeker rekoltesinde bir azalış 
olmuş mudur? Olmuş ise bunun sebepleri ne--
dir? Şayet bu sebeplerin başlıeası kuraklık ise, 
yeni barajlar hakkında bir düşünce var mıdır? 
Yeni baraj ve sulama tesislerinin yapılması dü
şünülmekte midir ? 

4. — Yakın mazide, tıpkı baraj, yol, liman 
ve çeşitli fabrikalar için söylendiği gibi yapı
lan şeker fabrikaları içinde «bunlar seçim ba
calarıdır, bu kadar şeker fabrikasına ne lüzum 
vardır? Lüzumsuz yapılan bu fabrikalar çalışır 
görünsün diye içerlerinde saman yakılarak ba
caları tüttürülm ektedir.» şeklindeki Meclis kür
süsünden dahi yapılmış bu gülünç iddiaların, 
kötülemelerin şu anda şeker, elektrik, su buh
ranı karşısında geçerlilik derecesi sizce nedir? 

5. — Vaktiyle «fazla yapıldı, milletin parası 
israf edildi» diyerek kötülenen şeker fabrika
ları, bugün şu anda Türkiye'nin şeker ihtiyacını 
karşılayacak seviyede midir? Yoksa yurt dışın
dan şeker ithaline gidilecek inidir? Böyle bir it
hale gidilecek i>-~' yurt- dışından sadece bir sene 
için kaç yüz bin ton şeker dövizle sahnalına-
c aktır ? 

6. — Şayet böyle bir ithalât yapılacak ise, 
yapılacak ithalât kaç şeker fabrikacının bir se
nelik istihsal kapasitesine denk olacaktır? 

7. — Mevcut durum karşısında evvelce yapı
lan ve ne yazıktır ki, kötülenen şeker fabrika
larına ilâveten yeni şeker fabrikaları yapılma
sı düşünülmekte midir? Şayet düşünülmekte ise 
bugünkü duru nida en ufak kapasiteli bir şeker 
fabrikası kaç milyon liraya mal olacaktır? 

8. — Pancar ekim sahalarının genişletilmesi 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 24 . 4 . 1974 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 13/Şeker - 3/600 
Konu : İzmir 'Senatörü 
Sayın Beliğ Beler'in 
soru önergesi Hk. 

iCumlıui'iyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 4 . 1974 tarihli ve 3244-1976/7-212 

sayılı yazınız. 
İzmir Senatörü Sayın Beliğ Beler'in Türkiye 

Şeker Fabrikaları hakkındaki soru önergesiyle 
ilgili cevabımızın ekte takdim olunduğunu say
gılarımla arz ederim. 

A. Kerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

İzmir Senatörü Sayın Beliğ Beler'in şeker 
fabrikaları hakkındaki soru önergesine ilişkin 
cevabımız : 

Soru 1. — Türkiye'de kaç tane şeker fabri
kası vardır ve bu fabrikalar hangi yıllarda inşa 
edilmişlerdir? 

Cevap 1. —• Türkiye'de halen 12'si Türkiye 
Şeker Fabrikaları A. Ş.'ne ve birer adedi de 
Adapazarı, Kayseri. Konya, Kütahya şeker şir
ketlerine aidolmak üzere cem'an 17 şeker fab
rikası mevcuttur. 

Bu fabrikaların tesis seneleri şöyledir : 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.'ne aidolan 

fabrikalar : 
Alpullu Şeker Fabrikası 1926 senesinde iş

letmeye açılmış ve 1931, 1939, 1950 ve 1968 se
nelerinde tevsi edilmiştir. 

— 294 — 
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Uşak Şeker Fabrikası 1926 senesinde işlet
meye açılmış 1.934, 1951 senelerinde tevsi,, 1971 
senesinde de niıodernize edilmiştir. 

Eskişehir Şeker Fabrikası 1933 senesinde iş
letmeye açılmış 1934, 1937 re 1951 senelerinde 
tevsi -edilmiş, yeniden de tevsi edilmektedir. 

Turhal Şeker Fabrikası 1934 senesinde işlet
meye açılmış ve 1936, 1951 senelerinde tevsi 
edilmiş, yeniden de tevsi edilmektedir. 

lBurd.ur Şeker Fabrikası 1955 senesinde işlet
meye açılmış. tevsi edilmesi programa alınmış
tır. 

iSusnrlnk Şeker Fabrikası 1955 senesinde iş
letmeye açılmış, 1968 senesinde de tevsi edil
miştir. 

'Erzurum. Şeker Fabrikası 1956 senesinde iş
letmeye 'açılmıştır. 

Erzincan Şeker Fabrikası 1956 senesinde iş
letilmeye açılmıştır. 

Elâzığ Şeker Fabrikası 1956 senesinde işlet
meye açılmıştır. 

Malatya Şeker Fabrikası 1956 senesinde iş
letmeye açılmıştır. 

'Ankara Seker Fabrikası 1962 senesinde iş
letmeye açılmıştır. 

Kastamonu Şeker Fabrikası 1963 senesinde 
işlet ameye açıl mistir. 

Hususi şirketlere aidolan fabrikalar : 
Adapazarı Şeker Fabrikası 1953 senesinde iş

letmeye açılmıştır. 1961 senesinde tevsi edilmiş, 
yeniden de tevsi edilmesi programa alınmıştır. 

Konya Şeker Fabrikası 1954 senesinde işlet
meye açılmıştır. 1969 senesinde tevsi edilmiş, 
yeniden de tevsi edilmektedir. 

Amasya. Şeker Fahrikası 1954 senesinde iş
letmeye açılmış olup, yeniden tevsi edilmekte
dir. 

Kütaihya Şeker Fabrikası 1954 senesinde iş
letmeye açılmıştır. 

Kayseri Şeker Fabrikası 1955 senesinde iş
letmeye açılmıştır. 

Soru 2. — Her maddeye olduğu gibi şekere 
ele yapılan anormal büyük zamlar, bir maliyet 
ayarlaması mıdır, yoksa şeker istihlâkini azalt
mayı hedef tutan bir tasarruf mudur? 

Cevap 2. — Şeker fiyatlarına yapılan zam, 
istihlâki azaltmak maksadına matuf b ulunma-
maktadır. Yeni fiyat ayarlaması, 20 . 8 . 1973 
tarih ve 7/7028 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

ile pancar alım fiyatlarının % 50 nispetinde 
zam, 'yapılarak, kilogramının 30 kuruş olarak 
tespit edilmesi ve malzeme fiyatları ile işçilik 
ücretlerindeki artışlar .sebebiyle yükselen mali
yetler muvacehesinde yapılmıştır. 

iSoru 3. — Bu sene şeker rekoltesinde bir 
azalış olmuş mudur? Olmuş ise bunun sebeple
ri nedir? Şayet bu sebeplerin başlıcası kurak
lık ise, yeni barajlar hakkında bir düşünce var 
mıdır ? 

Cevap 3. — Şeker sanayii tarıma dayalı bir 
kuruluştur. Memleketimizde son yıllarda hüküm, 
süren ve geçen yıl had safhaya ulaşan gayri-
müsait iklim şartları nedeniyle pancar rekolte
si ve dolayısıyle şeker istihsalinde programa gö
re bir azalma olmuştur. 

ıSoru 4. — Yakın bir mazide, tıpkı baraj, yol, 
liman ve çeşitli fabrikalar için söylendiği gibi, 
yapılan şeker fabrikaları içinde «bunlar seçim 
bacalarıdır, bu kadar şeker fabrikasına ne lü
zum vardır. Lüzumsuz yapılan bu fabrikalar ça
lışır görünsün diye içerlerinde saman yakılarak 
bacaları tüttürülmektedir» şeklindeki Meclis* 
kürsüsünden dahi yapılmış bu gülünç iddiala
rın, kötülemelerin şu anda şeker, elektrik, su 
buhranı karşısında geçerlilik derecesi sizce ne
dir ? 

Cevap 4. — Hızla artan nüfusumuza paralel 
olarak artan şeker ihtiyacının karşılanabilmesi 
için mevcut fabrikaların tevsiine muvazi olarak, 
plan ilkeleri içinde yeniden şeker fabrikaları 
kurulması cihetine gidilecektir. GBu cümleden 
olarak Afyon'da yeni bir şeker fabrikası kurul
ması, Bakanlar Kurulunun 18 . 2 . 1974 tarihli 
ve 7/7830 sayılı kararı icabıdır. 

Soru 5. — Yaıktiyle «fazla yapıldı,, milletin 
parası israf edildi» diyerek kötülenen şeker 
fabrikaları, bugün şu anda Türkiye'nin şeker 
ihtiyacını karşılayabilecek seviyede-midir? Yok
sa yurt dışından şeker ithaline gidilecek midir? 
Böyle bir ithale gidilecek ise yurt dışından sa
dece bir sene için kaç yüz bin ton şeker dövizle 
satıııalınacaktır? 

Cevap 5. — Gayrimüsait iklim şartları sebe-» 
biyle azalan istihsal ve biljhassa son senelere ka
dar bir evvelki s'eneye nazaran % 6 - 8 nispetin
de artan istihlâkin 1973 senesinde s% 16,10 gilbi 
yüksek bir seviyede artış göstermesi sebebiyle, 
mevcut fabrikalar, 1974 senesinde şeker ihtiya-
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cim karşılayamaz hale gelmiştir. Bu bakımdan, 
kesin miktarı .istihlâk seyrine göre ayarlanmak 
üzere 1974 senesinde 100 000 - 150 000 ton şeker 
ithali cihetine gidilecektir. 

Soru 6. — Şayet böyle bir ithalât yapılacak 
ise, yapılacak ithalât <kaç şeker fabrikasının bir 
senelik istihsal kapasitesine denk olacaktır? 

Cevap 6. — Fabrikaların senelik şeker istih
sal kapasiteleri kampanya devrelerine ve gün
lük pancar işleme kapasitelerine bağlı olarak 
çok değişmektedir. 

Günümüz teknolojik ve iktisadî şartlarına 
•göre müsait bir büyüklükte olan 1 800 ton pan
car/gün kapasiteli Amasya Şeker Fabrikası mi
sal olarak alınırsa (bu fabrikada 1973 senesin
de 11 o 474 ton şeker istihsal edilmiştir) bu se
ne ithal edilecek şeker miktarı, bu kapasitedeki 
bir fabrikanın bir, bir buçuk senelik istihsaline 
tekabül etmektedir. 

•Soru 7. — Mevcut durum karşısında evvelce 
yapılan ve ne yazıktır ki, kötülenen şeker fab
rikalarına ilâveten yeni şeker fabrikaları yapıl
ması düşünülmekte midir? ıŞayet düşünülmekte 
ise bugünkü durumda en ufak kapasiteli bir şe
ker fabrikası kaç milyon liraya mal olacaktır? 

Cevap 7. — İstihlâkteki artışın ic ab ettirdiği 
yeni ilâve kapasite ihtiyacı, bilhassa pancar po
tansiyelinin müsaidolduğu bölgelerdeki f ab lika
ların tevsi edilmesi suretiyle karşılanmakta. 
bunların. kâfi gelmediği senelerde de yeni fab
rika tesis edilmesi cihetine gidilmektedir. 

Bu esaslardan hareket edilerek tanzim edil
miş bulunan yatırım planına g'öre; 

a) Fçüncü Beş Senelik Plan süresi içinde 
'bitirilmek üzere 5 şeker fabrikasının tevsi edil-

. . . . > . . . 

nıesi (bugünkü kapasiteleri % 92 - 166 nispetin
de .artırılacaktır) ve Afyon'da günlük pancar 
işleme ıkapasitesi 6 000 ton olan bir yemi fabrika 
tesis edilmesi programa alınmıştır. 

b) Ayrıca. Üçüncü Beş Senelik süre içinde 
başlanarak, biri aynı sürede, 4'ü müteakip süre 
içinde bitirilmek üzere 5 şeker fabrikasının 
tevsi edilmesi ve yine Üçüncü Beş Senelik süre
de başlanmak ve yerleri bilâhara tespit edilmek 
üzere iki yeni şeker fabrikasının yatırım planı
na alınması hususu Devlet Planlama Teşkilâtı
na intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü iktisadî şartların, bir neticesi ola
rak ve süratle teşekkül eden teknolojinin getir
diği imkânlar neticesi, istihsal ünitelerinin eko
nomik kapasiteleri büyümüş bulunmaktadır. 
AET ve diğer Avrupa memleketlerinde olduğu 
gibi memleketimizde de şeker fabrikalarının se
çimlerinde, küçük kapasiteli fabrikalardan sar
fınazar edilmektedir. Bu 'bakımdan tesis edile
cek fabrikalar 4 000 - 6 000 ton pancar/gün ka
pasiteli olarak düşünülmektedir. 

1973 senesi fiyatlarına göre 4 000 ton pan
car/gün kapasiteli bir fabrika 508,5 milyon li
raya, 6 000 ton pancar/gün kapasiteli bir fab
rika da 627 milyon liraya mal olmaktadır. 

-Soru 8. — Pancar ekim sahalarının genişle
tilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 8. — 1973 yılında 1 541 000 dekar 
olan ekim sahası, 1974 yılında. 1 825 000 dekar 
olarak tespit edilmiştir. Gerek mevcut fabrika
ların tevsiinin ikmali, gerekse yeni fabrikaların 
işletmeye alınması neticesinde, işleme kapasite
sine göre pancar ekim sahalarının tespitine gi
dileceği tabiîdir. 

....... 

- 296 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

49 NÜU BİRLEŞİM 

25 . 4 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kuzey Atlantik Assaıhblesi Türk Gru
pinin bir bağımsız üye secimi. 

B - İKİNCİ: DEFA OVA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İSLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. Cumhuriyetin 50 nci Vılı Nedeniyle Bazı 

Sue ve Cezaların Affı hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kahul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cum
huriyet Senatosu : 2/72) (S. Sayısı : -353) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) , 

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

3. — Terfik 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-

doğaırın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

G. —• '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 isteyim öner
gesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarım Incelcıme 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 Cumhu
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 ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

1.2. —• 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 Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ-
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daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve (bu hususta Baş-
ıkanlık Divanın 1 Haziran 1970 tarih. ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 ta
rih ve 9 sayılı Karaları, (Dağıtma tarih : 
37. .4 . 1074) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


