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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

nci Birleşim 

26 . 4 . 1974 Cuma 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — YokJataa 

Sayfa 
298 

320:321 

III. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 293,379,411 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanı Mah
mul Türkmenoğlu'nun, 11.4.1.974 tarihli 
45 nci Birleşimde Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in 25.3.1974 gün ve 14838 sayılı Resmî 
(lazere neşredilen teşvik belgeleriyle ilgili 
gündem dışı demecine cevabı. 298 :308 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Sanayi 
ve Teknoloji Bakam Abdülkerim Doğru'ya, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit 
Kayra'nm vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/456) 308 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Fehim Adak'a Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/457) 308 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dev
let Bakanı - Başbakan Yardımcısı Ncc-

Sayfa 
mettin Erbakan'a, Devlet Bakanı 
Süleyman Arif Emrenin vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/558) 308 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı İsmail Hakkı Birler'e, Maliye Ba
kanı Deniz Baykal'm vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi, (3/459) 308:309 

6. — 1974 Malî Yılı Bütçe Kanunu ta
sar ısımn Genel Kurulda görüşülmesi sıra
sında uygulanacak programa dair Danışma 
Kurulu raporu. 309 :310 

7. — Avrupa Konseyi İstişare Meclisi
nin 26 nci dönem toplantılarına katılacak 
gruplarınca seçilen üyelere dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/462) 379 

8. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Mehmet 
İzmen, Kayseri Üyesi Sami Turan, Bursa 
Üyesi İhsan Sabri Çağlayangü'in ve Kay
seri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu, Ordu 
Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'm, 27.4.1974 Cu
martesi günü saat 11,00'de toplanılmasına 
dair önergeleri. (4/157, 4/158) 411:412 



C. Senatosu B : 50 26 . 4 . 1974 O : 1 

Sayfa 
IV. — Görüşülen İşler 310,321,380 
1. — Cumhuriyetin 50 nci Yılı nede

niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 2/124; Cumhuriyet Senatosu: 
2/72) (S. Sayısı : 353) 310:320,321:379,380: 

411,414:430 

V. — Sorular ve cevaplar 

A) Yazılı sorular ve cevapları 

Sayfa 
412 

412 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya 
Üyesi Osman Salihoğlu'nun, dördüncü De
mir - Çelik Fabrikasının Sakarya'da ya
pılıp yapılmayacağına dair soru önergesi 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül Ke
rim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/208) 412:413 

»>••-« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 

ve cezaların affı hakkında kanun teklifinin tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

A. P. ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu başkanlıklarının ve Van Üyesi Ferid Me-
len'in, saat 20,30'da ve 26 . 4 . 1974 Cuma gü
nü saat 11.00'de toplanılmasına dair önergesi 
kabul edildi. 

Saat 20.30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19.15'te ara verildi. 

İkinci oturum 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 

ve cezaların affı hakkında kanun teklifinin tü
mü üzerinde bir süre görüşüldü. 

26 . 4 . 1974 Cuma günü saat 11,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 23,55'te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

BİRİNCİ OTURU|M 

Açılına ıSaatli : 11,00 

BAŞKAN : 'BaşlsanveM Mehmet ÜnaMı 

KÂTİPLER : Mehmjet Çamlıca (Kastamonu), VahanGüvenç (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAKAN — 50 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır müzakerelere başlı

yoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut 
Türkmenoğlu'nun, 11 . 4 . 1974 tarihli 45 nci 
Birleşimde Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 25.3.1974 

gün ve 14 838 sayılı Resmî Gazetede neşredilen 
teşvik belgeleriyle ilgili gündem dışı demecine 
cevabî. 
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BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı Sa
yın Mahmut Türkmenoğlu, 11 Nisan 1974 günlü 
toplantıda hakkında yapılan konuşma için açık
lama yapacaklardır. Bu itibarla söz talep et
mişlerdir, gündem dışı olarak kendilerine söz ve
riyorum. Buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (İzmir Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Son günlerde bir kısım basın, bazı senatör ve 
milletvekileri ve bilinen çevrelerin basma boy 
boy ilânlar vererek şahsıma yönelttikleri suçlama 
kampanyasına Sayın Yiğit Kökeride katılmış ve 
insafsızca suç isnadında bulunmuştur. 

11 Nisan 1974 Perşembe günü Yüce Sena
tonun bu kutsal kürsüsünde konuşan Ankara 
Senatörü Sayın Yiğit Kök er; «Muhalefette 
iken, başka,, iktidar old aktan sonra başka türlü 
konuşanların, somamı ve bozuk düzen iddiaları 
'sahiplerinin Devlet çarkı ellerine geçtikten son
ra Devletin bütün imkânlarını kendi çıkarları 
'istikametinde nasıl istismar ettiklerini ve Ba
kanlık nüfuzunu kötüye kullanıp, nasıl nüfuz 
ticareti ve suiistimali yaptıklarını, kendimden 
hiç bir şey katmadan Resmî G'azetede neşredi
len resmî belgelerle ispat etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum...» cümleleriyle başla
yan ve önceden hazırlanıp teksir edilerek bası
ma dağıtılmış konuşmasında, tamamı asılsız suç
lamalarla şahsımı hedef almış, kamuoyunu ve 
Yüce Senatoyu yanıltıcı bilgiler vermiştir. 

Sayın iKöker'in belge olarak gösterdiği 25 
Mart 1974 tarihli Resmî Gazete elimdedir. Bu 
gazetede bulunan iki ayrı yayın arasında, sebe
bini biraz sonra açıklayacağım özel maksatlar
la bir bağ kurmaya çalışılmış ve suçlama bu 
(bağıntıya dayandırılmıştır. Bu asılsın suçlama, 
12 Nisan tarihli Son Havadisin manşetinde bü
yük puntolarla,, «Tekel Bakam nüfuz suiistima
li yaptı. Bademler Kooperatifi skandali belge
lerle ortaya konuldu...» şeklinde; 

13 Nisıan 1974 tarihli Tercüman Gazetesin
de de yine manşette, «Tekel Baltanı nüfuz suiis

timali yapmıştır» şeklinde yer almış ve ayrıca 
25 . 3 . 1974 tarihli Resmî Gazeteden iki ayrı 
kupür ne ş r edilmiş ti r. 

Sayın senatörler, şimdi size işin aslını, hem 
Sayın Köfceriin belge olarak gösterdiği 25.3.1974 
tarihli Resmî Gazeteyle, hem de diğer belgeler
le açıklayacağım. 
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25 . 3 . 1974 tarihli Resmî Gazetenin birinci 
sayfasında bakanlığıma ait 15 . 3 . 1974 tarihli 
bir tayin kararnamesi neşredilmiştir. Bu karar
namenin altında benim imzam vardır. Aynı ga
zetenin 2 nci sayfasında, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının bir tebliği yayınlanmıştır. Bu teb
liğin baş kısmında, Sanayi ve 'Teknoloji Bakan
lığı Teşvik ve Uygulama Dairesi Genel Müdür
lüğünce, «Ocak 1974 ayında teşvik tedbirlerin
den yararlanacak yatırımlara verilen belgeler 
aşağıda gösterilmiştir.» denmektedir ki, bu ya
pılan yayın, 1974 Ocak ayında verilmiş belge
lere aittir. Bilindiği gibi, Hükümet, 25 Ocak 
1974 tarihinde kurulmuş, 7 Şubat 1974 tarihin
de güvenoyu almıştır. 

Yayınlanan bu listede, teşvik belgesinin nu
marası: 337 - A, yeri; İzmir - Urla Bademler 
Köyü, müracaat sıaihiibi; Bademler Köyü Kal
kınma. Kooperatifi adına Mahmut Türkmenoğ
lu olarak gösterilmiştir. Projeyi yapan ve Koo
peratif müdürü olarak teşvik için ben müracaat 
ettiğim için, müracaat sahibi olarak kooperatif 
adına benim ismim teşvik belgesine yazılmıştır. 

Aynı listelerde beşinci sırada, Samsun böl
gesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı 
Kooperatif Birliği Başkanı Osman Tokur ve al
tıncı şurada, Çanakkale - Umuıbey Sancak Zi
raat Sanayi A. Ş. adına Servet Sezgin müracaat 
sahibi gösterilerek verilmiş başka belgeler de 
vardır. 

Kooperatifimiz adına verilen teşvik belgesi 
için, 20 Ağustos 1973 tarihinde müracaat yapıl
mış ve teşvik belgesi 22 Ocak 1974 tarihinde, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nuri Bayar, 
Gümrük ve 'Tekel Rakam Sayın Fethi Çelikhaş 
zamanlarında verilmiştir. Bu tarihler, hem, Teş
vik ve Uygulama 'Dairesinde, hem de elimdeki 
teşvik belgesinde mevcuttur. 

Bu belge için müracaat tarihinde ben millet
vekili bile değildim. Belgemin verildiği 22 Ocak 
1974 tarihinde de henüz bakan olmamıştım. 

Sayın senatörler, sizlere bir başka belge da
ha açıklamak istiyorum. 2 Mayıs 1973 tarihli 
14523 sayılı Resmî Gazetede, «1973 Yılı Progra
mı Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
Dair 7/5365 Sayılı Karara Ek Karar» başlığı 
altında bir karar ve buna ek^ olarak genel teş
vik tablosu yayınlandı. Elimizdeki bu gazetede, 
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çeşitli sektörlere ait değişik projelerin hangi 
.teşviklerden yararlanacağı belirtilmektedir. 
Gazetenin 5 nci sayfasında ve genel teşvik tab
losunun sonunda 8 nci sırada, yurt dışında ça
lışan işçiler, halka açık anonim şirketler ve ko
operatif şirketlerce gerçekleştirilecek yatırım
ların; aynı tablonun 9 ncu sırasında, yurt dışın
da çalışan işçilerimizin Türkiye'de yapacakları 
yatırımlarla ilgili kotadan döviz tahsili alan 
anonim şirket ve kooperatif şirketlerce gerçek
leştirilecek yatırımların; gümrük muafiyeti, ya
tırım indirimi, orta vadeli kredi ve yatırım ko
tası teşviklerinden yararlanacaklai'i belirtilmiş
tir. 

Bizim yatırımımız 540 ortaklı bir kooperatif 
yatırımıdır. Ortaklarından 210 tanesi, o tarihte 
ve halen yurt dışında işçi olarak çalışmaktadır
lar. Yatırımımız için gerekli dövizin birinci kıs
mı olan 43 bin dolar, ortaklarımızın yurda gön
derdikleri dövizler karşılığı olarak, Maliye Ba-
kanlığı emrindeki işçi kotasından alınmıştır. 

14 . 3 . 1972 tarihinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Saym Mesut Erez zamanında aldığımız 
Ibirinei teşvik belgesinde 'belirtilmeyen gümrük 
muafiyetini, 2 Mayıs 1973 tarihli Resmî Gazete
de, kooperatif yatırımlarının gümrük muafiye
tinden yararlandırılacağı ilân edildikten sonra, 
20 . 8 . 1973 tarihinde istedik ve bu teşvik hak
kımızdan yararlanmak üzere, dairesinin isteği 
üzerine, gelişen yeni şartlara ve artan fiyatlara 
göre projemizi revüze ettik ve ikinci teşvik bel
gesini 22 Ocak 1974 tarihinde aldık. 

Saym senatörler, belgeler ile yaptığım açık
lamalarımda görüldüğü gibi; 

1. — tik teşvik belgesi, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Saym Mesut Erez zamanında alınmıştır. 

2. — 2 Mayıs 1973 tarihinde Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Sayın Nuri Bayar zamanında ya
yınlanmış Genel Teşvik Tablosunda, kooperatifi
mizin gümrük muafiyetinden ve diğer tüm teş
viklerden faydalanacağı açıkça belirtildikten 
sonra, 20 Ağustos 1973 tarihinde kooperatifimiz 
adına projenin yapıcısı ve kooperatif müdürü 
olarak benim adımla müracaat yapılmıştır. Ben, 
o zamanlarda ne milletvekili, ne de bakan idim. 
Belgenin kooperatife verildiği tarih de 22 Ocak 
1974'tür. Bu tarihte ben milletvekiîiydim ve fa
kat bakan değildim, mensubu bulunduğum par-
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j ti de iktidarda değildi. Belgeyi veren Sanayi ve 
| Teknoloji Bakanı Sayın Nuri Bayar. Gümrük 

ve Tekel Bakanı da Sayın Fethi Çelikhaş'tı. 
j Sadece, 22 . 1 . 1974'te verilen teşvik helge-

.sinin Resmî Gazetede ilânı, 25 . 3 . 1974'te ve 
i benim bakanlığını sırasında yapılmıştır. Bu du

rumda, benim bakanlık nüfuzunu kötüye kulla-
] nıp, nüfuz suiistimali yaparak, özel çıkar sağ

ladığını iddialarının ispatını Saym Köker'e, bu 
iddia ve ithamların değerlendirilmesini de Yü-

j ce Senatonun sayın üyelerine bırakıyorum. 

| Sayın senatörler, sizlere biraz da konuşmada 
adı geçen Bademler Köyü Kooperatifi ve bu 

I kooperatifle benim ilişkimden söz etmek istîyo-
j ram. 
i 1962 yılında kurulan Bademler Köyü Koo-
j peratifinin kurucusu ve 1 No. lu ortağıyım. Yıl-
I larca (Başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliğini 

yaptım. Bu kooperatifteki çalışmalarımla, 1965 
| yılında Milliyet Gazetesi «Toplum Kalkınması 

Karacan» armağanını kazandım, 12 yılda Ba-
demler Köyünde kalkınmanın gerçekleştirilme-

j sine, köyümün Türkiye çapında kalkınmış ör
nek bir köy olmasına katkıda bulundum. Poli
tika hayatımın temelinde de, bu köydeki top
lumsal çalışmalarım ve kooperatifteki başarra-

I rım yer alır. 

Bugün. Bademler Köyünde ve çovrer;inde 
S binlerce aile kalkınmış, iş bulmuş, geliri artmış, 

geçim olanaklara kolaylaşmış olaıak ortadadır. 
Bu durum, tüm Türkiye kamuoyunun da malû
mudur. Tecrübeli bir makine yüksek mühendisi 

} olarak, son 3.5 yılda tüm çalışmamı bu koope-
| ratife hasrettim. Bugün, üretime geçmiş olan 

ve değeri 20 milyon lirayı asan yatırımlar yap-
I tim. 

Sayın Köker'm de belirttiği gibi, kooperatif-
I ten 3,5 yıllık çalışmam karşılığı aylık 4 000 TL. 

tutan, net 160 000 TL. ücret aldım. Aldığım bu 
S ücret, 20 milyon liralık yatırımların etüt, proje. 

finansman, uygulama ve işletmeye alına gibi 
j safhalarında 3.5 yıl devamlı, günde 16 saat bil

fiil çalışarak verilmiş .mühendislik ye işletmeci 
yöneticilik hizmetleri karşılığı alınmış bir üc
rettir ve genel kurul kararlarıyle başarılı ol-

{ mam kaydı şartıvle verilmiştir. 
Bademler Köyü Kc.operatif.ine verilen ve Sa-

| yııı Köker'in sözünü ettiği teşvik belgelerine 
| esas olan projeler de. yurt içinde ve yurt dışın -
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de geniş etütler sonucu, Türkiye'de ilk defa ta
rafımdan hazırlanmış, onaylatılmış, teşvik bel
gesi alınmış, projeye^kredi temin edilmiş ve pro
jenin birinci kısmı uygulanarak işletmeye alın
mıştır. 

.Bugün, Bademler Köyündeki seralar, Tür
kiye'deki sera tesisleri için İleri bir örnektir. 
'Modern seracılığın bütün tekniğini haiz serala
rımız Balcova, Antalya, Mersin gibi seracılığın 
gelişmekte olduğu bölgelerin seracılarının ziya
ret yeri haline gelmiştir. 

Değerli senatörler, Bademler Köyündeki-
eserler ortadadır. Yıllarca ot dahi bitmeyen çe-. 
tiriliklerde bugün dev ve turfanda sera tesisleri 
yükselmiştir. Günde, 50 - 60 k'şi devamlı iş bul
makta, üretilen ürünler piyasada satılmaktadır. 
Alınan teşvik belgesiyle bu eserler, projelerine 
göre, önümüzdeki yıllarda daha da büyütülerek 
tamam.lanae.ak ve yurt ekonomisine büyük kat
kılarda bulunulacaktır. 

Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifini!! se
ra ve zeytinyağı fabrikam tesisleri, Türkiye'nin 
en büyük ve başarılı, gerçek kooperatif tesis
lerinden bilidir. 12 yıllık bir faaliyetimin, son 
3,5 yıllık sürekli çalışmanın neticesi ortaya çı
kan bu eserler sonucunda benim sağladığım im
kânlar da ortadadır. 

Bu konu, ilk defa Sayın Senatör Ömer Ucu
za,! tarafından ortaya atıldı; derhal köyürme git
tim,, köy meydanında köylülerimin re koopera
tif ortaklarının arasında Sayın İzmir Valisinin 
ve basm mensuplar mm huzurunda kooperatifin 
tüm hesaplarını ela ortaya dökerek bir basın 
toplantısı yaptım. Daha önce kooperaafimiz üç. 
defa teftişten geçti, son defa Köy İşleri Bakanı 
Sayın Kürümoğlu zamanında kooperatifimiz 
tekrar teftiş edildi, her türlü hesaplarımız defa
larca incelendi. Basın toplantısında bunları da 
açıkladım. Son Harvadis Gazetesindeki bir yayın 
ve Sayın Yiğit Kökcr'iıı bu kürsüden yaptığı 
konuşura üzerine Meclis Basın Bürosunda 12 Ni-
>san' 1974'te kooperatif yöneticileriyle birlikte 
bir basın toplantısı daha yaptım, her şeyi oldu
ğu gibi açıkladım. Milletvekili v'e bakan olduk
tan sonra mal bey anında bulundum. 

Elimde mal olarak, 1962 model bir Wolks-
vagen arabam var, İzmir'de 5 bin TL'ye alınmış 
bir arsam, bir şirkette 5 bin TL. hissem ve ko-

| operatifte 10 bin TL. ortaklık payım ve köyde 
10 dekar tapulu arazimden başka bir şeyim yok. 

12 yıllık makine yüksek mühendisiyim, henüz 
bir ev sahibi bile değilim. 

Son defa olarak, eski arabanım eski motorunu 
Almanya'da bir başka eski arabanın motoru ile 
değiştirdiğim iddia edildi. Onun da cevabını ve
receğini. 

Sayın senatörler; sizlere açıklamalarımla bilgi 
verirken, kıymetli zamanlarınızı aldım. Ancak, 
'bu konu üzerinde önemle durulması gerektiğine 
inanıyorum. 

Üç aylık Hükümet Üyesiyim. İcraatımız orta
dadır. Başarılı bir tütün piyasası uyguladığımı 
sanıyorum. Üreticiler memnuniyetlerini bildiri
yorlar. Bugüne kadar hiçbir muhalefet millet veki
li veya senatörü tütün piyasalarından herhangi 
bir memnuniyetsizliğini bana 'belirtmedi. Bu yil 
kapkaççı ve karaborsacı tüccara, Doğuda tütüncü
leri sömüren şirketlere fırsat verilmedi. Tütünle
rimiz dış piyasalara umulandan fazla fiyatlarla 
satıldı ve gerçek tütün 'tüccarlarımızın da hakları 
korundu. Devletin itibarını zedeleyen sigara ka
raborsacılarına karşı savaş açıldı. Bir ölçüde ba
şarı da sağlandı. Gümrük kapılarında % 400 
kâr ile yabancı içki ve sigara satan gümrüksüz sa
tış mağazalarının bu satışlarını, kanun gerekleri
ne uygun olarak, bundan böyle Tekelin yapaca
ğı açıklandı. (TIR) kamyonlarıyle yurda kaçak 
sigara girişini önleyici tedbirler alındı. Hükümet 
programına, Koalisyon Protokolüne ve yurt çı
karlarına uygun olarak ve tamamen kanunî yetki 
ve sorumluluklara dayanarak aldığımız bu ted
birleri ve uygulamaları kamuoyuna açıklarken 
daima kaçakçılara, karaborsacılara ve halkı sö
mürenlere karşı, halkın ve Devletin çıkarlarını 
•korumaya azimli olduğumuzu açıkladık. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz isteme mak
sadınızı biraz aştınız, istirham edeceğim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bitti efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bu tedbirlerin 
alınmasında ve uygulanmasında daima desteğini 
görmeyi arzuladığım Cumhuriyet Senatosunun 
üyelerinden şu anda dahi tanımadığıan Sayın 
Ömer Ueuzal ile Sayın Yiğit Köker'i hiçbir ger
çek bilgi ve mesnede dayanmadan, Türkiye Ounı-
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huriyeti Hükümetinin bir üyesi hakkında, kişili
ğini ve çalışmalarını tanımadıkları bir Bakan hak
kında kulaktan dolma veya Sayın Köker'in yap
tığı gibi, (bilerek ve maksaith olarak yanlış bilgi 
vermek suretiyle çok yakışıksız, çirkin ve yalan 
beyanlarla suçlamaya iten sebebin ne olduğunun 
araştırılmasında büyük yarar görüyorum. 

Benimle özel bir alış - verişleri olamayacağına 
göre, böylesine yalan iddialarla Yüce Senato hu
turunda Ibir Bakanı suçlayan bu Sayın Senatörü
müzün, Bakanlığımızla ilgili aldığımız tedbirler
den, önlemeye çalıştığımız karaborsacılık ve ka
çakçılık ve tatlı kârlı bazı özel işleri yapanlarla 
'bir ortaklığı veya bu işleri yapanlarla bir yakın 
ilişkisi bulunup bulunmadığından haklı olarak 
şüphelenmek zorunda kalıyorum. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

'Sayın senatörler, nüfuz suiistimali yaptığımı, 
Bakanlık nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat 
•temin ettiğimi ve Parlamento çatısı altın
da yerim olamayacağını ve benden mut
laka hesap sorula cağını bu kürsüden bel
geleri tahrif ederek ve yalan beyanda 
bulunarak ifade eden Sayını Yiğit Kö
ker'in iddiaları hakkında belgelere dayanarak ge
rekli açıklamayı yaptım. Daha önce halk, basın 
ve kamuoyunda, şu anda da Senato huzurunda 
olduğu gibi, Tanrı huzurunda da her zaman ve 
her yerde hesap vermeye hazırım. Kendimi hal
kın hizmetine adamış, halk içinden 'binbir güç
lükler içinde kendi kendini yetiştirmiş bir kişi, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin şerefli bir Ba
kanı olarak, Türk halkının emeğini ve aimterini 
hiçbir kimseye ve hiçbir zümreye sömürtmeme 
inancı içinde hizmet görüyorum 
hizmete devam edeceğim. 

İ3U SC'ivil 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; elim
deki bu resmî belgelere göre, 'benim Bakanlık nü
fuzunu kötüye kullanarak özel çıkar sağladığımı 
ispat ötmesine imkân olmayan Sayın Yiğit Kö-
ker, beni hiç tanımadığına, yaşantım ve kişiliğimi 
bilmediğine ve herhangi bir özel ilişki ve alış - ve
rişimiz olmadığına, göre, hakkımda bu »denli çir
kin iftiralarda bulunmaya, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin bir Üyesi olarak beni kamuoyu gö
zünde küçük 'düşürmek için özel tertipler yapma
ya 'kendisini iten maksadının ne olduğunu veya 
üç aylık Bakanlığım sırasında yaptığım uygula

malarla menfaatleri bozulan kapkaççı ve karabor
sacı tüccar, vurgun şeklinde kolay kârlar peşin
de koşan bazı iş çevreleri ve iç ve dış kaçakçılık 
şdbekeleriyle ortaklık veya başka bir şekilde iş 
ilişkisinin bulunup bulunmadığını Yüce Senato
ya ve kamuoyuna açıklamak zorundadır. Şerefli 
insanlar söyledikleri sözleri, iddialarını ve itham
larını her zaman ispat etmek gücünde olan insan
lardır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıpalarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir şey arz etmeye müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAFFET URAL (Bursa) — Başkan, böyle 

bir uygulama var mı? (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 'bu

yurun. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan beni, çıkar çevrelerinin ortağı ola
rak vasıflandırdı ve bu hususta açıklama yapma
mı istedi ve ıbeni yalancılıkla itham etti. Sataşma 
vardır. Yalancının kim olduğunu ispat etmek için 
sataşma dolayısıyie söz istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bana da sataşıldı. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ucuzal. 
Sayın Köker, biliyorsunuz ki, gündem dışı ko

nuşmalar müzakere mevzuu yapılamaz. Ancak, 
Başkanlık size sataşma olduğuna kanaat getirmiş 
bulunduğundan; yalnız sataşmaya cevap vermek 
üzere, esas mevzua girmemek kaydıyle söz veri
yorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sataşma
ya sataşmaydı, Sayın Başkan. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Çok konuştun, 
otur da dinle, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen her 

zaman yalan söylersin. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen

dim. Lütfen efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sen sesini kes. 

Ben soyadımı değiştirmedim. Benim soyadını Kö
ker, senin soyadın Şirin, otur yerine. 

BAŞKAN —• Sayın Köker, bir dakika, rica 
ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Senin tır
nak numaranı savarım, sen otur yerine. 
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YİĞİT KÖKER (Ankara) — Otur yerine... 
BAŞKAN — 'Sayın Köker, bir dakika rica 

ediyorum. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, söz vermeniz usulsüzdür. 
BAŞKAN — Durun efendim; usullü usulsüz 

olduğunu İçtüzük 'gösterir. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bayır. Çünkü, geçen gün bir Bakanı sö
mürücülükle itham etti ve Bakan da ona, lâyık ol
duğu cevabını vermiştir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bakan, son sayfa... (Gürültü-
ller) 

Müsaade buyurun efendim, böyle müzakere 
olmaz. 

MEHMET FEYYAT (Istiaribul) — Sataş
maya sataşma olmaz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Otur yerine 
otur. Senin haysiyetin yo!k, otur yerine, otur. 

BAŞKAN — Sayın Köker, siz müdahale et
meyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — iSen otur, 
sen sus. Ben Başkanla konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, yerinize otu
run. 

Sayın Feyyat, Sayın Balkan son sayfa ko
nuşmasına kadar sadece açıklama hudutları 
içinde kaldılar; faikat sözlerini bağlarlarken 
Ibirtakım isnatlarda ve sataşmalarda bulundu
lar. Meselâ iftira etmekle, bir çıkarcıyla ilgi-
ısi bulunmakla, gibi hususlar doğrudan doğru
ya .sataşmadır, isnattır. İçtüzüğümüzde de 
'kendisine sataşılan bir üyenin söz isteme hak
ikinin doğacağına dair madde vardır. Bu iti
barla lütfen oturun. 

SAFFET URAL (Bursa) — iSaym Baş-
îkan, şimdi söylenecek: sözler hakkında da söz 
•verecek imisiniz? 

İSIRRI ATALAY (Kars) — Bakan iftirayı 
anlatmak: istediler. 

BAŞKAN — Bağırmayın efendim, lütfen 
oturun. 

SAFFET URAL (Bursa) — İftiraya sataş
ma demek Yar mı? 

BAŞKAN — Efendim? 
SAFFET URAL (Bursa) — İftiraya cevap 

verme hakkı vardır. 

— 303 

26 . 4 . 1974 O : 1 

BAŞKAN — Ama başka çıkar çevreleriy
le ortaklık isnat ettiler. Bu, sataşma değil de 
nedir ? 

-SIRRI ATALAY (Kars) — Neden iftira 
etti?.. iSayın Bakan iftiraya cevap verdi. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efen
dim. 

Buyurun Sayın Köker. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İftiranın sebe

bini isorun, iSaym Başkan. 
BAŞKAN — Esas mevzua girmemek şartıy

la buyurun Sayın Köker. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çıkar 

çevreleriyle alâkası var mı, yok mu, Sayın Baş-
ikan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş

kan, çjoik değerli arkadaşlarım; 
Bundan uzun bir ısüre önce bu kürsüden 

bir nüfuz suiistimali iddiasını dile getirmem 
üzerine, bugün Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nının yaptığı konuşmayı ibretle dinledim. 

Sayın Başkanın ikazına uyarak Ziraat Ban
kasına tasdik ettirilen projedeki değişiklik
lerden elde edilen menfaatler hakkındaki be
yanlarımı mahfuz tutarak, keza TIR kamyon-
larıyle kaçakçılık isnadı yapanların, bunu 
hangi maksatla yaptıkları halkkındaki beyan 
hakkımı ımahfuz tutaralk, aldığı teşvik bel
gesi sırasında ımilletvekili nüfuzunu kötüye 
kullandığı hakkındai iddialarımı mahfuz tu
taralk ve nihayet kendi bey anlarıyle Bademler 
Kalkınma Kooperatifinden almış olduğu para
nın vergisini bugüne (kadar ödememiş olduğu 
halkkındaki iddialarımı mahfuz tutarak... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kendin
den bahsetsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — iSaym Feyyat, rica ederim 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Usul
süz. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Ne utanmaz 
adamsın sen. Otur dinle. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Badenn-
lerden değil, çıkarcı çevrelerle ilgisi var mı, 
yok mu ? Bunları bahsetsin. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Şimdi ora
ya geldim; bütün bu iddialarım mahfuz. Sıfa
tı ne olursa olsun... 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Hâlâ isnatta 
devam ediyor. 

BAŞKAN — Dikkatle dinliyorum efendim, 
sizin ikazınıza lüzum yok. Ben müdahale ede
ceğim yeri bilirim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu kürsüye gelip... 

SAFFET URAL (Bursa) — İftiraya cevap 
verdi Sayın Bakan. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Dinleyin bir 
dakika da ne söyleyeceğim, niye telâş ediyor-
Isunuz, niye telâşınız var? iSizin bu telâşınız 
için konuşmayım, oturayım sükûnetle şurada. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ne din
leyeceğim, boş konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Hükümetinin bir Bakanı; is
terse Başbakan olsun, sıfatı ne olursa, olsun, 
•'bir zat buraya gelmiş ve Anayasanın 'kendisine 
tanıdığı denetim hakkını kullanan bir Parlâ
mento üyesine, isim tasrih etmek suretiyle ba
na, vurguncu ve çıkarcı çevrelerin işbirlikçi-
liğini isnat etmiştir. 

Şimdi, bu millet kürsüsünden beyan ediyo
rum; ben Sayın Bakanın Bıaıkanlık nüfuzunu 
Ikötüye kullandığını ispat İçin bütün hakları. 
mı kullanacağım; ama Sayın Bakan da benim, 
vurguncuların, istifçilerin, kaçakçıların işbir
likçisi olduğumu ispat etmezse, bu kürsüden 
namussuz olduğunu ilân ediyorum. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Namus
suz senin baıbandır. 

BAŞKAN — Sayın Köker. Müsaade buyu
run efendim, müsaade buyurun. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Suç. iş
ledi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Suç işlersi.. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim, müsaade buyurun. Müsaade etmi
yorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
bir Hükümet üyesine namussuz denemez. 

BAŞKAN — S a y ı n Atalay oturun, rica 
ederim oturun. Ne yapacağımı biliyor musu
nuz 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir Hükümet 
üyesine namussuz diyemez. 

BAŞKAN — Sayın At alay, oturun efen
dim, ne yapacağımı biliyor musunuz?... Sayın 
idareci üyeler... 

(A. P. ve C. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir daki
ka Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, ne istiyorsunuz 
efendim. (Gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — iSayın Te
kel Bakanı, konuşması sırasında, daha evvel 
benim bir yazılı soru verdiğimi, kendilerine it
hamda bulunduğumu, aslında ithamın yemiz 
•olduğunu, benim ise, kaçakçılarla, vurguncu
larla işbirliği halinde okluğumu iddia etmek 
suretiyle bana sataştılar. Sayın Yiğit Köker'e 
söylediği sözleri bana da teşmil etmişlerdir. Ba
na da sataşma vardır, söz vermenizi istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Size bir sataşma olduğunu 
tespit edemedim Sayın Ucuza!. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır 
efendim, Yiğit Köker'e söylenen ısöz bana da 
aynen söylendi. 

BAŞKAN — Ben tespit edemedim, o iti
barla direniyorsanız, oya arz ederim. Ben 
tespit edemedim. Direniyor musunuz efen
dim?.. 

ÖMES UCUZAL (Eskişehir) — Direniyo
rum. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültü-
lesr) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, evvelâ suçu ortadan kaldır. 

BAŞKAN — Zatıâlinizinkini de tespit et
tim, onu da muameleye koyacağım, müsaade 
edin. Sırayla gidelim, müsaade edin. Herkes 
müdahale ederse idare edilmez. 

Sayın Ucuza!, direniyorsunuz... 
Sayın Ucuzal'a sataşma olup olmadığını 

ben Başkan olarak tespit edemedim, sataşma 
olduğunda Sayın Ucuzal direnerek söz istiyor
lar. Kendisine söz verilip verilmemesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
Sayın Ucuzal. 

Rica ederim, yalnız yeni bir sataşmayı cel-
bedecek şekilde konuşmayın. 

rvt 
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FİKRET .GÜNDOĞAN. .(İstanbul) — Suç 
işlenmiş bilr Mecliste konuşulmaz: Sayın Baş
kan. Evvelâ bunu halletmıeniz lâzım, cezasını 
ver. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Biri
ni halletmeden öbürüne geçer mi"? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
ona da sıra gelecek. Müsaade buyurun hakkını 
kullansın ona da sıra gelece'k. (Gürültüler) Ba
ğırmayın -efendim, zaptı tetkik edeceğim efen
dimi, zaptı tetkik etmeden bir şey yapamam. 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstanibul) — Neyi 
tetkik edeceksin, «namussuz» dedi. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değerli 

arkadaşlarım... 
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Baş

kan, meseleyi halletmeden nasıl söz veriyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Edeceğim efendim, zaptı ge
tirtiyorum. Müsaade edin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

12 Şubat günü Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına, Sayın Başbakan tarafından cevap
landırılmak üzere bir ya,zılı soru verdim. Yü
ce Cumhuriyet Senatosunun naçiz bir üyesi 
olarak, Anayasanın ve İçtüzüğümüzün 117 nci 
maddesi gereğince, bir murakabe hakkımı 
'büyük •milletim adına yapmaya teşebbüs et
tim. Bizim İçtüzüğümüz; yazılı soruların mu
hatabı tarafından 20 günde cevaplandırmasını 
âmirdir. 12 Şubat, 12 Mart, 12 Nisan; bugün 
26 Nisandayız... 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Baş
t a n bunun sataşma ile ne ilgisi var? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ciddî 
konuşsun. 

•BAŞKAN — Müsaade edin efendim, her 
yiğidin bir yoğurt yiyişi var, girizgâh yapıyor. 
Aslî meseleye girmeyecek. (C. H. P. sıraların
dan «Girdi» sesleri) Daha girmedi. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, bu
nu arzdan maksadım... (C. H. P. sıralarından 
-gürültüler) Sinirlenmeyin değerli arkadaşla
rım... 
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BAŞKAN —. Saym Ueuzal, lütfen kimse
ye cevap vermeden, sataşma mevzuuna cevap 
verin sadece. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — ..Evvelâ 
•Sayın Bakanın, Cumhuriyet Senatosu Eskişe
hir Üyesi Ömer Ucuzıal'ı tanıması için bu ko
nuşmayı yapmak mecburiyetindeyim. 

İkibuçuk ay kabinede Hükümet üyesi ola
rak bulunacaksın, Parlamento üyelerini tanı
mayacaksın... Sonra da geleceksin, murakabe 
hakkı muhatabı tarafından cevaplandırılma
dan, cevap verirken burada elli küsur .sene bu 
ülkede şerefiyle yaşamış, 10 yıldan beri de 
Yüce Senatoda şerefiyle büyük milletine hiz
met etmiş kişileri, vurguncuların, kaçakçıların, 
çıkarcıların ortağı yapacaksın... Evvelâ, size 
sorulan sorunun kanunî yoldan işlemini yeri
ne getirirsiniz, kimin ne halde olduğunun, son
ra hesabı görülür. Sayın Bakan, «148 000- li
ra aldım.» dedi, Köyünde bahsettiği toplantı
da. Sayın Bakan döndü sonra, basın toplantı
sında, «381 OOıO lira aldım» dedi, Kalkınma 
Kooperatifinden. Şimdi geldi, «160 000 lira 
aklım.» dedi. Biz ne aldığını sorduk. Bize ya
pılan ihbarda, iki milyon lira menfaat sağladı
ğı söylendi. Bu milletin kuruşunu kimseye 
yedirmemeye yeminliyiz biz. (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

SAFFET UR AL (Bursa) — 27 mi, 19 mu; 
onu söyle sen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anayasa
nın ve İçtüzüğün bize verdiği yetkiyi kulla
nıyoruz; isterse bir kuruş, isterse iki milyon; 
bunun hesabını vermekle mükellef olan kişi
ler, hiç kimseyi, hırsızın, hainin, kaçakçının, 
dolandırıcının ortağı yapamaz. İthamlarını is
pat etmeye yüce huzurunuzda Balkanı davet 
ediyor, saygılar sunuyorum size. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Ba
ğırmamız mı lâzım, ondan sonra mı müdahale 
(edeceksiniz Sayın Başkan? 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Hangi sa
taşmaya cevap, sataşma ile ne ilgisi vardı bu 
sözlerin? 

BAŞKAN — E, ne yaptı, ne yaptı?.. 
•İMADETTİN ELMAİS (Çanakkale) — B'i'a 

bağırınca da «Neden bağırıyorsunuz?» diyor
sunuz. Lütfen vazifenizi yapınız, lütfen Tü-
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iZüğü uygulayın. (C. H. P. sırıalaraıdan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Başkan olanak ben bir şey an
lamıyorum ki, hepiniz her taraftan konuşuyor
sunuz efendim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Tü
züğü uygulayınız lütfen. 

BAŞKAN — Tüzüğü uyguluyorum ben 
efendim. Ne dedi, söyleyin ne dedi? 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Şim
di, çıkar çevrelerinin adamı olmadığını mı 
Söyledi, yokısa... 

BAŞKAN — Evet, «Olmadığını» söyledi, 
«İspat etsin» dedi. 

İMADETTIN ELMAS (Çanakkale) — İspat 
etsin mi dedi, yoksa yeniden Sayın Bakanı it
ham mı etti? Yeniden itham etti, evet yeniden 
itham etti. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, istirham 
ederim. Eğer sadece gürültü çıkarmak için ya
pıyorsanız, yapmayınız rica 'ederim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Geciktirmek, 
geciktirmek gayeniz; affı geciktirmek için gü
rültü yapıyorsunuz; sizi sahte afcılaır sizi... 

İMADETTIN ELMAS (Çanakkale) — Bunu, 
zapta geçmesi için söylüyorum: Tarih, Başkan
lığınızı tescil edecektir. 

BAŞKAN — Dört tane 'Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyorum. (C. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) 

Zabıt gelmedi efendim, zabıt gelsin. (Gürül-
ıtüler) Müsaade buyurun hepiniz her taraftan 
ibağırmaym, dinliyorum. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, bir dakika müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, sizi dinli
yorum. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, gündem dışı konuşma üzerinde müza
kere cereyan etmez. 

BAŞKAN — Evet etmez. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Buna rağ

men zatıâliniz sataşma sebebiyle Sayın Köker'e, 
Sayın Ucuzal'a söz verdiniz. Sayın Köker, ken
disine vâki sataşmaya cevap vereceği yerde, Sa
yın Bakanın sözlerini 'bir kere daha tahrif ede
rek !bu millet kürsüsünden Hükümetin bir sayın 
üyesini ağır ibir dille, ağza alınamayacak söz
lerle itham etmiştir. 

Bu mesele halledilmelen gündeme geçmeye 
olanak yoktur, arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, zaıbıt gel
sin, zabıt geliyor. Zaptı istedim, ben anlayama
dım, gürültüden anlayamadım, zabıt gelsin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Anayasa Mahkemesi de tahkir edilmiş
tir loraıda, 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben tahkir edip 
etmediğimi sizden iyi bilirim, lütfen oturunuz 
efendim, lütfen. 

iSaym Köker, ben anlayamadım, ne dediğini
zi lütfen açıklayınız. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, «Hakarete hakkı yok, tekrar haka
ret edemez» sesleri) 

BAŞKAN — Durun efendim, bir dakika mü
saade ediniz anlayalım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz arz edeyim: .Sayın Bıakan 
beni «Çıkar çevrelerinin, vurguncuların aleti» 
olarak itham öttiler. Ben .kürsüden kendisini is
pata davet ettim ve ispat edemedikleri takdir
de, ıbu iddialarını, benim hakkımda ileri sürdük
leri iddialarını ispat edemedikleri takdirde ken
dilerini namussuz olarak ilân edeceğimi beyan 
ettim. 

NİYAZİ UNSAL ('Erzincan) — Sayın Baş
kan, böyle olur zaten, böyle tekrar ettiriyorsu
nuz. Aynı sözleri sana iade ediyorum. 

BAŞKAN — iSaym Unsal, istirham ©derim. 
Ben sizi susturmasını bilirim, bu Tüzük bana bu 
hakkı vermiş; ama kendimi zorluyoırum, istir
ham ediyorum sizden; şu 'Senatoya yakışır bir 
müzakerenin cereyanı için bana yardımcı olu
nuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aynı sözle
ri bir daha tekrar 'ettiremezsin!... Sen beni sus
turamazsın. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz açıklayacağım 
efendim. 

Yani, niyetiniz Cumhuriyet Senatosunu çalış
tırmamak ise; Cumhuriyet Senatosu çalışacak, 
merak etmeyiniz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, evet, ağır 
bir ifade kullanılmış gibi idi ise de... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «İdiymiş, 
iseymiş...» 

BAŞKAN — Bakınız arz ediyorum, beni 
dinleyin ondan sonra... 
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ıBu şarta muallâk söylenmiş ibir söz, «İspat 
edemediği takdirde bunu yapacağım.» diyor, 
«Böyle farzedeceğim.» diyor; «Halen böyledir.» 
'demiyor. Görüyorsunuz efendim... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Biz de, şarta 
muallâk olarak kendisine namussuz diyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (İzmir Milletvekili) - - Sa
yın Başkan, ben iddiada bulunmadım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı is
tirham edeyim. 

Şimdi, Tüzüğümüze göre, sayın üyelerin mu-
rakaJbe hakları vardır ve bu mevzu öyle zanne
diyorum ki, Tüzük hükümleri dairesinde bir 
müzakere mevzuu yapılacaktır. O zaman hazır
lığınızı yaparsınız, bu talebe o zaman cevabı
nızı verirsiniz. Eğer şimdi ispat edeceğim di
yorsanız, gürültüye sebep vermemek suretiyle 
buyu ramız ispat ediniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, -Sayın Bakan sataşma mevzuunu 
kendileri açtılar, devam etmemesi, yeniden ha
karet etmemesi lâzımgelir. Tutumunuz hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeyim efendim. 

Yeni bir sataşmaya sebep vermeden, sadece 
talebi üzerine ispat edecekseniz, ispatınızı ya
parsınız. Buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
d e ğ e rli s e n at ti r 1 er; 

Biraz önceki konuşmamın zabıtları burada
dır. Ben konuşmamda, «Sayın Yiğit Köker, Sa
yın Ucuza! kaçakçıların, karaborsacıların orta
ğıdır, şudur budur.» diye bir iddiada bulunma
dım. (A. P. .şuralarından gürültüler. «Allah Al
lah» ısesleri) Bulunmadım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade 'buyurun. Mesele tavazzuh ediyor, müsaa
de buyurun, gürültüyle olmaz, müsaade buyu
run. 

Devam 'buyurunuz Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Zabıtlar orta
dadır: «Belgeler üzerinde, benim Bakan olma
dığım zaman alınmış 'bir teşvik belgesi, benim 
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milletvekili bile olmadığım zaman içerisinde ya
pılmış işlemler; ki hepsinin, verilen belgeler, 
kredilerin 2 Mayıs 1973 günlü Resmî Gazetede 
otomatikman verileceği de ilân edilmiş. Herhan
gi bir kimsenin, herhangi bir nüfuzunu kullan
masını gerektirmeyen işlemleri buraya nüfuz 
suiistimali şeklinde getirip, yalan belgeler ve 
beyanlar ile tahrif ederek buraya getiren kim
senin maksadını anlayamıyorum.» dedim. «Be
nimle özel bir ilişkisi olamayacağına, bir alış
verişi olamayacağına göre, Bakan olarak yaptı
ğım uygulamadan zarar g'ören çevrelerle ortak
lığı veya ilişkisi mi var acaba, bunu ispat etmek 
zorundadır» dedim. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sen ispat 
edeceksin onu, sen... 

(A. P. sıralarından «ıSen ispat e't, sen ispat 
edeceksin» sesleri) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bu ispatı ba
na yüklüyor. Ben 'bunu... 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Varsa is
pat et, sen ispat edeceksin eğer varsa, 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — B e n her zaman 
ispata hazırım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, ben 
ortaklığı vardır demiyorum, böyle bir şeyin 
varlığını söylemiyorum; böyle bir şeyin sebebi
ni açıklasın, o zaman yüklenmesinin, benim hak
kımda,.. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

GÜMRÜK Â E TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bir dakika Sa
yın Başkanım. 

Bu şekilde bir ifadeyle son defa gelip, «Al
dığı ücretin vergisini vermedi...» diyor. Vergi 
Dairesi ıburada, benim aldığım ücreti, vergiyi 
bilmeden kolayca ibir suçlama daha yapıyor. 
Vergi Dairesi orada, O zaman şerefini nasıl ko
ruyacak? Aldığım ücret burada. Onun he
men arkasından gelip, başka başka suçlamalar
la kendisinin yüzde yüz ispat etmek zorunda ol
duğu konuyu... 

BAŞKAN —• Suçlama yapmadı ibaşka efen
dim. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında bir şey ifade ede
ceğim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Tarafsız ol Baş
kan, partizan Başkan... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. Yani siz gürültü yapacaksınız diye bura
da Başkanlık idareyi bırakacak mı; bunu mu 
istiyorsanız1? Bunu istiyorsanız aldanıyorsu
nuz, burayı bırakmam. 

Siz devam buyurunuz Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Aslında, benim bir şüphem okluğunu söy
ledim, bunun ispatı 'Sayın Köker'e düşerken, 
«Bunu ispat etmediğim takdirde...» diye bana 
ağır suçlamalarda ıbulunuyor. Ben hesabımı her 
yerde, her zaman vermeye hazırım; kendileri 
de her zaman, her yerde vermeye hazırsalar bu-
yuu'sunlar. Suçlamalara, yeni suçlamalarla de
ğil, suçlamalara açıklama, ile cevap verilir. 
Uzun uzun, yeni yeni suçlamalarda bulunmak 
kolaydır, ama şerefli insanlar bunun altından 
kalkamazlar. 

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

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, takdim 

ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne oldu Sa
yın Başkan, gelmedi mi zabıtlar • 

BAŞKAN — Söylemediklerini beyan cıt'.'.^ 
zaten şarta muallak söylemişti mesele hakedU-
di efendim. 

:j. — Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'ya, Enerji 
ce Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kuyra'mn, 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/456) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var takdim 

ediyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tekno

loji Bakanı Abdülkerim Doğrumun dönüşüne 
kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri ıS. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
kanı Fehim Aaak'a, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık B alî anı Korkut OzM'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/457) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Fehim Adak'm dönüşüne kadarı Ticaret Bakan
lığına, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam 
Prof. Korkut Özal'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba-
kanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a 
Devlet Bakanı Süleyman-Arif Emre'nin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
lı urbaşkamliği tezkeresi. (3/558) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

- Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Er-
bakaırm dönüşüne kadar; Devlet Bakanı Baş
bakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Süleyman 
Arif Emre'nin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurb aşka m 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı İsmail Hakkı Birler'e, Maliye Bakanı De
niz BaykaVın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
ot 7,1,, dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/459) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

ismail Hakkı Birler'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Maliye Bakanı Deniz Baykal'm 
Vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı; 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur-. 

6. — 1974 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın Genel Kurulda görüşülmesi sırasında uygula
nacak programa dair Danışma Kurulu raporu. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu raporu var 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
1974 yılı Bütçe kanun tasarısının Cumhuri

yet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesinde 
uygulanacak program hakkında Danışına Ku-
rulunııuZ'Uin 24 Nisan 1974 tarihli toplantısında 
alman 4 numaralı karar ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Saygılarımla. 
Te.kin Arıbu r un 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Danışıma Kurulu Kararı 

Karar No. : 4 

Karar tarihi : 24.. 4 . 1974 
1. Anayasanın 94 neü maddesi hükmüne 

•göne 10 gün içinde karara bağlanması gereken 
1974 yılı Bütçe kanun tasarısının Cumhuriyet 
'Senatosu Genel Kurulunda ilişik programda tes
pit edileni gün ve- saatlerde görüşülmesi, 

2. Başbakanlık ve bağlı dairelerle, Bakan
lık bütçeleri, Anayasanın 94 ve İçtüzüğün 88 nci 
'maddesi gereğince; grup sözcülerinin ve üyele
rin, Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma büt
çeler hakkındaki düşüne ele rami her bütçenin tü-
ırn'ü üzerindeki görüşmeler sırasında acıklamiası, 
ibölümler ve değişiklik önergeleri üzerinde ayrı
da görüşme yapılmaksızın okunup oya sunulması, 

3. Görüşmeler tahmin edilen saatlerden ev
vel biterse, bir sonraki bütçemin görüşülmesine 
başlanması ve günlük programı bitinceye kadar 
görüsımellere devam edilmesi, 

4. Bütçeler üzerinde şahısları adına konu
şacak sayın üyelerin, o bakanlık bütçesinin C. Se
natosu Genel Kurulunda görüşülmesine ait prog-

I ramda tespit ediılieın gündem bir gün önceden 
başlamak üzere, birleşim açıldıktan kapanınca-

İ ya kadar bizzat, Başkanlık Divanında görevli nö
betçi Kâtip Üyelere yazılı müracaatla söz sırası 
almaları ve kendilerine kayıt tarih, saat ve sı
rasını bildiren imzalı bir fiş verilmesi, 

5. Akt armalar ile müddet yönünden mü
zakeresi lüzumlu kanun tasarısı ve teklifleri
me dair gündeme almak öncelik ve ivedilik tak
rirlerinin 1974 yılı Bütçe kanun tasarısının mü
zakeresi sırasında verileibilmesi ve Genel Ku
rulca haklarında gün deme alınması kararlaştırı
lan kanun tasarısı ve tekliflerinin bir arada mü-
za ke resinin yapılması. 

6. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde 
Bakan ve grup sözcülerinin konuşmaları tah
dide tabi değildir. İkinci' kez konuşmalarda bir 
defaya mahsus olmak üzere süre, Bakan 1 saat, 
grup sözcüleri 80 dakikadır. Kişisel görüşlerini 
belirtecek sayın üyelerin konuşmalarının ise 30 
dakika ile kayıtlanması. 

7. Bakanlıklar ve katma bütçeli genel mü
dürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında 
grup sözcülerinin konuşmalarının 45 dakika 
(Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülme
sinde bakanlık ve üniversiteler bütçeleri için 
80'ar dakikadan 1 saat), grupların ve bakanla
rın ikinci kez konuşmalarının 15 dakika ile tah-
didedilraesi, kişisel görüşlerini belirtecek sayın 
üyelerin konuşmalarının 10 dakika ile kayıtlan
ması, bakanların cevap haklarının sorulara ve
rilecek cevaplar da dahil olmak üzere 2 saat ile 
sınırlanması. 

Kararlaştırılmıştır. 
Başkan 

Tekin Arıburun 

Baskanvekiîi 
Zihni Betil 

Kâtip 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Ekrem Kabay 

Kâtip 
Bahriye Ücok 

Baskanvekiîi 
Mehmet Ünaldı 

(Bulunmadı) 
Baskanvekiîi 

Necip Mirkelâmoğlu 
Kâtip 

O. Nuri Canpolat 
Kâtip 

A. Hikmet YYırtsever 
Kâtip 

Vahap Güvenç 
(Bulunmadı) 
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İdare Amiri 
T. Remzi Baltan 

İdare Âmiri 
M. Suphi Gürsoytrak 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 
Salih Tanyeri 

İdare Amiri 
Hüseyin Atmaca 

(Bulunmadı) 
A. P. Grup 

Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 

M. B. Gr. Başkanvekili 
Mucip Ataklı 

Kontenjan Grupu Başkanvekili 
Cihat Alpan 

BAŞKAN — Danışma Kurulu raporunu oy-
lanıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1974 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının görü
şülmesine 2 . 5 . 1974 Perşembe günü saat 
09,30'da baslancaaktır. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniı 
Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cumhuriyet 
Senatosu : 2/72) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma ta
rihi : 22 .4 . 1974) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 

Bir önerge var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
353 sıra sayılı genel af teklifinin tümü üze

rindeki şahıslar adına konuşmaların 15 dakika 
olarak sınırlandırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Manisa 
Ömer Ucuzal Oral Karaosmanoğlu 

Kayseri 
Sami Turan 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Takrir kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında ka
nun teklifinin müzakeresine devam ediyoruz. 
SÖz sırası Sayın İşmen'de. Aleyhte buyurun efen
dim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın sentörler; 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılı dolayısiyle bir 
genel affın çıkarılmasında bütün siyasal parti
lerin oybirliği halinde oldukları seçim bildirge
lerinde görülmüştür. Gerçekten Cumhuriyetin 

(1) 353 Sıra sayılı basmayazı 24 . 4 . 1974 ta
rihli 48 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

50 nci yılı tarihimizde önemli bir aşamayı sim
gelemektedir. Bu münasebetle böyle bir genel 
affın ilân edilmesinde memleketimiz açısından 
sayısız yararlar görmekteyiz. Türkiye Barolar 
Birliğinin, Türk Hukuk Kurumunun, Ankara 
ve İstanbul Kriminoloji Enstitülerinin, İstanbul 
Hukuk Fakültesinin, odaların, baroların, der
neklerin, hukuk uzmanlarının basma yansıyan 
rapor ve bildirilerinde açıklandığı gibi, aslında 
genel af kanunları ön planda siyasal suçlar için 
çıkarılır. Çünkü, siyasal suçlar nitelikleri itiba
riyle ahlâki redaet taşımazlar. Bu suçlar, belli 
bir yönetim tarzını beğenmeyen, bu yönetimin 
ve bu yönetim tarzının düzeltilmesini ve değiş
tirilmesini isteyen kişilerce işlenen suçlardır. Bu 
tür suçlar; eğer suç ise, siyasal iktidarlar değiş
tikçe nitelikleri değişen suçlardır. Bu yönden 
belli bir dönemde yasaklara göre suç sayılan ey
lemler. başka bir dönemde suç sayılmayabilir
ler. Bunlar, zaman ve zemine ve siyasal iktidar
ların yönetim felsefelerine göre sürekli değişen 
suçlardır. Bu açıdan bütün uygar ülkelerde af 
kanunları, siyasal suçları birinci planda ele alır. 

Sayın senatörler, biz Cumhuriyetimizin 50 
nci yılında adi suçlardan yükümlü olanların ce
zalarının da kaldırılmasından yanayız. Bu suç
ların da, teklifin birinci maddesinde öngörü
len genel indirimden yararlanması gerekir. Af 
teklifinin Parlamentoda gündeme girdiğinden 
bu yana, bazı sayın üyeler Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddelerinde yazılı eylem
lerin af dışında bırakılmasını savunmaktadır
lar. Oysa, adı geçen maddelerde yazılı suçlar, 
siyasal nitelikte olduğu gibi, aynı zamanda dü
şünce suçlarıdır. 141 nci madde, düşünceyi ceza
landıran bir maddedir. 142 nci maddeye gelin
ce; belli düşünceler doğrultusunda dernek kur-
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mayı veya dernek kurmaya tevessül edilmesi- t 
ni müeyyidelendiriyor. Bu suçu işlemiş sayılmak 
için eyleme geçmek; yani kanunî tabiri ile «İcra j 
hareketlerine başlamak gerekmez.» diyor. Nite
kim, Şafak davası adı ile anılan davanın sıkı- | 
yönetim askerî savcılarınca hazırlanan iddiana
mesinde 563 - 564 n'cü sayfalarında bu konu 
tartışılmış ve icra hareketlerine başlanmadığı 
için suçun 141 nci maddenin sınırları içinde kal- I 
dığı sonucuna varılmış ve dava bu maddeye 
göre açılmıştır. Bu da, 141 nci maddenin bir dü
şünce suçu olduğunu gösteren en yakın bir uy
gulamadır. Elimde belge olduğu halde, şimdi za
manımın kıtlığından ötürü tamamiyle okuyamı
yorum; fakat gereği bu iddianamenin 563 ve 
564 ncü sayfalarında ayrmtılariyle yazılmakta
dır. Sıkıyönetim askerî mahkemelerince böyle 
bir uygulama ortada iken, başkaca tahlillere, 
yeniden hüküm vermelere gerek görmüyorum. I 
Çünkü bizim mahkemelerimizde uygulama bu 
olmuştur. 

Kaldıki, Anayasamızın 64 ncü maddesi ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan 
af yetkisi karşısında, herhangi bir yargı orga
nı gibi, suçların türleri, unsurları, öğeleri üze
rinde ayrı ayrı durmaya bir gerek bulunmadığı 
da açıktır. İnancımıza göre yapılacak şey; ko
nunun hukuksal yönlerine girmeden ve suçlar 
arasında bir ayırım yapmadan toplumumuzda 
affın bir zorunluluk haline gelmiş olup olma
dığı üzerinde durulmasıdır. Bazı sayın üyeler, 
sözü edilen maddelerde yazılı suçların Cumhu
riyetimizi yıkmak hedefini güttüğünü ifade et
mişlerdir. Oysa, bu maddelerde yazılı suçların 
kanunlarımıza göre böyle bir amacı yoktur. Bu 
nedenledir ki, kanun koyucu bu suçlara 8 - 15 I 
yıl arasında bir ceza tertip etmiştir. Eğer iddia 
edildiği ,gibi, maddelerin hedefi Cumlhuriyetimi-
'zi yıkmakla ilgili «Isaydı, kanımda bu suçlara 
ağır cezalar, örneğin; ölüm cezası koyabilirdi. 
Bu da, bazı iddiaların hukuken dayanaksız ol
duğunu açıkça göstermektedir. 

Bunun karşısında, yine bazı sayın üyeler 1*68 ( 
ncü maddenin af kapsamında bulunmasına taraf
tar olmuşlardır. Oysa, eğer dernek kurmak bir 
suçu düşünce suçu olmaktan çıkarıyorsa, 168 
ncü maddeyi de düşünüce suçu olarak kabul et
meye imkân yoktur. Çünkü bu maddenin 1 nci 
fıkrasında dernek kurmak cezalandırılmıştır, j 
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Üyelerin bu konudaki düştükleri çelişkiyi be
lirtmek için arz ediyorum. 

Toplumumuza huzur ve barış getirilmesi ba
his konusu olan böyle bir kanun hazırlanırken 
üyelerin parti ve politika mülâhazaları ve kişi
sel davranışları dışında kalmaları gerekir. Ak
si halde, kamuoyu yanlış istikametlere sürük
lenmiş olur ki, buna da hiç kimsenin hakkı yok
tur. Bu beyanları maksatlı olsun olmasın kamu
oyunun gelişmesi, oluşması yönünden çok sa-
kın-calı görmekteyiz. 

Millet Meclisindeki görüşmeler sırasında ba
zı üyeler bu teklifin bazı maddelerinin belirli 
gruplar için maksatlı olarak hazırlandığı şek
linde yakışıksız beyanlarda bulunmuşlardır. 
Sosyal barış ve huzurun getirilmesini ve geçmi
şin de unutulmasını amaçladığı ve bazı konula
ra değinilmemesinde yarar görüldüğü söylenen 
bir kanun teklifinin görüşülmesinde, kanunun 
genellik ve eşitlik ilkesi bir kenara itilerek, bun
da dolu dizgin özel maksatlar aramak demok
ratik parlamenter sistem açısından gerçekten 
çok üzücüdür, öte yandan, af teklifinin Anaya
saya aykırı olduğu yolundaki iddialar da inan
cımıza göre geçersizdir. Çünkü, Anayasamız af 
çıkarma yetkisini yasama organına vermiş bu
lunmaktadır. Bu tür bir tutum Anayasamızın 
kişisel bir yorumu olmaktan öteye geçemez. 

Sayın senatörler, Hükümet Programında 
özellikle günümüzün en âcil sorunu demokra
tik hak ve özigürlüklerin genişletilmesi, çağımı
zın gerçeklerine uygun bir siyasal ortamın ya
ratılması konusunda ifadesini bulan tutum, bu 
Hükümetin şimdiye kadar görmeye alışık olma
dığımız çağdaş, olumlu ve ilerici bir nitelikle 
yola çıktığını açıklamaktadır. Bütün kamuoyu
nu da birinci derecede ilgilendiren, memleketi
mizi bir düzeyde sosyal huzura yaklaştıracak 
olan af konusu Hükümet Programında da en 
başta yeralmış olmaktadır. Af, toplumsal bir 
zorunluluk haline geldiği zaman söz konusu ola
bilir ve af, bir atıfet, bir yüce gönüllülük ko
nusu değildir; eğer böyle olsaydı bu Meclisler
den her gün bir af çıkması gerekirdi. Affın, 
bugün bir toplumsal zorunluluk haline geldiği 
açıktır. Affın kapsamına, yürürlükteki kanun
ların suç saydığı her şeyin girmesi gerekir. Çün
kü af, suç olmayan şeylerin değil, suç sayılan 
şeylerin tasfiyesidir. Böyle olunca, neticede key-
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fi olmaktan öteye gidemeyecek bazı sınırlama
ların. söz konusu edilmemesi gerekir. Ancak, eğer 
Türkiye'de bu toplumsal zorunluluk kendini sık 
sık duyuruyorsa, bu toplumsal düzenimizin ol
duğu kadar, çağ dışı ceza sistemimizin de ka
çınılmaz bir sorunu olmaktadır. Bugün ileriye 
yönelik demokrasilerde «Siyasî suç» sözü man

tıkî bir muhteva taşımamaktadır. Kaldıki, o ka
dar ilerilerde değil, bugünkü herhangi bir nor
mal demokraside, «Düşünce ve inanç suçu.» sö
zünün bir anlamı yoktur, olmaması da gerekir. 
Böyle bir suçun varlığının üzerinde ısrarla dur
mak, kamuoyunu yanıltmaya çalışmak çok sakın
calıdır. Çünkü Türkiye'de bir düzeyde demok
rasiden söz edilmektedir ve her vesile ile de sa
vunulmaktadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Sayın Özer, üzerinde. Saat 

12'yi 8 geçiyor efendim. 

HAMDİ ÖZEE (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Kanun teklifi hakkındaki görüş ve dilekleri
mi arz etmeden önce, özellikle ve kesinlikle be
yan. etmek isterim ki, bu görüş ve dileklerim. 
mensubu bulunduğum partiyi iltizam etmez, ta
mamen şahsî fikirlerimdir. 

Bu bakımdan, herhangi bir partinin mensu
bu oluşum şekliyle değil, bir milletin mensu
bu ve vekili oluşum açısından fikirlerimin yo
rumlanmasını peşinen diliyorum. 6 yıldan beri 
bu millet kürsüsünde partimin fikriyatına ters 
düşerim endişesine kapılmadan vicdanî kanaati
ni a ters düşmemeğe dikkat ettim ve bundan, son
ra da buna devam edeceğim. Esasen demokratik 
nizam, savunduğumuz nizam da bunu amirdir. 
Bu konuşmalarımda bazı yerlerde komünist, ba
zı yerlerde teokratik düzen, bazı yerlerde mo-
narşik düzen yaftalarını belki bana yapıştırma
ğa kalkışanlar da olabilir. Yalnız peşinen ifa
de edeyim ki, keşke şu demokratik düzen için
de bu bahsettiğim rejimlere ait partiler de ku
rulsun, herkes gerçek hüviyeti ile gitsin orada 
yuvalansın ve yerlerini bulsunlar. Ondan sonra 
da birbirlerimizi, milletin kaderini savunurken 
bu çirkin ithamlar altına almayalım, burada her 
parlamenter milletten aldığını, milletten aldığı 
vicdanî kanaatim Parlamentoda açıkça beyan 
etmek imkânına kavuşabilsin. 

Şimdi huzurunuzda bu görüşülen kanun tek
lifi üzerindeki görüş ve dileklerimi arz edece
ğim. 

Sayın senatörler, insanlar kişi, toplum ve 
devlet halindeki yaşantılarını güven, huzur ve 
özgürlük içinde bulundurmak ister. Bu istek, en 
zayıfından, en güçlüsüne kadar herkesin ortak 
isteğidir. Tarih boyunca bunun yolları aranmış, 
ahlâk, adalet, eğitim ve sosyal refahtan başka 
olumlu bir -yol bulunamamıştır. Bugün Türki
ye'mizde on binlerce insan, işte bu ortak isteğe 
uyularak cezalı bulunmaktadır. Cezada adalet, 
a.un atıfet vardır. Adalet herkesin isteği oldu
ğu halde, atıfet, af sadece alacaklının ve mağ
duru bağışlama lütfudur. Bu atıfet, sadece on
ların hak ve yetkisinde bulunur. Bu hak ve yet
kiyi milletimiz yasama organı olarak bize de ta
nımıştır. Ancak, çıkaracağımız af kanunî ol
maktan ziyade, hukukî olmalıdır. Gerçek hukuk, 
«Kimin hakkını kime bağışlıyorsunuz?» diye 
sorar. Hukukun sorularına hakça cevap vereme
yen bir kanun hasta doğar ve topluma hastalık 
getirir. Devlet ve amme adına af yetkisini kul
lanmamız hukukî olabilir; fakat kişilerin, yani 
mağdur ve mazlumların hakkını zalimlere ba
ğış! amamız kanunî olsa da, hukukî olamaz. Bir 
toplumda aflar çoğaldıkça suçlar da artar ve af 
kapsamına girmek için adeta suçlarda yarış baş
lar. Sık aflar yüzünden Türkiye'mizde kan da
vaları ve ihkakı hak suçları kendi kendini yö
netmekte ve adaletten kopmaktadır. Cömertçe 
aflarla adaletin peşkeş çekilmesi ne devlete, ne 
millete ve ne de suçluya güven ve huzur getire
mez. Suçlu, güven altından çıkar ve mağdurun 
açık hedefi haline girer. Çünkü, mağdur adalet
le tatmin edilemediği için, bizzat kendi kendini 
tatmine kalkışır. Halbuki, âdil bir ceza, suçluyu 
daha büyük bir cezadan ve felâketten kurtarır, 
onun ruh yapısını onarır ve tamamlar. Mağduru 
da sabır', rıza ve teselli içine sokar. 

Savın senatörler, af hakkındaki genel görü
şümü belirttikten sonra, bu yoldaki kanun tek
lifi üzerindeki düşüncelerimi arz edeceğim. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılını idrak etmiş 
bulunuyoruz. Milletimiz bu Bayramın sevinci 
ile yurttaşları barış ve kardeşlik havasının hu
zuru içinde kaynaştırmayı amaçlayan bir affı 
gerekli görmektedir. Bu af, ikinci bir affı en az 
50 vıl öteve atacak nitelikte olmalıdır. Bunun 
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k i n bu affın kapsamı geniş tutulmalıdır. Ma
demki, bu affın atıfeti millîdir, şümulü de genel 
olmalıdır. Genel nitelikteki bir af, toplumda bir 
yeniden doğuş tazeliği, ferahlığı ve zindeliği 
yaratarak, geride dargınlık ve husumet tortusu 
bırakmaz. Affın gerekçesi de budur arkadaşlar. 
Çeşitli suçları affetmek, o suçlara taviz vermek 
değildir. Ve o suçları kapsamı içine alan mad
deleri de ortadan kaldırmak değildir. Hırsızlık, 
dolandırıcılık, katillik suçları bir ölçüde af kap
sa mma alınırken, nasıl ki bu suçlara taviz ve
rilmiyorsa, fikir suçları affedilecekse, fikre da
yalı tutum ve davranışlardan doğan suçlar da 
son olarak af kapsamına alınmalıdır. Çünkü, 
oluşturulan çökük bir ortamın sisleri arasında 
teşvik ve talhriklerle sürüklenerek eylemlere ka
pılmış olan gençlerin % 90'ı bugün pişmanlık 
içindedir. Çünkü, bunların hemen hepsi çocuk 
yaşlarında tuzağa düşürülmüşlerdir. Bunlar, 
mevcut ortamı fırsat bilen art niyetli fikir us
talarının kurbanları olmuşlardır. 

Muhterem arkadaşım, bırak senin vicdanın 
sen de, benimki de bende kalsın... 

BAŞKAN — Sayın özer kimse bir şey söy
lemedi efendim. Sayın Özer, devamı edin efen
dim, kimse bir şey söylemedi. 

HAMDI ÖZEK (Defamla) — Asıl suçlular 
perde arkasına saklanmışlar, ve aldatarak ate
şe attıkları gençleri, değil savunmak, tanımak 
haysiyetini dahi gösterememişlerdir. Bu genç
ler, kendilerini saptıran bu fikir canJbazLarına 
bir daha uymayacak ve aklanmayacak şekilde 
uyanmışlardır. Bu gençleri ve bunlara takılı gö
nülleri yeniden ve elbediyen milletimize bağla-
rmak için, mahdut bir ölçüde de olsa, iCîk ve son 
;bir atıfet olmak üzere af kapsamıma almada ya
rar görüyorum. Sızlanan ana ve babalanılın 
feryadı, çocuıklarınm pişmanlığına bir teminat 
olacaktır kanısındayım. 

Bu aftan yararlaııaimayanlar için, elbet bir 
ıgün af çıkar, umudu ve ihtimali ortada yaşadık
ça, çeşitli suçlar bu umuda ıbağlanarak artacak
tır. Mantıkî ve vicdanî kanaatim odur ki, af 
'genel olursa milletin, yarım kalırsa bizim eseri
miz olacaktır. Anarşik eyleımleri tahrik eden 
gerçek suçlular hakkındaki araştırma önergem 
iki yıl süre ile gündemde kaldığı halde, mevcut 
'hükümetler cevaptan sakındıkları için, işlem 
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igönmedi ve gerçek suçluların üzerine Parlamen
to olarak gidemedik. 

Birçok gençlerimiz vuruışitu, vurdu vuruldu, 
darağaçlarına çekildi; fakat bunları tahrik 
eden gerçek katiller gözlerimizin içine baka 
baka maskelendiler. Bundan hemen hemen bü
tün gençlerimiz ibret dersi almışlardır. Bunla
ra son bir af tanındığı takdirde, kendileri Dev-
latiımizi şefkatli ve bağışlayıcı biir baba, ken
dilerini de hain tahrikçilere uyarak, babalarına 
tekme fırlatan, saldıran asi bir evlât olmanın 
utancı içinde bulacak ve tövbekar •olacaklar
dır. Bağışlanan ve tövbekar olanların sadakati, 
hiç suç işlememiş olanların sadakatinden daha 
,güçlü olmaktadır. Bu gerçek, sadece insanlarda 
değil, azat edilen birçok hayvanların dahi 
talbiatıncla şükran ve minnet duygularıdır ar
kadaşlar, Devletimiz, bu duygulardan yararla
narak şer kuvvetlere karşı milletçe var oldu
ğunu göstermelidir. Bu aftan sonra bir eğitim 
seferberliği ile millî şuur, ahlâk ve sosyal ada
let ülkeye hâkim kılınmalıdır. Bir toplumda 
ahlâkın ve millî şuurun hâkimiyeti, kanım hâ
kimiyetinden daha yeteneklidir, daha yüceltici
dir. Gerçek hukuk devleti olmanın yolu da bu
dur. 

Benim arzuladığını genel affın içinde bir 
tek istisna vardır; onu da şükranla belirtmek 
isterim ki, bütün partili ve partisiz parlamen
terlerimiz ittifak halinde bu istisnayı kabullen
mişleridir. Milletimizi ileten ve dıştan vurmaya 
kalkışan, 40 milyon Türk'ün aşına zehir katan, 
onun dış ülkelere karşı ticarî itibarını katle
den İzmir'deki' lamellerdir. Bunlar, milletin 
hayat ve haysiyetini satarak Türk adaletini 
satmalıma mücadelesine girişmişlerdir. Bunlar, 
'bir veya birkaç kişinin katili değil, Türkiye' 
nin katili olmaya teşebbüs etmişlerdir. Bu tip 
vurguncular, sayısız insanların hayatlarını yok 
ettilkleri gibi, anarşi ve isyanların patlamasına 
da ortam hazırlamışlardır. Elbette ki, biz bun
ları affetsek de millet affetmeyecektir. Mille
tin affetmediklerini biz ele affedenleyiz. Ancak, 
milletin affetmek istediklerini biz de affetmeye 
mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, Osmanoğullarına ait; 
yani Türk kardeşlerimize ait bir kanun teklifi 
Millet Meclisimizce kabul edildiği halde, Sena-

3 — 



C. Senatosu B : 50 26 . 4 . 1974 O. : 1 

to Komisyonunda tamamen bu teklifin içinden 
çıkartılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu Ikonu hakkında 
bazı arkadaşlarıımız, «Hissî olmamaık lâzımı ge
lir.» dediler. Şunu beyan edeyim ki, heım hu
kukî olacağız, heım de hissî olacağız hisli olaca
ğız; hissî olmayanın, vatan duygusu, tarih aşkı, 
millet aşkı da olamaz. Hissî olmayanın, ne vefa 
'duygusu, ne kadirşinaslık duygusu, ne milliyet 
ve ne de cibilliyet duygusu da bulunamaz, tek 
kelime ile fazileti de olamaz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, biz buraya bir halife veya padişah 
davet etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 50 yıl
dan beri kökleşmiş ve devrimleri sağlamlaşmış-
tır. Onu koruyan 40 milyonluk Türk Milleti 
vardır. Nasıl ki, anarşik eylelmleri basilt göre-
rckten Türk Devleti kudretlidir diyebiliyorsak, 
3 - 5 tane vatan evlâdını da kemdi vatanına da
vetimizde başka bir anlam çıkarmamak gereki
yor. 

iSaym Başkan, bu hususta daiha görüşlerim 
'olacak; fakat beni iki dakika ile sıkıştırıyor su
nuz... 

BAŞKAN — Sıkıştırmıyorum efendim, He
yeti T'nnı'miyenin kabul ettiği müddet i çerisin -
d e konuşacaksınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şunu arz ede
yim ki, önce hukukidir. Hukukidir, çimildi çağ
daş hukuk ve Anayasamızın 33 ııcü maddesi 
«Ceza sorumluluğu şahsidir» der. Sonra, doğ
mayan bir insana de ceza verilmeyeceğini bil
mekteyiz. Ancak, tarihte bildiğim, doğmayan 
iki insana ceza tertip edilmiştir. Bunlardan biri
si. Nemrut'un Hazreti İbrehim'e, diğeri de, Fi
ravun'un Hazreti Musa'ya uyguladığı bir hü
kümdür. Burası Türkiye'dir. Atatürk, evet, za-
BTranmda nizamı âlemi /tesis etmek için Fatih 
Sultan Mckmetın de fermanına uygun şekil -
kilde; fakat daha da yumuşak, daüıa da insan
cıl olarak luı tatbikatı yapmıştır. Ama Atatürk 
simdi bayatta olsaydı, bugüne kadar çoktan 
bu vatanın evlâtları kendi yurduna dönecek
lerdi. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Özer, 
hatta bir dakika da geçti. Rica edeceğim cüm
lenizi bağlayınız efendim, 

HAMDİ ÖZER (•Devamla) — Peki efendim. 
Sultan Osman'ın kurduğu Türk Devleti, onun 

adını taşıyan muhteşem bir imparatorluk halin
de yeni bir çağ açmış ve yeni bir cihan doğur
muştur. Yedi iklim dört köşeye otağını kuran ve 
üç kıtaya mührünü vuran Osmanlı bizimdir. Bu 
şanlı mirası reddedenleyiz. Bu vatan- onun evi
dir. Bu evin kapısını onun oğullarına, kapalı tut
mak Türk'ün vefa ve kadirşinaslığına reva görü
lemez. Sultan Osman'ın, Sultan Murat'ın, Fatih.' 
in, Yavuz'un ve Kanuni Sultan Süleyman'ın to
runlarını reddetmek, milletimizi ve tarihimizi 
reddetmektedir... 

BAŞKAN — Tamam efendim, vaktiniz doldu 
sözünüzü kesiyorum. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Cumhuriyeti
mizin ve devrimlerimizin kökleşmesi için geçici 
olarak onlar yurt dışı edilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Özer, iki dakika geçti 
efendim. Rica ediyorum, beni mecbur etmeyin 
sözünüzü kesmeye. Bağlayınız efendim. " — . 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim. 
(A. P. sıralarından «Unuttu» sesleri), 

Unutmadım arkadaş, çak şeyler konuşacağım 
ama, şu 15 dakikaya indirilmesi kasıtlıdır. Ya
zıklar olsun sizes (A, P, sıralarından «Maddeler
de konuşursun» sesleri.), 

ORHAN KOR (İzmir) — Sana yazıklar ol
sun. 

BAŞKAN — Sayın Özer, vaktiniz doldu ve 
sözünüzü kestim efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — P parti değiştirdin. 
HAMDİ ÖZER (Davamla) — Vicdanım ga

vot rahat... 
BAŞKAN — Sayın Özer, rica ederim, sözü-

zünü kestim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Partimi değiş

tirdim ama, vicdanımı değiştirmedim, milliyeti
mi değiştirmedim, cibilliyetimi değiştirmedim. 

BAŞKAN — Sayın Özer, rica ederim, Tüzük 
dışı konuşuyorsunuz, sözünüz bitti efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Senin vicdanın 
karışık. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sizin gibi esir 
değilim ben, hürüm. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
• HAMDİ ÖZER (Malatya) —Maddelerde ko

nuşacağım. (A. P. sıralarından «Atatürk'ü de 
suçlama» sesleri) Hepinizden daha çok Atatürk-
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çüyüm, daha çok milliyetçiyim, Cumhuriyetçi
yim. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, Tüzük 
dışı konuşmayın. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Fakat hepi
nizden daha çok bir insancıyım. Savunduğumuz 
dâva insanlıktır. Bu insan Osmanlı da olabilir, 
herhangi bir kimse de olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Özer, beni ceza tertibine 
mecbur etmeyin efendim, rica ediyorum. Elim
de başka imkân yok. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Biz bu vatana 
gökten zembille inmedik... 

BAŞKAN — Bu konuşmalarınız zapta gir
miyor Sayın Özer, kesildi sözünüz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bunun cevabı
na gülenlere.... 

BAŞKAN — Sayın özer, size bir ihtar veri
yorum efendim, buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — .... Yüz kere 
gülerek, cevap vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Senatoya yakışmı
yor bu hareketiniz. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Otur artık yerine 
serseri. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Serseri baban
dır baban. Hayasızlar, ben şurada otururum, kü
fürle size bir tek kelime söyledim mi?. 

BAŞKAN — Sayın Özer, istirham ediyorum, 
sözünüzü geri alın. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Senatoyu fuzulî 
yere işgal ettin. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bir tek kelime 
söylüyor muyum . 

BAŞKAN — Sayın özer, rica ediyorum.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, baksanıza tahrik ediyorlar. 

BAŞKAN — Görüyorsunuz, kürsüyü saat
lerce bırakmadı efendim. Umumî Heyeti kendile
ri tahrik ediyor. 

ORHAN KOR (İzmir) — İstismar etmeye o 
kadar hakkın var mı kardeşim, nedir yani?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal, lehte. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım ; 

jCumhuriyetiimiziıı 30 nci yılı nedeniyle geti
rilen Genel Af Kanunu teklifi üzerinde ve 
•Cumhuriyet Senaıtosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporunun lehinde söz alarak huzuru
nuza geldim. 

Değerli arkadaşlarını,. Anayasanın 64 ııcü 
maddesi gereğince Yüce Meelisliere verilen bir 
vazifenin ifası için üçüncü gündür çalışıyoruz. 
Getirilen Genel Af teklifi tetkik edilirse, okluk
ça şümullüdür. Cumhuriyetin kuruluşundan 
bugüne kadar çıkarılan Af Kanun'larının hep
sinden daha şümullü bir mahiyet taşımaiktadır. 
Ne yazık ki, üç günden heri 'devam eden müza
kereler sırasında af teklifinin, sadece Anayasa
nın ve Anayasa Mahkememizin Anayasaya ay
kırı olmadığı Yüksek Mahkemenin kararıyle 
sabit olan Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
(maddeleri şümulüne giren suçların burada bu 
maddelere göre suç işleyen kişilere verilen ce
zanın, diğer cezalar bir tarafa atılarak, affının 
peşinde gidilmektedir. Bu suçlar ve bu suçlar 
do'layıısıyle verilen cezalar gayet hafife alınmak 

suretiyle bir neticeye bağlanmak istenmektedir. 
Değerli arkadaşlarını; bu noktada Yüce He

yetinize büyük üzüntümü ifade etmek isterini. 
Cumhuriyetin 50 nci yılında Büyük Atatürk'le 
hüyük milletimizin müştereken kurduğu Cum
huriyeti yıkmaya çalışanların hareketleri fikir4 

suçu, onun ötesinde de fikir özgürlüğü gilbi bir 
tülün altına sarılıp Türk 'kamuoyuna aksettiril
mektedir. Fikir suçu işlediği iddia edilen kisi--

•lerin de hareketlerinin sebepleri, ili2 Mart önce
si iktidarda bulunan Adalet Partisi iktidarına 
ibr Anayasa suçu ollar ak atfedilmek suretiyle 
dile getirilmektedir. 

Değerli .arkadaşlarını; Türk Ceza Kanunu-
ımuzun 141 ve 142 nci .maddelerinde tarifi: yapı
lan komünizm suçu, daha il920îlerdeln itibaren 
Büyük Atatürklümüz tarafından ciddiyetle ta
kip edilerek büyük Milletimize Türk âleminin 
en büyük 'düşmanının komünistlik olduğu ilân 
edilmiştir. Bu büyüJk emrin altında yatan ince
liği büyük Milletimin '% 99'u idrak etmiş ve bu 
(komünistlikle isimlendirilen rejimin ve hareke
tin hüyük Milletimize neye mal olacağını, bü
yük Milletimizin sinesinde ne gilbi tahribat ya-< 
pacağını 'idrak etmeyen bir tek Türk mevcut 
değildir. Onun için ü.l9!7!l Nisanından bugüne ka
dar 28 ay devanı eden örfî idare ve ondan son-
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ra örfî idare mahkemelerinde ve Devlet Güven
lik Malıkemelerinde yargılaman suçlular ve 
suçjlulara isnat edilen suçlar tamaimıılyle Türk 
<Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddesinin şü
mulüne girmektedir. ISayın Erim'in dediği gfa% 
kiıç kimsenin geçen İra 3 yıllık dönemde rüya 
görmesine imkân yoktur. 

Zamanın hükümeti tarafından basılıp yayın
lanan «Türkiye Gerçekleri ve Terörizm» isimli 
kitabı 'bütün değerli arkadaşlarını tetkik etme 
'imkânımı buldular. Burada, Türkiye'de güven
dik kuvvetlerinin gece - ığündüz demeden ne si
lkinti çektikleri, ne gayret sarf ettikleri tespit 
'edilmiştir. Burada, sayısı gayet cüzi gösteril
mek istenen 4 öÜO'e yakın s&nığın; ki ibuniarm 
yarüsından fazlası ele geçmemiştir, iki gün ev
vel ıgazetelerde okuduğumuz gilbi, bir tanesi de 
El Feti'h'den yeni dönerclk gününde yakalan-
matşır/ 

(Şimdi değerli arkada şiarını; Hükümet par
tileri bir protokol imzalamıştır. Hükümet, bir 
programla Yüce Meclislerin huzuruna gelmiş
tir. Daha evvelce siyasî partiler büyük milleti
mize Cumhuriyetin 50 nci yılı sebebiyle genel 
bir af getireceklerini de taahhüt etmişlerdir. 
Ama hiç birisi taahlıüdle rinde «Biz iktidar olur
sak veya hükümet kurma imkânına kavuşursak, 
1968 yılından bu tarafa beynelmilel komüniz
min eni'rinde Türkiye'de yaratılan anarşist ve 
terörist hadiselerin müsebbiplerini af edeceğiz.» 
diye söylememişlerdir, söylemeleri de mümkün 
değildir. Şimdi elimde Hükümet, partilerinin 
/beyannameleri var. Hepsi «Genel af» tabirinden 
ibabsetmiştir. Ama Adalet •Partisinin seçim; be
yannamesinde genel affın yanında açıkça ko
münist ve anarşistlerin suçlarının affedileııııe-
yecoği taahhüt edilmiştir. Biz bu taahhüdümü
ze ıbağlı olarak Millet Meclisinde ve Yüce Cum
huriyet Senatosunda bu taâhhürümüzün yerine 
getirilmesi için çaba sarf eder, vazife yapmaya 
gayret edersek; fikir hürriyetine sarılarak, fi
kir hürriyetine saygı gösterilmesini .isteyen dü
şüncelerin sahiplerinin de bizim fikrimize say
gılı olmaları gerekir ve Adalet Partisini, onun 
'iktidarınü «seçimi kaybetti; 12 Marttan önceki 
(görevini yerine getiremedi»1 gibi birtakım hak
sız ve insafsız İsnatlarla töhmet altında lütfen 
bırakmasınlar. 

«îç barış istiyoruz.» diyorlar. İç ban§ iste
yen insanlar, büyük Türk milletini gezip dolaş
tıkları yerlerde lütfen bölmeye çalışmasınlar. 
îç barış isteyen insanlar, lütfen «Bizim dediği
miz olacaktır.» gibi bir iddianın da içerisine gir
mesinler. «Af Kanunu Meclisten çıktığı gibi ka
nunlaşacaktır.» dendiği andan itibaren, bu sö
zü söyleyen zata yüce Cumhuriyet Senatosunun 
Anayasa hükmü ile mevcut vazife başında ol
duğunu ve ilelebet bu Meclisin yaşayacağım 
kendilerine hatırlatırız. 

Değerli aılkadaşlarım, rejim düşmanlarım 
birtakım söz oyunları ile affa kalkışmak, her 
yönü ile son Türk Devletine karşı büyük cina
yettir. Şu kitaptıa bir cetvel var; bu cetvelde 
tespit edilen silâhlar; daha evvelce yetkili ma
kamlar tarafından tertip edilen brifinglerim ne
ticesi olarak neşredilen kitaplar da ele alındığı 
zaman, ordulara karşı gelecdk bir teşkilâtlan
manın mahsulü, .affına çalıştığınız kişiler tara
fından kullanılmıştır. Türkiye'de büyük hadi
seler olmuştur. Büyük mahkemeler karar ser
miştir. Türkiye'de olan hadiselerin müsebbibi 
olanak yüce Anayasa Mahkemesi iki partiyi ka
patmıştır. Bir partinin yöneticilerini toptan 15' 
er yıla mahlkûm etmiştir. Bir 163 neü madde uğ
runa, bir 141 ve 142 nci «maddeleri hoşgömıeye 
değerli arkadaşlarımın gücü yetmez. 780 sayılı 
Af Kanununun 9 ncu maddesini açarsanız, 163 
ncü maddenin 1 nci fıkrası istisna edilerek ka
lan beş fıkrası affa tabi tutulmuştur. Bu göre
vi yaparken, hiç kimsenin siyasî çıkar uğruna, 
uğruma milyonlarca şehit verilmiş bu ülke ve 
onların çocuklarına kıymaya hakkı yektur. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşım bir 
hükmün çıkarıldığını söyledi. Doğru, çıkarıl
mış; ama yüce Cumhuriyet Senatosu nice yıl
lardan beri Millet Meclisinden gelen metinlerde 
değişiklik yapmıştır. Bu hükmün çıkarılışı bir 
teknik sebebe dayanıyor savgili arkadaşlarını. 
431 sayılı Kanunla Hilâfetin kaidınlnnasına ka
rar verilmiştir. O Kanun hükmüne göre, Tür
kiye'ye gelmesi gereken ailenin türlü, çeşitli 
suçlarla mahkûm olmuş kişiler arasında bu ka
nun metnine yerleştirilerek affedilmesine ve ge
tirilmeline bizim vicdanımız ve kanun tedvin 
etme tekniği müsaade ^tmez. 

— 316 — 
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Değerli arkadaşlarım, kimse kimseyi aldat
maya, kimse kimseyi itham etmeye bu kanım se
bebiyle yola çıkmamıştır. Doğru bildiğimizden 
ayrılmayacağız. Şahsen Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzun yaptığı değişikliklere beyaz oy 
verni'dk için huzurunuza geldim; beni dinledi
ğiniz için sizlere saygımı sunarken, Türkiye 
Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması açan çalışan 
bütün arkadaşlarımla da saygılar sunarak hu
zurlarınızdan ayrılıyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, aleyhte. Saat 
13.00'e 15 dakika var Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkani'm, ben sıramı Adalet Partili bir dosta 
yerdim. Onlardan bir kişi de bana sırasını lüt
federse, memnun kainiz. 

BAŞKAN — Sıranızı verdiniz, onun sırasın
da da siz konuşuyorsunuz; yani o şekilde değiş-

'tiııiz, Tüzüğe göre böyle. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ama be
nim müddetlim Adalet Partisinin teklifi ile 15 
dalkikaya indi. 

BAŞKAN — Hayır, hakkınızı devretmek du
rumunda değilsiniz, Tüzüğe göre sadece sıranı
zı devredebilirsiniz. Hakkınızı devretmediniz, 
sıranızı devrettiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam 
Tüzüğe uyacağız. Ben Adalet Partisine bir fe
dakârlık yaptım, bundan böyle Allah korusun. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Görüşülmekte olan af kanunun tümü üze-. 

ninde kısa birkaç söz söylemekle yetineeeğdm. 
Bir zamanlar krallık babadan oğula intikal 

ederdi. Zaman geçti; millî hâkimiyetler, Cumhu
riyet idareleri, deılken krallığın, teşbih olanak, 
mülkiyete benzer tarafı kalmadı. Zaman ilerle
di bir istimlâk hukuiku ortaya çıktı. Yirmi se
ne evvel okumuştum, hatırlanın; Necmettin Sa-
dak'm gayet güzel bir önerisi vardı. Yine za
manla Medenî Hukukta komşuluk hukuku, son
ra Borçlar Kanununda bir madde ile yer alan 
hizmet mukavelesi kocaman bir iş hukuku do
ğurdu, ilerledi... Toplu sözleşme, grev - lokavt 
ortaya çıktı, daha sonra müterakkî vergi siste
mi çıktı. Derken bir mal, toruna intikal edeme
yecek duruma geldi. Veraset ve İntikal Vergisi 
ortaya çıkta ve bu şekilde klâsik mülkiyet hu
kuku; Hıristiyan, Katolik, Roma'dan gelen Av-

i rupa Medenî Hukukunda, İsviçre Medenî Hu
kukunda (Code Civile'de) yer alan mülkiyet ki, 
bugün Türkiye'de sağcıların müdafaa leıttiği o 
ıkaıtoliiklerdeıı gelen mülkiyet hukuku kadük 
hale gelmiştir. Yani acaba bundan yüz sene ev
vel bir patron bir işçisi ile toplu sözleşme yapar 
mı, yapamaz mı; bir emeklilik, sosyal güvenlik 
konusu ele alınır mıydı, alınamaz mıydı?.. Bu 
konuda neler gitmiştir, ne başlar gitmiştir, ne 
mücadeleler olmuştur. Şimdi yüz sene evvel dü
şünen, burnunun dibini göremeyen o tutucular, 
o sağcıların bugün dahi cemiyetin başına mu
sallat oldukları bu kısa öneriden anlaşılmakta
dır. Çünkü, 'devamlı olarak zamanla «Mülkiyet» 
kavramı değişmektedir. 

İslâm Hukukunda aracı, memlûke pek istis
na İven, 'biz Katolik Hukukundaki klâsik nıül-
Ikiyeti esas almışız ve Müslüman geçiniyoruz. 
Bu bir. Türkiye'de sağcılık gerçekten 'iflâs ıet-

I mistir, ne oldukları belirsizdir, altyapı devrim
lerinden haberleri yoktur. Belden aşağı sekse, 
zevke ve özel sektörün belli alanlarda şahsî çı
karlarına alet olmaktan öteye gidememektedir. 
Bu, Türk'ün, tarihinin geleneklerine uymamak
tadır ve fetvasını Batı hukukunun salt değiş
miş, zamanın icaplarına uymayan klâsik ve köh
ne kaidelerinden aldığı gözden kaçmamakta
dır. 

Hazreti Ömer kölesi dle beraber Mekke'den 
Medine'ye giderken eşit şartlar altında gitımı'ş-

I ti. Bunu bir solcu söylediği zaman komünist 
I oluyor, başka birisi başka bir şekilde söylediği 

zaman gerici oluyor. Arkadaşlar, bu sivri uçlar 
birleşti, Hükümet kurdu, o taraflar da ortadan 
kalıktı. Artık Türkiye'de sivri fikir diye bir fi
kir yoktur. Ondan rahatsız olan oturaklılar, çı
karcılar vardır. Bunu iyi bilmemiz lâzımdır. 
Türkiye'de bu üslûpla konuşmadığımız müd
detçe, maalesef bazen sindirime vasıta olan vi-

I taminler gibi, bazı beyinlere de bu fikrin sinme
si için bu öneriyi mantık ilâcı olarak, vitamin 
olarak bazı dıştaki sağ gruplara tavsiye ederim. 

I Yüz sene önceki mülkiyet hukuku; mülkiyet 
kavramı Fransız ihtilâlinden bu yana ne hale 
gelmiştir. 

Yine, Avrupa'nın ve Türkiye'nin toplum ya
pısını incelediğimiz takdirde, taban tabama zıt 

I olduğunu görürüz. 
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'Amerika'nın toplum yapısı ile Türkiye'min 
toplum yapısı zıttır. Amerika'da daha devlet 
yokken sermaye terakümü vardı. Sermaye bi
rikiminde özel sektör devlete tekaddüm eder
di. Devlet muahhardır. Halbuki Türkiye'de, 
'Türk toplumunda, Şarkta Devlet mukaddem
dir, sermaye Devletin denetimli altındadır. Bu 
itibarla soyalist bir düşünce, sola dönük bir 
düşünce, ne olursa olsun, fikir yelpazesinde 
ine kadar sola giderse gitsin Devletin güçlülüğü • 
nedir. Aşırı derece özel sektör Türkiye'de yok
tur. Türkiye'de özel sektör yoktur. Türkiye 
bir Xazi Almanyalı gibi, özel sektörüm, özel 
teşebbüsün, şahsî serana yenlin birikiminden 
oneydana gelmiş bir dikta olamaz. Özel sek
törün kredisini kesersen aslına rücu eder. 
Zaten şahsî mülkiyetini hep soluğunun çocuğu
nun, damadının eniştesinin üzerine yazmıştır, 
'kredisini kestiğin zaman iflâs eder, lâyık ol
duğu yeıi bulmak demektir. Biz bu donsuz 
halimizle, Amerika ile, Türkiye'yi; yüz sene 
(sonra kâra geçmeyi düşünen, ciddî asırlık bü
yük şirket haline gelmiş sermayelerle özel 
sektör bakımından nasıl mukayese edebiliriz? 
Ben solcu arkadaşların yanıldığı bir noktayı 
da arz edeyim. Türkiye'de faşizm olamaz. Fa
şizm özel sektörün desteği ile başa gelen bir 
dikta ile olur; Nazi Almanya'sı, Musolini ve
saire gibi. Ama Türkiye'de öyle bir özel sektör 
yoktur. Yabancı sermayelerle anlaşmış çıkarcı
lar vardır. Türkiye'de modern anlamda, eko
nomik anlamda peyk - mihver devletler mü
nasebetlerinde vatan haini vardır. 

Bugün füzelerle artık dünyanın her ta
rafındaki askerî bölgeleri tespit edilebilir. Has-
ibel kader tesadüfen bir yere bir talimatname 
atan bir kimsenin vatan hainliği ne derece ye
rindedir, değildir; bunun tartışmasına artık 
gerek kalmamıştır. Ekonomik sömürünün bilin
cine, idrakine varmamız lâzım. Gerçekten 
Türkiye'deki sağ kanat iyidir, hoştur, dürüs-
tür, milliyetçidir; ammavelâkin beyin tara
fını gabi kaymağı sarmıştır. Bilinçsizdir, sır
tında komünist taşıdığının şuuruna varmaya
cak kadar; Tahtakale'deiki Pötürgeli, namusu 
saf hamal gibi sırtındaki komünizmi teşvik et
tiğinin farkında değildir. Lehin bugün hayatta 
olsa Türkiye'deki sağcı kanadın komünizmi 
ne kadar teşvik ettiğimi görür ve onların li

derlerinin heykelini yapar ve "ilik toprağa -gö
meceği Cumhuriyet Halk Partisidir, sol parti
lerdir; bunu iyi bilsinler, bu teşrifatçılığı bı-
raksınla r. 

Türkiye'de cezası infaz edilmiş dünkü ço
cuğun, merhum bir gencin; Deniz imiş şu veya 
buymuş, heykeli yapılacak kadar; yani mef
humu muhalifinden, kudretli 'gösterilmesi bir 
nıeıvi mejthü senadır. Onu güçlü göstermek devleti 
ıgüçisüz göstermek oluyor. Anarşi budur. Niha
yet Türkiye'de, elbiselinin üzerimdeki tozu siler 
ıgibi, bir fiske ile bir Hükümet gitti. Bir fiske 
ilıe hemien gitti. Türik Ordusunu hedef almayın; 
ikide bir bu lâfı kullanmayın. «Generale silâh 
sıkılmıştır.;» demeyin. Türküye'de vali vardır, 
lemniyet müdürü vardır, balkan vardır, millet
vekili vaıldır, güvenlik kuvvetleri vardır.. Hepsi 
ide Devletin güvenlik kuvvetlerinin birer unsur
larıdır. Türk Ordusu riyakârlardan hoşlanmaz. 
Bay ak arları fiske gibi böyle atar. Türkiye, ger
çek 'memleketini seven, Türkiye'nin geleceğini, 
Türkiye'nin ezelden ebede kadar devaımlılığmı 
düşünen bir milliyetçilik şuuru ve bir de yaşa
yan halkın sosyal adalet ilkesi üzerine millî ge
lir dağılımı yönünden refahını düşünenler'e, 
halkçılık kavramına inananlara saygılıdır ve 
öyle hükümetlerin de enirinde olduğnun idraki 
içerisindedir. Türkiye'de demokratik rejimin 

• igerçekleşmeaıreisiinin tek sebebi budur; ımnüieıt ik
tidara getiriyor, millet düşüretmiyor... Fiıskıe ile 
bir gecede gidiyor... Allahallah. (Gülüşmeler) 
Bir fiske ile gidiyor.. Eğer Türkiye'de millî ira
da ile hükümet iktidardan düşürülürse, üçlü da
lavereler, Bizans oyunları ortadan kalkarsa; da
mat, enişte, evlât, antipatik afcralbalar ortadan 
kalkarsa, oturaklı baldırı çıplak tefrikası or
tadan kalkarsa bu memlekette demokratik re
jim gerçekleşir. Çünkü, Türk Ordusu, bütün gü
venlik kuvvetleri, Türk adaleti ve bütün yöne
tim. Türk Ulusunun; ki o ulusun devamlılığına 
inannıış Türk halkının, emrinde olduğunun id
raki içerisindedir. Bazı beyinlerini gabi kayma
ğı .sarmış, daima kendilerine mantık ilâcı gere
ken, sağcı ıgeçinen, haddizatında sağcılığın da 
ne olduğunu bilmeyenler var. 

K<Bir bayrak asılmasın» demiştim. «Bayrak
tan gurur duyuyoruz» denildi. «Beki, fuhuş yu
vasında bayrak devam etsin.» dedim. Maalesef, 
bir general beni komünist ithamı altında bulun-
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durmuştu.- Beni .bir bayrağın •• fuhuş- yuvalsımda 
asılmamıaısımı söylıeımıiştimı.. Maallesef, bir Oumlhm-
riyet savcısı olarak ters geldi. Bir savcı «Vattan, 
Sakarya» yi bilir. Arkadaış'lar, bunu da Ibilmi-
yorlaır. 

[Bu itibarla, Türkiye'de gençler şaşırıtıil/mış-
tır, gençler hiçe sayılmıştır, baldırı çıplak nazarı 
ile batkılimışitır. İrfanı, yuvalarında okuyan genc
ilere âdeta birer kötü ajan nazariyle, bakılmıştır 
ve bumu yapanlar mutluluklarını devamı ettire
cekle rinıi zannediyorlar; fakat onların miezandarı 
ıdabi yanının giemçiliğmiıı parklarının birier fosep-
tilk çuikuru olimaktan illoi'i gidemeyecektir. Türk 
Tdusuııaım, Türlk gcnçitiğiınim, Türk çocuklarının; 
i2:3 Nisanda sevinen benim çocuklarınnın, Türk 
Uıkısuıııuı çocuklarımın eğleneceği parklarda bi
rer fo&epıtıik çuikuru oîlımaıktan ilen'i gidcmiıey e çek
tir. Bunu, bu mıienııilıekette bu kör dövüşünü ya
ratanlar için söylüyonumı. 

ISaym Başkanınım vaktini az. 
(BAŞKAN — Üç dakikanız var, oma göre sığ

dırın efendimi. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Konuya 

dalba yeııi 'gkıeeektiım Sayını Başkanımı. (Gülüş-
üreler). 

Ben bir misal vereceğıim; ciddî, teknik ko-
mmşayım. Sayın Bendeei, iyi dinle; dinleıım'emıiıştin. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, kimseye lıitap et-
(nıeyim. Heyeti Umnmiyeyo hitap etmreık zorun
dasınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben ciddî 
konıışuyor'um, sırıtmaya gereık yok. (Gülüşme
ler.) 

•Stilindi, sırıtma ilki türlüdür. Ciddî ve benimse-
ttiıe sırıtması, bir de pişımiş k'ellie gibi sırıtma. 

BAŞKAN —• Sayın Feyyat, Heyeti Umıumti-
yeıiiin havasını bozmayınız. İstirham ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla,) — Aıİka
da şilarım, bir dakikanızı istirhamı ederim. 

Bir Cumhuriyet Savcısının eline biır evrak 
(geOımedem, Kaymakama muhtar gidiyor. «ISayım 
Kayıınakalın bey ten gırıcı geitirdiım» diyor. Gerici 
yakalanmış... «Sayım kaymakamı bey ben gomümist 
igetirdim» diyor. Savcımın haberi yok; el altın
dan. Arama kararı da yok. Bir suç unsuru, bir 
yakalaıma, bir toplama da yok. Böyle dört tane 
talebe günlerce nezarette kalır; bir güm ben 
•Ereğli'de gezerkeın gelidiıTer, «Falan ilçede dört 
güm nezarette kaklık, ne savcının haberi var ne 

kir ş»ey» dediler. «Savciya, gidim; suçumuz var
sa muktezasımı gösterim, eğer takipsizlik kararı 
varsa onu gösterin, deyin, eğer yoksa jandarma 
kumandamı kakkımda, başçavuş hakkında, o da 
yoksa kajınalkaım hakkında gerekeni ilgili mer
cilere bildirin.» dedim. Türkiye'de gelişigüzel 
dedikodularla, kocakarı dedifcodularıyla tah
kikat yapan çirkini, azılı bir Milî İstihbarat ve 
Ibir çirkin yömietıimı vardı; ama bu Millî İstihba
ratın içeıiisüne bu çirkin adamlar nasıl sızdırıldı?. 

lOBAL KAKAOISMANOĞLU (Manisa) — 
Tavzih etıslim, isimleri açıklasın. 

BAŞKAN —• Sayım Feyyat. Lütfen çirkin 
Ikeilimeler kulllamımayım. 

MlEHjMET FEYYAT (Devamla) — Türk 
Millî İst'ilhlbaraıt Teşkilâtı içerisine bu partizanı, 
•çirkini kişiler maısıl sızdırıldı 1. Gerçek Millî 
İstihbaratını sahlilbi oilam, omum yücielmıeisıinıi iste
yeni gerçek görevliler de vardır. Genel Kurimay 
mıenısupları dahi rahıatisız oimm'şltur. 

SBAŞKiAN — Vaktinliz doldu efendim. Sayın 
Feyyat, vaktiniz doildu efendini. Lütfen efen
dim. 

[MEHMET FEYYAT (Devamda) — Türk 
Adaîleti kenara itilmiş.. 

(BAŞKAN — Lütfen. 
iMEHMET FEYYAT (Devamda) — Bitiriyo-

rmm. 'Sayım Başkam. 
Bıem yerimi de lütfen sıiziıı hatırınız için ver

dim, lütfen biraz lütfedin. Ben zekat verdimi 
oraya. (A. F. sıralarımdan! gürültüler.) 

BAŞKAN — .Sayım Foyyat.. (A. P. sıraların
dan; «Zekat falan vermediler» sesi). 

Çok rica ederim. Bir dakikamızı rica edeyim. 

MEHMET FEYYAT (Devaımia) — Yerdim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendimi. Zekat fa

lan vermeldinliz. iSadece irademizi kullandınız, 
sıranızı verdiniz. 

IMJEHMET FEYYAT (Devamda) — Hayır, 
igasp ettiniz. Bıen sizden geri aldım o hakkımı, 
ıgasp ettiniz. 

[BAŞKAN — Üç arkadaşınızın huzurumda 
sıramızı verdiniz. Çocuk oyuncağı değil burası; 
yaz - koz tahtası da değil. 

iMLHMET FEYYAT (Dıevaımkı) — Buraya 
ıgeıllın'eden vaiz geçtiım. 

BAŞKAN — Sıözünüzü kestim. Vaktiniz bitti 
efendim. Haydi,. Lütfen. 
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l(C. H. P. sıralarımdan; «Bağlayıp bitirsin» 
sesleri). 

[BAŞKAN — Sözünüzü bağlayın. Lütfen 
efonldâm. 

üfEHJdET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyo-
aıım Sayın Başkan. 

iSayın senatörler; Tüıikiye'de olaaı suçlardan 
% 80'i Türk adaletine iıutâkasl etmemiş dediiko-
diular vıe sonra serbest bırakılmalardır. Türk 
•adalletiıne tahammülsüz, Hükümetin hiyerarşik 
eınıılindeiki çirkin yöneticilerden sizleri, adaieit 
mensuplarını, Türk Ulusunu tanrı komşum. 

Saygılarımı arz ederim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

353 S. Sayılı Genel Af teklif inin tümü ve 
diıadideıleriyle ilgili müzakerelerin biran önce 
sonuçlandırılıra ası için çalışmalara saat 13,00 VI e 
'ara verilip, 14,30'da toplanılması; 19,001da. tek
rar ara verilip 20,30'dan itibaren müzakerenin 

hitanıma kadar Yüee Seiüatoııun çalışmalaTma 
devamını arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa 

Nihat Erim İ. Salbri Çağlayangil 
Kayseri 

iSami Turan 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... önesTgıe ka
bul 'edilmiştir. 

Bir başka önerge vaa* takdim ediyorum. 

Y'üksek Başkanlığa 
353 S. Sayılı G?enel Af teklifinin tümü üze

rinde gruplar ve şahısllar adına yapılan konuş-
ımalarla konu aydnıla-nımıştır. Bu nedenle müza
kerenin kifay eltini arz ve teklif ederini. 

Manisa Eskişehir 
Oral Karaosma.noğkı ömier Ucuza! 

BAŞKAN — Sayın Balkanın, sayın Kotmis-
yomuın ve sırada bulaman son söz sahibinin hak
l an mahfuz kalmak üzere kifayetti oylarınıza. 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ki
fayet kabul edıilımişitir. 

ISa&t 14,30'da tekrar topl anmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapalına Saiaiti : 13,02 

i>9<t 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saaiti : 14,30 

BAŞKAN : Bjalşikaııveürili Mshmet Ünfaldı 

KÂTÎFLEP* : Vahap G-üveinç (Cumhuırbaşkaniünüa İS. Ü.) Mehmet Çamöıoa (Kastamcoıu) 

BAŞKAN — 50 nC| Bircimin. % n©i Otııırutauinta. aJçıyoruim. 

II, - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, devanı etme kararı aldınız, yoklama yap
mak gerekli mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim?.. 

HÜSEYIN ÖZTÜRK (Sivas) — saat 14,30 
da devam edilmesine karar aldınız; yoklama 
gerekli mi? 

320 — 



C. ©eaatosa B : 50 26 . 4 . 1974 0 : 2 

BAŞKAN — Arkadaşların salona gİTmesi 
5çin yapıyorum efendim. 

' (Yoklama yapıldı )• 

IV. - GÖRÜŞÜLEN 

1. — Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle 
Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cum
huriyet Senatosu : 2/72) (S. Sayısı • 353) (Da
ğıtma tarihi : 22 . 4 . 1974) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, Söz sırası 
Adalet Balkanı Sayın Şevket Kazarı'mdır. Bu
yurunuz (Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — ISayın Balkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; 

Aylardan beri kamuoyunu meşgul eden ve 
kanunlaşması sabırsızlıkla beklenen af teklifi, 
Yüksek (Senatonun ilgili komısyonlarşndan geç
miş ve müzakeresi yapılmak üzere huzurlarını
za gelmiş bulunuyor. Bu teklif üzerinde komis
yonlarda yapılan değişiklikler, onun Meclisten' 
•geçen muhtevasmı geniş ölçüde daraltmıştır. 
.Taııiıhi üzerinde yapılan değişiklikle Cumhuri
yetimizin 50 noi Yılına yaklaştırılın asm a çalışı-
iuılken, nmtitevası üzerinde yapılan değişiklik
lerle 50 nci Yıl affına lâyık ımüsamıaha ölçüsü 
terk -edilmiş, alelade zamanil'arda çıkarılan af 
kanunu tasarılarından! farksız hale getirilmîş-
t'ir. 

Bu nedenle, Hükümet olarak huzurlarınıza 
getirilen af teklifini bu haliyle tasvip edemeye
ceğimizi, Millet Meclisinde kaibul edilen metni 
desteklem'ekte kararlı olduğumuzu ifade etmek 
isteriz, (C II. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli senatörler, kanunlaştığı takdirde 
;5d îbin kişinin yararlanacağı Millet Meclisi tek
lifini Hükümetin baştan beri desteklemesi se
bepsiz değildir. Her şeyden evvel bir protokol 
ve bir program, gereğidir. Bu aksiyonda en ufak 
Ibir keyfiiMık de yoktur. Diğer bir ifade ille, bu 
•metni Hükümet tasarı alarak getirseydi, kim
lerle .görüşecek, istişare edecekse, onlarla bu 
istişareyi yapmış da desteklemiştir. 

BAŞKAN — Ekseriyet imiz var, müzakerele
re başlıyoruz. 

ÎŞLER (Devam) 

Müzakerelerin başında Millet Meclislinden 
'geçen teklifin hususiyetlerini kısa da olsa. açık
lamakta fayda görüyoruz. Bunlar belirtiline* 
dikçe ve bilinmedikçe üzerinde yapılan pole
miklerin ardı arkası kesilemez. Bu hususiyetle
ri üç noktada toplayabiliriz : 

'1. ISuçu dikkate almadan kabul edilmiş 
genel hükümler. 

İ2. Suçları dikkate alarak getirilen hüküm
ler. 

•3. indirimde gözönünde tutulan kıstaslar. 
•Suçu dikkate almadan kabul edilmiş genel 

hükümler şunlardır : 
Ölüm cezaları : Hangi maddeye müsteniden 

verilmiş olursa olsun, ölüm cezaları 30 yıl' ağır 
hapse tahvil edilmiştir. 

Müebbet ağır hapis cezaları : Hangi tmad-. 
deye tevfikan verilmiş olursa olsun, 24 yıl ağır 
ıhapse tahvil edilmiştir. 

15 yaşından küçüklorin durumu: Türk Ce
za Kanununun 54 ,ncü maddesinde bunlara ta
nınanı özellikler nazarı dikkate alınmak sure
tiyle, bunların bükümleri ne olursa olsun ceza
ları aff edilmiştir. 

15 ilâ 18 yaş arasında bulunan küçüklerin 
durumu: Suçlan ne olunsa olsun, bunlar için de 
aynı statü kaibul edilmiştir. 

İçtima hükümleri, meşruten tahliye hüküm
leri, adlî siciller gibi konular... Bütün bu konu
lar, suçu ve suçluyu nazarı dikkate almadan, ge
nel hükümler olarak Ibu teklifte tedvin edil
mişti. 

Bunun yanında ikinci olarak; suçları dikka
te almak suretiyle getirilen hükümler vardır. 
Bu, iteklifin 1 nci maddesinde 12 yıllık bir te
mel indirim olarak .görülüyor. Teklifin 2 nci 
maddesinde 5 yıllık bir temel indirim esası geti
rilmiş bulunuyor. Bu madde çerçevesinde olan 
14G/3 ve 149/3 komisyonda buradan çıkarılmış 
bulunmaktadıır. Ve nihayet, af dışı bırakılması 
düşünülen (hususlar da teklifin 5 nci maddesin
de tedvin edilmiştir. Teklifin 5 ned maddesinde 
af dışı bırakılan hususlara Senato Anayasa ve 
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-Adalet Komisyonunda 141 ve 142 nci maddeler 
de ilâve edilmiştir. Öte yandan, yine 5 nci mad
de içinde yer verilmesi lâzımgelirken, 4 ncü 
maddeye (b) bendi eklenmek suretiyle Sena
to Anayasa ve Adalet Komisyonunda af harici 
bırakılmak istenen hususlara ilâve yapılmıştır. 

Meclisteki teklif, cezalardaki indirimde şu 
kıstasları gözönünde tutmuştur. 

1. Cezada vahametin ölçüsü. 
2. Ceza Kanunumuzun cezalandırırken ön

gördüğü yaş durumu. 
3. Siyasî tercih meselesi. 
Cezada vahametin ölçüsü olan müeyyide, af

ta da ölçü olmalıdır. Kanun vazıı bazı fiilleri 
ceza ile müeyyidelendirirkeıı, o fiilin, hangi şart
lar .altında ve kimlere müteveccih olarak işle-
neibileceğini nazarı dikkate almak durumunda
dır. İşte bu müeyyide, ferdî ve içtimaî açıdan 
suçun vaiham'et ölçüsüdür. Cezalandırırken de
ğer verdiğimiz ıbu ölçüyü, bir af tasarrufunda 
nazarı dikkate .almamak, o tasarrufu objektif
likten uzaklaştırır. Sayın Kayalar, bizim bu gö
rüşümüzün aksini iddia ettiler. Edebilirler, ama 
ispat edemezler. 

«Ceza Kanunumuzun cezalandırırken öngör
düğü yaş durumunu, afta da gözönünde tut
malıdır.» diyoruz. Biz, Meclisten gelen teklifte 
Ibu hususların gözönünde tutulduğunu açıkça 
müşahede ettik. Türk Ceza Kanununun 55 nci 
maddesiyle 15 ilâ 18 yaş arasında (bulunanlar 
için cezalandırmada özel bir statü kabul edildi
ği halde, Meclisten gelen metnin bu hususla 
ilgili kısmının çıkarılması ve hele Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
runun 3 ncü sayfasında, «Hükümetlin progra
mında 18 yaşında gençlere oy hakkı verilme
sinin gerektiği ve anılanların 'böyle bir ergin
liğe sahiboldüklan yolundaki görüşler ile tama
men ters görüşler üzerine tanzim edilmiş bulun
maları ve yeterli gerekçeden yoksun olmaları 
nedeniyle metinden çıkartılmıştır.» denilmesi, 
ıbizi bir hayli şaşırtmıştır. Yeterli gerekçeden 
yoksun dedikleri bu hükmün gerekçesi, Türk 
Ceza Kanununun 55 nci maddesidir. 

Hükümet Programımızda, «Ortaöğretim se
viyesindeki okullarda kayıtlı öğrenci durumun
da bulunanlar hariç, 18 yaşım bitirmiş bütün 
•vatandaşlaıra oy hakkı tanınacaktır.» denilmiş 
olmasına rağmen, sanki bu hak 18 yaşından kü

çük olanlara tanmıyornıuş' ' gibi gösterilmesi 
azim bir hatadır. 

Sij^asî tercih meselesine gelelim: Koalisyo
nun iki kanadı olarak, gerek protokolün 14 ncü 
maddesinde, gerekse 7 nci maddesinde, anarşik 
eylemlere katılanlar hariç, fikir 'suçlularını da 
içine alacak genişlikte bir af vaadetmiştik. Mec
lis teklifinde bu hususların da gerçekleştiğini 
gördük ve destekledik. Bu 'objektif değeırler ve 
bu kıstaslar çerçevesinde hazırlanan ve. Millet 
Meclisinde kaibul edilen teklif, muhalefet kana
dının samimî olduğuna inanmak istediğimiz ten
kitlerine hedef olmuştur. 

Şimdi, Millet 'Meclisinden geçen teklifin ve 
bu teklif üzerindeki tenkitlerin ne derece ger
çeğe uygun düştüğünü ortaya koymak istiyo
ruz. 

«Devlet ve rejime karşı işlenen suçlar affe
dilemez.» deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin bekasını arzulayan hu ıdeyişlerdeki has
sasiyeti takdir ediyoruz. Ancak, «Bu suçlar af
fedilemez.» hükmünü katı buluyoruz. Anayasa
mızın 64 ncü maddesindeki hüküm ve bu hük
mi e açıklık getiren Anayasa Mahkemesi karar
ları muvacehesinde zamanla her şeyin affedile
bileceğine ve af tasarrufunun Yüce Meclisle
rin takdirleri ve yetkileri çerçevesinde gerçek
leşebileceğine inanmak zarureti vardır. 

Öteden ıberi af konusunda aldığımız mektup
lar enteresan bir gerçeği dile getirmektedir. Suç
tan zarar gören vatandaş, «Devlet, affedecekse 
kendisine karşı işlenen suçları affetsin. Bize kar
şı işlenen suçu affetmeye Devletin yetkisi yok
tur.» diyor. Bu gerçeğe rağmen, bugüne kadar 
Hükümet tasarısı olarak getirilen ve kanunlaşan 
aflar, vatandaş aleyhine işlenen suçlarda göster
diği toleransı, Devlet aleyhine işlenen suçlarda 
gösterememiştir. İşte biz, Millet Meclisinden ge
len teklifi fert ve Devlet arasındaki hu dengeyi 
sağladığı için de 'benimsedik. Bunun dışında ge
len mektup ve telgraflardan da söz etmem gere
kiyor. 

Değerli arkadaşlar, özellikle. 141 ve 142 nci 
maddelerin af kapsamı dışında bırakılması konu
sunda, bu tasarrufu yapacak olan m er-çilere mek
tuplar ve telgraflar gelmektedir. Bu bir gerçek
tir. Yalnız, hir ölçüyü daima-göz önünde tutmak 
lâzımdır. Bunlar kimden geliyor, -hunlar nasıl 
geliyor?.. Şüphesiz, hu gelen telgraflara veya mek-
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tuplara imza atanlar samimîdir. Bunu kabul 'ede
ceğiz. Ancak, içlerinde 'bazıları var ki, o samimi
yete gölge düşürüyor. Meselâ, İzmit yazısıyle ve 
adresiyle bana gönderilen mektupların, Büyük 
Millet Meclisinden atıldığını göı'düın ve 'bunların 
sayısı bir bayii kabarıktır. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Yani mebuslar mı gönderdi diyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale öt
meyin. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Efendilin, bir dakika, devam edeceğim. 

İkinci bir 'husus daha var; birtakım telgraflar 
geliyor. Adana'da, halka, açık olarak yaptığımız 
bir toplantıda, esnaf derneğine mensup bir ida
reci yanımıza yaklaşarak, bize aynen şunları ifa
de ediyor: «Burada, yedi yaşındaki çocukların 
dahi imzasını toplamak suretiyle sizlere mektup
lar gönderilmektedir.» diyor. İkinci olarak bu. 
Bunları ilâve edeceğim, tek tek ifade edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aldıkları oy 
kadar 'mektup gelse ne olur? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Üçüncü olarak, Konya'da, 141 ve 142 
nci maddenin af dışı kalması konusunda faaliyet 
gösterenlerin, imza toplayanların aleyhinde taki
bata geçildiğini gazetelerde görmüşsünüzdür, oku
muşsunuzdur. Tabiî ben bir Adalet Bakanı ola
rak, «İmza toplama hakkına sahip olanlar hak
kında niçin takibata geçiliyor; bir hakkını kulla
nacak, buna karşı fikrini dermeyan edecek bir di
lekçe altına imza koyacak, bunu yapabilir, hakkı
dır, neden bir kanunsuzluk havası estiriliyor?» 
diye Konya Savcısından meseleyi sordum. «Eğer 
bir 'kanunsuzluk varsa, Hükümetin tutumunu ten
kit sadedinde sureti kafiyede böyle bir kanunsuz
luğa biz alet olamayız.» dedim ve aslını, esasını 
kendisinden sorduğumuz zaman, gazetelerde bu 
•takibatın, sanki kitle üzerinde bir baskı yapılma
sı 'mahiyetinde olduğu açıklanmakla beraber, as
lında bir dernek bünyesinde bir toplantı yapılı
yor ve yapılan bu toplantıdan dolayı, siyasete alet 
edilmesinden dolayı bu dernek idarecileri hak
kında kanunî takibata geçiliyor. Yoksa, 141, 142 
ialeybinde imza toplamış olan vatandaş için de
ğil. 

Bunu neden ifade ediyorum... Bunu şu açı
dan ifade ediyorum: Bugün bazı teşekküller, ha
kikaten hassas olunması lâzım gelen bu konuda, 

yangına körükle gider bir hava içerisindeler de, 
onun İçin ifade etmek istiyorum. Düşününüz, 
-mektup geliyor; mektubun içerisinde, «Şu, şu 
maddelere karşıyız, bunlar affın şümulünden çı
karılsın.» deniliyor; fakat, parmak basmak sure
tiyle imzalamış bu köy kadınları, bu maddelerin 
bu suça taallûk ettiğini nerden bilir?... Fakat yi
ne de ifade edeyim ki, bu konuda gelen mektup
lar içinde imza sahiplerinin büyük ölçüde sami
miyeti vardır. Yalnız, o imza sahipleri konusun
da bir tahrik çevresini daha dile getirmem lâ
zım. 

Bir kısım basın mensupları, kamuoyunu ma
alesef Hükümet aleyhine harekete 'geçirebilmek 
için, gerçekleri tamamen tahrif edici yazılar yaz
maktadır. Bakınız şimdi, bir gazeteden bir fıkra 
muharririnin yazısını kısa olduğu için okuyorum: 
«Kazanın fikir dediği.» demiş. «Adalet- Bakanı 
Sayın Şevket Kazan, bir süre evvel 141 ve 142' 
nin affedilmeyeceğini söylüyordu. Sonra neden 
'bilinmez, birden yön değiştirdi. Erbakan moda
sına uyup, 141 - 142'nin fikir sucu Olduğunu, do-
layısıyle affı gerektiğini söyleyiverdi. Gözlerimiz 
gayriihtiyarî gazete kupürlerine gidiyor. Üstün
deki tarih 1 Şubat 1973, iri yazılarla şu ibare yer 
alıyor: Sıkıyönetim Bir Numaralı Mahkemesinde; 
Anayasanın bir kısmını tağyir, tebdil ve ilgaya, 
bu kanunla kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ıskata teşebbüs suçundan Fevzi Bal ve 
Safa Asım Yıldız idama mahkûm oldu. Bunun 
maddesi 141 vesaire...» diyor. 

Dikkat edin, burada söz konusu ettiği mad
de, daha doğrusu kelimeler, 146 ncı maddenin ke
limeleri olduğu halde tahrif ediliyor, 141 nci 
madde vesaire denilmek suretiyle kamuoyu tah
rik ediliyor. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Bakan, 
bundan bize ne? 

BAŞKAN —• İstirham ediyorum, müdahale 
etmeyin. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — «Sayın Kazan'a ve Sayın Erbakan'a 
göre bu fikir suçudur.» denmek suretiyle kamuo
yunun, bu halktan gelen, milletten gelen mektup
ların hangi kaynaklarla desteklendiğini de; kıs
men de olsa hangi kaynaklardan desteklendiğini 
de ortaya koymak için bunları anlatıyorum. Alâ
kası bu. 
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Teklif, sırf komünistleri r e anarşistleri affet
mek için çıkarılıyor iddiasına gelince: 

Teklifin, Meclisten 'gelen şekliyle kanunlaşma
sı üıaimde, bugün cezaevlerinde mevcut 65 000 
hükümlü ve tutukludan 50 000'i tahliye edilmek 
suretiyle yararlanabilecektir. Sanık ve hükümlü 
sayısının kabarıklığına rağmen, 'bugün 141, 142 
ve 146 ncı maddelerden dolayı askerî ve sivil ce
zaevlerindeki mevcutların sayısı 910'dur. 750 ta
nesi askerî cezaevlerinde, 160 tanesi sivil ceza-
•evlerindedir. Bunlar içinde 146 ncı maddeden 
hüküm giyenlerin sayısı 170'tir. 163 ncü madde
den, aükerî ve sivil cezaevlerinde .bulunan hü
kümlü ve tutuldu sayısı 'ise 710'dur. 

Sayın Kayalar, «Şükür ki, sayılan azmış.» de
di. Sayıları budur. Kaldı ki, 'bunların hepsi çı
kacak değildir. Bu 50 000 kişi içinde, 49 000 ki
şi ise kader kurbanı dediğimiz kişilerdir. Artık 
affın kimin için çıkarıldığı gerçeğini takdirinize 
bırakıyorum. 

«Af gecikirse, bunun müsebbibi Hükümet ola-
calktır.» deniyor. İç barışı temin edecek bir af ka
nununun çıkarılması için, Millet Meclisince be
nimsenen bir teklifi benimseyen Hükümet, bugün 
yasama fonksiyonunu ifa eden Yüce Meclislere 
görüşünü bildirmekten başka ne yapabilir? Daha 
bir ay evvel, «Af kanunu şu zaman çıkabilir.» de
diğimiz için, yasama fonksiyonuna müdahale etti
ğimiz iddiası ortaya atılmadı mı, bu kürsüden 
tenkitlere uğramadık mı? Yetki kiminse, sorum
luluk onundur. 

Sayın Kayalar, Kur'anı Kerim'den âyetler 
•okuyarak, affın ancak nedametle mümkün olabi
leceğini ifade etti. 

Uhrevî açıdan bu böyledir. Ancak, bugüne ka
dar çıkarılan af kanunlarından herhangi birin
de nedametin bir tahakkuk şartı olarak öngörül
düğünü 'ispat edebilirler mi? Kaldıki, Sayın Tığlı 
Komisyonda aynen şöyle demişti : 

«Adi suçlarda nedamet tabiîdir. İşlediği anda 
nadimdir. Lâyik Cumhuriyete münafi olan 141, 
142 ve 163 ncü maddelere müteallik fikir suçla
rında böyle değildir.» dedikten sonra, «Çoğu in
kârdadır. İnkârda nedamet melhuzdur. Nedamet 
ikrarı tazammun eder düşüncesiyle nedametini 
açıklamayan da vardır. Teklifim şu: Türk Ceza 
Kanununun 141, 142, 146/3 ve 163 ncü maddele
rinden hüküm giyenler mahkemede pişmanlık duy
dukla nnı ifade ve tespit ettirmedikçe aftan yarar

lanmasınlar.» demişti. Arkadaşımızın görüşü bu. 
Şimdi, bunu biran için kabul etsek, bir af ta

sar ruf unun gerekçeleri mcyanında adlî hataları 
da öngörüyor. Adlî hata dolayısıyle hüküm giy
miş ibir kimseden böyle bir pişmanlık belgesi iste
yecek olursak, adam «Ben suç işlemedim ki, ben
den pişmanlık !belgesi istiyorsun?» demez mi? Ta!t-
bifcatı nasıl mümkün olur? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bu istisna. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, Sa
yın Tığlı. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Kayalarîn âyetlerle ortaya koy
duğu bir gerçeği kabul ederken, biz de âyetlerle 
bir diğer gerçeği ortaya koyalım. 

Unut Muharebesinden sonra nazil olan bir 
ayet vardır. Bu Unut Muharebesi, bir Peygam
ber emrinin dinlenilmemesi dolayısıyle bazı çev
relerde tedirginliğe vesile olmuştu. Müslüman
lar arasında üzüntüye vesile olmuştur. Peygam
berimiz onlara hoş muamele etmiştir. İşte bu dav
ranış üzerine şu ayet inmiştir, bundan ibret al
malıyız : 

«Allah katından inen rahmet sebebiyle ki, 
sen onlara yumuşak davrandın. Şayet haşin ve 
katı yürekli olsaydın, onlar etrafından dağılır 
giderlerdi. Affet onları. Onlar için tövbe et, on
larla dünya işinde istişareye devam et.» 

«Uhut'takiler Müslümandır, bunlar ise Allah
sız komünist» denebilir. Bunlara Allahı tanıtma 
ve sevdirmek için ciddî bir ilim ve öğretim ser
gileyebildik mi ki, şimdi «Allahsız» diye suçlu-
yoruz? 

Efendiler, komünizmin bir vasatı vardır. Bu 
vasat sefalettir. 

Bakınız yine Kur'an ne diyor : 
«Biz insanı iki yola kılavuzladık. Sarp ve 

güç patikaya yönelmedi. 
Nedir o sarp ve güç olan? Bir köle azat et

mek, açlık fırtınasının estiği günlerde hısım 
çevresindeki yetimleri, üzerindeki gezip yürü
dükleri topraktan başka bir şeyi olmayanları 
doyurmak.» 

Biz Devlet olarak yetimler, açlar için ne de
rece gayret gösterdik; bu gençlere vatan ve 
millet için fedakârlığın her şeyin üzerinde oldu
ğunu anlattık, örnekledik mi? Bugün belediye
lerde fakir aile aylığı daha hâlâ 60 liradır. 
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OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sa
yın Bakan, vaaz veriyorsun. Hapishanelerde 
verdiğin yeter. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, is
tirham ediyorum. 

Buyurun, devam edin efendim. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Siz 40 se

ne vaazla memleketi kandırdınız. (Gülüşmeler) 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum. 
Lütfen müdahale etmeyin. 

Sayın Bakan, buyurun. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Onlar suçlu ise, (ki suçludur) biz 
kabahatsiz değiliz, iktidar ve muhalefet olarak, 
fert ve müessese olarak hepimizin olanlarda ku
suru ve hatası vardır. Bugün Türk Ceza Kanu
nuna bazı prensipler getirip koymuşuz. «Kanu
nu bilmemek mazeret sayılmaz» demişiz; ama 
vatandaşa kanunu öğretmemişiz. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sen 
öğret. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — İşte biz, bugünün, Hükümeti olarak, 
vatandaşa cezaî mevzuatı da öğreteceğiz, kanu
nu da öğreteceğiz, anlatacağız. Anlatacağız ki, 
suç. işlemekten kendisini koruyabilsin. (CHP ve 
CGP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli senatörler, «Devlet ve millet kay
naşması» demişiz. Buna bir noktadan başlama
mız lâzımdır. Fikir özgürlüğü içinde birbirimizin 
gönlünü kırmadan, hırpalamadan huzur içinde 
yaşayabilmek ve bütün gücümüzü maddî ve ma
nevî kalkınma yolunda birleştirerek buna bir 
noktadan başlamamız lâzımdır. 

Biz istiyoruz ki, Cumhuriyetin 50 nci Yılın
da çıkarılacak bu af, bu yolun başlangıcı olsun. 

Bu kürsüden konuşan hatipler, bilhassa mu
halefet kanadına mensup hatipler, şahsıma ve 
partime sitemlerde bulundular. Bu sitemlere ce
vap vermek zaman kaybıdır, görüştüğümüz ko
nu önemlidir ve acildir. 

Komisyon; Başbakan, Bakan ve parlementer-
lerin af dışı kalmasını kabul etti. Gerekçe olarak 
da, «Af, yasama organının kendisini affetmesi 
olmamalı» dedi. 
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Görüşe katılmak mümkün; ama görüş sahip
leri samimî mi! (AP sıralarından «Samimi» ses
leri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. Ri
ca ediyorum. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Kaldıki, genel hükümler muvacehe
sinde görevinde huzurla çalışması için kendile
rine Anayasanın 79 ncu maddesiyle güven veril
mek istenen kişilere, bir genel aftan hariç tut
mak suretiyle güvensizlik getirdiğimizi de göz 
önünde tutmamız lâzım gelir. 

Yüz kızartıcı suçlar için bu belki düşünüle
bilir; ama yine de eşitlik ilkesini zedeler mahi
yettedir. 

Disiplin cezalarının affı da tekliften çıkarıl
mıştır. Ceza hukuku literatürünü ve Af Kanu
nu gerekçelerini tetkik ettiğimiz zaman, affı 
hakiı gösteren sebepler arasında adlî hatalara 
yer verildiğini görürüz. Eğer, ibir karşılaştırma 
yapılırsa, idarî hataların sayısı, adlî hataların 
sayısından çok daha fazladır. Bu hataları tashih 
etmekten neden kaçmıyoruz?.. Cumhuriyetin 50 
nci yılı şerefine çıkarılan bir kanunda kamu 
personeli aleyhine varit <olan idarî hataları dü
zeltmeyi neden gereksiz görüyoruz. 

Değerli senatörler, maddeler üzerindeki mü
zakerelerin bir an önce başlamasını temin ama
cıyla sözlerime son vermeden önce, affın muh
tevası kadar, tarihinin de nazarı dikkate alınma
sında yarar ıgörüyoruz. 

Hiç bir af kanununda kapsam tarihi Mecli
se teklif edilenden geriye götüriilmemiştir. A. P. 
iktidarı zamanında çıkarılan 780 sayılı Af Kanu
nu 27 Ocak 1966 tarihinde Meclis Başkanlığına 
verilld'ği zaman kapsam tarihi 29 . 10 . 1965 
olarak tespit edilmişti. 3 Ağustos 1966 tarihinde 
kanunlaştığı zaman ise, kapsam tarihi 5 Hazi
ran 1966 olarak değiştirilmişti. O gün gösterilen 
bu müsamahanın Cumhuriyetin 50 nci yılı şere
fine çıkarılacak olan bir Af Kanunundan esir
genmesi, izahı güç bir tutumdur. 

Kader kurbanlarına olan merhametimizi her 
vesileyle tekrar ederken, yaptığımızın dediğimi
ze uygunluğunu yeniden güzden geçirmekte fay
da mülâhaza ediyoruz. 

Müzakere ve kararlarınızın memleketimiz, 
milletimiz ve Devletimiz için hayıriı olmasını di-
]er, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. 
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(C. H. P., C. G. P. ve M. B. G. sıralarından al
kışlar) 

MUTSAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanın ifadesinde adım geçti, sö>z 
istiyorum. 

. BAŞKAN — Adınız ıgeçtiği için <olnıaz, Sayın 
Tığlı. Bir sataşma dolayısıyla olabilir; ama bir 
sataşma yok. istirham ediyorum^ lütfen oturun 
efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sözüme 
yamış anlam veriliyor. Beni cerh etti, katılmadı
ğım bir husustur. Bu hususu arz etmek için söz 
rica edeceğim, zabıtlara geçmesi bakımından. 

BAŞKAN — Yani, söylemediğiniz bir sözü 
mü söylediler? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Söylemedi
ğini bir hususa «Şu hususla müecceldir» dediler. 
Şu teklifi ve §u takriri «şu sebeple mualleldir.» 
dediler. 

BAŞKAN —• Zapta .geçmesi için yerinizden 
söyleyebilir misiniz? Söz veremeyeceğim özür 
dilerim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hayır, mad
delerde konuşurum. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI JlEFET RENDECİ (Samsun) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bendeci. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET HENDEĞİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Üc güne varan müzakerelerde muhtelif ar
kadaşlarımızın gerek gruplar adına ,gerek şa
hısları adına yaptıkları konuşmalarda, 50 nci 
yıl doilayısıyle çıkarılacak af kanununu da ve
sile ederek, birçok meseleye kenarından köşe
sinden dokunmuş olduklarını; hatta bunların 
içerisinden bir kısmınmında Komisyonumuzda-
ki müzakerelere, Komisyonda kabul edilmiş olan 
kararlara kadar uzandığını gördük. Bunların 
içerisinde pek aykırı bulduğumuz noktaları kısa
ca Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyetine arz 
etmekte fayda mütâlâa ve mülâhaza ettim. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Anayasa ve Ada
let Komisyonundaki tetkiklerimizi, Cumhuriyet 
Senatosu Umumî Heyeti adına teknik bir komis
yon olarak yaptık. Kararlarımızda ve Millet 
Meclisinden gelen metinlerde yapılan değişik

liklerde, Komisyon Umumî Heyetinde teknik 
elemanlar dinlenerek, meselenin üzerinde bütün 
üyelerin ^fikirleri admarak, geniş müzakereler
le, oylama suretiyle bir neticeye vardık. Kimıse-
yi oyundan dolayı «Şu veya bu şekilde hareket
te bulundun» diye muaheze etmeye veyahut da 
tenkid etmeye kimsenin hakkı yok. Hatta bu 
arada, müsaade buyurulursa; Hükümet kanadı
nın, Başbakanın ve B,aşjbakan Yardımcısının bir 
sözüne de temas etmeden geçmeyeceğim. Diyor
lar ki, «Efendim, af kanunu Cumhuriyet Sena
tosu Komisyonunda maksadından saptırılmış
tır.» Cumhuriyet Senatosunun Hükümetten ge
len af teklifini aynen kabul edeceğine dair aca
ba bu hakanlara veya Başbakana bir taahhüt 
mü vardı da, biz o taahhüde aykırı hareket et
tik? 

Muhterem arkadaşlar; reylerimiz var, yet
kilerimiz var, Cumhuriyet .Senatosu ve Millet 
Meclisi Anayasanın hükümlerine göre kanun 
yapma yetkesini haizdir, bu yetkisini kullanır, 
bu yetkisini kullanırken de, kimseden vazife 
almaz, kimseden emir de almaz; vicdanını, ka
naatini; reyini. Anayasa ölçüsü içerisinde, ka
nunlar ölçüsü içerisinde kullaniır, bir tasarıyı 
Umumî Heyet adına Yüce Heyete getirir. Yü
ce Heyet kabul eder veya etmez; bunu Komis
yon olarak bir mesele yapmayız. 

Muhterem arkadaşlar, bu cihet böylece do
kunduktan sonra; şimdi, af kanunu öyle mi çık
sın, böyle mi çıksın, Türk Umumî Efkârındaki 
kanaat nedir, Hükümetin kanaati nedir, muha
lefetin kanaati nedir, iktidarın kanaati nedir?.. 
Bunların hepsi ayrı. 

Şimdi, bu af kanunu Cumhuriyet Senatosu
na intikal ettiği günden, şu müzakereleri yaptı
ğımız âna kadar, Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa Komisyonuna ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gelen mektup ve telgraf adedi 5 bin
dir. Bunun dışında; tahminî olarak söylüyo
rum, yani tam kati rakamını söyleyemiyorum; 
142, 142 ve 146 ncı maddelerle ilgili yarım mil
yonun üzerinde imza gelmiştir. 

Şimdi, huzurlarınızda meseleye sarahat ver
mek için bunlardan birkaç tanesini takdim za
ruretini duydum. 

Muhterem .arkadaşlar, şurada kendi ifadele
ri, bizim, değil, şu bobinde iniz a adedi 23 280. 
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• HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — A. P.'ye oy 
Veren vatandaşlardan geliyor. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
4>ıakm ne diyor: 

«Cumhuriyet S e na t osu B a «kanı 
Ankara 

Şerefli olmayı, Moskova'ya, ya da Pekin'e 
uşaklık yapmakta gören 141 ve 142 ne i madde
lerden mahkûm Devlet ve millet düşmanı ko
münistlerin, genel '.af kaplamına sokularak af
fedilmek-istenmesi, umlarn karşı vazifelerini ye
rine getirmek la.rzusuyle yanıp tutuşanların 
varlığı, bizi eni son derece üzmektedir. 

Aynı meselenin Senatoda görüşüldüğü şu 
.günlerde, pürheyecam neticeyi bekliyoruz. İnan
cımız ve güvencimiz odur ki, bu vatan haini eri
nin. affı kabul edilmesin, hainler ihanetlerinin 
cezasını çeksinler. 

23 280 .imzalı ve 229 metre uzunluğundaki 
dıileikeemıizl'e bizleri Senatoda temsil etmenizi 
ve komünistler, af finizi istemiyoruz, feryadı
mızı duyurmanızı arz ediyoruz. 

•Sivas» 

Bu okuyacağım ise Yozgat't anı gelmiş : 
«Türk ordusunun şerefli mensupları olan 

erinden generaline kadar kurşun .srkan, banka
larımızı soyan, uçağımızı kaçıran, gemilerimizi 
batıran, Kültür Sarayımızı yakan, camilerimize 
dinamit koyan, gözbebeği tiniz Oumhuriyetimizi 
yıkmak isteyen. Marksist ve Leninist oldukları
nı bağımsız Türk mahkemelerinde söylemekten 
çekinmeyen vatan hainlerini affedenleri, millet 
olarak bizler affetmeyeceğiz.» 

Yozgat'tan gelmiş, imza. adedini yazmıamış-
lar, bobin burada. 

Mulhterem arkadaşlarım, bunlardan birkaç 
tanesini, enteresan bulduklarımı takdim edece
ğim... 

•MERET GÜNDOĞ-AN (İstanbul) — Lehte 
iolan mektuplar var mı acaba? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Hepsi var 'beyefendi, lehle de var aleyhte ele 
var; ama bu boibinlerde 141 ve 142'nin lehinde 
ikimse yok. Beş bin mektubun içerisinde var. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Onlar da 
bizim dosyalarda var. 
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ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
LBAŞKX\:NI REFET RENDECİ (Devamla) — 
«Sayın Tekin Arııburun Senato Başkanı 

Ankara 

Moskova ve Pekin uşaklığını şeref sayan 
141 ve 142 nci madde suçlusu komünistler, ne 
acıdır ki, Millet Meclisinde affedilmek istendi. 
Bu durum milletimize üzüntü verdi; fakat Se
nato Komisyonunda bu durumun tashih edil
mesi bizlere sevinç verdi. Ümidimiz, Senatoda da 
yapılacak oylamada salt çoğunlukla aynı netice
nin. alınmasıdır. 

Dilekçemize 115 000 imza atan Adanalılar 
adına, şahsınızdan sesimizi Sayın Senatoda men
suplarına şu şekilde iletmenizi bekliyoruz; Ko
münistler affedilmez, hainleri affedenleri millet 
a f f e tmey ecektir.» 

Şimdi bir imza da bu. Bir tane daha takdim 
edeceğim. 

«Sayın Tekin Arıburun, Senato Başkanı 
Ankara 

Dün giriştikleri kır ve şehir gerilla hareket
leriyle Meclisi çalışamaz hale getiren, devlete, 
millete, bayrağa küfür eden, gemi batıran, ban
ka soyan, kızıl komünist şakileri ne yazık ki, 
aynı meclisin bazı üyeleri affetme yarışımladır. 
20 000'in üzerinde bir seçmen desteği ile Mec
lise gelen bu üyelerin, dünyanın hiçbir yerinde 
komünist hareketlerinin bu tip tedbirlerle dur
madığını bilmeleri gerekirdi. 

Sunduğumuz 17 150 kişilik, 343 metre bo
yundaki dilekçemizle biz Eskişehir halkı diyo
ruz ki, can ve devlet düşmanı komünistleri af
fetmeyiniz. Aksi halde, biz sizi affetmeyeceğiz.» 

Muhterem arkadaşlar, daha çok var, oku
muyorum. Birkaç örnek sundum sadece. 

Şimdi, Sayın Bakan burada buyurdular ki, 
«imza topladılar, haklarında Savcılıkça bir der
nek dolayısıyle» (tamamını söylemiyorum) «bir 
takibat me'vzuu oldu, olmadı. Halbuki, bu ka
nun Meclise geldiği gibi fikrin suçu olmayaca
ğını müdafaa edenler, «şunlar affedilmesin diye 
imza toplarken tehdide maruz kalırlar. Falan 
yerde acaba, dernekte bu işi niçin yaptınız, ya
hut ta niçin yapmadınız, imza toplamaya siz ni
ye vatandaşları teşvik ediyorsunuz» diye, ya
pılmış hareketi suç telâkki edecek düşüncede
ki insanların burada fikir suçunu müdafaa eder
ken Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesindeki 
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eylem, komünist propagandası yapan ve o pro
pagandayı gerçekleştirmek için dernek kuran
ların yaptıkları hareketi, fikir kabul ederek 
cezalandırılmamaları gerektiği müdafaa edil
miş şurada. Şimdi şu tezada bakın, ama biz işin 
teferruatına girmeyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, diyoruz ki, fikir el
bette cezalandırılmaz, dünyanın hiçbir yerinde 
fikrin cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. Eski 
devirlerde olmuş, ortaçağda Avrupada, Alman
ya'da hayvanlara dahi ceza verildiği ve idam 
edildikleri görülmüş. Katırlara mahkemece ceza 
verilmiş ve idam edilmişler, ama dünya değiş
miş, hukuk tekamül etmiş, insanların görüşleri 
ayrılmış, cezanın, hakların ne olduğu tayin edil
miş, ceza prensiplere bağlanmış. 

Şimdi, evet diyoruz, fikir suçu olmasın. Ol
masın, ama arkadaşım, Ceza Kanununun sadece 
141 ve 142 nci maddelerinde değil ki fikir suçu, 
sadece orada değil ki. Şu Ceza Kanununu tara
dığınız zaman falanca meseleyi düşünmenin dalıi 
suç. olduğunu burada göreceksiniz. Fikrin suç 
olmadığına, fikir hürriyetinin mevcut olduğu
na dair olan kanunu getiriniz, o kanunu bir tan
zim edelim, şu Ceza Kanununda fikir olarak ne
ler cezalandırılmışa bunları ayıklayalım; bun
ları ayıkladıktan sonra diyelim ki, artık bugü
ne kadar fikir suç sayılıyordu, bundan sonra 
kanunu değiştirdiğimiz için sayılmayacak, bun
dan dolayı mahkûmiyetleri de böylece affede
lim. O zaman ayrı bir kanunla gelirsiniz, ayrı 
bir kanunla gelinir, sonradan çıkan kanun za
ten bir hadiseyi suç olmaktan çıkarırsa ceza da 
verilmez, verilmiş cezalar da kaldırılır veya in
faz edilmez. 

Şimdi, 141, 142 nci maddelerden bahsedili
yor devamlı olarak. Başka bir madde var, ben 
size okuyayım, bakın neyi cezalandırmış, arka
daşlarımın bundan haberleri yok. 255 nci madde 
idi galiba, neyse maddesini bulamadım. Türk 
Ceza Kanununun bir maddesinde fikir suçu 
mevzuunda bakınız ne diyor : «Bir meseleyi dü
şünüp bir araya gelenler dahi beş seneye kadar 
cezalandırılır.» Madde numarasını şimdi kesin 
olarak lıatırlayamadım. 

Demek istediğim şu : Fikir olarak hakikaten 
fikir suçunu kaldıracaksak o kanunu getirelim, 
o meseleyle bir defa fikrin suç olmadığını kabul 
edelim, ondan sonra da bu suçların affı yolu-
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Şimdi, «Efendim Komisyonda niçin kabul 
edildi?.» Arkadaşlar, demin de arz ettiğim gibi 
komisyon oraya peşin hükümle gelmemiştir ki; 
herkes fikrini beyan etti, neticede bir oylama ya
pıldı ve bir sonuca, bir kanaate vardık. 

Şimdi, demin de arz ettiğim gibi, Komisyon 
adına yapılmış olan müzakerelerle ilgili olarak 
söylenecek daha çok şey var, ama mesele zaten 
kafi miktarda uzamıştır, arkadaşlarımız da bu 
uzamadan dolayı hakikaten rahatsız olmaktadır
lar. Ben, mesele üzerinde uzun uzadı ya duracak 
değilim. 

Komisyonumuz, meseleyi enine boyuna, her 
yönüyle geniş geniş görüşmüştür. Komisyonu
muzda hiç bir suretle meselelerin tahdidi yolu
na, konuşmaların sınırlandırılması yoluna gidil
memiştir, en küçük tereddüdü mucip olan hadi
selerde meseleyi bilen teknik kişiler Komisyona 
çağırılmış, kendilerinden geniş bilgiler alınmış 
ve bunlardan alman bilgilerin ışığı altında bu 
af kanunu, tebellür eden kanaatlerimize göre 
görülen hataları sizler adına tashih edilerek 
Yüce Heyetinize takdim edilmiştir. Biz bunu, 
falancanın hareketi bu şekildedir böyle olsun, 
falanca bu şekilde düşünüyor biz onun gibi dü
şünmüyoruz, mutlaka ona karşı olalım fikri ve 
fikri sabiti içerisinde de düşünmedik; Yüce He
yetiniz adına, ilim ışığı altında, Anayasanın ışı
ğı altında, usul hükümlerinin ışığı altında, hu
kuk kaidelerine ve hukuk literatürüne uygun 
şekiller içerisinde meseleyi derledik topladık, 

na gidelim. Zaten fikir daha önce de bu idi. Bu 
nevi suçların affı, kader kurbanı dediğimiz di
ğer mahkûmların affı ile birlikte getirilmesin, 
ayrı getirilsin, çünkü "münakaşa mevzuu olacak. 
Bu komünist ve anarşistlerle diğer kader kur
banları birlikte tutulmasınlar, mesele uzar, mü
nakaşayı mucip olur ve bugün cezaevlerinden 
feryatlar yükselir. Bunların affedilmesine, Cum
huriyetin 50 nci yılı dolayısıyle kimse karşı de
ğil. Bu fikir Komisyonumuzda da tartışıldı, bu 
şekilde, anlaşıldı ve geniş müzakerelerden son
ra 141, 142 ve 146'nın af kapsamı dışında bıra
kılması Komisyonumuzda oy çoğunluğuyle ka
bul edildi. Komisyonun kabul ettiği metni Umu
mî Heyet benimser veya benimsemez, o ayrı bir 
durum. Biz yaptığımız bir tetkikin neticesi ha
zırladığımız raporu ve gerekçesini Yüce Heye
te arz ettik. 
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kanaatlerimizi; herkes muhalif olan arkadaşlar 
muhalefet şerhlerini, muvafık olan arkadaşlar 
da uygun mütalâalarını iliştirdiler ve teklifi 
Yüce Heyetinizin huzuruna getirdik. 

Şimdi, beğenilir veya beğenilmez; ayrı dava, 
ama bizi bu kanaatlerimizden dolayı kimsenin 
töhmet altında bulundurmaya, şu veya bu şekil
deki peşin bir hükmün içerisinde bu kararı al
dınız hükmüyle karşılamaya hakları yok. Bu 
meseleye fazlaca dokunulduğu için hassasiyet 
gösteriyorum, hassasiyetimi hoş görmenizi rica 
ediyorum: Biz müzakereleri, gayet geniş ve 
şimdiye kadar belki de hiç görülmeyen bir tole
rans içerisinde tuttuk, Millet Meclisinden gelen 
arkadaşlarımızı, teklif sahibi arkadaşlarımızın 
tamamını, Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 
komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımızdan ko
nuşmak isteyenlerin hepsini dinledik, konuştur
duk ve hiç kimse ben bu mesele hakkında konu
şup fikrimi söylcyemedim demedi, diyemedi de
dirtmedik ve bu müzakerelerin sonunda da bu 
neticeye vardık, 

Vardığımız neticenin iyi olduğu kanaatinde
yiz, hukuka uygun olduğu kanaatindeyiz, Tür
kiye Cumhuriyetinin, Türk Milletinin yarınına 
iyilikler getireceği kanaatindeyiz, Cumhuriyetin 
bekasını sağlayacağı kanaatindeyiz, Cumhuri
yeti ayakta tutacağı kanaatindeyiz. Bu kanaat
lerimizle ve gönül huzuruyla bunu sizlere getir
diğimizi ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarımın sormak istedikleri, aydınlan
mak istedikleri hususlar olursa onları da Ko
misyon adına her zaman cevaplandırmaya ha
zırız. Sizleri daha fazla yormak istemiyorum. 
Saygılarımı sunar, hepinize teşekkür ederim 
efendim. (Alkışlar) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz sayın Komisyon Baş
kanından bir sualim olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Fcyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın Komisyon Başkanı takdir buyu
rurlar; 141 ve 142 nci maddelerde gösterilen 
suçlara tayin edilen ceza miktarı ile bir adara 
öldürenin ceza miktarı neden değişiktir? Ona 
neden az c.exa veriliyor da adam öldürene daha 
.ifazla ce.z.a veriliyor, gerekçesi nedir? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI RBFET RENDECİ (Devamla) — 
Ceza Kanununda, kanun vazıı cezaları öyle ta
yin ettiği için öyle ceza veriliyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, kafidir o sua
le verilen cevap. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bu suçlar daha mı vahimdir değil mi
dir? Adam öldürmek mi vahimdir, 141 ve 142'ye 
giren suçlar mı daha vahimdir? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, işin felsefesinin, 
münakaşasının yapılacağı yer değil burası. İs
tirham ediyorum, cevabını verdiler. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir çuval evrakla kürsüye geldi iki ke
lime konuştu; olmaz ki böyle. 

BAŞKAN — Tamam efendim, oturunuz. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) — Söylemediğim bir sözü sa
yın Komisyon Başkanı söylemişim gibi ifade et
tiler, bu bakımdan söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yalnız o hususa münhasır kal
mak üzere buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
ca eli Milletvekili) —• Değerli arkadaşlar; 

Sayın Rendeci'den evvel yapmış olduğum 
konuşmada, fikir suçu vaı'dır veya yoktur ko
nuşum temas etmedim. Bu, zabıtlar tetkik edil
diği zaman görülür. Fikir sucu konusuna 'te
mas etmediğim gibi, bu suçlardan şu anda hü
kümlü veya tutuklu olanlar da suçsuzdur, suç
suz sayılması lâzımdır, diye hir söz 'de söyleme
dim. İfadem aynen şudur; «Onlar suçılu ise (kü 
suçludur) lıiz kalbahatsiz değiliz.» Bunu 'bir de
fa tespit etmemiz lâzımdır. 

BAŞKAN — Zapta girdi efendim. 

ADALET BAKA'NI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Yalnız, bir fıkra muharririnin ya
zısını okurken, fıkra muharrikine ait o â.n ifa
deleri dile get imken 14,6 ncı maddenrm ifade
sini metne koyan muharrir bunu 141 gibi gös
termiş, öteden 'beri 141 ve 142 nci maddeyi fi
kir suçu olarak kabul ettiğimiz 'için «İBu da 
mı fikir suçu» diyor. Bunu dile getirdim. Hep
si bundan ibarettir. Söylediğim bir sözün söy
lendiğinin iddia •edildiği ve bu iddianın asılsız 
-olduğunu zapta geçirmiş bulunuyorum. Te
şekkür ederim; 
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BAŞKAN — Son söz Sayın Dikeçliğil'in bu
yurun Sayın Dikeçligil. 

iSayin Dikeçügil, konuşma süreniz 15 daki
kadır, saat lö,31. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

Bütün arkadaşlarımı dinledim. Filkre hür
metim vardır. Fakat, fükrin tahrifine hiç (kim
senin hakkı yoktur ve hele arkadaşlarınım bil
diği gibi burada 13 yıldır İslâm meselelerimi, 
İslâm - Türk meselelerini savunan bir arkada
şınız olarak dini tahriften uzaklaştım. İslâm bir 
kül olarak ele alınır, kül olarak mütalaa edi
lir. Eğer bir taraflı) alırsanız bu olmaz. Sayın 
Balkana da vaiz olduğu için bu noktayı 'hatır
latırım. 

Fatih Han bizim talihimizde, devleta.ii he-
ikası 'için 'kardeşlerinin katline cevaz vermiş
tir. Siz, memleketi uçuruma sürükleyen ve si
lâh kullanan, kardeşlerini öldüren, banka sa
yan, (Burada kitap göstereceğim) Kıızıldere'de 
askerle çarpışan. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Orta Do
ğuda. 

'HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Orta 
Doğuda da var. 

Nunhak dağlarının coğrafî vaziyetini ve 
Türkiye'nin tarihini iyi tetkik etmesi lâzım. 
Orayı gerilla olarak hazırlayan insanların sami
miyetine inana manı. Bunda fikir yoktur, Tür
kiye'yi yıkma vardır, bölme vardır (A. P. sı
ralarımdan bravo sesleri), 

Filozof Nicen'in bir sözünü okuyacağım; 
«Hatalar da, iyi ve müspet hareketlerde hafı
zada yer ettiği zaman yanlışlığa devam, değiş
mez kader olmaktan çıkar. Onun içindir ki, bü
yük milletler tarihî hafızaya sahip olan mil
letlerdir. 

12 Mart oldu, biz koca' milletin çocukları 
olarak tarihi hafızamızı kaybettik. 12 Maaştan 
bu yama ne değişti, değişen bir şey var mı? 

Ben de mektuplar alıyorum Sayın Bakan. 
Sizin fikir eyleminde bulunan dediğiniz insan!-
lardan aldım. Bir kopyasını zatiâlinize 'gön
dereceğim, Millî Eğitim Bakanı buraya gelin
ce konuşacağım ve oradaki öğretmen fakir su
çu hakkında benim kanımdan, canımdan olan 
insanı benden ayırıyor. Yani Türk'ün bir boyu 
olan tarihini iyi bildiğim Doğu Anadolu Oğuz

lara mensup Kürt 'boyu olan larkadaşımı komü
nist yapmaya çalışıyor. Bu fikir suçu sayıilabi-
üıir mii? Bana tarihte gösterebilir misiniz İM, Le-
nin dahil bütün hapsedilen insanlar çılktıktan 
sonra fikirlerinden vazgeçmiş, bir eyleme gi-
rişnuemiş. Hiç birini gösteremezsiniz bilâkis da
ma bilenmiş olaraik memleketlerini yikmışlar-
dır. Türkiye'nin' Krensky Hükümeti olmaya 
ihakkı yoktur ve Müslüman olanlar buna dik
kat etmek mecburiyetindedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Kürt toyu diye bir boy yoktur. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Canım 
bana öğretme onu sen, otur yeninde allah aş
kıma. Kabiledir. 

[BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaa
de edin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Türk boyla
rı var, Türk, boyları. Milleti böllmeye haJkkın 
yok. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Öztürk., 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Hay 

dinlemez .adam vay. Türk boyu diyorum Oğuz
lardan, Oğuzlardan. Sana, fazla zamanımı olsa 
bunu vesikalarla ispat 'ederim. 

BAŞKAN — Heyeti llmumiyeye hitabedin 
Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Türki
ye'yi kolay kolay yıktırmayacağız. Biz bu yola 
baş koyduk 'arkadaşlar (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Rusya'dan miisal ver
mek isterim; 1917 ihtilâlinden sonra Stalin ve 
Lenmı bizzat (Buradan okumak isterdim vakit 
dar) Islâmlara hürriyet verileceğini söylem!iş,-
t i r ; fakat din kardeşlerimiz buna inanmıştır. 
Bana Fatih zamanındaki Molla Güraniyi, Mol
la Hüsrevl Akşemsettin gibi din adamalarını 
gösteriniz elinizi operam, omlar kaminaz. Fa
kat bugünkü ilim adamları maalesef zayıftır. 
Bir millet çökünce her yönüyle çöküyor; ilmiy
le çöküyor. Türkistan'da öyle olmuştur. Buha
ra, Taşkent hep bu sözleri kanacak Sultan Go-
li'yev gibi insanlar İslâm yolu ile onlara kow 
münizmi aşılamışlardır ve sonra ne olmuştur? 
Komünizm kuvvetlenince gidiip Bühara'yı yak
mıştır. Kaspıralı İsmail Bey çıkmıştır Kırım;' 
da Türkçülüğü, milliyetçiliği savunmuştur, onum 
etrafmda bir avuç insan Türklük şuuruyle do-
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lup taşanlar İstanbul şivesi kabul edilecektir 
demişlerdir. Bugün Türkiye'de bırakın istan
bul şiveısünd 'bütün Türk âlemi sevmiştir. 'Maa
lesef Türk şivesini Ruslar gibi bozuyorlar ay
rılık yapıyorlar ve dolayisıyle Türkçemizi an-
laşıılmaz hale getiriyorlar. 

Ben arkadaşlari'mın hüsnüniyetlerinden şüp
he etmiyorum. Fakat, şuurluca hareket etmek 
lâzım. Tarihe iyi olarak d»a geçmek var, kötü 
olarak da geçmek var. Hiçbir komünist, eyle
me (geçen adam, silâhşor 'adanı iddiasından vaz
geçemez. Bugün size 'bunları affettirecekler 
fakat,, yetişmiş, bilenmiş insanlar olarak gerili-
ilayı hazırlamak için, öbürlerini de etrafında 
toplamak için. Bunun mesuliyetini 'kabul eden 
etsin. 

Şimdi 'bir tarihî vesika okuyacağım. Bu, Rus
ya'da atamıştır , 1920 yılında beynelmilel KJonı-
münterinm. 11 nci kongresinde şu kadar 
alrndı. «Türkiye, Iran, Afganistan', Arap ülke
leri gübi kapitalist, gel'işnıesini tamamlamamış, 
memleketler sınıf mücadelesi yerine m'eshep, ta
rikat mücadelesini kışkırtın alı ve bir avın; mü
nevveri fikren bölme idiı\> 

Ne diyorsunuz bu tarihî vesika karşısın
da? Tatbikat meydanda; bakınız İslâm âlemine, 
(bakınız Türkiye'de mezhep mücadelelerinin kö
rüklenmesine, Bu rol aynen İslâm memleket
lerini yıktıktan sonra sosyalizm teranesine ba
lkınız. İslâm'da sosyalizm, sıol kelimesi yoktur. 
«O solcular ki yüzleri karabulutlar gibidir.» 
ayet meali. Sağcılıkta içtimaî adalet vardır, bu
nu tefrik etmeyiliz. Bunu tefrik edemeyen İs
lâm âlemıi Ibugün, Suriye dahil kcmüniz'min 
pencesirae •düşmüştür. Arkadaşlarıma şahsen 
tarizde değil, ikazda bulunuyorum. Çünkü, sı
ra Türkiye'ye gelmiştir. Rusya, Ortadoğu'ya 
'bin sene İslâm âleminin vahdetini temin eden 
Türkiye'y; böyle parçalarsa ancak sahip ola
caktır. 

Bir memleketin içinden satılmış hainler çı
kabilir, çıkıyor, 'bir fikre inananlar çıkıyor; fa
kat fikir millî olmadığı takdirde bu fikir fi-
Ikir değildir. Bu şekilde milletler kalkınamaz. 
Bizim (millî tarihimizden gelen millî fikre, mil
lî doktrine, iktisadî meselemize hal çaresi ara
mak mecburiyetindeyiz. 

Beyefendi 12 Mart olduğu vakit ben her 
ıgittiğim yerde Türk komutanlarını tebcil et
tim, halka söyledim; 12 Mart olmasa idi Tür
kiye gitmişti; ama .menfaatperestler çıktı o bi-
'Zİm için yapıldı dedi. Doğru, 12 Mart olmasay
dı o eylemciler onların işine yarayacaktı mu
vaffak olacaklardı. Var mı bunun ötesi? 

Şimdi efendim fikir suçu... bu kelimelerin' 
içerisine girmeyiniz. Ceza Kanunumuzu ben 
ide okudum. Evet fikir; ama fikir başkasını 
empoze edilir de o eyleme geçilirse!.. Şu ki
tapta olduğu gibi Allah razı olsun Sayın Me
len ve Nihat Erim beyler çıkarmışlardır. Şu 
çetelere bakınız. El - Fetilhe giderse. Rica ede
rim, ordu komutanına suikast yapan Ataikol 
daha yeni yakalandı. Orada talim terbiye gö
rürse bu fikir suçu mu? Bu yarın çıktığı za
man ne yapacak? Türk Milletinin dilekçeleri
nin kendi zaviyesinden bakanın hakkı var. Ba
kan mektubu okumasaydı ben de okumazdım. 

Şimdi .arkadaşlar bana Hollanda'dan bir iş
çiden mektup geldi, isterse balkana veririm. Ga-
lyet uyanık, ben unutuyorum Türk Milleti unut
muyor. Siz imzaları hafife almayın. Ben, Sa
yın Bakanın bu kadar imzaları hafife alma
sını arzu 'etmezdim. Çünkü oradaki imzalar 
bir menfaat için parmak bastı der. Gazete ku
pürlerine de, gazeteye de hürmet etmem di
yor. Solcu gazeteler hepsini tutuyor; ama 
sağ gazeteleri de benimsemiyor. Niçin ondan 
fıkra okumuyorsunuz da, diğerinden okuyor
sunuz?.. Bizi kendine çekmek istiyor, bizim 
irademizi elimizden almak istiyorsunuz. Ortak
lık başjka şey, uyanıklık başka şey. (A. P. sıra
larından bravo sesleri) 

Arkadaşlar işte fotokopisi. Diyor ki, ben 
bunu Milli Selâmet Partisinle yazdım, Hollan
da 'dan telgraf da çektim onlardan cevap ala
madım, size yazıyorum, lütfen siz cevap veri
niz, diyor. Özetle söyliyeyim, 12 Mart'tan 
sonra diyor; Bakan isterse fotokopisini çekti
rir veririm, Selametçi arkadaşlarıma da veri
rim, «Sıkıyönetim mahkemeleri Allah'ın kelâ
mından bahsediyorsunuz, dilinize alıyorsu
nuz, bizden uzak Kur'an-ı Kerimimize pis neca
seti süren insanları affedecek misiniz» diyor. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O zaman 
onun kafası senin gibi hasta imiş. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Se
nin kafan hasta. Hasta kafası olan sensin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sen tımar
haneye gidensin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sen 
bir fikre saplanmışsın. Ha., bana gön deriniyor 
adanı Selâmet Partisine gönderiyor. İşinize 
gelmezse öyle; fakat işinize gelirse öyle. İşte 
bir fikre dayanamıyorsunuz. Fikre hürmetli 
insanlar... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İnsan sev
gisi .olmayan insanlar ruhen hastadır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
sizi hep dinledim; ama hiçbir şey söylemedim; 
ama sizin lehinize olanlar ruhen hasta değil
dir. Eylem yapanlar ruhen hasta değildir, ge
rilla «kuranlar hasta değildir, Türkiye'yi böl
mek isteyenler hasta değildir, Doğu'yu ikiye 
bölmek isteyenler hasta değildir... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İnsan sev
gisi olmayan insanlar ruhen hastadır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — On
lar sizce makbuldür; ama... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil iki dakikanız 
kaldı ona göre ayarlayınız efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sa
yın Bakan göstermesiydi, ben de göstermez
dim. Çok üzüldüm Hasan Aksaya, Berline gi
diyor, konuşuyor komünist kardeşlerim diye 
hitap ediyor. Tekzip edin bunu. tekzip edin 
bunu. Yakışır mı size Halkın huzurunda ne
ler söylediniz. Halka neler vaat ettiniz. 
Komünistten YCüslümanm kardeşi olur mu? 
Istırap duyuyorum. Ben zaten böyle siyaset
ten nefret ediyorum, ayrılacağım. (O. H. 1\. 
sıralarından 'ayrıl ayrıl sesleri) ; ama ayrıla
mam. Size halik rey vermeyecektir, elidiniz, 
bittiniz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen cevap 
vermeyin. Sayın Dikeçligil cevap vermeyin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — De
vam. edeceğim, madem böyle diyorsunuz devam 
edeceğim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bana hiçbir arka
daş öyle bir lâf etmedi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Otur 
yerinde sen.., Sen milliyeti kabul etmezsin bir 
defa... 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Millet sana oy 
mu verecek sanıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil müddetiniz 
doluyor efendim, ona göre ayarlayın. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bey
efendi, bunlar fikre hürmet eder, fikri savu
nur gibi gözüken insanlar; ama fikre taham
mül etmeyen insanlardır. Eylemci çünkü, ey
lemci... 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhuriyetin 50 nci yılı ne

deniyle bazı suç ve cezaların affı hakkındaki 
İkamın teklifinin tümü üzerinde 13 saate yakın 
bir zaman müzakere devam etmiş ve bu arada 
gruplar adına sayın 6 üye konuşmuş, kişisel 
görüşlerini de sayın 9 üye bildirmiştir. Bunun 
dışına Sayın Bakan ve Sayın Komisyon Baş-
ikanı konuşma yapmışlardır. Bu itibarla tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesinin oylanması
na geçiyorum. Açık oy isteyen 30 imzalı bir 
önerge var. Bize sadece 10 imza lâzımdır. Tü
züğümüze göre. 

Sayın Karaosınanoğlu bir, Sayın Ucuza! 
iki, Sayın Tuğrul üç, Sayın Karaküçük dört, 
Sayın Ortaç beş. Sayın Bozoklar altı, 'Sayın Cö
mert yedi, Sayın Titrek sekiz, Sayın Özeetin 
dokuz, Sayın Karayiğit on ve arkadaşları açık 
oy istemektedirler. Kürsüye küre konulacak 
ve ad okunmak suretiyle açık oylama işlemi 
devam edecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
maddelere geçilmesinin aleyhinde kim oy ve
recek ki? 

BAŞKAN —Efendim? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, 

aleyhte oy verecek var mı ki böyle bir usule 
b a şvu ruy o rsuııuz ? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Arkadaşlar 
maddelere geçilmesinin aleyhinde değil ki. 

BAŞKAN — Oylamak mecburiyetindeyim 
efendim. Açık oy takriri vardır. Otomatik-
man açık oya gidilecektir. 

SIRRI ATALAY" (Kars) — Sayın Başkan, 
maddelere geçilmesinin aleyhinde kimse oy 
kullanmayacaktır. 

ü AŞK AN — Sayın At alay, zatıâliniz ben
den iyi bilirsiniz bu usulü. Yani, taktikse bun
dan vazgeçin istirham ediyorum. Otomatik-
man ben bunu işleme koymaya mecburum. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
arkadaşlardan rica edelim vaz geçsinler. (A. P. 
sıralarından «esami okumak suretiyle yapın» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Vaz geçiyorlar mı efendim? 
(A. P. sıralarından «Yaz geçmiyoruz» sesleri) 
Yaz geçmiyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İşte, işleri uzat
manın delili hu. (A. P. «ıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
şimdi Tüzük maddesine göre, oylama işlemi 
cereyan edecektir. Önce kullanılacak açık oy
ların neyi ifade ettiğini arz ediyorum. 

Komisyon raporu üzerinde müzakere cere
yan etti. Komisyon raporunu kabul 'edenler 
beyaz oy kullanacaklar, reddedenler... (O.H.P. 
sıralarından «maddelere geçilmesi» sesleri).. 
Maddelere geçilmesini, maddelere geçilmesi
ni, affedersiniz yanlış oldu, affedersiniz. Mad
delere geçilmesini kabul edenler beyaz oy, red
dedenler kırmızı oy, eekinser kalanlar yeşil oy 
-kullanacaklardır. Küre kürsüye konsun. 

Açık oylama işlemine başlıyoruz efendim, 
lütfen sükûneti muhafaza edelim ve herkes is
minin okunduğu sırada oy kullanmaya dikkat 
buyursun, rica edeceğim. 

Ordu Üyesi iSelâhattin Acar'dan başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim? ('«Yar» sesleri) 

'Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oylani'a işlemi bitmiştir. 

i(Oylarm ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Cumhuriyetin 50' nci yılı nede

niyle 'bazı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun teklifinin açık oylamasına 151 sayın üye 
katılmış. 150 kabul, 1 re't oyla maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
353 S. (Sayılı Gren öl Af teklifinin maddeleri 

üzerinde sayın üyelerin şahısları adına yapa
cakları konuşlnıalarm 10'ar dakika olarak sınır
landırıl m asını arz ve teklif ederiz. 

Manisaı Eskişehir 
Oral Kaıaosınanoğln! Ömer Ucuzal 

Kayseri 
[Sami Turan 
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'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edM mistir. * 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve 

Cezaların Affı Hakkında Kanun teklifi 
Madde 1. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 

işlenmiş suçlardan : 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl mad

desinde, üst sınırı (12) yılı geçmeyen. hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte 
olarak para cezasıyle cezalandırıldığı veya mü
sadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapıl
mamasını veyahut bu cezalardan birini veya 
birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat 
yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya yahut bu ..miktarı 'aşmayan hür
riyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müs-
takiMen hükmedilmemiş para cezasına mahkûm 
olanlar veyahut mahkemelerden başka merci
lerce haklarında para cezası tayin edilenler, 
8 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyle» 
fer'i ve mütemmim cezalarıyle ceza mahkûmi
yetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affe
dilmiş! erdir. 

0) (Müstakilleri (12) yıldan fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağla
yıcı cezalarının (d.2) yılı ve para cezalarının ta-
ıiıınıı affedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mah-t 
kûm edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hap
se, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin ce
zaları da (24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm edilmiş olanların 78 sayılı, 2.18 sayılı ve 
78*0 sayılı Af kanunları ile Anayasanın 97 nci 
maddesi uyarınca cezaları kısmen veya tama
men affedilenlerle bu afların dışında kalanla
rın aslî ve fer'i cezaları dayandıkları kanun hü
kümleri ayırdedilmeksizin bütün neticeleri ile 
birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hazer-
dağlı, Sayın Atalay, Sayın Feyyat söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (.Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Millet Meclisinden gelen metinde 1 nci mad- I 
de tanzim edilirken 7 . 12 . 1974 tarihine kadar 
işlenmiş suçlar af kapsamıma girebiliyor. Ko
misyonumuz, 2:9 Ekim 1973 tarihine /kadar iş
lenmiş suçları affın kapsamına almış bulunmak- I 
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, !bu tarih üzerinde 
konuşmalar oldu. Dün de bir ndbze tümü üze
rindeki konuşmalar sırasında bahsettim; ama 
'eksik kalmış noktaları tamamlayacağım. , I 

iNeden 7 . 2 , 1974 tarihi? Neden ,29 Ekim 
10-73 tarihi 

(Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 
nci yılı şanı, şerefi içjin af yapıyoruz. Sayın Ba
kan, «Şimdiye kadar çıkarılan afların hiç biri 
ortaya konulduğu tarihte değil, daha sonraki 
tarihlerde yapılmıştır. Bir örnek gösteremezsi- I 
niz.» dedi. Halbuki Cumhuriyetin 10 ncu yıllın
da çıkarılan affın tarihi 26 Ekim 1933'tür. Ne
şir tarihi de 28 Ekim 1938'tür. Demek ki, Cum
huriyetin 50.nci yılı şerefine çıkarılan af, diğer 
aflardan esasında farklıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 
nci yılında seçimler olmasaydı kimilı aklından 
af teklifi geçiyordu?.. Yani, 1973 seçimleri 
Cumhuriyetin 50 nci yılına tesadüf etmemiş ol
saydı, af çıkarmak hiç hir partinin aklından I 
geçmiyordu. Nitekim 1966'da çıkarılan af sıra- I 
sında bütün partiler; Millî Birlik Komitesi 
Üyesi, Culnıhuriyet Halk Partisi grup söz
cüleri sık sık çıkarılan aflardan dolayı şikâyet I 
etmişler, hele affın tarihinin öne alınmasına, 
yani 1965 seçimlerinin 1965 Ekiminde yapılma
sı lâzımgelirken, Haziran ayına alınmasından 
da acı acı yakmmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen konuşmam
da da arz ettim, af kimsenin aklından geçmi
yordu. Esasında Türkiye'de 'bugün affın zama
nı değil. Yani, Cumhuriyetin 50 nci yılı mev-
zuubahsolmasaydı, Cumhuriyetin 50 nci yılı, şanı 
şerefi olmasaydı, 1933'te Cumhuriyetin 10 ncu yı
lında yapılan affa paralel bir af düşünülmeşey
di bugün Türkiye'de 1973 seçimlerine giden 
partiler affı va adetin ezlerdi. Çünkü 1960 ilâ 
1970 yılları arasında .sik sık çıkarılan aflardan 
uzun uzadıya şikâyet edilmişti ve herkes bun
dan mustaripti. Nitekim sonuçları da belli. I 

Muhterem arkadaşlarım, -6 yıl geçmedi, ha- u 
pishanelerde 70 bin kişi var, 70 ıbin kişi tutuk
lu var. Bir de tutuklu olmayanları düşünün, [ 

bir de işlenmiş suçları düşünün. Demek ki 7 yıl
da binleri, yüz binleri aşan suç işlenebiliyor. 
Bu, sık sık çıkarılan aflar yüzünden oluyor. 
Ama, Cumhuriyetin 50 nci yılının şanı, şerefi, 
o günün kıvancı namı hesalbma hepimiz af çı
karmayı aklımızdan geçirdik ve Cumhuriyetin 
50 nci yılında af çıkar dedik. 

Şimdi, işin 'gerekçesi bu. Fakait, bir af ihti
yacı Türkiye'de yok Sadece Cumhuriyetin 50 nci 
yılı meselesi var. O 'halde affın tarihi de Cum
huriyetin 10 ncu yılında çıkan affa muvazi ola
rak 29 Ekim 1973 olmak lâzımıgeliir. 

§imdi, Cumhuriyetin 50 nci yılı şerefine çı
kardığımız hu affın tarihi neden 7 . 2 . 1974?. 
Neden 15 Şubat 1974 değil, neden 15 Mart 1974 
değil veya daha öncesi değil? îlle de 7 . 2 . 1974 
tarihi. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Bir tarih olacak. 

iSALİM HAZEBDAĞLI (Devamla) — Bir 
tarih olacak ama, neden 7 . 2 . 1974?. Bunu ifa
de Ibuyurdunuz, açıkladınız. Bir acı duydum, 
ifade edeceğim. Denildi ki, yeni bir dönem baş
ladı. Komisyonda Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü «Yeni bir devir başladı» dedi. Bir 
kısmı «Yeni bir dönem», bir kısmı, «yeni bir 
devir başladı» dediler. Dilleri de birbirini tut
muyor. Bunun için af yapıyoruz dediler. Dilleri 
bile hirhirini ıtutmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben hundan 'alını
rım. Cumhuriyetin 50 nci yılının 'büyüklüğü, 
sevinci, heyecanı karşısında koalisyonun kurul
muş olması; ne olacağı, ne kadar devam ede
ceği belli olmayan bir koalisyon için af çıkar
ma, Cumhuriyetin 50 nci Yılı için çıkardığımız 
affı gölgeleyen, küçülten, geriye iten bir af olu
yor da ondan almıyorum, üzülüyorum, bunun 
için 'bunu konuşuyorum. Yoksa affı 7 Şuhat ta
rihine almakla 5 - 10 kişinin bundan istifade 
etmesi, etmemesi çok önemli 'bir şey değil. Ama 
'bu belirtildi. Bilhassa fikir hürriyetinin başla
dığı !bir devir başlamış Türkiye'de. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan üzülüyo
rum. Üzülmemek kabil değil. 

Türkiye'de Cumhuriyet dönemi başlamış; 
fikir hürriyeti yok, yeni bir dönem değil, 27 
Mayıs olmuş; Türkiye'de fikir hürriyeti yok. 
Anayasa Bayramı yapıyoruz, Anayasa Hürri
yet Bayramları yapıyoruz büyük bir devrim 
yapmışız. Türkiye'de fikir hürriyeti yok. Bun-
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lar bu devrimleri önemli addetmiyorlar bunlar 
önemli değil. Türkiye'de ancak 7 . 2 . 1974 ta
rihinde Koalisyon kurulmuş; yeni bir dönem 
'başlamış. Bu dönemi tarihle mukayese ettim, 
ibaktım bir şey bulamadım. Ancak, Fatih Sul
tan Mehmet'in İstanbul'u zaptı Birasında yeni 
fbir çağ başladı ya, işte o çağla ancak mukayese 
ediletbilir dedim. 'Sanki, sanki yeni bir çeğ ya
ratılmış. Ne 'kadar devam edeceği, nasıl olaca
ğı, nereye gideceği belli olmayan, birbirine ait 
iki düşünce. (C. H. P. sıralarında «çatla çatla» 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, Koalisyonunuzu 
zaten siz çatlatacaksınız, sizin çatlamış oldu
ğumuz şimdiden belli. Biriniz dönem diyorsu
nuz, biriniz devir diyorsunuz. Sözleriniz birbi
rini tutmuyor, Türkçeyi kullanmakta bile anla
şamıyorsunuz siz hugün. Türkçeyi kulllanmak-
ıta anlaşamıyorsunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O kelime 
Hazinesinin zenginliğini gösterir. 

İSALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Öy
ledir.. . 

Muhterem arkadaşlarım bunu bağışlayın. 
Benim titizliğim Cumhuriyetin 50 nci Yılı me
selesinde, 'Cumhuriyetin 50 nci Yılına lâzımge-
len önemi vermekte. 7 . 2 . 1974 olursa ne ola
cak? 15 kişi daha katılır. Yani ne olur? Yapın; 
ama niçin 7 . 2 . 1974? Niçin 15 . 2 . 1974 de
ğil? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı iki dakika
nız kaldı, onu değerlendiriniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
o işlere dikkat ederim sayın Başkanım. 

Şimdi, Ibundan anlıyorum ki, siz Cumhuri
yetin 50 nci iyilim benimsemiyorsunuz. (C.H.P. 
sıralarında «Allah Allah» sesleri). Benimsemi
yorsunuz arkadaşlar benimsemiyorsunuz. Çünkü 
üiçümcü 'Cumıhuryiyetten ibahsediyorsunuz. Onun 
için Atatürk dönenime, ellilik döneme zevkle 
yaşam dönemi diyorsunuz, Cumhuriyetin 50 yı
lma zevkle yaşam dönemi diyorsunuz, fikir 
hürriyeti yok diyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cum
huriyeti biz kurduk, sen o zaman Cumhuriyet
çi Köylü Millet Faırtilsinıde idin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senato
sunun şekli değişiyor, rica ederim efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Cum
huriyetin 50 nci yılını bir tarafa itemezsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen o 
zaman Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinde 
idin, Cumhuriyeti biz kurduk. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir daha bu kür
süyü göremeyeceksin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Siz o 
heyecanı duymuyorsunuz, duysaydmız... 

Şerefimi, şerefleri bir tarafa iterek, sözle
rimden dönerek bu kürsüye gelmek mümkünse 
gelebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı vaktiniz dol
du efendim. 

iSALlM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ama 
sizin gibi dün komünist dediğiniz adamı bugün 
yalayacak olursanız çok gelirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı vaktiniz dol
du, lütfen bağlayınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bir 50 yıllık Cumhuriyet dö
neminde buraya fikir hürriyeti yok diye gelirse
niz ben bundan alınırım. Siz, Cumhuriyetin 50 
yıllık dönemini bir kenara iterseniz... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı vaktiniz dol
du efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ta
mam bitiriyorum efendim, sözümü bağlayaca
ğım. 

50 nci yılda fikir hürriyeti yokmuş, yeni bir 
devir başlamış. Onun için af çıkarılıyormuş. 50 
nci yıl için af çıkaracaksınız. Siz o dönemi kü
çük gördünüz, siz o döneme zevkle yaşam dö
nemi dediniz. Onun için sizin o dönemde payınız 
da yok. 

BAŞKAN —• Tamam efendim, sözünüzü kesi
yorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Say
gılar sunarım efendim. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Birinci madde

de değişen önemli nokta, affa hangi tarihin esas 
olacağı konusudur. Bunu vesile ederek Cumhu
riyet Halk Partisinin Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümünü ve Cumhuriyetin 50 yılını kabul et
meyeceği gibi safsatalara ve palavralara elbet
te cevap vermeyeceğiz ve Cumhuriyet Senatosu 
kürsüsünü böylesine kaba sözlerine uzağında 
tutmaya çalışacağız. 
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Belki de insanlar gider ayak bir daha göre
meyeceği kürsü ve yerlerde son heveslerini al
mak isterler. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin 
karakterinde olsam yüz defa gelirim. Birinci 
maddeyle ne alâkası var. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, lütfen müdaha
le celp edecek şekilde konuşmayınız efendim. 
Siz de lütfen müdahale etmeyiniz efendim. Rica 
ediyorum hatibe müdahale ettim size de ediyo
rum. Devam, ediniz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben bazı 
küfürlere bazen şiddetle cevap veririm, ama ba
zılarına da tenezzül bile etmem. Şimdi tenezzül 
etmiyorum, bazen tenezzül etmem, cevaba bile 
tenezzül etmem. 

Affa 7 .2 .1974 tarihi esas tutmakla, ger
çekten açık yürekle konuları dile getiren ve 
genç yaşında meziyetli bir bakan olduğunu kı
sa bir süre içinde gösteren Adalet Bakanımızın 
Komisyonda da ifade ettiği gibi 1 ilâ 6 ay ara
sında suç işleyenlerin sayısı bugün cezaevlerin
de bulunanların % 68,8 oranını teşkil etmektedir. 
Yani, bu hesaba göre 1973'ün 29 Ekimi ile 7 Şu
bat 1974 tarihi arasında geçen süre içinde 30 000' 
in üzerinde kader kurbanı dediğimiz insanların 
hürriyetleri üzerine konan ipotek, yani çekmiş 
oldukları cezalardan kurtulmaları mümkün ola
caktır. Şimdi, suçluların kurtulmasını ve onla
rın hürriyetlerine kavuşmalarında yarışa çıkan
ların unuttukları en önemli nokta bu. 

Bir diğer nokta da : 7 Şubat 1974'e karşı 
duyulan şuur altı ve şuur içi hazımsızlıktır. Bu
nun yakın örneklerini «şeyhin kerameti kendin
den menkul misillu.» Adalet Partisi Genel Baş
kanının müteaddit defalar ifade ettiği «Bu koa
lisyonun yaşamayacağı» teranesidir. Bu fobi, bu 
şuur altı büyük mesele şimdi burada kendisini 
bir kez daha göstermiş oklu. Benden önce ko
nuşan arkadaş aynı temayı işlemeye çalıştı, Xe 
kadar zaman dayanacağı veyahut çökeceği bi
linmeyen bir koalisyon. Görülüyor ki, yürekler
de bir sızı, vicdanlarda bir korku, akıllarda, 
akıl almaz bir telâş vardır : Ya bu iktidar de
vam ederse... O halde bir dua ile bütün gözler ve 
yürekler bir şeyi bekliyor. Bu memleket nere
ye giderse gitsin, hangi macera onu beklerse 
beklesin; ama bu iktidar devam etmesin. Bu ik
tidar devam edecektir. Bu iktidar milletin gön

lü üzerinde kurulmuş bir iktidar olarak mesu
liyetlerini ve şuurunu milletin selâmeti uğruna 
adamış kimselerin müşterek gayeleri olarak be-
ğenseniz de, beğenmeseniz de, korksanız da 
korkmasanız da devam . edecektir. istediğiniz 
kadar söyleyin ve bu türkülerinizde devam edin. 

Şimdi ikinci ayın 7'si yabana atılmayan bir 
tarihtir. O tarih, 12 Mart olayından sonra Tür
kiye'nin içine atıldığı bunalımdan, 14 Ekim se
liminde millet iradesinin her şeye rağmen; 
«Cumhuriyet Halk Partisi komünistlere şemsi
yedir.» diyenlerin iftiralarına, iğrenç ve kirli ya
lanlarına rağmen 14 Ekim Türk Ulusunun irade
sinin bir zaferi olarak, sağduyusunun bir zaferi 
olarak, kalkınmaya özleminin bir zaferi olarak 
gerçekleşmiştir. Fakat, buna rağmen hiçbir par
ti iktidar çoğunluğuna sahip olamamıştır. Ayak
tan çekilmelere rağmen çeşitli iftiraların orta
ya atılmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Par
tisi hayallerin bile almayacağı, bahislerin tutu
lup yüzün üzerine çıkarılmayacağı iddia edildiği 
Cumhuriyet Halk Partisi 185 milletvekili ile kı
sa bii' zamanda yüksek ve ileri idealleri payla
şan meşru ve demokratik solun, meşru ve de
mokratik solun Türkiye'nin, kaderinde yeni bir 
çığn- ve yüksek ileri bir ideali getirmenin bir 
sonucu olarak Cumhuriyet Halk Partisi büyük 
bir oy vo sandalye ile yasama organlarında yer 
almıştı?-. Ama Türkiye, bir iktidar kurabilmenin 
de sancısını çekmiştir. Çeşitli tecrübe ATe aşama
lardan sonra nerede ise bir rejim buhranı ile 
karşı karşıya gelmenin söz edildiği bir dönemde 
Millî Selâmet Partisi ile Cumhuriyet Halk Par-
isti Türkiye'nin kaderini iyiye götürmek üzere 
ve Türkiye'de demokratik nizamı bütün icaplara 
ile işletmek ve yeni ufuklar, anlatılmasını zorla 
bazı zihinlere kabul etirdiğimiz Türkiye'nin ger
çek demokrasiye kavuşması, kalkınması, Tür
kiye'nin sömürü düzenine ve kopmuş düzene son 
ve;'İp, yoksulluktan, fakirlikten beraberce kur-
tumak, refahı ve özgürlüğü beraberce paylaş
manın ideali olarak birlikte kurduğumuz bir 
Hükümet, Türkiye'nin siyasî hayatında ileri 
yüksek bir merhaledir. O merhalenin taham
mülsüzlüğüdür ki, 34 bine yakın tutuklu ve hü
kümlünün kaderinde: tesir edecek üç ayı geriye 
atmak suretiyle buraya gelip, şan ve şeref tür
küleri söyleyip 29 Ekime doğru götürebilmek. 
Bizim Î)L tarihlinizde bir kez olmuştur ve vetis-
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tirilmistir. 29 Ekim 1933'e yetiştirilen bir tarih
te eğer biz 1973'ün 29 Ekimine yetiştirebilse idik, 
şüphesiz ki, affın başlangıç tarihi 29 Ekim .1.973 
olacaktı; ama aradan aylar geçti, yetişemedi. 
Yetişemeyince, daha çok imkânı sağlayabilmek 
ve bazı kafaların alamayacağı mesut bir tarihi 
başlangıç yapmayı yermeye her halde sağlam bir 
düşünce tarzı imkân vermez. Ama, bugün en 
aşağı otuz ilâ 40 bin arasında az tarih içerisin
deki tutuklı\ ve hükümlüye bir imkân sağlamak 
üzere bu tarihi getirmiş bulunuyoruz. Hükümet 
tasvip ediyor ve biz de af sahipleri olarak bunu 
ifade ediyoruz. 

Bir şeyi daha açıkça söyleyelim; kendi im
zaları bulunduğu, kendi reylerinin bulunduğu, 
kendi tasvipleri olduğu Cumhuriyet Halk Par
tisinin 1969 seçim Beyannamesinde genel af var
dı. İste inkâr edilenler bunlardır. Biraz ev
vel burada ifade edildi; «Eğer 29 Ektim 50 nci 
yıl olmasa idi, af kimin aklına gelecekti?» dendi. 
Tasvipleri olduğu 1969 Cumhuriyet Halk Par
tisi seçim beyannamesinde biz millete genel af 
taahhüdünde bulunmuştuk. İşte karakter bu, 
işte ahlâk bu. 

SABİM IIAZERDAĞLİ (Elâzığ) — Millet 
kabul etmedi, sana rey vermedi o zaman. İste
me il i millet seni. 

BAŞKAN" — Lütfen efeniim. Sayın Fey-
yat ?.... Yoklar. 

Buyurun Siıym Güudoğan. 
Fİ/KRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — ,'Saym 

•Başkan, değerli arkadaşlarımı; 
Bu maddenin müzakeresi sırasında özellikle 

bize atfen söylenen bazı sözler buradan ifade 
•edilmemiş olsa idi. söz almak lüzumunu duyma
yacaktım. 

Değerli .arkadaşlarını, bu af kanunu tasarı
sında hangi tarihten evvel işlenmiş suçların 
iaffı öngörüldüğü hususunda dünden beri kopa
rılmak istenen fırtınanın altında başka gerçek
lerin yattığı pek aşikâr ve bazı iç. huzursuzlu
ğuna musab olanların ruh hail erinin tezahürü 
olduğu gözüküyor; ama biz gerçekten metin ha
line getirip, Yüksek Parlamentoya sunduğumuz 
•af tasarısında 7 . 2 . 1974 tarihini affın baş
langıç tarihi olarak kabul ııedenlerimizi gerek
çemizde kısmen ifade ettik, Millet Meclisindeki 
sözcülerimizin ağzından hu husus belirtildi, bu

radaki müzakerelerde yine bu husus üzerinde 
'konuşmalar oldu ve yine Komisyonda da konuş
malar oklu. Fakat, 'bazı arkadaşlarımızın bizi 
anlaşılmaz bir hazımsızlık nedeni ile Cumhuri
yet ve onun yıldönümüne yeteri kadar saygı 
göstermemekle suçladılar. Ciddî ve samimî ola
rak bu düşüncede olanlara teessüf eder, tees
sür! e timi' bildiririm. 

ıCumlıu; iyeti kuran bir partinin, onu 50 nci 
yaşma gelinceye kadar koruyan bir partinin, 
adı Cumhuriyet Halk Partisi olan bir partinin 
hiç. bir mensubunun Cumhuriyete her halde bu 
ülkede yaşayan herkesten bir ölçüde, bir nebze. 
de olsa daha fazla hassasiyet, salmi'miyet ve cid
diyetle bağlı, olduğunu bütün dünya bilir. Ama 
bilmekte kusur edenler veya bizi kötülemek is
teyenlerin niyetlerinin ne okluğu da günlerden. 
'beri burada söylenen sözlerden belli. Ancak şu 
'kadarını şeyleyim ki, bu insanlar bugüne ka
dar Türkiye Cumhuriyetinde çıkarılan afların 
hemen hemen hiç bbisiniıı başlangıç tarihinin, 
meselâ Cumhuriyetin, herhangi bir yıldönümüne 
rastgetirilmediği .gerçeğini de gözlerinden uzak 
tutmaktadırlar. Meselâ, büyük Atatürk devrin
de1 çıkarılan. 1933 yılındaki af kanunu, suçların 
affına başlangıç tarihi olarak 28 Temmuz 1933'ü 
almıştır. Acaha büyük Atatürk, Cumhuriyeti
mizin banisi, Devletimizin kurtarıcısı ve Cum
huriyet Halik Partisinin kurucusu, ebedî üyesi 
ve bütün fikriyatının ve ruhiyatının tenasühü 
ervah ile vasiyet tariki ile geçtiği partinin, bu 
partinin kurucusu, çıkardığı .1933 senesindeki. 
affın tarihini niye 29 Teşrin 193i3 -detmemiş de, 
2,8 Temmuz 1933 olarak almış acaba? Acaba 
Atatürk'ün de mi Cumhuriyet severiiliğinden 
şüphe eden arkadaşlarımız var içimizde! Ondan 
başka, meselâ Demokrat Parti 1950"de iktidara 
geldiği zaman bir af kanunu çıkarmış, o da af 
kanununa *nebde olarak 14 Mayıs .1960 tarihini 
almış ve kanunların gerekçelerinde de şöyle 
ibuyurmuşlar : 

«Milletler hayatında derin tahavvüller husu
le getiren ve şahısların dünya, görüşlerini ve kıy
met hükümlerini köklü bir şekilde değiştiren hâ
diselerden sonra vatandaşların huzur ve sükûn 
içinde yaşayabilmelerini temin eylemek ve kclay-
1 aştırmak maksadıyle müracaat edilen içtimaî ted
birlerden birini de af teşkil eder.» demişler ve 
14 Mayıa 1950 tarihini de affın başlangıç tari
hi vanmıslar. 
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Burada bir i^titrad yapmak istiyorum. Bir ( 
demokratik seçim ile partilerden (birinin diğeri I 
yerine iktidara geçmesi milletler hayatında de
rin tah'avvüller 'husule getiren sosyal, siyasal hâ
dise olur. Öyle ad ve ittüba edilir ve o tarihte I 
çıkarılan, dediğim gibi bir nevi cülus ikramiyesi 
gilbi çıkarılan afta bugün herkesin şiddet ve hid
detle üzerinde durup, bütün bir memleketi bü
yük (bir tehlike ile karşı karşıya imiş gibi göster
me çabaları içinde 'bulunan •bugünkü insanları
mızın daha 1950'de, Demokrat Partinin iktidara 
gelmesi dolayısıyle çıkardığı afta 141 ve 142 nci 
maddeleri de 'affettiğini unutur görünmelerini 
affetmek her halde kolay olmayacaktır. 

Dahası var. Şimdi, Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümüne rastgetirilmediğinden şekvacı olanlar ve 
bizi Cumhuriyet sevmezlikle itham edenlerin yan
daşlık ettiği, aynı istikamette hareket ettiği ve 
şimdi büyük bir zafer kazanma hevesi ve heyeca
nı içinde çırpman Adalet Partisinin verdiği Af 
Kanunu tasarısında da, onların da galiba Cumhu
riyet severliği biraz az olduğu için affın başlan
gıç tarihi 11 . 9 . 1973 olarak gösterilmiş. Nere
den bakarsanız bakın hiçbir af maatteessüf bu 
ülkede 50 yıldan beri yaşayanların Cumhuriyeti 
sevgisizliği yüzünden 29 Ekimlere rast getirile
memiş. Böyle bir mâl şans, böyle bir kötü tesa
düfü gözler önüne serdiğimiz zaman akla şu ge
liyor: Af, lütuf diyorlar, atıfet diyorlar; biz bi
raz evvelki konuşmalarımızda 'da ifade ettiğimiz 
gibi toplumların hayatında ve iyileştirici siyasal, 
sosyal, zorunlu hareket diye telâkki ederiz. Bun
lar Cumhuriyetlerin yıldönümlerinde filhal ne
den çıkarılırlar? O ülkede öyle birtakım hitilâl-
ler vardır. Büyük ihtilâller vardır. Cumhuriyet 
ihtilâli gübi ihtilâller vardır. İşte o ihtilâllerin 
unutulmamasını sağlamak için o zaman aflar çı
karılır ve öyle büyük ihtilâle karışmış milletin 
çocuklarına o ihtilâli 'hatırlatmak için atıfetlerde 
bulunulur, lütuflarda bulunulur. Biz de öyle yap
tık: Verdiğimiz teklifte; «Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümü nedeniyle af istiyoruz.» dedik ve bili
yoruz ki; Devletimiz bütün kurumlarıyle bir yıl I 
müddetle Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kut-
İanıayı ve onu bir yıla yaymayı 'gerekli gördü 
ve bunun için hazırlıklar yaptı ve birçok masraf
lar İhtiyar etti. Şimdi biz, 7 . 2. 1974 tarihini 
gerçekten bir dönemin başlangıcı telâkki ettiği
miz için affı da oraya'getirdiğimizi söylersek; ne I 

( Demokrat Partinin 1950 de çıkardığı affın da
yandığı gerekçedeki gerekten uzaklaşmış oluruz, 
ne Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünden uzaklaş
mış oluruz. Çünkü bir yıla süren... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

F1KEET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bana 
beş dakika müsaade etseniz. 

BAŞKAN — Mümkün mertebe kısa kesin 
efendim. 

FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Ne de 
ondan uzaklaşmış oluyoruz. Aksine bu çok mesut, 
büyük hâdisenin şanından, şerefinden, lezzetin
den, hazzmdan daha çok kişiyi yararlandırma
nın çabası içindeyiz. 1973 senesinin 29 Ekimine 
kadar suç işlemişlerle iktifa edersek 7 . 2 . 1973 
tarihine kadar geçen zamanlardakilerin bundan 
istifade etmemesi gilbi gerçekten bir kıskançlık 
içine düşmemeyi düşünmüşüzdür. «Yeni dönem» 

I dediğimiz zaman 'gerçekten inanarak söylüyoruz; 
Türkiye'de Cumhuriyet kadar önemli olmasa bile 
ona yakın önemde olan başka bir hâdise vardır : 
Demokrasi. Demokrasi, egemenliğin kayıtsız şart
sız millette olduğu ilkesinin işlerliği bu ülkenin 
en az Cumhuriyet kadar üzerinde titremesi ge
reken önemli bir siyasal varlığıdır. İşte 7 Ekim 
1974 tarihinde demokratik Cumhuriyetimizin tek
rar demokratik kurallar içinde işlemeye başladı
ğı ve arızasız işlemesi için bir iyi 'gün, bir mutlu 
gün olduğa için de bunu her af kanununda gö
rüldüğü gibi add ve ittiba edildiği gibi başlan
gıç tarihi yapmışızdır. Yaptığımızı söylüyoruz ve 
daha çok insanı mesut ve bahtiyar etmenin, Cum
huriyetten istifade ettirmenin gayreti içinde oldu
ğunu söylüyoruz; ama 7.2.1974 tarihi bu ülkede tek
rar demokrasinin normal kurallar içinde işlemesi
ne her türlü zorluğa re birtakım düşman çevre
lerin kem gözlerinin ve kem 'sözlerinin üzerimize 
geleceğini bilerek bu tarihi, Türkiye'nin önemli 
sayacağını addederek, aftan daha çok yararlanan 
kişilerin daha çok istifade etmelerini sağlamak 
için koyduk. Bundan katiyen nadim değiliz. Bu
nu müdafaa ederken içimiz huzur içindedir ve bu
nun böyle kabul edilmesinde sanıyorum ki Türk 
demokrasisi için sayılamayacak kadar fayda var
dır. 

Bu itibarla, bizim bu tarihi kabul etmenizi 
rica eden takririmize iltifat etmenizi riea eder, 

I hepinize saygılar sunarım. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym 
Başkan, bana söz verecek misiniz? Söz hakkı var 
mı? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, söz istiyorsanız, 
söz hakkınız var; ama sıranız geçti. Yeniden isti
yorsanız yeniden sıraya girersiniz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) —İstiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Pekâlâ, 
Sayın Cebe, buyurunuz. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Saym Başkan; 
Kanunun 1 nci maddesi üzerindeki maruzatı

ma geçmeden evvel kanun teklifinin gerek Mec
lise verilişi sırasında, gerekse Cumhuriyet Sena-
tosundaki Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
çıkışı sırasındaki bir hatayı belirtmeyi uygun 
görüyorum. Maruzatıma bununla başlayacağım. 

Kanun teklifinin başlığında diyor ki; «Cum
huriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve ceza
ların affı hakkında kanun teklifi» malumları 
olduğu üzere suela ceza arasında büyük bir fark 
var, Suç bir fiildir. Ceza ise o fiile Devletin ka
nunları tarafından bir mukabele, bir muamele, 
bir işlemdir. Suçun affı mümkün değildir. Suç, 
Af Kanunu çıksa dahi varlığını muhafaza etmek 
zaruretindedir. Ancak ceza kalkabilir. Bizim ko
numuzda ise suçun kaldırılması diye bir mevzu 
yoktur. Fiil ortadan kaldırılmalıdır diye bir 
temenni, bir arzu yoktur. Binaenaleyh, bu ka
nunun başlığı hatalıdır. Bizim üzerinde 
durmak istediğimiz, durmakta olduğumuz; 
daha doğrusu af kanunularınm üzerinde 
durduğu husus cezalara müteallik kısımlar
dır. İster disiplin sahasında olur, ister ka-
zaî organlar tarafından yapılan muameleler ne
ticesinde verilen hüküm olur. Binaenaleyh, bu
nun tashihinde zaruret vardır. Kanısındayım; 
teammül böyledir diye bunun üzerinde hatalı bir 
şekilde devam etmeye de mahal yoktur. Bunu 
berveçhipeşin arz ediyorum, efendim, 

Birinci madde üzerinde duracağım husus şu 
mahiyette: Öteden beri idam cezalarının karşı
sında olan ve idam cezasının ceza mahiyetinde 
olamıyacağmı iddia eden bir arkadaşınız olarak 
önemle bu nokta üzerinde duruyorum ve idam
ların otuz seneye tahvil edilişini de memnuniyet
le karşılıyorum. Bu memnuniyetimin ileride in
şallah Türkiye'de de idam cezalarının ceza hüvi
yeti dışına çıkarılacağı ümidiyle bu noktadan 

tedvine yönelen arkadaşlara teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Yalnız, birinci maddenin yine fıkralarında 
beni tedirgin eden bir husus daha var; 146 nci 
maddenin birinci fıkrasının birinci bendinde ba
his mevzuu olan «idam cezasına hükmolunur», 
tabirinin burada bahis mevzu edildikten sonra 
otuz seneye tahvil edilmesini, bu arada da 146 
nci maddenin üçüncü fıkrasında ve diğer fıkrala
rında bahis mevzuu fiillere verilen cezaların af
fa tabı tutulmaması beni yine tedirgin ediyor. 
Çünkü esas faili affa tabi tutuyoruz; ama fer'i 
faili affın dışında tutuyoruz. Adalet, nasafet ve 
hukuka aykırı bir tutumun içine girmiyor mu
yuz acaba? Bu, diğer bazı maddelerle de hâkim 
durum arz ediyor. Bu bakımdan bu maddenin 
ıbu tarzda tadilini ben uygun karşılamıyorum. 

Diğer yönden, idam cezasıma mahkûm olmuş 
bir kimsenin cezası yine bu maddeye göre otuz 
seneye tahvil «diliyor. İdam ifnadır; artık, ha
yatla bir kimsenin irtibatını kesime gibi bir ope
rasyondur. Müebbet hapis lise insanı hayatta bı
rakan, işlediği fiile karşı devletin vermiş oldu
ğu bir eza, bir hürriyetten uzaklaştırma fonk
siyonudur. Müebbet ağır hapis ile idam cezası 
arasında beş senelik gibi kısa bir devrelik ölçü 
mü vardır ki, müebbet hapsi yirmi beşe, idam 
cezasını otuz sıeneye tahvil ediyoruz? 

Bu balkımdan Riyasete bir takrir verdini; 
hiç olmazsa müebbet hapse maruz bırakılan şah
sın cezasının yirmi sıeneye tahvilini talep edi
yorum. 

Benim maruzatını bu madde üzerinde bun
dan ibaret; saygılar sunarını efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Ezelden ebede kadar deriz, Cumhuriyet için. 

Tabiî, 50 nci yılını yaşadığımız için ezelî diye
meyiz; ama !dbede kadar yönelik olduğuna bir 
millet olarak inandığımıza göre şeikil olanak Af 
Kanununun mebdeinin '50 nci yıldönümü olarak 
kabul .edilmesi biraz gereksizdir. Yani, 29 Ekimli 
Af Kanununun mebdei olarak 'kabul etmemeyi 
Cumhuriyete karşıymış gibi göstermek gerçek
ten garip, Cumhuriyetin ebedîleşmesine de kar
şı gibi 'aynı garip mantıkla karşı çıfkılahdlir. Çı-
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kılamaz ya; ancak -ayın •garip 'mantığı benim
sersek ama, o mantıkla çıkılabllir. 

İkincisi : Gjeç-en yıl genellikle Adalet Parfii-
si île diğer partilerin müşterek Hüküm etinin sa
yın Adalet Bakanı ve anamuhalefet dcmiyeceğiz 
de gizli iktidarın lideri Sayın Süleyman Demi-
rel'in, Bülent Ecevit ve arkadaşlarının teklif 'et
tiği affa karşı, «İsterse çıkarırlar, çıkarabilir-
lerse çıkarsınlar» diye bir şantajda bulundu
lar. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Doğru konuş, 
şantaj ne demek? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Simdi 

bu "bir politik şantajdır bu, başka bir şey dene
mez. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat lütfen müsaade 
buyurun. Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Buyu
run Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen temiz dille konuşun, 
«i'ürûltü çıkmasın ; bir an evvel bitirmeyi arzu 
ediyor bütün arkadaşlar bu Kanunu. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Peki. 
Sayın Başkanım, arz .ediyorum. Şimdi, ikti

darda olan bir kimse geçen gün bunu konuştum, 
tepinme oldu bir iki kişiden, konuşturulmadım. 
Bakın.. 

'MEHMET VARIŞLI (Konya) — Burası 
malı aile kahvesi değil, Türkiye Cumhuriyetinin 
Senatosudur, saygılı ok 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat; 
ben. Tüzüğü tatbik etmek zorunda kalacağım, 

Devamla) — Peki. 
ısîır'ıam •ediyorum. 

MEHMET FEYYAT 
peki Başkanım. 

(A. P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et-

'i neyiniz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) —- Sayın Baş

kan, müdahale etmesinler. 
(A. P. sıralarından «Sus be sen de» sesleri). 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Devam 

'ettiğiniz müdMetçe ben de giderim üzerinize. 
Başa çıkamazsınız... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben müdahale 
ediyorum lütfen efendim, lütfen efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hepini
ze yeterim. Ancak başka bir şey vardır. 

MEHMET VARIŞLI.(.Konya)' — Senin gü
cün yetmez. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, lütfen efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Senin 

1; ab ana da... 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Babamı 

karıştırıyor, terbiyesiz adanı. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede

rim oturun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivasj — Otur yeri

ne. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bu kürsüden bu 
kadar konuşulması mümkün olmayan mfazı sar-
tetmenize çok üzülüyor arkadaşlar, Tüzüğü tat
bik edeıim, bu celse konuşmaktan men 'edenim 
sizi. Onun irin doğru konuşacaksanız lütfen doğ
ru konuşun. Başkasına çatmak hakkınız yok. 
Teknik bir maddedir, teknik ölçüler içerisinde 
konuşun rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Devam 
ediyorum, 'efendim. 

HAS KAN — Lütfen 'efendilim, devam edin. 
'kütten müdahale etmeyiniz efendini. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bir Hü

kümet Başkam, bilhassa Hükümeti etkileyecek, 
-aynı konuyu alabilecek bir sayın üye kalkıp da, 
:d>en aımak 29 Ekimde affı çıkaracağım,» yani 
dokuz ay sonra affı çıkaracağım, demesi ne de
mektir? Dukuz aya kadar suça prim veriyorum 
d.-mektir bu. Fakat, bir muhalefet partisi güç
süzdür, oy sayısı yetmez, 226 yi bulmaz kendi 
hcsa-plarıyk', bu itibarla, iktidara ^elersem affı 
çd-;ar.ırım (l{-v ve teklif te yapar, ama o teklife 
karşı zamanın iktidarının, red ediyorum, affa 
taraftar değilim, zamanı da belli değildir, veya
hut ta affı kabul eder, iltihak eder, değiştıirlr 
kendi düşüncesine göre affı çıkarır. Ben af çı
karmıyorum, ama altı ay sonra af çıkaracağım. 
Yani, alrı ay sonra şuna buna suç işleyin, de
mekten başka bir şey değildir. 

Bu itibarla Sayın Süleyman Demirel'in, 
k ı " 1 m dinimde af çıkaracağım» demesi, 

v > tı ıı->ızme prim vermek d emektir, bıı-
ı o 1 n ı abı yoktur; eğer birazcık mıantıfk-
t IO tv ı sek bunu böyle kabul'edeceğiz. Çim

il d i ^ >]<uz ay, altı ay sonra af çıka-
ı ^ v> :. Dediği takdirde çıkarır. Oı-

— 340 — 
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karırsa, mesele bitımiştıir. Çıkarmazsa, yapama
yacağı birşeyi yapacağını demesi doğru olmaz. 

Şimdi, biraz evvel 'komişan sayın 'arkadaşı
mıza gerçekten minnet ta in m, güzel bir öneride 
bulundular, o (hicriyi biraz sonra hatırlataca
ğım kendilerine ve vicdanlarına hitap edeceğim. 
l>en aynen Sayın Cebe 'arkadaşınıza işüh'ak edi
yorum ; bayatı yok 'edilen bir kimse 'anarşisttir, 
hayatı yok 'edilecek şekilde idama mahkûm edil
miştir-; bunu oO deneye tahvil ediyoruz. Ama, 
hasbelkader buna tabi. olmuş, feran metha kirde 
4 - 5 seneye mahkûm olmuş, iki seneye mahkûm 
olanı kabul etııııiyoruz. Bunu 5 ııei maddede ko
nuşacağım. Bu garip mantıksızlığın tipik örne
ğini Sayın (..Vbe gösterdiği için yani Cebe açık
ladığı için kendi fikirlerine 'aynen iştirak edi
yorum ve 5 ııei maddede bu konu üzerinde ko
nuşacağım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Doğan 1 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ben de söz istiyo

rum!.. 
BAŞKAN —• Peki. 
Sayın Doğan, buyurunuz. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bazı suçlara verilen cezaların affı ile ilgili 

mevzuu konuşmak üzere, daha doğrusu 1 nci 
madde üzerinde gördüğüm bazı eksiklikleri arz 
etmek üzere yüce huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Bu 1 nci maddede bendenizin gözüme ilişen 
gerek Büyük Millet Meclisimizde ve gerekse. 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuzca hazırlanan 
her iki metinde dikkatimi çeken bir husus şu
dur : Kasten adam öldüren kimselerin bu aftan 
yararlanması meselesi. 

Yüksek müsamahalarınıza sığınarak önce bir 
hususu arz etmek isterim. Sayın konuşmacılar 
çok değerli fikirler beyan ettiler; affın büyük
lüğünü en güzel bir şekilde izaha çalıştılar. Di
ğer taraftan, bu af mevzuu toplum yararına mı
dır, yoksa bir atıfet midir mevzuu üzerinde de 
duruldu. Önce naçiz kanaatimi yüce Senatoya 
arz etmek isterim. 

Gerçekten af büyüklüktür. Bir insan veya 
bir devlet, suç işleyen kimsenin suçunu bağışla
dığı takdirde onu bir bakıma cemiyete kazanma 
durumu vardır. Onu cemiyet için zararlı olan 
davranışlardan kurtarma, beriye alma,, iyi insan-
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iar safına katına vardır. Bazı arkadaşlar burada 
Kuran-ı Kerimden ayetlere ait mealleri de ver
diler, hatta Hadis meali söyleyenler de oldu. 
S!ziernı 'bir arkadaşınız olarak bir hususu ifa
de etmek isterim; 

Meseleyi manevî yönden ele aldığımız takdir
de, hele mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz 
yüce İsı!ânı Dininin inananlara telkin 'ettiği şu 
öğüte kulak verirsek mesele gerçekten çok önem
lidir. İslâm Dini mensuplarına şunu anlatır. 
İslâmiyet, kayıtsız şartsız Allah'ın buyrukları
na saygı, yaratılmışlara da Allah'ın talimatı öl
çüsünde şevkatli, merhametli davranmaktır. 

Demek oluyor ki, affetmekle insan hakika
ten büyük bir hizmeti büyük bir iyiliği, fazileti 
icra etmiş, göstermiş oluyor. Ancak burada me
sele şudur; bir taraftan cemiyetin faydası, ya
rarı elbette hedef alınacaktır, affetmek büyük
lüktür; ama bu büyüklüğün muhakkak bir ga
yesi vardır. Biz bir taraftan şunu düşünüyoruz;; 
cemiyetimizdeki kırgınlıkları, dargınlıkları, hat
ta şu veya bu şekilde tecziye edilmiş kimseler 
varsa onların bu cezalarını affetmek suretiyle 
cemiyete kazandırmak, cemiyeti bir bütün hali
ne getirmek meselesi yardır. Fakat meseleyi şu 
iki yönden ele almakta fayda vardır; 

Bunlardan birincisi, cemiyetin ibu faydasını 
t ağlamak. Ama, bu faydayı sağlarken ferdi 
mağdur etmemek de söz konusudur. Biz kasten 
adanı öldüren kimselerin suçlarını bağışlarken, 
suçlarının cezalarını affederken bu suçun mağ
duru olan kimselerin hakları üzerinde bana öyle 
iidiyor ki, yeteri kadar bir tedbiri almamış gibi 

görünüyoruz. Meselâ, kasten adam Öldüren bir 
ihsanı niye cemiyet, kanunlar cezalandırıyor'? 
İnsanoğlu var odalıdan beri2 hatta siyasî ve içti
maî hayat yaşayalıdan beri durum böyledir. Bir 
kuça muhakkak ceza tertip edilmiştir. Ama, fert 
zayıftır, onun hakkını koruyacak olan, onur; 
içinde yaşadığı cemiyeti, devletidir. 

Şu halde devlet, bir taraftan ferdi koruya
cak, diğer taraftan cemiyetin menfaatlerini ko
ruyacaktır. Şimdi biz suçlu bir insanı, yani kas
ten adam öldüren bir insanı bağışlarken onu bir 
bakıııııa kurtarma gibi, cemiyete kazandırma gi
bi bir durumun icrasına geçmiş oluyoruz. Ama 
bu ferdin mağdur ettiği ailelere gelince, bunun 
durumu nedir? Ailesi dul kalmışsa, çocukları 
yetim kalmışsa, kimsesiz kalmışsa acaba biz bu-
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im affederken senin yetim kalan çocuklarını, 
maktule diyebilir miyizıki, yetim kalan çocukla
rım, dul kattan aileni, bikes kalan babanın huku
kunu da gözetiyoruz veya »onların da rızasını al
mak gibi bir iş icra ettik. Teknik bakımdan 
mümkün veya gayrı mümkün onun üzerinde 
durmayacağım. Çünkü mesele şöyledir sayın se
natörler. 

Bir insan öldürüldüğü zaman, kasten öldü
rüldüğü zaman^ öldürülen şahsın yakınları, ge
rek evlâtları, gerek ailesi haliylle öldüren şahsn 
karşı bir kin besleyecektir. Halbuki kanun ne 
yapıyor? Onu tutuyor, cezalandırıyor, ferdia 
hakkını bu cezayı vermekle ondan almış oluyor. 
Ama; devlet bu suça verilen cezayı, affettim de
diği takdirde iki müşkül ile 'karşı karşıya kalı
yoruz. 

1 — Katil, kasten katil oilan şahıs çıktığı za
man bir hayat emniyeti içerisinde olması söz ko
nusu değildir. Şu bakımdan: Çünkü, onun ya
ka la r ı er veya geç intikam alma hissini besle
yecektir. Bu takdirde cemiyette üzüntü ile kar-
ş-J anacak hadiselerin doğması her zaman Ibekle-
ı\ a en imkânlar dahilinde olacaktır, öyle ise, af
fetmek büyüklük olduğuna göre; biz elde ol
mayan tedbirsizlik veya benzeri sebeblerle bir 
öMiıne sebebiyet veren cezaları Devlet affede
bilir; kahilse mağdurlarına, yani böyle bir du
rumda, böyle bir cürümün hataen, kazaen işle
nen cürümlerin mağdurlarına tazminat verilme
si de çok faydalıdır. Bununla birlikte Devlet 
bunu affetmekle büyüklük gösteriyor, birçok ya
raları sarıyor. Çünkü, tedbirsizlik neticesi bu 
iş olmuştur; kasta makran bir fiil icrası, bir su
çun icrası söz konusu değildir. Ama, kasten ka
til olursa, tasarlanarak işlenen bir cürüm oldu
ğu içindir ki, bu durum karşısında mağdurların 
rızasını alması ve böylece atide gelecek daha 
acıklı durumları önlemesi Devlete düşen bir va
zifedir. Eğer mağdurların, katili, kanunun ver
diği cezayı affetme gibi bir şeyi gö&termiyorlar-
sa, Devlet toplum yararına onları bu haktan 
mahrum etmeyeceği kanaatini taşımaktayım. 

Bu itibarla, kasten adanı öldüren kimselerin 
yani Türk Ceza Kanunun 448, 449 ve 450 nci 
maddeleri yer alan hükümlerin 1 nci maddeye 
derci ile bu affın şûmuiiü dışında bırakılması 
kanaatimi arz •etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, vaktiniz doldu 
lütfen bağlayın efendim. 

LÛTFl DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim, bağlıyorum. 

Daha üç hususta naçiz kanaatim var, yeri 
geldiğinde onları arz edeceğim. Hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Baş

kan, Yüce Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
azaları, muhterem kardeşlerim; 

Daha önce söz almış ve huzurunuzda ben de 
maruzatta bulunmak istemiştim. Ancak, tahdit 
edilmiş olmakla biz konuşma imkânını bulama
dık, bu sebeplede huzurunuzda maruzatta bu
lunamadım, ama memnunum ve gönülden katılı
yorum ki, şu mühim meselede hangi partiden 
olursa olsun kardeşlerimiz ariz amik bu mesele
leri dile getirdiler ve güçleri yettiği kadar inan
dıkları meselelerde hakikatleri ve memleketin 
menfaatine olan taraflarıyle ortaya koydular. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem senatör
ler, hakikaten mühim bir mevzuu görüşüyoruz; 
ama insan üzüntü duyuyor. Buraya gelmeden 
önce, şu nezih Meclisin, şu Yüce Senatonun ne 
güzel bir hava içerisinde çalıştığını tahay
yül ederdik. Gelirken de bütün bize insanlara, 
güvenenlere o yüce Meclislerde sizin hukuku
nuzu ve davalarınızı dile getireceğiz, savunaca
ğız derdik ve büyük hayallerle gelldik. 

Muhterem kardeşlerim, yani bir birliğin, bir 
derneğin veya bir cemiyetinden kongresinden ba-
zan farksız hale ve görünüşe düşüyoruz. Çok 
üzüntü duyuyorum, muhakkak ki bu üzüntümü 
bütün kardeşlerim paylaşıyorlar; bu yüce Sena
tonun haline, vakarına ve yüce şanına yakışma
yacak şekilde tezahürler, sözler, sataşmalar ve laf 
atmalar oldu. Muhakkak ki, hepimiz gönülden 
bu davaya hizmete kararlı insanlarız. Gönülden 
hepimiz bu davada hizmet etmek kasdıyle buraya 
geldik: Ne bir birimizi kırmak için, ne de bir söz 
yarışma katılmak için. Çok hazindir, iki muhte
rem üye, bu matbuatın ve dinleyicilerin de huzu-
zurunda münasip olmayan elfazla bir birlerini 
kırıyorlar. Gönlümüz ister ki.. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz!.. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Müsaade buyurun 

efendim. Gönlümüz isterki... 
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BAŞKAN — Sayın Oğuz, çok güzel konuşu
yorsunuz, lâkin 1 nci madde şümulü içersine gi
rin, rica ediyorum. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Gönlümüz ister ki, 
bütün meselelerimizi hiç bir kardeşimiz diğerini 
incitmeden bu dava içersinde görüşelim ve bir 
esasa bağlayalım. 

Aziz kardeşlerim, affın bir atıfet mi, yoksa 
bir hak mı olduğu meselesini arkadaşlarımız 
uzu uzun dile getirdiler. 20 yıllık hukuk tatbika
tından gelen bir kardeşiniz olarak ben de he
men şunu arz etmek isterim ki; ister bir atıfet 
şeklinde tavsif edilmiş olsun, isterse bir hak, 
yargıya verilmesi gereken bir hak şeklinde tav
sif edilmiş olsun hiç bir şeyi değiştirmez: Biz bu
rada memlekete bir iç barış getirmek için, bir 
kardeşlik havası getirmek için, bir birinin gırtla
ğına sarılan insanları bir kardeşlik havası içer
sinde şu memlekette 40 milyonu geçmiş kardeşle
rimizi müşterek bir gaye etrafında toplamak az
mi ile umumî affın etrafında toplanmış bulunu
yoruz. Hiç bir parti bunun dışında bir şey dü
şünmedi, her parti seçimden evvel umumî mahi
yette bir af getireceğini ve memlekette, bu affın 
hayırlı olacağını konuşmalarında, propagandala
rında ve sözlerinde ve hatta seçim bildirgelerin
de bunu yazdı söyledi ve ifade etti. 

Bugün bunun hangi kısımlarının yararlı, 
hangi kısımlarının zararlı olacağı mevzuunda 
münakaşalara girildi, bunlar da uzun uzun söy
lendi; ama muhterem kardeşlerim, şunda ittifak 
edelim ki, bunun gecikmesinde hakikaten yarar 
değil zarar olduğu anlaşıldı. Bu münakaşaların 
uzun sürmesinin veyahutta tarih değiştirmesinin 
zararları da kendiliğinden ortaya çıktı. 

Arkadaşlarımız adetler ve bilhassa Adliye 
Vekâletinden aldıkları malumatları da huzuru
nuza getirip arz ettiler. Dediler ki, 29 Ekim'e 
affın yetişmemesi, 1 ilâ 6 ay arasında ceza al
mış kimselerden 34 bini bulan mağdur insanın 
cezasını tamamlayıp çıkmasına müncer oldu. Ha
kikaten yürekler acısı. Eğer kardeşlerim, biz bu 
kısır çekişmeler içersinde, bu suçlamalar ve sö-
ğüşmeler içersinde devam edecek olursak, mu
hakkak ki, 15 - 20 bin insan daha suçunu ta
mamlayarak, cezasını çekerek buradan çıkmış 
olacak. 

Benim istirhamım şu; her şeyden evvel bu ge
cikmeyi mademki hem Hükümet kurulmasının 
gecikmesinin sebebiyle biz sebebiyet verdik, hem 
de ondan sonra bunun müzakerelerinin uzaması 
sebebiyle yine bu kusur ve kabahat bizimdir. 
Onun için bunu 7 . 2 . 1974 tarihi olarak tespit 
etmekte fayda olacağını muhterem heyetinize 
arz ederim. 

Kaldı ki, muhterem kardeşlerim, içeride bir 
kısmının affına taraftar olmadığımız kimselerin 
de hangi şartların mağduru olduğunu da bir 
parça düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunların 
içersinde inançlarının mağduru olan insanlar da 
vardır, onları hesaba katmanızı her şeyden ev
vel istirham edeceğim. Bunlar her şeyden evvel 
inandıkları ve inançlarını ifade ettikleri veya 
yaşadıkları için o günün tatbikatı muvacehesin
de evlerinden veya zikir meclislerinden apar to
par götürülüp içeri sokulan insanlardır ve hâlâ 
yüce Meclisin, yüce Senatonun himmetini bek
lerler ve mevzuda hâlâ bu af ne zaman çıkacak 
diye sorarlar. 

Muhterem kardeşlerim, bir hayrı geciktirmek 
bazan çok zararlı olur. Hani. derler ki, göle su 
gelinceye kadar kurbağanın gözü çatlar. Çatlar, 
ama bu çatlayan insanlardan dolayı da memleke
tin huzuru kaçar. Onun için lüzumsuz çekişme
lerden ve münakaşalardan ari olarak bir an evvel 
şu hayırlı hizmetin gerçekleşmesini ve bunda 
bütün Senatonun ittifak etmesini, nezih bir hava 
içersinde inşallah bir an evvel tamamlanmasını 
yüce heyetinizden istirham ederim. Hepinizi 
Allaha emanet ederim, yüce Senatoya hürmetle
rimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok, zaten 
bir kifayet takriri var.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Tuna. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım; 

Millet Meclisinden gelen metinde Af Kanunu
nun şümulü 7 Şubat 1974 olarak gösteriliyordu, 
Komisyonumuz bunu 29 Ekim 1973 tarihi olarak 
değiştirmiştir. Bu değişikliğin anagerekçelerini 
kısaca huzurunuzda ifade etmek istiyorum: 
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Muhterem arkadaş]»].', kanunun adı şu; «Cum
huriyetin 50 ııei yılı nedeniyle "bazı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun» demek oluyor ki, 
biz Af Kanununu 50 nei yılın idraki dolayısıyla 
çıkarmaktayız. 50 nei yıhıı idrak tarihi 
29 Ekim .1973'tür. Bir kere gerekçeye, madde 
değişikliğine anasebep olanlardan bir tanesi 
affın çıkarılmasının anascbebi olan 29 Ekim 
i aı ihine getirilmek istenmesidir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, çeşit]i îıatip'er-
deıı çeşitli beyanlar dinlemekteyiz. Biz şuna ka
iliyiz; Cumhuriyetimizi büyük Atatürk kurmuş
tur. Cumhuriyet tektir ve büyük Atatürk'ün, 
kurduğu Cumhuriyet 50 yıldan beri devam et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, jeopolitik durumumu
zu nazarı itibara aldığımız takdirde, şu Asya kı
tasında 50 yıldan beri Cumhuriyeti idame etti
ren tek cemiyet Türkiye Devletidir. Bu büyük 
bir hadisedir. Bu büyük hadisenin şerefi için 
bu kanun çıkarılmaktadır, af kanunu getiril
mektedir. 

Binaenaleyh, bugünkü hadiseleri -) ııeü Cum
huriyet olarak nitelendirmeleri, yahut kısmî bir 
koalisyon teşkilini, af tarihinin mebdei olarak 
alınmasını hiçbir suretle isabetli görmüyoruz. 

Koalisyon iki. partiden kurulmuştur. Buyur
dukları gibi, Türk Milletinin büyük bir ekseri
yeti bir fikir etrafında toplanmış, seçimlerde o 
fikir tahakkuk etmiş, o fikir kazanmış değildir. 
Partilerden bir tanesi r/c ->3 oy almıştır, bir ta
nesi cc 10 civarında almıştır. Cumhuriyetin 
50 nei yıl. dönümü gibi büyük bir bayram. 
Türk Milletinin topunun iştirak ettiği bayram
dır. Böyle tarihi bir gün varken, böyle tarihî 
bir gün. için af kanunu çıkarmak lâzınıgelirken, 
bunu bazı kısır düşüncelerle, aylar geçtikten 
sonra iki partinin kurmuş olduğu Koalisyon ta
rihini getirmesini Komisyon ekseriyeti isabetli 
görmemiştir, bir. 

Muhterem arkadaşlarını, asıl değişikliğin di
ğer bir anagerekçesi de şu : 

Affın çıkacağı tarih, affın çıkacağı husus 
beiü olduktan sonra bunu daha ileriye doğru 
atma, cemiyet içeriklinde bulunan, intikam al
mak isteyen kimselere prim verme olur. Eğer 
af çıkacaksa, kendi içerisinde beslediği kini. 
affın çıkacağı kanaatiyle tahakkuk ettirmek is
teyen zalimler olabilir ve af kanunlarının çık

masında, afini çıkacağının belli olacağı tarih, 
affın şümulünün son tarihidir. 

Affın çıkacağı belli olduktan, bu iş meydana 
geldikten sonra bazı kimseler intikam almak 
kaseliyle, kendi düşmanlarını haklayabilirler, 
onun aleyhinde suçlar işleyebilirler. Şu kolay
lığı önleyebilmek için, affın belli olduğu tarih
ten daha ileriye doğru götürmem ek hukukun 
an apren sip] erindendir. 

Bütün siyasî partiler, seçim sathı mailine gir
diğimiz zaman, cemiyette bu kabil suç işlemeye 
imkan vermek üzere her birisi beyannameler 
neşrettiler. Bu tarihten ilerisini affın içinde 
düşünmüyoruz dendi; fakat buna rağmen. Ada
let Hakanlığı kayıtlarından da anlıyoruz ki, af
fın tarihinin, affın belli olmasından sonra suç
ların arttığı bir vakıadır. 

Şimdi, affın belli olduğu tarihten daha ile
riye doğru, 7 Şubat tarihine doğru, bu affın 
kapsamını ilerlettiğimiz takdirde, hasımlarından 
intikam almak isteyen kimselere bir nevi prim 
verme mevkiine düşüyoruz. Bu itibarla da, 
Cumhuriyetin 50 nei yıldönümünü en mutedil en 
isabetli bir tarih olarak kabul etiik affın şümu
lünün 29 Ekim 197-'J olarak tespitini Komisyo
numuz uygun görmüştür. Değişikliğim anage-

Şimdi, baro arkadaşlarımın beyanlarına da 
cevap vermek istiyorum. Sayın Cebe arkadaşını, 
Kanunun başlığında bir hata vardır dedi
ler; «Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle bazı 
suç ve cezaların affı hakkında kanun denmiş
tir. halbuki ceza affedilmektedir, suç affedil
mekte değildir, bu itibarla başlıkta hata var
dır» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, birinci maddeyi tet
kik ettiğimiz zaman iki hususu görmekteyiz. Bir 
tanesi verilmiş olan cezaları, mahkemesi bitmiş, 
cezası verilmiş, cezasını çekmekte. Bunların ce
zaları bellidir, muayyendir. Cezalarının affı te
riminin ifade ettiği, mahkemesini bitiren ceza
sını alan kimselerin affına taalluk etmektedir, 
ismi o. 

İkincisi, bazı suçların affı hakkında. Suçları 
da affetmekteyiz. Alttaki fıkrayı okursak, ne 
diyoruz. Azamî haddi 12 yılı geçmeyen dava
lar için takibat yapılmaz, hükmünü getiriyo
ruz. Demek oluyor ki, hem cezaları affediyo
ruz, hem de takibat yapılmasını önlemek için 
suçları bu kayıtlar içerisinde affetmekteyiz. 
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Binaenaleyh, başlıkta hata yoktur; ceza, ve
rilmiş olan, karara bağlanmış olanlara taalluk 
etmekte, suçlarda takibat başlamış, henüz mah
kemeye intikal ietmiş veya etmemiş, karana bağ
lanmamış olan fiiller için kullanılmış terimdir 
ve isalbetlidir. 

ıSaym Feyyat, «Adalet Partisi demiş ki, allı 
ay sonra af çıkaracağım.» Bunu derken bir de
lil göstermek lâzım. Altı ay sonra af çıkaraca
ğım diye, yalnız Adalet Partisi değil, hiç bir 
siyasî parti... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kırk de
fa çıktı liderinizin beyanında, ne inkâr ediyor
dunuz. 

DAŞIvAN — Sayın Feyyat istirham ederim,, 
'Komisyon adına konuşuyor; siyasî konuşma 
yapmıyor. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NÜSRET TUNA (Devam
la) — Hiç bir siyasî parti, daha evvel arz etti
ğim büyük mahsurlar dolayısıyle, ben falan ta
rihte... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Komis
yon adına konuşsun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendin^ müdaha
le hakkınız yok. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) —' 
Falan tarihte al' çıkarıjorum, at' çıkaracağım 
diye bir rey anda bulunmamıştır; aksine, bütün 
partiler grup kararları alarak, çeşitli beyanla
rıyla- affın çıkarılacağı tarihi gerilerde tutma
ya ve intikam almak isteyen zalimlerin hareke
time mani olmaya gayret sarf .etmişlerdir. Böyle 
bir şey yoktur. 

Sayın Doğan, kasden adam öldürmenin af 
•kanunu dışında 'bırakılmasını veya şahsî hak 
sahiplerinin korunmasını, bunların aftan istisna 
edilmesini buyurdular. Bunun aftan istisna 
maddesi 5 nci miaddedir. O zaman bunun cevap
landırılması mümkün olacaktır. 

Sayın Oğuz, affın •geciktirdim emesini rica 
ettiler. Bütün canı yürekten iştirak ediyoruz. 
'Cumhuriyet Senatosu, kendisine bu vesikanın 
igelmesinden itibaren bir hafta içerisinde Ko
misyonda mesaisini bitirmiş, raporunu hazırla
mış, Cumhuriyet Senatosuna sunmuş ve Cumhu
riyet Senatosu görülüyor ki, geceli gündüzlü 
imıesai sarf etmek suretiyle ini af kanununu bi
ran evvel çıkarma çabası içindedir, 

Muhterem arkadaşlarım, birinci madde Ko
misyonun getirdiği şekliyle kabulünüze maz-
har olmaya lâyık olduğu kanaatindeyiz. Takdir
lerinize, tasviplerinize arz ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kifayet önergesi var takdim 

ediyorum. 
ÖMER LÜTFİ HOCAOOLU (Trabzon) - • 

Efendim, aydınlanmak için Komisyona bir sual 
s o r inak ist iy o raim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hocaoğlu. 
ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) - -

'Sayın Komisyon sözcüsü, suçları da affediyo
ruz diye işaret 'buyurdular. Bendeniz, bu husus
ta yine tam bir aydınlığa kavuşamadım. Çünkü, 
şim.diye kadar bildiğime göre ve bildiğinize gö
re tekevvün etmemiş fiiller suç sayılamaz. Bun
lar ancak, suçlu değil, zanlıdır. Binaenaleyh, 
mahkemede karara bağlanmamış bir husus, ka
rara bağlanmadığına göre; yani tekevvün et
mediğine göre, nasıl o kişilere biz suçlu diyo
ruz -ve işlenen fiillere suç diyoruz. Bu birincisi. 

İkincisi : Kanunlarımıza göre hırsızlık yap
mak suçtur, adam yaralamak suçtur. Sürüyle 
suç sayabiliriz. İnsan yaralayan, adanı yarala
yan kişi suç işlediği için suçlu olur ve bu işle
diği suça karşılık ceza alır. İşte, affedilen hu
sus aklığı cezadır. Yoksa, adam yaralamanın 
suçlu durum yaratacağını Sayın Komisyon or
tadan kaldırmak istiyor. Yani, bundan sonra, 
hırsızlık yapmak suç olmayacak mıdır adanı 
yaralamak suç olmayacak mıdır. Bu konularda 
bilgi istiyorum. 

BAŞKAX — Peki efendim peki. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir soru da 

ben sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizde mi soracaksınız. Bir da

kika hu cevaplansın, ondan sonra efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

»SÖZCÜSÜ AHMET NÜSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben her 
halde «rayı tafsil etmedim. Şimdi müsaade bu
yurursanız biraz tafsil edeyim. 

BAŞKAN — Yalnız çok detaya inmeden kı
sa kısa cevap verin lütfen, 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi, bir suç işlendi. Diyelim ki, Ali, 
Veli'ye bir tokat attı, suç işlendi. Bunun ma.h-

345 -^ 



C. Sanatoau B : 50 26 . 4 . 1974 0 : 2 

v 

kemesi görüldü, mahkeme bir ay müddette hap
sine karar verdi. Temyize gitti, tasdik edildi, 
geldi. (Bir -bu var. Ne yapıyoruz burda, cezayı 
affediyoruz. Bir ay ceza almıştır, cezayı affe-
'diyonız. 

Şimdi ikinci bir hal var. Tuttu, meselâ af
fın 29 Ekim değil de, 28 Ekim günü bir şahıs 
yine birisime bir tokat attı, mahkeme başladı, 
tebligat yapılanılıyor, maznun gelmiyor, şahit 
gelmiyor, dava cereyan edip duruyor. 

Burada ceza var mı, cezayı affedebilir mi
yiz1? Çünkü, daha mahkeme var. Burada suçlu
yu ^affediyoruz diye «suçlu» terimini kullan-
uıiiyoruz, suçu affediyoruz. Ne diyoruz: «azamî 
haddi 12 yıla kadar olan suçlardan dolayı taki
bat yapılmaz.» Diğer getirmiş olduğumuz 2 nci 
maddede de failleri affediyoruz; yani birinde 
fiilî affediyoruz, diğerinde faili affediyoruz. 
Yani, karara bağlanmamış bir suç var, azamî 
haddi 12 yılı geçmiyor, bu şekilde bir af çık
tıktan sonra, onun davasını yürütmekte, mah
kemesini ilerletmekte, şahidini dinletmekte fay
da yok. Bu kabil suçların affını da «suçların 
affı» hakkındaki ibu terimle ifade ediyoruz ve 
ıbu zamana kadar çıkan bütün af kanunlarında 
«suçların ve cezaların affı» kelimeleri vardır. 

Bilmem tatmin edebildim mi? 
BAŞKAN — Buyanın Sayın Cebe. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 

bu hususta 'bendeniz tatmin olmuş değilim. 
BAŞKAN — O ayrı mesele, sorunuzu sorun 

lütfen. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sorumu sora

cağım. 
Terimler üzerinde münakaşa ayrı bir konu 

olarak ortaya çakabilir. Hatalar zaten esasın
da terimlerden ileri geliyor. 

Benim üzerinde durmak istediğim ve maru
zatım sırasında da kürsüde ifade eylediğim bir 
husus var. O hususa sayın sözcü temas buyur
ma di la r. 

Ben sualimi şu şekilde kendilerine vazedi
yorum : Acaba 14i ve 146 neı maddelerin birim
ci fıkralarının affın sınırları içinde mütalâa 
edilmesi, diğer fıkralarının ise affın sınırlarının 
dışında tutulması bir siyasî tercih meselesi ola
rak mı ortaya konmuştur, yoksa hukukî muta
lara bağlı kalarak mı ortaya konmuştur? Bu
nun izahını kendilerinden istirham ediyorum. 

I BAŞKAN — Buyuran, Sayın Tuna, Kısaca 
rica edeyim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NÜSRET TUNA (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; af kanunların-
da (konugmalaırdan da anlaşıldı) cemiyetlerin 

I insanların hayatına kıyma hakkı var mı, yok 
mu müzakere edildi. Bazı cezalar vardır ki, ce
miyet artık onu çok ağır görmektedir. 50 nci Yı-

j bn idraki gibi büyük Ibir hâdiseyle karşılaştığı
mız zaman hayatı bağışlama bir millî atıfettir, 
hayatı bağışlama atıfetini kullanmak mümkün
dür. Hayatını bağışlayalım; ama diğerleri için 
hayat- (bağışlama gibi bir hal yok. Alacağı ceza 
5 - 8 senedir. «Bunu çeksin demek mümkün
dür. Bu bir siyasî tercihtir. Hakikaten bu me
seleyi nazarî olarak mütalâa ettiğimiz takdir
de, en ağır suçu işleyen, idama mahkûm olan 

I aftan kısmen faydalanıyor; fakat daha hafif 
suçu işleyen, meselâ 141 ve 142 nci maddeler 
kapsaimma girem suçlardan mahkûm olan hiç 
faydalanmıyor. Bunda bir adaletsizlik var gibi 
mütalâa etmek alda gelebilirse de, bunun kar
şısında şunu demek mümkündür: Birisinde ha
yata kıyma vardır. 

«Büyük bir bayram idrak ediyoruz, hayat -
I lan bağışlayalım, üzerine varmayalım» demek 

mümkündür. Bu Af Kanununda hayat bağışlam-
I ması tercih edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyuran. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Geçen 
I seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi Ge

nel Başkamı Sayın Bülent Eeevit ve arkadaşla
rının teklif ettiği Af Kanunu teklifi Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulduktan sonra 
Adalet Partisi Genel Başkanının ve hattâ 'za
manın Adalet Bakanının, kanun tasatrısı hazır
landığı hususundaki beyanı da suçlan tahrik 
niteliğinde olduğu gözönünde bulundurularak 
ve Hüküm öt in kurulmasının da geciktirilmesi. 
seçimlerin de tanı Cumhuriyetin 50 nci Yıldö-

I nümüne isabet etmesi gözönünde bulundurula-
I rak ve cezaevlerinde bulunan vatandaşlarda da 

•bir ümit peyda edilmiş olması ve hattâ Süley
man Demirci'm beyanlarında iktidara gelirsek... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

I BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Allah aş-
| kına, «Süleyman Demirci burada» diye dalka-
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vıi'khık mm 'ede eksiniz ? (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Eeyyat 
rica ederim, fazla ileri gidiyorsunuz. Rica edi
yorum. 

MEHMET FEYYAT (Istambul) — Ben sua
limi soruyorum, sükûnetle dinlesinler. 

BAŞKAN — Böyle sual olımaz efendim. Sua
linizi küsaca bağlayım. 

MEHMET FEYYAT (İstanibıü) — Efen
dim, Allaih -hulus çakanlardan Denıirel'i 'kurtar
sın. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Terbiyeli ko
nuş. 

BAŞKAN — Efendim, size sual için söz ver
miyorum. 

Buyurum, Sayın Öztürk. 
Sayın Feyyat, siz ibuyurun oturum, rica edi

yorum,. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efen

dim, bırakmıyor oradan. 
BAŞKAN — Sükûneti bozuyorsunuz, sözü

nüzü kesiyorum, sîze söz 'hakkı vermiyorum. 
MEHMET FEYYAT (istanibıü) — Siz ora

nın Başkanı mısınız, Senatonun Başkanı mısı
nız? 

BAŞKAN — 63 ncü maddeye g*öre size &öz 
hakkı venmiyorufm. 

•MEHMET FEYYAT (İstammul) — Sayın 
Başkan, başa çıkamazsınız. Odanızda söylediği
niz lâfı iade ederini. 

BAŞKAN — Lütfen. 
Sayın Özıtürk, (buyurun efendim. 
•MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkam... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, oturun si

ze söz vermiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz Ana
yasa Mahkemesine hakaret eden bir Başkansı
nız, sizi ciddiye alamam. (-Gürültüler.) 

BAŞKAN — Siz sarhoş musunuz, Allah aş
kına ? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İade edi
yorum. 

BAŞKAN —- Sayın Feyyat, Sayın Feyyat.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Anayasa Mahkemesine hakaret ettiniz, 
sizi taz'ii ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, o başka mevzu. 
Burada ciddî olmaya mecbursunuz. Onun için 
sizi... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Söz hak
kımı verin. Ben ciddiyim. Gayri ciddî sizsiniz, 
partizansınız, Genel Başkanınıza hulus çakıyor
sunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Terbiyeli ko
nuş. 

BAŞKAN — Oturun bakayım, oturun. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın sözcünün Sayın Cebe'ye verdiği iza
hat beni de tatmin etmedi, bir. 

İkincisi şudur: Sayın sözcü «7 Şubat 1974 
tarihi alınırsa, daha çok suçların işlenmesine 
imkân verilir ve teşvik edilir.» dediler. Ben bu
nu anlayamadım; yani 29 Ekim 1973 olursa suç
lar daha az işlenecek, 7 Şubat 1974 olursa bu 
arada daha çok suça teşvik edilecek gibi bir 
husus ortaya çıktı. Oysa ki, dışarıdaki vatan
daş bir yasa çıkmadan, yasa hükümleri meri
yete girmeden kalkarda havadan suç işler mi, 
Sayın Başkan? Bu husus açıklansın. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, sadece soru telâk
ki ettiğiniz kısmına kısaca cevap verin, buyu
run. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi, efendim Af Kanunu falan zaman
da çıkacak diye ileriye doğru bir tarih göster
me, zulüm yapmak isteyen, intikam almak is
teyen kimseleri tahrik eder, suçu çoğaltır, suç 
işleyenleri artırır. Ondan dolayı yasama meclis
leri büyük bir dikkatle Af Kanununun belli 
olduğu tarihten sonrasına kaydırmaz. Bu, hu
kukun umumî prensibidir. Bu mevzular daha 
evvelki Bakanlar tarafından dermeyan edildiği 
zaman her siyasî partinin sözcüsü çıktılar... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, lütfen cevabı ve
rin, izaha geçmeyin efendim, müzakereler uzu
yor, sonra, yetiştiremeyeceğiz. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Bu itibarla, affın çıkacağı tarihte belli 
olduktan sonra tarihi ileriye doğru uzatmak, za
limleri suç işlemeye teşvik eder. Hukuk buna 
imkân vermemek ister. Bir teknik mevzu olarak 
görüşüyoruz; ileriye doğru gitmez. 
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BAŞKAN — Tamam efendim. 
Takriri okutuyorum. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, benim sualim ne oldu? 
BAŞKAN —• Sizin sözünüzü kestim efendim, 

fiizo söz hakkı yermedim. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Nasıl 

vermiyorsunuz. Orman Kanunu mu cari? 
BAŞKAN —- Takriri buyurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuz al 

BAŞKAN —• Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler var, sı
ra siyi o takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
353 S. Sayılı kanun teklifinin başlığının aşa

ğıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Turgut Cebe 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı ce
zaların affı hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. 

TURGUT CEBE (Ankara) — İzah için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, konuşmanızda tak
ririnizi izah ettiniz, şimdi bir şey mi söyleye
ceksiniz? 

TURGUT CEBE (Ankara) — Mütemmim 
izahatta bulunmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi izah ettiniz ve 
ondan sonra verdiniz, rica ediyorum. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Tatmin edici 
mahiyette anlaşılmış ise.. 

BAŞKAN — Anlaşıldı tabiî, müzakeresi oldu. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Anlaşıldı ka
naatimi a değilim efendim, 

BAŞKAN —• Efendim, üç defa soru da sor
dunuz üzerinde, istirham ediyorum. 
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TURGUT CEBE (Ankara)' — Sayın Başkan, 
Komisyon sözcüsünün suç mefhumu üzerinde
ki ifadeleri tamamen etomoiojiye aykırıdır. 

»BAŞKAN — Efendim, Yüksek Heyet dinle
di, sizi de dinledi, onları da dinledi. Reylerini 
kullanacaklar. Hükümet ve Komisyon bu öner
geye katılıyor mu efendim?.. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Hükümet olarak katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ko
misyon da" katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN •—- Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumlıuriyet Senatosu Bnşkanlığma 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin 50 nci yılı 

nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifinin : 

1) Affın kapsamına girecek suçlarla ilgili 
tarihi belirleyen 1 nci maddesinde zikredilmek
te olan 29'. 10 . 1973 tarihinin, 7 . 2 .1974 olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Kccai Kocaman 

•İstanbul 
Fevzi Hakkı Esainğlu 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Kocaman, 
buyurun efendim. Önergenizi izah edeceksiniz. 
Süre 10 dakika ile kısıtlıdır. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Önergemizde kasdettiğimiz konu; esas iti
bariyle madde hakkında yapılmış olan görüş
meler sırasında tartışılmıştır. Tartışmalar sıra
sında önergemizin öngördüğü konuyu teyit eden 
görüşlere aynen katılmakla, birlikte, o görüşle
re ilâve edecek bir - iki noktayı da sunacak ve 
sözlerime son vereceğim. 

Cunı'huriyct devrinde emsal diye niteleyebile
ceğimiz çıkmış genel af kanunlarından «10 nen. 
yıl affı» diye. adlandırılan 2330'sayılı Kanunun 
kabul tarihi 26 . 10 , 193'3'dür, Kapsam tarihi. 
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(kapşaiıı: tarihini amaçladığımı . izaha lüzum 
yok; yani hangi tarihe' kadar işlenmiş olan suç
lara uygulanacağını belirleyen tarih) 28 . 7 .1933' 
dür. Kabul tarihi ile kapsam tarihi arasında 
geriye doğru 3 aydan az bir süre vardır. 

1950 al'î'ı diye anılan 5677 sayılı Kanunun 
kabul taıihi I4.7J1<>50, kapsam tarihi .15.5.1950' 
dh-. İki tarih arasında geriye doğru iki aylık 
bir süre aralığı vardır. 

1963 affı diye anılan 218 sayılı Af Kanunu
nun çok ilginç bir noktasını da işaretlemek iste
rim. 11 .2 .1963 tarihinde af tasarısı Hükümet 
tarafından Meclislere sevkedilmiş ve sevkedileıı 
tasarıda kapsam tarihinin 29.10.d9G2 olması 
önerilmiş, Sonra, yüce Meclislerde ve Komis
yonlarda görüşül ürken, kapsam tarihi öneride 
29 . 10 .1962 iken. 1 ay kadar öne, 15 . 2 .19G3'e 
alınmış. Bu Kanunun kabul tarihi 23 . 2 . 1963' 
tür ve kabul tarihinden 8 gün geriye kadar iş
lenmiş olan suçları kapsamına almaktadır ve 
nihayet 1966 tarihli, 780 sayılı Af Kanununun 
kabul tarihi 3 . 8 . 1966, kapsam tarihi 5 Haziran 
1966'dır. Arada bir ay yirmisckiz gün fark var
dır. 

Görülüyor ki. emsal diye zikredebileceğimiz 
5 genel af kanununun kabul tarihi ile kapsam 
tarihi arasındaki zaman aralığına göz attığımız 
zaman görüle'ceklir ki, 8 gün ile 3 aydan ibaret 
bir zaman fasılası söz konusudur. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz Af Kanunu 
teklifi en iyimser ihtimalle Mayıs ayı başla
rında kanunlaşabileceğine göre, emsal ittihaz 
edebileceğimiz önceki tatbikata bakıyoruz; bun
dan önceki al! kananları kanunlaşma tarihin
den aşağı yukarı 3 ,ıy gerisine kadar işlenmiş 
ulan suçları kapsamına, alıyor. 

Muhterem senatörler, 7 . 2 . 1971 tarihi bu 
düşüncelerden doğmuştu!1. Martın ikisinde ka
nun tekliflerinden bir tanesi ki. Millet Meclisi 
Adalet Komisyonunun görüşmelerine esas itti
haz edilmiştir. Bu kanun teklifini Millet Mec
lisi Başkanlığına sevk ederken, en iyimser ihti
malle Mayıs başında kabul edilebileceği, yürür
lüğe konulabileceği düşünülmüştür. Üç aylık bir 
zaman fasılası da önceki kanunlarda öngörül
düğüne göre, Mayısın ilk haftasından geriye 
doğru 3 aylık zaman Şubat başına rastlıyordu. 
7 . 2 . 1971; bu eski tatbikatın tetkik edilmesi 
sonucu ortaya çıkan bir tarihtir. Şubat başla-
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rmı kapsamına alsın düşüncesi hâkim olunca, 
Şubat başlarında ilginç tarih olsa olsa ne ola
bilirdi? özelliklerini benden evvelki sözcü arka
daşlarımın belirttiği, Hükümetimizin güvenoyu 
aldığı 7 .2 .1971 tarihi olabilirdi. 

Bu amaçla, 7 . 2 . 1971 tarihi kanun, teklifi
nin kapsam tarihi olarak öngörülmüştür. Mart 
ayı başında bu kanun teklifi yüce Meclise su
nulduğu andan itibaren kamuoyunun inalı hali
ni almıştır. Suçlular, hakkında takibat icra 
edilenler veyahut da, meşrut suç hükümlerine 
tevfikan hakkında ceza tertip edilmiş olanlar
dan; 29 Ekim 1973 tarihi ile 7 . '2 . 1971 tarihi 
arasındaki zaman şeridi içinde suç işlemiş olan
lar da bu kanun teklifine muttali olmakla suç
larının affın kapsamına girmekte olduğu inan
cına ulaşmışlar, sevinmişler, ümide düşmüşler
dir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
KECAİ KOCAMAN (Devamla) — Şimdi, bu 

Kanunu, teklifte öngörülen 7 Şubattan üç bu
çuk - dört ay geri almak suretiyle; bu zaman fa
sılasında suç işlemiş olup da, cezalarının affe
dileceği ümidine düşmüş olan şahısları, sanık
ları ümit havasından ümitsizliğe düşürüyoruz, 
bu bir. 

Yine, bu kanun teklifinin içinde; ticarî pro
testolarının kalkması içinde en son tarih 7.2.1974 
tarihi öngörülmüş idi, 11 nci maddesinde. 29 
Ekim ile 7 .2 .1973 arasındaki zaman şeridi 
içinde hasbelkader protesto yemiş olan tüccar 
da, sevinç havasından üzüntüye dönüştürülecek, 
onun psikolojiside. 

Yine bu kanun teklifinin 12 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasında; müsaadeli veya. zaptcdil-
uıiş bazı malların İadesine dair hiikümiler var. 
Bu kabil malların sanığı, iadesi mümkün olan 
malların sanığı veya sahibi olması farze'dÜen 
şahıslar da, 'bu mallarına kavuşacakları ümi
dine düşmüşken, kapsam fatihini 29 Ekim, ya
ni geriye almak suretiyie bumları1 da ümitsizliğe 
düşürmüş olacağız. Böylece, Cumhuriyetimizin 
50 nci yıldönümü gibi en mutlu, en. ibüyü'k yıl
dönümü şerefine bir Af Kanunu çıkarırken, 
hasbelkader, lıasbeltesadüf ümide, sevince dü
şürdüğümüz bir kısım sanık vatandaşlaırm bu 
•ümitleriniiı 'kırılmasın'a, bu sevimçlerinln sön
mesine sebebiyet vermiş olacağız ki, bu durum 
affın aniagerekçesiyle çelişir muhterem, semv-
törfler. 
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Ayrıca, daha evvel özetlediğim.. 
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, -ana 

güre sözlerinizi bağlayınız. 
BEOAİ KOCAMAN (Devamla) — Bağlaya

yım Sayını Başkanım. 
Daha evvel söz konusu ettiğim ve diğer söz

cülerin de işaretledikleri, 'bundan önce çıkmış 
/genel afların hiçbirinde; ama hiçbirinde, ka
nun .teklifinde öngörülmüş oila.n kapsam tari
hinden »geriye doğru dönüş söz 'konusu, olma
mıştır. Tetkik elttim, Cddialı olarak «ileri sürü
yorum, Kanun teklifi Meclise sevkedildiği za
man hangi tarihe kadar işlenmiş suçları kap
sayacak den'ilmişse o tarihten daha ileriye doğ-
ııı kapsam tarihi alınmıştır; ama geriye alma 
söz konusu dlmamıştır. Caıi tatbikatımıza da 
aykırı olur. 

fSem hitr noktayı da tek h'r cümle ile ifade 
ederek sözlerime son vermek istiyorum: 'Sayın 
Komisyon sözcüsü, «Af Kanununun belli (ol
duğu tarihin kıstas olduğunu» ileri sûrdular. 
Af teklifinin belli olduğu tarih, Bülent Ecevit 
ve arkadaş!arının kadük olan af kanunu teklif
lerinin tarihi Nisan 1973'tür, Sayın Süleyman 
Demirci ve arkadaşlarının af tekliflerinin ta
rihi yanı]aııyorsam Ağustos 1973'tür. Kapsam 
tarihi. 

Bu itibarla, mevcut teklif tarihleri ile Ko
misyon sözcüsü arkadaşımızın gerekçe ola
rak ileri sürdüğü husus çelişiktir. Bütün bu ne
denlerle, daha fazıla vatandaşı '50 nci yılın şe
refine iştirak ettirebilmek: amacıyle kapsam 
tarihinin 7 . 2 . 1974 olarak değiştirilmesini ön
gören önergemizin kabulünü istirham ederim. 

Teşekkür eder, saygılar .sunarım. 
•BAŞKAN — Sayın Ucuza 1, önergenin aley

hinde buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partili üyeler tarafından 

verilen tarih değişimine ait önergenin aleyhim
de söz aldım. 

Cumhuriyet tarihimizi tetkik edersek gö
rürüz ki, 7 defa af kanunu çıkarılmıştır. Bu 7 
Af Kanununun iki tanesi Cumhuriyetimizin id1-
raki sebebiyle çıkarılmış kanunlardır. Birisi 
İ10 ncu Yıl münasebetiyle, ikincisi ise müzake
resini yaptığımız kanun teklifidir. Birincisi tet
kik ederseniz görürsünüz ki, affın kapsam ta
rihi 29 Ekim 1933'tür.ı 

t Bilindiği gibi, 1973 seçimlerine giderkeaı 
I bütün partiler beyannamelerinde, -gendi af çtka-

racaklanını vatandaşa taahhüt ettiler. Biz Ada
let Partililer olarak beyannamemizi 11 Eylülde 
ilân ettik ve affın tarihini de 11 Eylül 19'73 ola
nak tespit ettik. 

Şimdi, Adalet Partisi olarak biz bu 11 Ey
lül 1973 tarihinde ısrar etmiyoruz. İÜ Eylül 
11973 tarihini ilân ettiğimiz zaman suç işleme
ye prim verdiğimizi ilân etmiş değiliz; aksine 
bu tarhiten itibaren işlenen suçlar affın şümu
lüne alınmayacaktır, diye kesin bir taahhütte 
bulunmuşuz; ama göldük ki, bazı aıfeıdazHari'-
mızın bizim suç işlemeye prim verdiğimiz;! de 
iddia ettiler. Esasen, suç işlemeye biz Adalet 
Partililer olarak prim vermedik. 1965 seçim be
yannamemizde bir af çıkaracağımızı taahhüt 
ettik, 1966 yılında bu taahhüdümüzü yerine 
getirdik. 1969 .seçim beyannamemizde aftan ya
na bir taahhüdümüz yoktur; ama 19'69 seçim
lerinde af taahhüdünde bulunan, Sayın Fey-
yat .arkadaşımın partiskliı:. Hem 1969 seçim bil
dirgelerinde taahhüde giriştiler hem 1973 se
nesinin Nisan ayında da kanun teklifi getirdi
ler. Af, suç işlemeye prim verdi iddiasını ileri 
süren arkadaşım, suç işlemeye primi ken'dile-
rinin verdiklerini kabul etmesi lâzrm. Delil, 
hem 1969 seçim bildirgeleri hem -19-73 Nisanım
da verdikleri af kanunu teklifidir. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, madde müzake
resini yapmıyoruz; önergemin aleyhinde söz is
tediniz, istirham ediyorum. Önerge, affın kap
sam tarihinin 7 . 2 . .1974 tarihine allınmasını is
tiyor, siz de başka bir fikri söyleyip ineceksi
niz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) —Fikrimi tek
rarlıyorum Sayın Başkaaıım; Cumhuriyetin 50 
nci yılı nedeniyle çıkarılacak bir af kanununun' 
kapsam tarihi bütün Türk Milletince biliniyor
du ki, 29 Ekim 1973'tür. 

Saygılar sunarım. 
FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 

Önergenin lehinde konuşmak üzere söz istryo*-
ııım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 

Sayın Başkan. Cumhuriyet Senatosunun sayın 
I üyeleri; 
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Af kanununun kapsam tarihini tespit eden 
tarihle ilgili olarak ne anayasamızda, ne de di
ğer kanunlarımızda herhangi bir hüküm 'yok
tur. Ancak, bu konuda üç sistem uygulanmak
tadır. Bunlardan bir tanesi, ;af ıka.nunu teklifi 
yapıldıktan sonra, affın kapsamı bu teklif ta
rihinden ileriye g'ötürülemez. İtalyan Anayasa
sında fbu var. 

Bir de, laf kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önceki suçlara teşmil edilebilir ki, 'bu 
ıblzim tatbikatımızda olmamıştur. Bizim tatbi
katımızda, af •kanunlarının kapsam tarihi de
vamlı olarak teklif ler d eki tarikten ileriye 
alınmıştır. Bıenden önce .konuşan arkadaşlarım 
bunu 'belirtmişlerdir. Şu 'halde, bizde de -bir ge
lenek tesis edilmiş. Bizdeki gelenek; affın kap
sam tarihinin meclislerin takdirine terkedilme-
si şeklinde olmuştur. Bir sistemimiz olmadı
ğıma gör'e, sistemimiz bu oluyor. Bunu rahat
lıkla tespit edebiliriz. 

Cumhuriyet Halk Partisi 1973 Nisan ayım
da af kanununu teklif etmiştir. Bunun amacı, 
29 Ekim .1973 tarihinde Cumhuriyet Bayramın
dan önce, Cumhuriyetin 50 nci yılını 'beraber, 
birlikte, Milletçe kutlayaibilmemiz içitadi, fakat 
'kanun o dönemde çıkarılmamıştır. Bu kanun 
(Adalet Partisine bu sekilide bir tariz istemez
dim, ama) seçim vaatleri arasına sokulmuştur. 
Bizim 1973 seçim bildirgemizdeki afla ilgili 
olan kısım şöyledir. 

«Bu kadar umut verildikten, böyle bir bek
leyiş hükümetlerce uyarıldıktan sonra af çıka
rılmamasının yarattığı hayal .kırıklığı, hüküm
lüler ve yakınları üzerinde mahkûmiyetin ıstı*-
ra'bını büsbütün ağırlaştırıcı bir etken olmak
tadır. Bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Parti
si, Cumhuriyetin 50 yıldönümü dolayısiyle 'bek
lenen genel affı çıkarmak üzere çabalarım sür
dürecektir» 

Biz, bize oy verin de af kanununu çıkarta
lım .demiyoruz. Daha önce yaptığımız teklifin 
'geı-çekleştirillımesi için çabalarımızı sürdürece
ğimizi bildiriyoruz. Biz daihıa önceki teklifimiz
de ısrar ettiğimizi bildiriyotraz. 

Cumhuriyetin 50 nci yıılidönümmıde eğer af 
çıkmış o'lsa idi tümü üzerinde yaptığımız ko
nuşmada da açıkladığım giibi, 'bir ilâ 'altı 'ay ara
sında frıapüs cezasına mahkûm olan 34 bin kişi 
îbugün'e kadar aftan faydalanacaklardı ve ha

pishanelere girmeyeceklerdir; fakat bu gecikme 
yüzünden bu kişiler «ezalarını çekmiş ve çık-
mışlaırdır. Yani 34 bin kişi bu af ban faydalana
mamıştır. 

.Şimdi1 7 . 2 . 1074 tarihini koyuyoruz. Bu ta
rihle de ümitlenen beliki 15 - 20 bin kişi var
dır, eğer 2'9 Ekim tarihine geni götürecek olur
sak bu '15 - 20 bin kişi de aftan yararlana ma--
yacaktır. Takdir Yüce (Senatonundur. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

•BAŞKAN — Takririn lehinde ve aleyhinde 
'konuşuldu. 'Takrir sathipUleri de izahta bulun
dular. 

Bu takrire Hükümet ve Komisyon katı1!yor 
mu efendim?..., 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekilli) — önergeye katılıyoruz 
efendim., 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NL1SRET TONA (Kastamo
nu) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —. Takrire Hükümet katılıyor, 
Komisyon katılmıyor. Takririn dikkate acın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var takdim ediyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
1 n>ci maddenin (D) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini 'arz ve teklif etlerim. 
Ankara 

Turgut Celbe 

Madde 1. — (D) fıkrası; Türk Ceza Kanu
nu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dola
yı ölüm cezasına mahkûm edilenilıerbı bu ce
zalan 30 yıl ağı'r hapsıe; müebbet ağır hapse 
mahkûm edilenlerin cezaları da 20 yıl ağır hap
se çevrilmiştir. 

BAŞKAN — Yani, maddenin (D) fıkrasın
da 24 yıl, 20 yıla indirilmek; isteniyor bu tak
rirle. 

Bu takrire Hükümet ve Komisyon Ikatıiıyor 
mu efendim?.. 

ADALET BAKANI ŞEVKET HAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılmıyoruz 'efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMÎSYONÂJ 
SÖZCÜSÜ AHMET NÜSÎRIET TONA (Kastamo
nu) — Takdire bırakıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Takriri oylarinıza arz ediyo
rum ikalbul edenler... Etmeyenleır Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Bir bıaşka takrir var; 'Sayın. Lütfi Doğan bu 
maddeye Türk Ceza Kanununun 448 - 449 ve 
450 nci maddelerinde yer alan kasdî adam öl
dürme suçlarının ithalimi istiyorlar. öyfe mi 
of endim ? 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Bu kanunda 
affedilmemesini istiyorum. 

(BAŞKAN — Bu, istisnadan' maddesine gi
rer. O maddede işleme tafbi tutalım efendim. 

Başka takrir yok. Bu maddenin açık oyla
ması talep edilmiştir, iiiki takrirde. Birisi 30 im
zalı. diğeri de 15 imzalıdır. Şu halde bu madde 
açık oylamaya tabi tutıılıaçaktır. 

SIRRI AJTALAY (Kars) — Sayım Başkan, 
ad okunarak oylama yapılın asımı talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Ad okunarak oylama dıaha çok 
vakit alır gibi geliyor bana. 

ıSIRRI ATADAY (Kars) — Ad okunarak 
y a pılsı'n efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlana

rak oylar toplandı). 
BAŞKAN — İsmi okunmayan sayın üye 

var mı efendim? Yalıutda ismi okunduktan 
sonra salona giren sayın üye var mı? Yok. 

1 nel maddenin açık oylamasının neticesini 
arz ediyorum : Oylamaya 165 sayın üye işti
rak etmiş, 100 kabul, 61 ret ve 4 çeıkiııser oy 
kullanılmış. Bu suretle 1 nci madde salt ço
ğunlukla kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
işlenmiş : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, .127, 
128. 129, 131, 132, 133 nseü maddelerinde, 
135 nci maddesinin ikinci bendinde, 136, 137, 
138, 139. 147, 148, 150, 152, 156, 157, 168, 
17J. 172 ve 384 ncü maddeleriyle Askerî Ceza 
Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddelerinde 
yazılı suçlardan dolayı 5 yıl veya daha az bir 
süre ile mahkûm olanların cezaları, fer'a ve 
mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetleri
nin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiş-
tlr. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıl
dan'fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürri
yeti bağlayıcı cezalarının beş yıh ve para ce
zalarının tamamı affedilmiştir. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 339, 340, 341, 342, 403 ncü mad
deleri. ile 404 mcü maddesinin 1 nci bendin
de ve 406, 407, 414/1, 415, 416/2 - 3, 491, 492, 
493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503, ve 510 ncu 
maddeleri ile Askerî Ceza Kanununun 131 ve 
132 nci maddelerinde gösterilen suçları işle
yenler hakkında ilgili maddede Öngörülen Dev
let zararı önceden ödenmek; tazminat hüküm
leri ise saklı kalmak şartı ile bu 'maddenin 
(A) bendi hükmü uygulanır. 

<C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) 
bendinde gösterilen maddelerine atıf yapan As
kerî Ceza Kanununun 135 ve 152 nci madde
lerinde yazılı fiiller hakkında da bu madde 
hükümleri uygulamir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
Sayın Hazerdağlı, Sayın Atalay, Sayın Öz-
türk, Saym Feyyat. Sayın Hazerdağlı?.. Yok. 
Sayın Atalay?.. Yok. Sayın Öztürk?.. Yok. 
Sayın Feyyat?.. Yok. Başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Önergeler var, takdim ediyorum. 

Yüksek [Başkandığa 
Görüşülmekte olaın af kanunu teklifinin 

2 nci maddesindeki 29 . 10 . 1973 tarihinin 
7 . 2 . 1974 olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — 1 nci «madde üzerinde de aynı 
önerge verilmişti; Hükümet iştiraik ediyor, 
Komisyon iştirak etmiyor. Yalnız tarih değişi
mini ihtiva ediyor. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Bu maddede bir yamlışlık var. Komisyonun 
kabul ettiği metinde bir noksanlık var. 

BAŞKAN — Önergeleri işleme koyayım, 
madde oylanmadan evvel yanlışlığı o zaman 
söyleyin. 

Önerg*eye Hükümet katılıyor, komisyon ka
tılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kah ul e dilm em iştir. 

İkinci bir önerg*e var, takdim ediyorum. 
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Cumhuriyet $em at osu Başikamlığm a.. I 
Görüşülmekte olan • Cumhuriyetin 50 nci 

Yılı nedenliyle bazı sue ve cezaların affı hak
kında kanun* teklif inin ikinci maddesinin (A) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Madde 2. - bent A) Türk Ceza Kanunu
nun 125 - 126 . 127 - 128 - 129 - 131 - 132 -
133 ncü maddelerinde, 135 nci maddesinin 
•ilkine! bendinde, 136 - 137 - 138 - 139 ncu mad
delerimde, 146 ncı maddenin üçüncü fıkrasın- I 
da, 147 nci, 148 nci maddelerinde, 149 ncu 
aualddesiran üçüncü fıkrasında, 150 - 152 
156 - 157 - 168 - 171 - 172 ve 384 ncü ınacDdele-
riyle Askerî Ceza Kanununun 55 - 56 ve 59 ncu 
maddelerinde yazılı suçlardan dolayı 5 yıl veya 
dalıa az bir süre ile mahkûm olanların cezaları 
fer i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmi
yetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affe-
dilmiştir. Birinci maddenin (d) bendi hükmü 
saklıdır. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı 5 yıldan 
fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürriyeti 
bağlayıcı cezalarının 5 yılı ve para cezalarının 
tamamı af f edilmiştir. 

İstanlbul Artvin 
Eikret Gündoğan Recai Kocaman 

İstanlbul 
Fevzi Hakkı Eısatoğlu 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, takririmizi izah için söz rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocaman. 

KECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Sunduğumuz önerge ,esas itibariyle 5 yıllık 
mahdut ceza indirimine tabi suçları sayan ikin
ci maddenin metni için© Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı kanu
nun 149 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında yazı
lı suçların da dahil edilmesini öngörmektedir. 

Bıillindiği gilbi; eelbir, şiddetin karıştığı, topun-
tüfeğin, adamı kaçunmanım, banka soymalarının 
«söz konusu. olduğu silâhlı eylemler, şiddet eylem
leri fiillerimi cezalandıran maddelerimiz - başka 
maddeler de var olmaikla beraber - esas iftlbarliy-
le Türk Ceza Kanununun 146 ve 149 ncu mad
deleridir. I 
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Üç gündür. Yüce .Senatoda cereyan eden mü
zakereler-sırasında değerli konuşmacı arkadaşla-. 
rıımın bir kısmının, affa lâyık olmadıkları, sıer-
ıbeslt bırialkılmaları halinde toplumum başına ye
niden galileler çıkartmJalannıın mıuihtefmeıl bnlum-
duğu, daha aflarının zamanı geiımıediği, çünikü 
Ibanka soyan, adam kaldıran, gemi batırtan, tiyat
ro biniaJsını yakan, insan öldüren, bu kaibiıl kanlı 
- bıçaklı eelbİT, şiddet eylemlerimle katılanların 
(affının doğnu olmadığı, bunların rejim düşmanı 
oildîuğnı yolundaM izahatlarını dinledilk ve bu iza
hatlarınım hemen peşime de, bu şekilde hareket 
îCitaniş, bu suçları işlemiş, bu fiilleırd ika etmiş 
'Olanların Türk Oeza Kanununun 141 ve 142 nci 
ımaddesini illhlâl etmiş olduklarını ilâve. ettikle-
ırini kulllakılarınıızla duyduk. Tamamen yanlış. 
İşte, üç gündür kaırşı bulunulan, aleyhlerinde 
sayfalar dolusu. sözler söylenen fiilleri ika eden
lerin bu suçlanan cezalandıran madde, başta 146 
id tüvide oLmak üzere şimdi söz konusu Gittiğim 

muaddellerdir, 141 ve 142 nci maddeler değil. 

Biz Cumhuriyet Halik Partisi Grupu olarak 
ve tüm panti olaralk baştan heri eelbir, şiddetü, si-
lâlhlı leylemllerıe karşı olduğunmtzu, baınlaırın af-
fedilimeJmlesii gerektiğini defaatle söyledik, söylü-
yıortuz ve yine de aynı fikirdeyiz, Bu fikri bu de
fa da bıendeniz teyit ediyorum, Ancak, bahset
tiğim menfur fiili esas itibariyle işleyenlerim suç 
unsurlarını ve cezalarını nizalmlaiyan madde, ör
meğin 146 ncı madde söz konusu ise bunun birin
ci ve ikinci fıJkraisınldaıdır. 149 ncu maddeye iliş
kin suçların da en ağır şieklini ika edenlerin, tan
zim eden ,cezalandıran, tahrif «den unsurlarını 
ziikrleden fıkralar, en ağır şekli ilkinci fıkrası ol
mak kaydıyla ilkinci planda birinci fılkrasıdır. 
Her iki maddenin üçüncü fılkraları değişik tipte 
bir feri iştiraki öngörmektedir. 

Yücıe Parllaimenltomıuzun gerek Millet Mecli
si kanadında, geriek Senato kanadında, bu her 
iki kanatların Komisyonda, Genel Kurulunda gö
müyoruz ye mıüşahade ödüyoruz ki, bültün pancı 
gruplarının sözcüleri ve gruplar 146 ncı madde
nin birinci ve ikinci fılkrasında ölüm cezasıyla 
cezalandırılan neifret konulsn ağır suçları işleyen-
lerin aıf atıfetimden yararlanması temayülünde -
ıdirler. Yinle, 149 ncu maddede taıiif edilmiş olan 
suçun en ağur şeklini ika edenlere, aynı madde
nin ikinci fıikralsımıda öngörülmüş olan ölüm ce
zasının af atıfetinden yararlanması umuımî ka^ 
îbuıl halindedir. 
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Şimdi muhterem senatörler, bir suçun en ağır 
sekini, en ağır dozumu ika edeni 50 nci yıl şje-
ıref&ne af atıf atimden yararlamidiTacağız. Eğer, bu 
ağır dozu., ağır şeMi iiksa edenin ©ezası ölüm ise 
1 nci maddefdeki hükümler dairesinde 30 seneye, 
ımiielblbieft ağır hapils cezası ise 24 seneye iındirec<e-
ğiz. Ancak, bu ağır ve menfur fullere -taîbirtim 
nıazur görülsün- kıyısından, köşesinden katılı-
vermfiş, Ceza Kanunuımıızaın gemiel hükümlerimde 
ııizamlanan fer'î iştiraktan da değişik daha az 
dozla fealtıüjmja şeklinde iştirak etmiş olan suç 
(ortağı faillere önigıöniilen 146/3 ile 149/3 deM ce
zaları mıüisltelızdim fiilleri ika edemleri af kapsamlı
mın kesin olaralk dışında tutacağız. Bu, hakka-
moyete, adalette, kanun önümde eşitlik ilkelerine 
aykırıdır, mraihterem senatörler. 

BAŞKAN — İki dakikamız var efendim. 

İRiEiOAl KOCAMAK (Devasınla.) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanımı. 

ISırf bu .amaçla, esas itibariyle şahıs olarak, 
grup olarak, pantd olaralk taımaımen karşı oldu-
ğumuz bu. tip fiilleri -anarşik de diyebiliriz, ey
lem de diyeibilıLriz- ika edenlerin biz karşısında
yız. Ancak, bunlarım ağır dozumu haMM. şeklini 
ika edenlere öngörülen af atıfetinin fer'an işti
rakten daha az dozda kıyısından, köşesinden bu 
fiile katılmak bedlbaihtlığına uğramış olanlara 
<?ok .gıörülimesimi adalet, hakkaniyet ve 50 nci yı
lın şerefi, sievtimci düşüncesiyle bağdaştırmafklta 
ıgüçlük çiaMyor ve sırf bu amaçla boı önerigeyi 
vermiş bulunuyoruz. 

•Muhterenı senatörler; 146/3 ve 149/3'de 
öngörülen ceza 5 veya 6 seneden 8 - 9 sene ci
varında bir cezadır. Genellikle 5, 6, 7 sene ceza 
alıyorlar. 7,5 sene 'olduğunu farz edelim, bakın 
pratik yararı da ne derecedir onu da bir cümle 
ile izah edeyim, huzurunuzu fazla işgal etme
yeyim. 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Ka
nun hükümlerine göre ınürettcp cezanın 2/3 'ünü 
cezaevinde geçiren sanık kalan 1/3'li'k süreyi 
•dışarıda geçirir. Örneğimde, bu fıkralardan 
7,5 sene ceza almış olan fer'î failler 5 nci sene
yi doldurdukları zaman tahliye edileceklerine 
ve fiillerin üzerinde de 3 yıldan fazla zaman 
geçmiş, bulunduğuna, nazaran 1 - 1,5 muhteme
len 2 sene sonra af atıfetine ihtiyaç hOsse'tmek
sizin bu fer'î failler esasen tahliyeye tabidirler. 

Komisyonda olsun, Genel Kurulda olsun 
uzun uzadıya nutuklar dinledik, bunlar uslan
madan af edilmemeli, bunların af zamanı gelme
di denildi. Çok istirham ediyorum!, ellerimizi 
vicdanımıza koyarak iyi düşünelim, 1 - 1,5 - 3 
sene içinde mi ıslah olacaklar? 1 - 1 , 5 - 2 seme 
sonra bu sanıklar «esasen tabiiye olacaklar. Ve 
ıhem de •kendilerine 50 nci Yıl gibi büyük v« 
mutlu yıldönümünün şerefine çıkarılmış olan 
af atıfeti çlok görülmüş, kendi ölçülerine göre 
mağdur edilmiş bir psikoloji ile. 

Bu itibarla, adalet, hakkaniyet ve eşitlik il
keleri gözönünde bulundurularak 5 yıldan iba
ret mahdut af indirimime bu sanıkların, 146/3 
ve 149/3 sanıklarının ta!bi tutulmasını öngören 
önergeyi sunmuş bulunmaktayız. Önergemizin 
kabulünü istirham etmeMeyim, saygılar sunar 
teşekkür ederimi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ikinci maddenin 
«A» fıkrasının değişikliği hakkındaki önerge
nin lehimde. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Millet Meclisinde tenkit konusu olan 149 
ncu maddenin münderecatını telcrara gerek 
yok. Sizler bilirsiniz, beilM ben hatırlayamam-
da, o bakımdan okumakta yarar görüyorum. 

«Her İrim hükümet aleyhime halkı silâh, 
uyuşturucu yahut boğucu veya yakıcı gazlar 
veya patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle 
isyana ve Türk ahalisini birbiri aleyhine silâh-
iandırai'ak mukaibeleye teşvik eylerse 20 sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır >< 

Bcralba hadiselerini lütfen hatırlayalım:, 146' 
yi da mütalaa edelim, bu maddeyi de mütalaa 
edelim. 

Bu maddenin af dışında bırakılmasına Cum-
'huriyet Halk Partisi taraftar değildi, onu da 
afrm kapsamıma sokmak istiyordu. Millî Selâ
met Partisi bunu affın kapsamı dışında bıraktı. 
Çünkü, anarşik suçların affın kapsamı dışında 
kalması hususunda önerileri vardı, kendi siya
sî görüşleri; fakat Millî Selâmet Partisi hukuk 
tekniği bakımımdan en büyük basireti göster
miştir. Bilhassa Adalet Bakanını ve Millî Selâ
met Partisini bu konuda, hukuk tekniği bakl
anımdan huzurunuzda tebrik etmek büyük bir 
tarihî görev odacaMır. 

Şöyloı M... 
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LÛTFÎ TOKOĞLTJ (Kocaeli!) — Sayın Baş
kan rica ederim, nasıl konuşma. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale 
•ederek müzakereleriin seyrini değiştirmeyelim., 
Buyurunnız Sayın Feyyat. 

(MEHMET FEYYAT (Devamla) — Arka
daşlar ben şahsî fikirlere hürmet ettiğim için... 

(BAŞKAN — ıSayın Feyyat, ben müdahale 
ettikten sonra istirham ediyorum siz.,.. 

MEHMET FEYYAT (Devaml'a) -— Sayın 
Başkan, bir dakika; ben Umumî Heyete hitap 
'ediyorum, iSay:n Başkan müdahale etmeyin. 

BAŞiEAN — Ben örilüyorumı Sayın Feyyat; 
.ayrıca siz de karışırsanız olmuyor. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben ki . 
siliğine saygı duyduğum kişilere karşı tepki 
gösteririm; ama kişi nazarı ile bakmazsam 
tepki göstermem. Bundan sonra tepki gösterme
yeceğim, çünkü kişiliklerinden şüphe edeceğim. 

Geçen oturumda tarif etmiştim, arife tarif 
gerekmez... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat bu şekilde vakti
niz doluyor, lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O sözünü 
geri al. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi, 

anarşik suçların karşılığı olan 168 nei maddeyi 
okuyalım. 

«Her kim 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 ncı 
maddelerde yazılı cürümleri işlemek için silâhlı 
cemiyet ve çete teşkil eder yahut böyle bir ce
miyet ve çetede amirliği ve kumandayı ve hu
susî bir vazifeyi haiz olursa 10 seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırı
lır.» Başka bir suç işlememişse. 

Arkadaşlar; Türkiye'de ciddî devlet vardır; 
ciddî hükümetleri kabul ederiz. Ederdik; bugün 
öyle ama dün de ederdik, yarın için de edece
ğiz. Ciddî bir devlet, ciddî bir cumhuriyet ve 
ciddî bir hükümette 146 ncı maddeyi kim ihlâl 
eder? Kanun «146 ncı maddeyi ihlâl kastı ile» 
diyor; yani cürüm ve kasıt aynı olduğu 
takdirde. Bunu 5 - 10 talebe veya 5 - 10 
kişi veya her hangi bir ilçedeki bir as-
subay 10 tane jandarmasıyle bulunsa, «Nereye 
gidiyorsunuz?» dendiğinde «Belgrat ormanla
rında bir ihtilâl programı hazırlıyoruz, raporu, 

planı hazırlıyoruz» derse, bunu 146 ncı madde
ye mi sokacağız? özel bir hüküm var, «146 ncı 
maddeyi ihlâl kastı ile» diyor. O halde örfi ida
re savcılarının hatalı davasını Millî Selâmet 
Partisi teşhis etmiş, anarşik suçların buna uy
gun olduğunu, bilhassa. 149'a uygun olduğunu 
görmüş ve «af dışıdır» demiştir ve gerçek hu
kuk imtihanını vermiştir, ama biz 149'u da 
168'i de affın kapsamına sokmak istedik. 

146 ncı maddeye gelince : Bu maddeyi an
cak kuvvetli yüce Türk Ordusunun belli bir 
kesimi veya hükümetler ihlâl edebilir. 

Arkadaş, burası Kuveyt değil, Molla Musta
fa'nın aşireti de değil. Ona benzeten eblehler 
bir gün dahi hükümet edemezler, bir gün dahi 
hükümet icra edemezler. Bu itibarla Türkiye 
Türkiye Cumhuriyetinin varlığının devamlılı
ğını düşünüyorsak, Hükümetin ciddî olduğuna 
gerçekten inanıyorsak; gelişigüzel bir bomba 
patlaması hâdisesini veya tuvalet kapılarına bir 
lise talebesinin orak çekiç resmi yapması halin
de ona 146 ncı maddeyi uygulamak, onu Anka
ra Garnizonu gibi kuvvetli görmek Türkiye 
Devletini güçsüz görmek ve hattâ Türkiye Dev
letinin manevî varlığıyle bağdaşmayan bir du
rum olur. Bu milliyetçilikle de bağdaşmaz. Za
ten bu tip insanlar bir türlü millet iradesiyle 
iktidardan düşürülmüyor, bir fiske ile düşürü
lüyor. Bunun sebebi budur. Güçlü olmanın 
inancı içinde olmalıyız. 

Tümü üzerindeki konuşmamda şunu arz et
tim : Türkiye Cumhuriyetinde Adalet mensup
ları işlenen bu basit suçları takibetmek olana
ğını bulamamıştır. Daima kaymakamlarla vali
ler millî emniyete sızmış, çirkin bazı politik me
murlar ve bu arada köye mensup bazı cahil par
ticiler maalesef nezaret müessesesini geliştirmiş, 
şunu geliştirmiş, adliyeye intikal ettirmemiştir. 
Adliyenin dışında olup biten çok hâdiseleri bi
lirsiniz. Bu durum karşısında gençler tahrik 
edilmişlerdir. 

BAŞKAN — Saym Feyyat önergenin lehin
de konuşuyorsunuz, önerge bazı maddelerin de
ğişikliğini istiyor, onu rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet 146 
ncı madde kapsamına girenleri belirtmeye çalı
şıyorum. Sayın Başkanım hukukçusunuz, anla
manız lâzım. 
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BAŞKAN-.— Şunu arz etmek istiyorum ki, 
meseleyi başka taraflara götürüp de vaktinizi 
israf etmeyiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu genç
lerin ne şartlar altında mahkûm olduğunu size 
izalı ettim, izah etmeye çalışıyorum. Eğer siz 
anlamadı iseniz, Yüce Senatoda anlamayanlar 
çoğaldı gibi geliyor bana. (Gülüşmeler) 

Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Feyyat sözlerinizi lütfen 

tartarak konuşursanız iyi olur, çünkü zabıtlara 
geçiyor. Zabıtları bizden sonraki nesiller okur
sa, hakkınızda yanlış malûmat edinir. O bakım
dan arkadaşlar haklı. (A. P. sıralarından gürül
tüler) (Lütfen efendim, lütfen efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, siz bana sordunuz, ben dedim ki. 
«Copun üstünlüğü tartışılmaz.» Bize göre huku
kun üstünlüğü vardır. Çünkü, odanızda bana 
«Anayasa Mahkemesini öğretirim» dediniz. De
dim ki, size göre copun üstünlüğü, bana göre 
hukukun üstünlüğü. Size bunu ben arz etmiş
tim. Bu duruma göre sizin özel bir tutumunuz 
var; Senatoyu ihlâl ediyorsunuz, taraftarsınız. 
Siz hukukun üstünlüğünden anlamak istemiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, özel konuşmala
rımızı tahrif ederek kürsüye getirmeyiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Burada 
da yaptınız, aynı şeyi tekrar ettiniz burada. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sizinle münaka
şa edecek durumda değilim. Özel olarak gelir 
konuşursunuz benimle. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — O halde 
açmayınız münakaşa. Burada da söylediniz, hu
kukun üstünlüğünü çiğnediniz, copun üstünlü
ğünü savunuyorsunuz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Sayın senatörler; Türkiye'de yirmi tane ta
lebe Belgrat Ormanına gider, orak çekiç resmi
ni yapar, bir plan yapar. Bu kişilerin eylemi
nin 146 ncı madde ile ilgisi var mı? Bir sarıkışla 
ile veyahut da bir Ankara garnizonu, bir yüce 
Türk Ordusunun gücü ile bunu mukayese et
mek hatalı bir davranıştır. Örfi İdare Mahke
mesinden sâdır olan kararlar, tarih indinde mü
nakaşa mevzuu olacaktır, suç vasıfları değişe
bilecektir. Bu itibarla, dört seneye, beş seneye 

kadar mahkûm olan gençlerin affın' /kapsamına 
alınmasında fayda vardır. 

İdama mahkûm edilen bir Dev - Genç men
subu niçin affa taraftardır, sayın komisyondan 
'soruyorum? Anarşist, idamlık suç, en ağur ele
başısı. Onu bağışlıyor, hayatım iade ediyorsun. 
ıda., diğer belki şartlanmış ve belki de ikinci de
recede alet olmuş elan o zavallının beş senesini' 
affetmiyorsunuz. 

Arkadaşlarım, diğer bir husus da sanık olan 
bu gençlerin Af Kanunundan yararlanıp, yarar
lanma utasının bir kuvvet gösterisi haline geti
rilmesidir. Ama bu gençlerin çocukları bir ev
velki celsede bahsettim; büyüyecekler, bu Türk 
ulusunun tüm genç!iği mutlu olarak kırlarda 
oynayacaklar; fakat belli pazarlık konusu ya
panların mezarını ne hale getireceklerini de ge
çen celse arz ettim, bu celse de arz etmeye lü
zum görmüyorum. Bu durum karşısında 146 
ncı madde ile uzaktan yakından ilgisi bulunma
yan bu anarşist eylemlere katılan bu çocukla
rın tamamını affa girmesi değil; ama beş sene
sinin affa. alınması hususundaki Sayın Genel 
Başkan Bülent. Ecevitün, ki 'aynen istisnaî bir 
hüküm niteliğindedir, tamamiyle affın kapsa
mına... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen 
bağlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bir da
kika Sayın Başkan, bir dakika. 

Affın kapsamına alınmamasını önermişsin, 
istisnaî bir hüküm olarak teklifte gelmiştir. 
Adam öldüren bir canavar, banka dolandırıcısı, 
elli milyon lira dolandıranlar affın 'kapsamına 
giriyor; buna rağmen bu beş seneye kadar şart
lanmış bir kimsenin affa girmemesi gerçekten 
üzücüdür- Hepimizin çocukları vardır, yanlış 
yola itilebilir. Bu inadı bırakmamız lâzım. Bun
ların hayatı üzerinde siyasî ipoteklere alet ol
mayalım. Tarih bizi affetmeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat sözünüzü kesi
yorum efendim, tamam, rica ediyorum. Herkesin 
uyduğu kaideye siz de uyun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Başkan 
sizin amirleriniz mi var orada, kim idare edi
yor Allah aşkına? 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Saym Baş-
kat, rica ederim, nasıl konuşuyorlar. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — Sayın Feryat, size ceza vermi
yorsam, zannetmeyin ki, sizden çekmiyorum. 
Kanunun selâmetle müzakeresi t anlamlansın di
ye size ceza tertibetmiyorum. Bunu (bilin rica 
ederim. 

MEHMET EEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkan «ceza» kelimesini iade ediyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
cezaî müeyyideye tabi olmalı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Sayın Gündoğan, Sayın Kocaman ve Sayın 

Esatoğlu'nun önergeleri lehinde ve üzerimde ko
nuşuldu. Komisyona ve Hükümete soracağım, 
yerinizden izallı edersiniz. Hükümet katılıyor 
mu efendim?... 

ADALET BAKANI 'ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
ANAY'ASA YE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NÜSRET TUNA (Kasta
monu) — Birkaç kelime ile vuzuha kavuştur
mak istiyorum. (A. P. sıralarından «anlaşıldı» 
«esleri.) 

BAŞKAN — Oradan mikrofona söyleyin 
zapta girsin efendim. 

ANAYrASA VE 'ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NÜSRET TUNA (Kasta
monu) — Önergeye katılmıyoruz. 

ıBAŞKAN — Önergeye katılmıyorlar. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul 'edilmemiştir 
efendim. 

Sayın llazerdağlfnın bir başka önergesi var, 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan af Önerisinin 2 nci mad

desine 6 ncı babın üçüncü faslında yer alan ev-
rakita :saih'te,kârlık suçlarının 339, 340, 341 nci 
maddeleri Kamtisyonumuzida ilâve edilmiştir. Ay
nı fa'sil'da yer alan 342 nci madde yer almamış
tır. Halbuki aynı mahiyette olan memur olma
yanın sahtekârlığının da bu maddeye ithali lâ
zım gelir. 

Gerekçesini şifahen açıklayacağım. Teklifin 
2 nci maddesinin (B) fıkrasına 342 nci mad
denin ilâvesi suretiyle tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir da
kika, üç cümle ile izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağlı, 
önergenizi izah ediniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) -^ Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yüz kızartıcı suçlar Anayasada sayılmış, her 
nasılsa Millet Meclisinden gelen metinde bu 
sahtekârlık suçu menet lithal edilmemiş; fakat 
Komisyonumuz buna vukuf peyda etmiş ve 339, 
340 ve 341 nci maddelere «evrakta sahtekâr
lığı» da bu maddeye ithal eylemiş; ama muhte
rem arkadaşlarım, nasıl olmuşsa 342 nci mad
deyi buraya almamış. 

Malûmunuz 339 neu madde, bir memurun 
memuriyetini icra ederken yaptığı sahtekârlığı 
ihtiva etmektedir. Ondan sonra gelen maddeler 
de bunu tamamlayan maddelerdir. 342 nci mad
dede, «Bir kimse resmen memur olmadığı hal
de 339 ncu maddede gösterilen surette ve resmî 
varakada sahtekârlık yaparsa...» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, evrakta sahtekâr
lığı memurun yapması ile bir şahsın yapması 
arasında hiçbir fark yoktur. Bunun için de 
342 nci maddede 339 ncu maddeye atıf yapılmış 
bulunmaktadır. Bu bir zühul eseri olmuştur. 
Bir evrak üzerinde oturmuş sahtekârlık yapmış ; 
ama memur değil de bir şahıs bir bonoyu eline 
almış ve 2 bin liralık bonoyu 20 bin lira yapmış, 
3 bin liralık bonoyu 30 bin lira yapmış ise, bu 
maddeye alınmamak suretiyle 12 sene cezadan 
istifade ediyor; cezanın haddi 2 seneden 8 se
neye kadar. Halbuki, bu maddeye (ithal edilir
se ; yani 2 nci maddenin metnine alınırsa, o va
kit 5 sene istifade edecek ve iki üç sene yatmış 
olacak. Zannederim ki, Sayın Komisyon ve 
Sayın Bakan buna iştirak edeceklerdir. Çünkü 
bu bir zühul eseridir. 

Muhterem arkadaşlarım; hatta kalpazanlık 
fiilini de dahil etmeyi unutmuşuz. Bugün sahte 
para basma fiilleri vardır. Son zamanlarda 
sahte 500 lük basanlar yakalandı ya, bunları da 
ithal etmeyi unutmuşuz. 316 ncı maddeye göre 
«itibarı amme kâğıtları üzerinde yapılan sahte
kârlıklar.» vardır. Bunları ela almamız lâzım-
gelirdi; fakat zannediyorum ki, böyle suçlar pek 
az ve bu son yakalananlar da buna girmiyor. 
Onun için bunlar hakkında takrir vermek iste
miyorum; çünkü son defa yakalandılar ve bu 
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maddeden /istifade etmiyorlar. Fakat 342 nei 
maddenin alınmaması büyük bir zühul eseri olur. 
Sahtekârlık yapan ime mum. cezalandırıyorsun, 
memur olmayanın sahtekârlığını cezalandırmı
yorsun. Halbuki kanun ikisini de eşit tutmuş
tur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ye Hükümet 

bu takrire katılıyor mu ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ye Komisyon katılı
yor. Takriru oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon Başkanı, oylamaya geçece
ğim, galiba bir yanlışlıktan bahsetmiştiniz, bu
yurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkanım, bizdeki metlin yanlış. -Divan
da doğru metin var; yanlışlık var zannettik. 
147 nei madde basılan ve dağıtılan metinde ha
riç bırakılmıştır. Sizdeki metindeki doğru. 

BAŞKAN — Burada yazılı, okundu efendim. 
Şu halde bir yanlışlık yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Madde üze
rinde söz istemiştim. 
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BAŞKAN — Hangi madde üzerinde! 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 2 nei mad

de üzerinde. 
BAŞKAN — Madde bittikten sonra söz ve

rilebilir mi Sayın Öztürk? Biz maddeye baş
ladık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yazılı ola
rak vermiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
arz edeyim. Maddeye başladığımız zaman isim
leriniz1! okudum. Hiç biriniz burada yoktunuz. 
Başka söz isteyen de olmadığı için önergelerin 
işlemine geçtim. Bu suretle maddenin müzake
resi o zaman bitti. 

Şimdi efendiım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupundan 15 sayın üye ile Adalet Partisi Gru-
pundan sayın 30 üye maddenin açık oya vazını 
talebetmektedir. 2 nei maddeyi değişiklikle be
raber, isim okuyarak açık oya arz edeceğim. 

(Ordu Üyesi Selâhatin Acar'dan başlanarak 
oylar toplandı.) 

(BAŞKAN — İsmi okunmayan veya ismi 
okunduğu zaman salonda bulunmayan sayın 
üye var mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — İkinci maddenin açık oylama

sına 154 sayın üye katılmış; 101 kabul, 48 ret, 
5 çekınser olmak üzere ikinci madde salt çoğun
lukla kabul edilmiştir. 

Saat 20.30'da tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara yeriyorum. 

Kapanma saati : 19,08 

. < ; . . . 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açınma saatli! : 20.30 

BAŞKAN : B a ş t a v t a M Mehmieft ÜnaMı 

KÂTİPLER : Vabap Güvenç (OuimJıuıtoaşikkniinoa S. Ü.), Metaet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimin 3 ncü Otıırunuınu açıyonım. 

Müzakerelere devanı ediyoruz. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 

Başkan, Hükümet yok. 
REFET RENDECI (Samsun) — Sayın Baş

kan, teoıısilciJİ'er var. 
BAŞKAN — Yetki belgesi gelmıedİ. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 10 dakika 

ara vereüim, Sayın Başkan; saat 20,45'e kadar 
ara verel'ira. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı yetkilisi var
ını efendim f 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECÎ (Samsun) — 
Sayın Hükümetle beraber mıeseleılieri burada 
takip ;eden Muammer Bey var, yetki belgesi 
yak. 

BAŞKAN — Sayın Bakan her hakle Tüzü
ğümüzün hükmünü bilmüyonliar, kendiLerind da
vet etmek üzere 15 dakika ara veriyorum. 

Kapaimma saati : 20,43 

»« *m^ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,55 

BAŞKAN : BaşifcaıııvıeSkSülliJ aVUehanet Ünaldı 

KÂTİPLER : Vaihap Güıvteaç (Cuıniıııpbaişteanmoa S. Ü.), Melanet Çamlıca (KastoanoıDıı) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimin 4 ncü Otu
rumumu açıyorum. 

Madde 3. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
işlenmiş : 

Türk Parasının Kıymetini Korama hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren 10 000 liraya kadar (10 000ı lira dahil) kıy-
(miet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre 
çıkartılan kararname ve tebliğlere aykırı fiil
ler veya miktarı ne olursa olisun döviz veya 
Türk parasının ziyama inlbacieıtm'emiş bilûmum 
fiiller veya önceden çıkartılan kararname ve 
Itöbliğlere göre suç sayılıp da sonradan çıkarı
lan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan 
(fiiller, istimal ve istihlâk maksadı ile işlenmiş 
kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan te
kel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olma
yan tekel suçları kaçakçılığın men ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıy
meti 20 000 (20 000 lira dahil) ithal ve FOB 
değeri 20 000 (20 000 lira dahil) ihraç kaçak
çılığı hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hük-
imü uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükümleri dışında kalan 
kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanun, ek ve tadilleri ile bu kanunlara ilişkin 
tebliğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların 
ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiil
lerle, 1308 • sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkralarını giren fiillerden mahkûm olanların 
hürriyeti bağlayıcı cezalarının 5 yılı ,affedilmiş
tir. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yarar
lananlara tayin edilen para cezalan af kapsa
mı dışında bırallolmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Ata-
lay söz istıeJmişıtir. Sayın Ata lay l . Yok. 

Başlka söz isteyen sayın üye var mı efendim?. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Traibzon) — Sa
yın Başkan, Koımisyona bir soru sormak istiyo-
y o raim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayıu Ağanoğiu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Traibzon) — Sa

yın Başkan, madde biraz muğlaktır. Bu, Türk 
p a raisinin kıyımetini korumayla ilgilidir. Döviz 
kaç akçıllığını ihtiva ediyor. Bunun biraz daiha 
açıklanmasını arzu ediyorum. Mümkünse Ko-
ınMsyoin bize izahat versin. 

BAŞKAN" — Komisyon mu, Hükümet mi 
ef endim 1 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Traibzon) — Tek
nik bir hesap verilirse, daiha iyi olur efendim. 

[BAŞKAN — Şimdi, maddeüin izlharında 
teknik bilgileri vekâletler o ut aya koymuştur. Bu 
bakımdan, burada Hükümet adına teknisyenler 
var; herhalde daha iyi anlaşılacak şekilde izahat 
verirler. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI RBFET RENDECİ (Samsun) — Mü
saade eder imisiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kamı. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Şimdi efendim, 'bu hakikaten çok teknik bir 
maddedir. Bunu hiç birimizin, teknik yönleriyle, 
teferruatıyla ve dört başı mamur olarak orta
ya koymalınız mümkün değil. Biz Komisyon ça-
ılışmallarımızda da bu teknik arkadaşlara evvelâ 
maddenin ne olruğunun izahını yaptırdık, on
dan sonra müzakeresini açtık. Meselemin daha 
iyi anılaşılıalbilımjesi için lütfederseniz, burada bu 
işi gayet iyi bilen Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Hnlkük Müşaviri var. Meseleyi dört başı mamur 
biliyor... 

'BAŞKAN — Maliyeyi ilgilendiren kısam da 
var, döviz yönünden, 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ay
rıca Maliyenin de bir teknik elemanı var. İkisin
den izahat alınmasının faydalı olacağı kanaa-
tmdayım. 

BAŞKAN — Evet, her ilki arkadaştan da iza
hat alalım, buyurun. 

ıMALİYE BAKANLIĞI HAZİNE GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ MUSTAFA ÖZKA-
YA — Sayın Başkan, Senatonun saygı değin* 
'üyeleri; 

ŞTürk Paracının Kıymeitini Koruıma Hakkın
da 1567 sayılı Kanunla ilgili olarak Yüce He
yetinize sumdan Af Kanununun 3 ncü mad
desi hüiknıü, 10 bin liraya kadar olan kıymet ka
çakçılıklarını birindi ola ra,k kapsamaikt aidi r. 
•«Kıymet kaçakçılıkları» deyimimden, altın, dö
viz, Türk parası, menkul kıymetler kastedilmek
tedir. 

Yine Türk Parasının Kıymetini Konuma Hak
kındaki Kanun ve kararlara aykırı fiiller af 
kapsamı içime alınmaktadır. Bu fiiller ka.çakçı-
lık .olmaımakila beraber yapılmaisı gereken şey-
leri yapmamak, yapılmaması gereken şeyleri 
ya.pnıak fiilleri olarak ifade edilebilir. 

ıM'eSelâ ithalat içini .kendisine döviz tahsis 
edilmiştir. Memleket ihtiyaçları için getirilmesi 
gereken malları geç geitinmiştir, süresi içinde ge
tirmemiştir. Burada kasitettiğimiz fiiller bunlar
dır, 

Üçüncüsü.; «Miktarı ne olunsa olsun» deyi
miyle ifade ettiğimiz fiiller taımaımen şekle, usu
le ait saçlardır. 

!Son kısımda, evvelce çıkarılan kararnaıme ve 
tebliğlere gwe suç sayılıpta sonradan çıkarılan 
(kararname ve teJbliğlere göre suç sayılmayan fi
iller zaiten hukukun genel kurallıdır. Ancak, bun
dan evvelki af kanunlai'inida olduğu gibi, ilâve
ten tekrar zikredilmiş bulunmaktadır. 

Bu fıkna ile affedilen suçların para cezaları 
da birlikte affedilmektedir. Müteakip fıkrada 
ise, kıymet kaçakçılığı ve Türk parayı mevzua
tına aykırı fiillerden ötürü 5 yılla hüküm giymiş 
olanların cezalarından 5 yıl indirilin yapıillmafkta-
dır. 

Bizim Türk Parasımın Kıymetini Koruma 
Kanunu dediğiniz kamında cezalar 7 aydan. 5 
seneye kadar gösterilmiştir, müıkorfer olanlar 
için bu iki katı olarak hükmolumm aktadır. Bu 

takdirde aşağı yukarı kamlbiyo kaç akçıllıkları 
suçlarının tamamının af kapsaımı içine girdiği 
ifaide olunabilir. Ancak, bu şekilde cezalarından 
5 yıl indirimi yapılan suçluların para cezaları a.f-
f edilmey ecekt i r. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Siz buyuran efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BİRİN

Cİ HUKUK MÜŞAVİRİ SEVİM TUNÇ — İkin
ci ve Üçüncü fıkralar Gümrük ve Tekel kaçak
çılığı suçlarıyla ilgili olduğu içim ben açıklaya
cağım. 

'Efendim, öncelikle biraz evvel Maliye teımısil-
clisinin açıkladığı fıkranın hemen arkasından ge
len fıkrada G-üumüık ve Tekel kaçakçılıiklarında-
dan; yami 19|18 sayılı kaçakçılığın men ve takl
ibine dair Kanunda oitomıaıtikmaıı gerek hürriye
ti bağlayıcı, gerekse ona ilişkin taamini maıhiyeıt-
ıfceki para cezalarımdan tümünün affolunduğu 
ibdr kısım var. bu fıkrada. 

Burada ölçü olanak alınan kıstaslar şumılaır: 
Birimcisi istimal ve. isitıihlâlk maksadıyla. ya

pılmış olan kaıçakçılıklar; yani isiter gümrük, is
ter tekel kaçakçılığı olsum, kullanmak veya tü
ketmek maksadıyla yapılmışsa, bunlar affın kap
samına giriyor; yolcuların beraberlerinde gelir
ken getirdikleri ufak miktardaki kaçakçılığa 
mevzu olan gümrük ve tekel maddelerinden hak
larında kovuşturma yapılmayacak. 

Ayrıca, tekel suçlarının da hemen hemieıı 
(tamamı affa giriyoi". Yalnız ithalle ilgili olan te
kel suçları affın kapsamı dışında bıraikıülmışıtır. 
Bunun dışımda, makimi arınız, tekel kaıçakç ılık
ları, tütün, ispirto, oyun kağıtları, tuz gibi çok 
.değişik konulara sâri bulunmıakltadır ve bunlar
dan doğan yalnız Kaçakçılık kanunu ile ilgili de
ğil, bunlardan da tamamen .müstakil tekel smçu 
mahiyetinde de suçlar vardır. Tekel suçlarının 
kaçakçılıkla ilgili olmayanlarının bir kere ta
mamı affın kapsamı içime alınmıştır, kanun çık
tığı takdirde affa uğrayacaktır. Yalnız ithal 
.maksadıyla yapılan tekel kaçakçılıkları, bunlar 
bir ölçü dahilinde aftan yararlanacaklar, bir öl
çünün dışında aftan yararlanamayacakbrdır. Bu 
ölçü de 20 bin lira gıi'bi bir limit olarak geltiril-
mıişltür. Şimdi onu aç ilki ayacağım. 

Bu ister gümrük, isiter tekel kaçakçılığı ol
sun, ithalde CİF değer, ölçü olaralk alımsmışttiır. 
Bundan evvelki af kanunlarında gümrük ve te-
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kel kaçakçılıklarında zaten CİF değer ölçü alın
mıştır, 870 sayılı Af Kanununda bu miktar 
2 500 lira olarak gösterilmiştir. Bugünkü ekono
mik şartlar gözönüne alınarak ve azamî bir 
renkli t elevizy on geç irmesinde (biliyorsunuz 
gümrükte kıymet esası bahis konusu olduğu iein) 
'bunun CİF değeri tayin edilirken, eşyanın değe
rine, navlun ve sigorta da ilâve edildiğinden her 
ihtimale karşı bir marj da bırakarak 20 bin lira 
•gibi bir ölçü tutulmuştur. Eğer ithalde 20 bin li
raya kadar yapılmış gümrük ve tekel kaçakçı
lığı bahis mevzuu ise, bu affa uğrayacaktır; fa
kat 20 bin liranın üstüne çıkan suçlarda, affın 
kapsanın o ncü fıkrada gösterildiği üzere., yal
nız hürriyeti bağlayıcı cezalardan 5 senesi affa 
uğrayacaktır. Eğer, 5 seneden fazla bir cezası 
varsa, ki bu çok nadirdir, toplulukla kaçakçılık 
ve teşekkül kurmada, bir de sigortalanma halle
rinde 5 seneyi tecavüz eder. bir de Devletin g-ü-
vei'.'.iğiıd ,"5.mmvk 3.nacr;".e kaçakçım- suçlan 
yapılimışsa, bunlar da 5 senenin üstündedir*. Bu
nun dışındaki kaçakçılık suçlarında 5 seneye ka
dar olan hürriyeti bağlayıcı cezaları affa uğra
nı alktadır. 

Yalnız, burada bir nokta daha var, biraz ev
vel anlatırken o hususu izah etımedim. Çıkış ka
çakçılığı da bu kanun teklifinde kısmen affın 
içinde tuıtuknuş, kısmen affm dışında bırakıl
mıştır. Onun için de FOB değer tayin edilmiştir. 
FOB değerde çıplak eşyanın değeri bahis mev
zuudur. Çünkü, yurttan dışarı kaç irildiği için 
gümrük vergi ve resimlerine bunun navlun ve si
gortası dahil değildir. 20 bin liranın üstünde 
olan yurt dışına çıkarılarak yapılan kaçakçılık
lar da affın kapsamı dışında bırakılıyor. Onların 
da hürriyeti bağlayıcı cezalarından 5 senelik kıs
mı af oluyor; fakat para cezaları affa uğramı-
yor. 

Gümrük ve Tekel kaçakçılığı 1918 sayılı Ka
nım ve buna ek ve bunu tadil eden kanunlarda
ki para cezalan, tazmini mahiyette para cezala
rıdır. C v/â Kanununda bahsedilen nitelikteki pa
ra cezalarından olmadıkları için, onlar affın 
kapsattın dışında bırakılabilirler. Nitekim, bir
çok kerelerde bırakılmışlardır. Bu husus hukuk 
literatüründe de açıkça görülmektedir. Haindi 
Öne/in de. 194-5 yılında yayınlanmış olduğu 

Adalet Dergisinde bu husus belirtilmiş olduğu 
gibi, Sulhi Dönmezer, Faruk Erem, Sahir Erman 
hepsi de aynı fikirdedirler ve Yargıtay'ın da bu 
konuda eski de olsa bir içtihadı vardır. Bu ne
denle para cezalan affm kapsamı dışında bıra
kılmıştır. Para cezalarının affm kapsamı dışın
da bırakılmasının bir diğer nedeni; gerçek, mad
dî, elle tutulur, somut nedeni de şudur: 

Kaçakçılık Kanunu genellikle büyük bir kıs
mı ihbar müessesesi üstüne dayanmaktadır. Ka
çakçılık olaylarını ihbar e d enli ere, Kaçakçılık 
Kanununun 60 ııeı maddesi gereğince ikramiye 
ödenir. Bu ikramiyeler ödendiği takdirde, tabiî 
hakkında ceza kovuşturması yapılan kimsenin 
davası bilâhare beraetle de sonuçlanabilir. Be-
raetle sonuçlandığı takdirde, Kanun muhbire ve
rilen ikramiyeyi teminat altına almıştır. 64 ncü 
maddesinde der ki, «Muhbire ödenen ikramiye 
geri alınmaz.» Bu durumda Devlet tarafından 
Ödenmiş olan muhbir ikramiyeleri affa uğradığı 
takdirde, Devletçe ödenmişse, muhbirlerden ge
ri alınamayacaktır. Böylece, Devlete bir külfet 
yüklenilmiş olacaktır, Hazineye bir külfet yük
lenecektir. Bu nedenle de, tazminatın muhafaza 
edilmesinde .affa uğramamasında Hazine açı
sından yarar mütalaa edilmektedir. 

Burada tebliğler hususu geçmektedir. 1918 
sayılı Kanun genellikle ithal kaçakçılığı üzerine 
inşa edilmiştir. Bu mm (d-B) maddesi, bir de 
6829 saydı kanunla eklenen ek 2 nci maddesi 
ihraç, kaçakedığına aittir. Malumunuz. Güneydo
ğu Anadolu daha ziyade ihraç kaçakçılığına mü
sait böigelerimizdir. Buralarda tebliğler bahis 
mevzundur; İçişleri, Gümrük A* e Tekel Bakan
ağı ve Maliyenin çıkardığı yasak bölgeler var
dır. işte buralarda yapılan kaçakçılıklar, kaçı
rılan eşyanın değeri 20 000 liranın üstünde ise, 
o takdirde aftan ancak 5 seneleri yararlanacak; 
fakat para cezaları aftan yararlanmayacaktır; 
fakat genellikle tekel suçları (kaçakçılıkla ol
sun, diğer tekel suçları olsun) ithal dışında olan
ların tamamı zaten affın kapsamı içine girmiş 
bulunuyorlar. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın Üye. ? Yok. 

382 — 



Bir önerce var. 

O. Senatosu 

takıl mı e d i vo r un ı. 

B : 50 26 . 4 . 1974 O : 4 

Y üksek Baskanlığ a 
(Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 3 neü 

maddesindeki 29 . 10 . J973 tarihinin, 7.2.1974 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanlbul Artvin 
Piki et Cündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — Bu önerce daha evvelki madde
ler için de verilmişti. Tarihin, Millet Meclisin
den gelen metinde olduğu gibi 7 . 2 . .1974 tarihi 
olması istenmektedir. Hükümet İm önergeye ka
tılıyor mu?.. 

ADALET BAKANİ ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli Milletvekili) - - Katılıyor efendim. 

BAŞKAN —• Katılıyor. Komisyon.'.. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANİ REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Komisyon 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddenin açık oya,.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, müsaadenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA YE ADALET KOALİSYONU 

BAŞKANİ KEFET RENDECL (Samsun) — 
Okuduğunuz metinde yanlışlık var. Biz Komis
yonda böyle kabul etmedik. Maddî hatadır, onla
rın düzeltilmesini rica ediyorum. 

Şimdi, (düzeltilmesi gereken hususları sırayla 
arz edeyim efendim : 

BAŞKAN — Baskıda mı yanlış var? 
ANAYASA VE ADALET KOALİSYONU 

BAŞKANİ KEFET RENDECİ (Devamla) — 
Evet-, baskıda da yanlış yazılmış ve bir de daktilo 
edilirken, 'Millet Meclisindeki metin aynen kabul 
edildiği halde, 20 000 lira bir defa rakamla ya
zılmıştır, ayrıca parantez içinde yazı ile yazılmış
tır. Bu yazılar matbaada rakam olarak konmuş. 

BAŞKAN — Bu maddede yapılan değişiklik 
yalnız tarihte imidir? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Evet, yalnız tarihtedir. 

BAŞKAN — Metinde değişiklik yok... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Yok. Sayın Başkan, şimdi şu ciheti arz edeyim... 

BAŞKAN —• Millet Meclisinden gelen metin
de parantez içindeki «10 000» yazıyle yazılmıştır. 
Burada «10 000» rakamla yazılmış. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Evet efendim, 'bunun parantez içerisine yazı ile 
(onbin) diye yazılması lâzım. 

Bir de, 8 nci satırda parantez içerisindeki 
rakamla parantez dışındaki rakam arasına, «lira
yı geçmeyen» tabiri girecek. 

Yine aynı satırda «FOB değeri» ibaresinden 
sonra gelen parantez dışındaki «20 000» ile pa
rantez içindeki «yirmi bin lira dahil» ibareleri 
arasına, parantezden evvel «lirayı geçmeyen» ke
limeleri ilâve edilecek. Parantezi kapattıktan 
sonra, «ihraç kaçakçılığı hakkında» ibaresinde 
«ihraç kaçakçılığı» ile «hakkında» 'kelimeleri ara
sına «suçları» kelimesi ilâve olunacak; yani «ihraç 
kaçakçılığı suçları hakkında» şeklinde olacak. 

Madde bu şekilde olması lâzım, vaıılıslık var. 
Matbaada veya daktiloda yapılmış. Bizim bul 
ettiğimiz metin şimdi arz ettiğim şekildedir. Mil
let Meclisi metnini de tarihle değiştirdik, diğer 
Vıo-ımi,-.,- doğrudur. Kısımlar ti 

BAŞKAN — Tabı hatası olan tashihlerle 
birlikte maddeyi yeniden okutuyorum. 

«Madde ?>. — 29 Ekim 1973 tarihine katlar 
işlenmiş : 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 
liraya kadar (onbin lira dahil) kıymet kaçak
çılığı suçları veya bu kanuna göre çıkartılan 
kararname ve tebliğlere aykırı fiillet; veya mik
tarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının 
ziyamı iııtaeetmemiş bilûmum fiiller veya önce
den çıkartılan kararname ve tebeliğlere göre 
suç sayılıp da sonradan çıkarılan kararname ve 
tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal 
ve istihlâk maksadı ile işlenmiş kaçakçılık fiil
leri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları 
ve kaçakçılıkla ilgili olmayan tekel suçları ka
çakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Ka
nunda belirtilen CİF kıymeti 20 000 lirayı geç
meyen (yirmibin lira dahil) ithal ve FOB de
ğeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira da-
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hil) ihrae kaçakçıl ığı suçları hakkında bu ka
nunim 1 ııei maddesi h ü k m ü uygulanır . 

Yukar ık i fıkra hükümler i dışında kalan ka
çakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Ka
nun, ek ve tadi l ler i ile bu kanunlara ilişkin teb
liğler ve T ü r k Paras ın ın Kıymetini Koruma hak
k ındaki 15G7 sayılı kanun la r ile bunlar ın ek ve 
tadi l ler i hükümler in i ihlâl eyleyen fiillerle, 1308 
sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 
ııei maddesinin 2 ve -3 neü. ; Türk Ceza Kanunu
nun 264 neü maddesinin 2 ve 3 neü fıkralarına 
giren fiillerden mahkûm olanların hürr iyet i bağ
layıcı cezalarının 5 yılı afi'edilmiştir. Şu k a d a r 
ki. bu fıkra hükmünden yarar lananla ra tayin 
edilen para cezaları af kapsamı dışında bırakıl
mıştır.» 

BAŞKAN — Maddenin oylamasına geçiyo
ruz. Hadden in açık oya sunulması için gerekli 
imzayı havi t ak r i r mevcut tur . Açık oylama işle
mine başlıyoruz. 

İ H S A N KABRİ CAĞLA YANGİL t Bursa.) — 
Kürsüye ku tu konulsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — K u t u n u n kürsüye konması su
retiyle oylama yapılmasını istiyorsunuz. (C. İT. 
P . s ı ra lar ından «Ad okunmak sluretiyle olsun» 
sesleri) 

YİĞİT KÖKER (Ankara ) — Sayın Başkan. 
ad okunmak suretiyle olsun. 

BAŞKAN — Peki efendim, ad okunma!: su
retiyle yapı lacakt ı r . 

(Ordu Üyesi Selabattin Acar 'dan başlana
r a k oyla i' toplandı .) 

B A Ş K A N — İsmi okunmayan veya, okunduk
t an sonra salona giren sayın üye var mı efen
dim?.. («Yar» sesleri) 

Oyunu kul lanmayan başka üye?.. Yek. Oy
lama işlemi bitmiştir . 

(Oyl a rı n a y rı mı ya pil di.) 

BAŞKAN — 3 neü maddenin açık oylaması
na 149 sayın üye katı lmış. 101 kabul. 45 ret. 
3 çekimser oy kullanılmış, 3 neü madde salî 
çoğunlukla, kabul edilmiştir. 

Madde 4. — A) Suçun işlendiği tar ih te .15 
yaşını doldurmamış olanlar ve haklar ında Türk 
('eza K a n u n u n u n 47 ve 48 nci maddeleri uygu
lananlar la uygulanması gerekenlerin 29 Ekim 
1973 tar ihine k a d a r işledikleri suular iein taki
ba t yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'î ve 

mütemmim cezalarla, ceza mahkûmiyet ler inin 
bü tün sonuçlarını da kapsamak üzere afi'edil
miştir . 

B) Halen Başbakan. Bakan la r Kuru lu üye
si. Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milietvekeili 
olanlar ile daha önce Başbakanl ık veya bakan
lık yapmış olanlar, bu af kapsamından faydala
namazlar . 

KECAİ KOCAMAN (Artvin) — Grup adına 
söz is t iyorum efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Par t is i Orupu 
adına Sayın Kocaman söz istemişlerdir. 

Şahısları ad ına ; Sayın Atalay. Sayın Özer, 
Sayın Yılmaztürk, Sayın Hazerdağlı söz istemiş
lerdir. 

SALİM l i A Z E R D A O L t (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, ben daha önce yazılı olarak söz istemiş
tim . 

H Ü S E Y İ N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan. ben ilk gün yazılı olarak söz isteğinde bu
lundum. 

BAŞKAN ••— Muhterem a rkadaş l a r ; tabiat iy-
!e hana ge ]en!eri ben Kanunlar Müdürümüze 
ak tar ıyorum. Kanunlar Müdür lüğümüzün I")ana 
intikal et t i rdiği yazılı istekler burada eklidir. 
Bunlar sırası i le; Sayın ö z e r i n Sayın Yılmaz-
tû rk 'üm Sayın Arif Hikmet Yur t s eve r in ve 
daha önce de Sayın A t a l a y i n söz istekleridir . 
Sayın Yur tsever vazgeçmiş. 

HÜSF-:ViN ÖZTÜPK (Sivas) — Sayın Baş
kan, ben ilk gün 2 nci. 4 neü ve 5 nci maddeler 
ûzminde yazdı olarak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk. ben Kanun la r 
Müdür lüğüne int ikal et t i r iyorum, onların bana 
verdbyi i s t e k t e buıdai'. Bü tün maddeler üzerin
de geliyor, geleni ben oraya veriyorum, sıraya 
koyun diyorum. Diğerlerinin i t inde de arayalım. 
efendim. 

Cumhuriyet Halk Part is i (Îrupu adına Sayın 
Kocaman buvnrun efendim. 

HÜSEYİN KALPA KLIOĞLK i Kayser i ) — 
Sayın Başkan, benim de bir takr i r im vardı . 

BAŞKAN — Bu madde hakkında mı? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLK (Kayseri) —. 

Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
O. H. P. (MUTİ. ADİNA KECAİ KOCA

MAN (Artvin) — Sayın Başkan. Cumhuriyet 
Senatosunun değerl i üveleri ; 
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Şimdi' görüşülmekte olan 4 ncü madde, Mil
let Meclisinden gelen şekli ile, şu anda görüş
memize konu teşkil eden şekli bakımından bü
yük farklılıkla!' arz etmiş durumdadır. 

4 ncü maddenin Millet Meclisinde kabul edi
lip Yüce Senatonun Anayasa ve Adalet Komis
yonuna geldiği şeklinde madde iki bentten iba
ret. idi. Birinci bentte, 15 yaşından küçük olan 
çocukların işledikleri suçlara bu af yasasının ne 
şekilde uygulanacağı konusu nizamlanmıştı. Bu 
bent aynen Yüce Senato Komisyonunda da ka
bul edildiği için üzerinde durmuyorum. 

Millet Meclisinde kabul edilerek gelen met
nin 2 nci bendinde. (B) bendinde suçu işlediği 
zaman 15 yaşını doldurmuş ve fakat 18 yaşım 
henüz bitirmemiş yaş şeridi içinde olan sanıkla
rın durumuna ilişkin hükümler var idi. Anayasa 
ve Adalet Komisyonumuzun çoğunluğu bu hü
kümlerin tümünü metinden çıkarttı. Huzurunu
za gelmiş olan maddedeki değişikliklerden biri 
budur. 

İkinci değişiklik, metinden çıkan bu (B) 
bendinin yerine, yepyeni değişik bir hüküm (B) 
bendi olarak metne konuldu. Biz gnıp olarak. 
yapılmış olan her iki değişikliğe de karşıyız. He
cenin bu geç saatinde fazla zamanınızı işgal et
meden, karşı olduğumuz hususları kısaca dile 
getirmeye çalışacağım. 

Medenî Kanunumuzun 11 ve diğer maddele
ri hükümleri Türle Ceza Kanununun 55 nci mad
desi 15 yaş ile İS yaş arasındaki küçükleri ge
rek hukukî, gerek cezaî konularda değişik hü
kümlere tabi tutmuştur. Özellikle ceza uygula
malarımızda 15 yaşını bitirmiş ve fakat 18 ya
sını henüz doldurmamış olan, tâbiri caizse deli
kanlıların işledikleri suçlara 18 yaşım doldur
muş ohıniara öngörülen cezadan daha az ceza 
uygulanması öngörülmüştür. Medeni Kanunu
muza göre de, henüz istisna halleri kazaî rüşt, 
evlilik rüştü gibi istisnaî haller dışında 18 yaşı
nı doldurmamış olan küçüklerin reşit olamaması 
öngörülmüştür. Buradan anlaşılıyor ki, henüz 
18 yaşım doldurmamış olan küçükler, şahsiyet 
ve karakterlerinin belirmesi açısından tam ve 
mütekamil çağa erişmiş değildir. Kanun vazı-
mız gerek hukukî uygulamalarda, gerek cezaî 
uygulamalarda bunu kabul etmiştir. Bu yaşta-
kilerin işleyeceği suçlar. Türk Ceza Kanununun 

55 nci maddesinde yazılı indirimlere tabi tutul
muştur, bu madde hükmü uyarınca. 

Teklifin Millet Meclisinden kabul edilip ge
len şeklinde işte bu yaş şeridine dahil olan genç
lerin. küçüklerin şahsiyetleri ve karakterleri 
henüz teşekkül ve tebellür etmemiş olduğundan 
affedilmeleri halinde doğru yola, İyi yola dön
meleri, topluma hayırlı ve iyi vatandaş olarak 
kazandırılmaları ihtimalinin daha ziyade varit 
ve muhtemel olduğunu düşünerek Millet Mec
lisi 18 yaşını doldurmuş olanlara oranla daha 
geniş kapsamlı bir af öngörmüş idi. Gayette âdil 
idi, uygun idi. toplumsal faydalara, menfaatlere 
uygun bir hüküm idi. Bunca çırpınmalarımıza 
rağmen. Komisyonumuzun çoğunluğu (b) ben
dini olduğu gibi madde metninden çıkarmıştır. 

Tekrar ediyoruz; bu yaş şeridindeki küçük
ler, gayri reşitler daha geniş kapsamlı hür affa 
nail edilmek suretiyle topluma yararlı, iyi birer 
vatandaş olma konusunda reşitlere nazaran da
ha fazla şansa, sahiptirler. Bunların Millet Mec
lisinden gelen metinde öngörülen oranda af atı
fetine tabi tutulması ile bu genç kuşağın, yaş 
şeridine mensup bu. kuşağın iyi, hayırlı ve dü
rüst vatandaş elma şahsına nail kılınması gere
kir kanısındayız. Hrupum bu görüştedir. Yer
diğimiz önergenin birinci kısmı bu istemi kap
samaktadır. 

önergemizin ikinci kısmını Anayasa ve Ada
let Komisyonumuzda madde metnine, demin arz 
etiğim çıkarılmış olan (B) bendi yerine yenliden 
konulmuş olan hükümle ilgilidir. 4 ncü madde
ye Komisyonumuzun çoğunluğunun koyduğu. 
monte ettiği (B) bendi aynen şöyledir : 

«B) Halen Başbakan, Bakanlar Kurulu üye
si, Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili 
olanlar ile daha (ince Başbakanlık veya bakan
lık yapmış olanlar, bu af kapsamından faydala
namazlar.» 

Esasta cümlede de düşüklük var. Bu af 
hükmünden yararlanamazlar veya faydalana
mazlar denmek gerekirken, «kapsamından fay
dalanamazlar» denmiş. Burada politika yaptı
ğımıza, Türkçe dersi vermediğimize göre, ifade 
durumunu ifade sahibi ile haşhaşa bırakıyorum, 
esasına geçiyorum. 

Baştan beri Hrupumuzun sözcüleri dile ge
tirmeye çalıştık ki, çıkarmak istediğimiz affın 
amacı, en son ve umumeıı kabul edilen genel af 
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nazariyelerine uygun surette geçmişe, maziye 
bir sünger çekip maziyi toplumun genel unut
ma hissine tabi kılmak ve bu suretle toplumda 
bir iç barış, bir sosyal barış yaratmak. Bunun 
bahanesi de şanlı Cumhuriyetimiziin mesut 50 nci 
yıldönümü. Baştan beri bunu ifadeye çalıştık. 

Kapsamı ne olursa olsun, genel affın objek
tif hükümler ihtiva etmek gerekir. Genel affın 
şartlarından biri de budur. Objektiflik prensibi 
esas olduğuna göre bir kısım şahısları, bir kısım 
görevlileri affın kapsamının dışında tutmak, 
diğer bir kısmını af kapsamı içine almak objek
tiflik kurallarına aykırı düşer. Madem ki, 
«unutalım» diyoruz; «Maziye, geçmişe sünger 
çekip istikbale dönerek bir sosyal iç barış ya
ratalım» diyoruz, bu unutma hissinin içline ya
ratılacak sosyal barışın süjeleri içine parlamen
terleri de, politikacıları da dahil etmemek için 
hiçbir sebep yok; hareket noktamız objektif 
kıstaslardan hareket etmek olduğuna göre. 

Bu bendin maddeye konulması sırasında ben
di savunan arkadaşlarımız «Eskiden beri Par
lamentomuz kendi kendini affediyor töhmeti al
tında kaldı, bırakıldı; izin verin de bu sefer 
bu töhmetten sıyrılalım, kurtulalım» diye bir 
gerekçe önümüze sürdüler. Büzce bu gerekçe de 
varit değildir. Eğer affın kapsam tarihi olarak 
bizim ileri sürdüğümüz ve öngördüğümüz 
7 . 2 . 1974 tarihi kaimi edilecek olsa idi veya 
ileni ki değişikliklerle mümkün bulunursa, bu 
takdirde yeni yasama yılı ile bizim öngördüğü
müz affın kapsam tarihi; yani 7 . 2 . 1974 ara
sında iki buçuk, üç aylık bir zaman fasılası 
vardır. Bu zaman aralığı içinde parlamenter
lerle, Bakanlar Kurulu üyelerinin öyle af dışı 
tutmağa değecek bir suç işlemiş oldukları kanı
sında değilim, basma da intikal etmemiştir-, 
aktüel de olmamıştır. Hele şimdi Cumhuriyet 
Senatosunun Anayasa ve Adalet Komisyonu ve 
Genel Kurulunun çoğunluğun kabul ettiği af 
kapsam tarihi esası, yani 29 Ekim 1973 tarihi 
kabul edilecek olursa, bu takdirde yasama döne
mi başlangıcı olan 14 Ekim'1 e af kapsam tari
hinin bitim noktası olan 29 Ekim arasında na
zarı dikkate almağa değemeyecek kadar küçük 
bir süre, 14 günlük bir süre, ki o da tatilde ge
çiyor, vardır. 

Bu itibarla rahatlıkla diyebiliyoruz ki, şu af 
kanunu ile biz halihazır görevli Hükümeti ve 
Parlamento üyelerinin affını öngörmüyoruz, 
kapsam tarihi 7 . 2 . 1974 olsa dahi. Bizden ön
ceki yasama dönemimde görevli olan Parlâmen
to üyelerini, ki onu kapsamıyor, Hükümeti, Ba
kanlar Kurulu üyesini affetmiş olmak esasen bu 
affın içinde mündemiç olan maziyi unutmak, iç 
barışı yaratmak düşüncesiyle rahatlıkla bağda
şır görüşündeyiiz. Endişe etmesinler, Yüce Se
natonun ekseriyetini sağlayan grup üyeleri ken
di kendimizi değil, bizden öncekileri affetmek 
faziletini öngörüyoruz. Gönül arzu ederdi ki, 
bu görüşlerinde samimî olsunlar. 

Bu itibarla maddenin bu değişikliğinin kar
şısındayız, 4 ncü maddenin Millet Meclisinden 
kabul edilerek gelen şekliyle kanunlaşması gö
rüşündeyiz. Bu amaçla Yüksek Başkanlığa bir 
önerge verdik. Şimdi izahını yaptığım konuları 
önergemiz kapsamaktadır. Zamanı gelince öner
gemizin kabulüyle binnetlice maddenin Millet 
Meclisinden kabul edilerek gelen metnine uygun 
şekilde kanunlaşmasını sağlamanızı ve bu şekil
de 50 nci yılın şanına yaraşır af espirisiııe uy
gun bir madde tedvin edilmesine yardımcı ol
manızı istirham eder-, saygılar sunar, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yok. Sayın 
Özer?.. Yok. Sayın Yılmaztürk?.. Yok. Sayın 
Hazerdağlı.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — ilk defa 
söz aldığımı bildirmiştim. 

BAŞKAN —• Size de gelecek sıra efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir yanlış

lık olmuş, 
BAŞKAN — Sayın öztürk niye böyle yapı

yorsunuz. Zatıiâliniz yanlış yazmışsınız 14 yaz
mışsınız, 14'e alınmış sıranız. Düzeldiği zaman 
da söz alacaksınız, sıraya aldım zatiâlinizi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Arz ediyo
rum, yanlışlık olmuş diyorum; benim sözüm 
4 ncü maddedir. 

BAŞKAN — Kaydettim sizi. sıranız gelecek. 
Buyurun Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem, arkadaşlarını, gecenin bu 
saatinde, bu madde üzerinde çok kısa maruzat
ta bulunacağım. 
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Muhterem arkad>aşiarım; Türk Ceza Kanu- 1 
nunun 55 nci maddesinde cezaî rüşt 1961'de ele- I 
ğiştirilmezden önce 11 yaş, 11 - 15 yaş, 1 5 - 1 8 I 
yaş, ondan sonra 18 - 21 yaş var idi. Ceza Ka
nununda cezaî rüştü değiştirdik, 21 yaşı 18 ya
şa almak mecburiyetinde kaldık. Şimdi bu mad- I 
de ile 15 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını bitir- I 
memiş 'olanların bu süre içerisinde işledikleri I 
suçlar için özel bir hüküm getirilmiş oluyor. Di- I 
ğetierine nazaran 18 yıl cezaları indiriliyor. I 

Mu'hterem arkadaşlarını, işin derinliğine in- I 
inek istemiyorum. Türkiye'de cezaî rüşt 21 yaş 
iken neden 18 yaşa düşürüldü? Toplum değiş- I 
ti, toplum bilinçli hale geldi. 15 yaş ile 18 yaş 
arasında suç işlemeler çoğaldı, onun için 11ü- I 
kümet, Devlet Ceza Kanununu değiştirmek mec
buriyetinde kaldı. Nitekim, 18 yaşa seçim hak
kını tanımak da buradan doğuyor. Arkadaşla
rımız geliyorlar burada 18 yaşındaki insanlara 
niçin secim hakkı tanımıyorsunuz, diyorlar. Bu
nun bir gerekçesi var. Bir zamanlar toplum 
okumamış, yazmamış, bilinçilenmemiş olduğu 
için rüşt 21 yaş idi. Şimdi cezaî rüştü 18 yaşa 
kadar indirdik. Demek ki, son kademededir 15 
ilâ 18 yaş, son bir kademedir. Şimdi 15 yaş ile 
18 yaş arasında bir kimse suç işlerse, Ceza Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince zaten ceza- I 
yi düşürüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir »kimse diyor, 
«fiilî işlediği zaman 15 yaşını bitirmiş olup, 18 
yaşını bitirmemiş olanlar hakkında aşağıdaki 
eczalar verilir.» İdam cezası yerine 20 seneden 
aşağı olmamak üzere. İdam cezasını 20 seneye 
indirmişiz. Şimdi biz bu af kanunu sebebiyle 
bir de buniara özel olmak üzere 18 yaşı için 
Millet Meclisinden gelen nıetinde 18 yıl daha 
cezayı indiriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, İm ne doğuruyordu? 
Eğer Sayın Bakan ve komisyon bu hususun 
fazlasiyle hesabını bilemiyorsa, teknisyen arka
daşım rakam olarak versin. Çünkü bu işin he
sabı kitabı var. Meşruten tahliye var, şu var, 
bu var; bunun hesabını yapmak lâzımg'eliyor. 

Bir taraftan Ceza Kanununun 55 nci madde
si gereğince cezayı zaten indiriyoruz, kanun in
dirmiş. Ondan sonra da biz bu Af Kanunu se
bebiyle «Canım bu 15 yaş ile 18 yaş arasında. 
bir adamdır. Bunun 'da cezasını diğerlerinden 
12 yıl indirirken, bundan 18 yıl indirelim» di
yoruz. «Eşitlik prensibi» diyoruz, «adalet» di-
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yoruz; mükerreren indirme neden» Eğer vâzıı 
kanun vaktiyle düşünseydi bu 15 yaş ile 18 ya
şındaki adamlara, daha hafif ceza takibini ya
pardı. 20 sene demezdi de 10 sene derdi. 15 yaş 
ile 18 yaşın arasında bir kimse normal bir suç 
işlese, ölüm cezası yerine 20 sene veriyoruz. 
Ama Af Kanununu getirdiğimiz zaman, diğer
lerinden 12 sene indirdiğimiz halde bundan 18 
sene birden indiriyoruz. Bundan ne oluyor ar
kadaşlar?. Bundan bir de meşruten tahliyeyi 
kazanıyor (Komisyonda dinledim, hesabı ya-' 
pildi) 27 seneye mahkûm olmuş olan bir kimse 
bir gün dahi yatmaksiizın tahliye oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; isim vermek sure
tiyle misal vermek istemezdim; fakat cemiye
tin bir problemi ve aktüel bir meseleden bahse
deceğim. Jandarma Genel Komutanına kurşun 
sıkan, suikast yapan, (Ateşi, dumanı, tazeliği 
üstünde, aktüel hâdise) bu suçu işleyen insan 
eğer suçu işlediği zaman 15 ilâ 18 yaş arasında 
ise, bu arkadaş üç gün evvel yakalandı, Af Ka
nunu çıktığı takdirde yarın tahliye olacaktır. 
27 seneye mahkûm etseler, ki zaten suikasttır, 
zannetmiyorum idama mahkûm ola... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Türk Ceza 
Kanununun 451 nci maddesinin 1 ve 10 ncu ıı li
rasına giriyor. Bunu nasıl bulacaksınız? 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin. Niye 
müdahale ediyorsunuz Sayın Öztürk?... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bey
efendi 451'e girecek. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Hazer-
dağlı... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Öztürk, Allah'ını seversen... 

BAŞKAN — Sayın Ilazerdağlı, müsaade 
edin, ben konuşuyorum siz konuşmayın, bir da
kika, 

Sayın Öztürk, zatıâliniz konuşurken bir baş
kası aynı şekilde bir müdahalede bulunsa "hoşu
nuza gider mi?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanlışını 
düzeltiyorum. Yanlış söylüyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sıranız geldiği zaman fikrinizi 
söylersiniz efendim, düzeltmeye memur değilsi-
nizki. Doğru söylüyorsa da, yanlış söylüyorsa 
da zapta kendi sözü olarak geçiyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Peki, teşek
kür ederim Sayın Başkan. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız lütfen... 

BAŞKAN — Tamam efendim, hallettim. Ko
nuşmanıza devam edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mü
saade buyurun, ben de zatmlinize hitabetmek 
imkânını bulayım. 

Şu meseleyi daha açıklığa kavuşturmak için 
teknisyen arkadaşımız izahat buyursunlar de
dim, bu 'kadar titizlik gösterdim. Biz de bu iş
lerle biraz uğraştık. Bizi biraz rahat bıraksın 
ela biz de bu konu üzerinde bir şeyler söyleye
lim, Allah rızası için... 

BAŞKAN —• Sayın Hazerdağiı, ben nrüela-
hale ettim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) —Aman 
beyefendi, aman beyefendi, senin bilmediğin 
hieJbir şey yok mu?... 

BAŞKAN — Ben müdahale ettim, rica edi
yorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Kivas) — Orada ver
diğin. kanunlardan belli... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Yap
ma ya, yapma kardeşim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Senin ver
diğin kanun tekliıleri'nden belli. Nasıl mezun 
oldun hayret ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ko
misyonda bu mesele konuşuldu beyefendi. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçiyor Sayın Hazer
dağiı, vaktinizden gidiyor efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başkanım, müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Vaktinizden gidiyor. Siz ko
nuşmanıza devam edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; ben eliyorum ki, eğer ben 
(meşruten tahliye hesabını yanlış yapıyorsam, 
eğer ben 55 nei maddeden tenzilâtları yapa-
mıyorsam, eğer Komisyon da bu hseapta... Ta-
ibliî bu teknik bir meseledir. Çok defa müdele-
iumumî bunu yapamadı, cezaevi müdürü bu 
hesabı ela ha iyi yapar, bunu da 'biliyoruz. Bu
rada bu işlin teknisyeni var, mütehassısı var, 
bilgini var. O söylesin Allah rızası için. 

Ben eliyorum ki, bu suçu işleyen... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Beni yan-

llış anladınız. 
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f SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Al
lah Allah. Sayın Başkan, susturacak mısınız, 

1 ben mi susturayım?. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Beyefendi 

J yanlış anladınız. 
BAŞKAN —• Şimdi, Sayın Hazerdağlı, siz 

bana müsaade etmiyorsunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 

susturdum işte. 
BAŞKAN •— Müsaade edin ben ikaz edeyim. 

I Sayın Öztürk, istirham ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben kendi

sine söyledim; benimkisi onun söyediğine iti
raz değil ki... 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa

yın Başkanım, ceza indirimini yapmak bir 
teknik mesele. Burada bu işin bileni var, tek
nisyeni var. Ben diyorum ki, 27 seneye mah
kûm olması muhtemel şahıs daha dün yaka
lanmış, cezaevine yeni girmiş. Bu arkadaş 27 
sene civarında, mahkûmiyet alacak. Farzedin 
iki, 15 ila 18 yaş arasında. Bu adam bir gün 
dahi hapise girmeden tahliye olacak. 18 yaşa 
indinmek hatalıydı eliyorum. Onun için Ko
misyonun getirmiş olduğu bu tadilât isabetli
dir, yerindedir, doğrudur. Ben bunu iddia, 
ediyorum. Millet Meclisinden gelen metni id
dia edenler bu hesabı yapmışlar mıdır, yapma-
mışar mıdır?. Bir memleketin Jandarma Ge
nel Kamutanmıa silâh sıkan, yeni yakalanan 
bir kimsenin bir gün dahi yatmadan tahliye 
edilmedi acaha mümkün mü?. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O koymu
yor ki affa. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ceza 
hukukunu birkaç defa okudum kardeşim. 

" Teşekkür ederim arkadaşlarım. 
j BAŞKAN —• Sayın Öztürk, buyurunuz. 
1 HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım ; 
18 yaşını bitirmemiş olan kişilerin suçları

nın affedilmesi konusunda Millet Meclisi met-
| nkıde gelen esasların daha uygun olduğu ka

lmalıyla Komisyonun getirdiği metne karşıyım. 
i Yalnız, Türk Ceza Kanununun 450 ned madde

sinin 1 ve 10 ucu fıkrasına giren suçlar hariç, 
| onun dışmdakilerinin affına taraftarım. 
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Sebebi de şudur Sayın Başkanını: Bu ço
cuklar rüştünü ikmal etmemiştir. Bir vasinin, 
bir velıinün hükmî şahsiyeti altındadır. Kendi
leri bir hükmî şahsiyet sahibi değillerdir. İşle
dikleri suçsa, bu velilerim, bu toplumun, ki 
bugünün modern hukuk anlayışında incelediğii-
mıiz zaman görüyoruz ki, suçlar artık topluma 
intikâl etmiş, suç toplumundur; yani ferdin 
işlediği suçlarda toplum suçludur, Devlet suç
ludur. 

Birçok bilimsel araştırmalar sonunda, bil
hassa 'kronoloji ilmî ve sosyal bilimler ışığında 
bilimsel araştırmalar sonunda suçların kayna
ğının ve kökeninin toplumsal olduğu gerçeği 
ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan, Devlet yö
netimindeki ve toplum düzenindeki bozukluk
lar, eşitsizlikler ve adalets'dzilikler bireyleri 
ejeşitli suç işlemeye sevk etmiştir, götürmüş
tür. Bu bireyleri, büyükleri, aklıselim sahibi
ni götürürken, bu çocukları haydi haydi alıp 
götürmüştür. İşte işin önemli tarafı budur. 

Bu yönden hareket .ederek, bilhassa Ada
let Partisinin iktliclarımn bozuk yönetimi, top
lumsal, ekonomik ve sosyal düzendeki keşme-
keşlilkler, biliyorsunuz, 12 Mart Muhtırasını 
getirmiştir. Bu muhtırada Türk halkı veya 
Türk g-enelerıi suçlanmamıştır. Bu muhtıra ik
tidarı Anayasaya. Anayasa, dışına düşmekle 
suçlamıştır. 

Danıştay kararlarmm uygulanmayışı, Ana
yasa Mahkemesince iptal edilen yasaların kı
lık değiştirilerek yine Anayasaya aykırı yasa
lar olarak çıkarılmaya devam edilmesi bu ola
nakları hazırlamıştır. Bu toplumun hastalığı
nı hazırlatmıştır, gençlerin suç işlemesini ha
zırlamıştır. Bunlar yapılırken halik düşünül-
ımemiştir, belli çevreler düşünülmüştür. Böy
lece kötü bir yönetimin sonucu olarak da bo
zulan düzen İçinde suç ve suçluluk artmış, hal
kın Devlete karşı adalet duygusu kökünden 
sarsılmıştır. Sarsıldıkça da gençlik Devlet 
kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiştir. Türki
ye 1965 - 1973 yı lar ı arasında siyasal, sosyal 
ve ekonomik çıikmazlar ülkesi haline getdril-
mişltir. Ekonomik durum, para değerinin % 
66 düşürülmesiyle kalmamış, zamlar ve kont
rolsüz fiyat artışlanyle hayat pahalılığı c/c 300 
pahalanmıştır ve bu da toptan eşya fiyatların
da olmuştur. 

ORHx\N KOR (İzmir) — Şimdi ucuzladı. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yaban

cı devletlere olan borcumuzun yıllık taksidiylc 
faizi, yıllık bütçenin miktarını çoktan aşmış, 
ekonomik balkının, sosyal adaletsizliğin ve 
Ürötü bir siyasî yönetimin etkisinde ve geri kal
mışlığın bunalıimı içinde bocalayan halkımız 
.ve bilhassa genellik, Ekim 1973 genel seçimle
riyle bu görüşünü kanıtlamış ve Adalet Parti
sini sırtüstü getirirken, onların hakkını sa
vunan Cumhuriyet Halk Partisini iktidara: ge
tirmiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Halkın oylarıyle Türkiye'nin ve 
gençliğin iğine düştüğü bu durumdan suçlu 
olanlar böyle belli olmuştur. Şimdi Türk hal
kının vicdanında ve kamuoyunda tarihî suçlu
lukları ispatlanmış olanlar bu ortamın içinden 
'kurtulmak, cezalandırılacak bir suçlu aramak
tadırlar. 

12 Mart Muhtırasını hukuk dışı ilân eden 
Adalet Partili arkadaşlarım, bugün demokrasi
ye ara verildiği söylenen o devrin sıkıyönetim 
mahkemelerinin, olağanüstü dönemin mahkeme
lerinin verdiği kararlara sahip olur duruma gel
mişlerdir. Tok yazık. 

Bütün gençlik Adalet Partisi iktidarının kar
şısında olmuş; ama bunu akıllıca kullanmış
lar, bir «sağ» demişler, bir «sol» demişler, iki
sini birbirine vurdurmuşlar; bir zaman gelmiş 
iki tarafı cezalandırmışlar. Şimdi affedilmek is
tenen bu gençlik, bu çocuklar sanılıyor ki, baş
ka bir iktidarın döneminde bu suçu işlemişler 
de bunlar affetmiyor. Siz affedin de yüeelin, bi
zim affetmek islediğimizi sizin affetmeniz gere
kirken, siz karşısına çıkıyorsunuz, bunları siz 
suçladınız. 

Halkın önünde bu durum, bir iktidarı seçim 
sonundaki neticeye göre belli yerde bırakmış, 
'hakkını vermiş veya almış. Bu belli olmuş. Şim
di iktidarda olmanın avantajını kullanarak biz 
hu yönü. bu yasaları böylece devam ettirmek 
isteriz. Bu gençlik elbette bize karşı olmaya
caktır; onların hakkını savunuyoruz; ama biz 
bugün bunların affı ile de yarın sizin geleceği
nizi düşünüyoruz. Düşünüyoruz; çünkü, bir gün 
gelir Millet Meclisinde bir Meclis soruşturması 
açılırsa, kim. suçluysa çıksın ortaya denirse, suç
lu bulunur, bu maddeler sizin için uygulanabi
lir. Buna dikkat ediniz, biz bunu konuşurken 
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rastgele konuşmuyoruz. Üniversite Kanunu se
çimlerden 6 ay önce çıktı. «Çok ısrar etmeyin, 
size bundan sonra iktidar yok, bu kanunu biz 
uygulayacağız; ama bırakın da sizin istediğiniz 
gibi değil, bu Milletin istediği gibi, üniversitele
rin istediği gibi çıksın» dedik, dinletemedik. Yi
ne söylüyoruz, ısrar etmeyiniz. Çünkü Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarını devam ettirecek
tir, yıllarca devam edecek, bu maddeleri biz 
uygulayacağız. Biz kendi aleyhimize işleyecek 
şeyi değiştirmeye çalışıyoruz, sizin lehinize iş
leyeceği getirmeye çalışıyoruz, siz karşı çıkıyor
sunuz. 

Bu bakımdan bu çocukların, bu gençlerin 
suçlarının, affedilmesinde; çünkü bunlar genç 
yaşta, üniversite hayatında veya lise hayatında 
veya şurada burada suç işlemişlerdir. Bunlar 
genç yaştaki insanlardır. «Ağaç yaş iken eğilir» 
derler. Bunları yaş iken eğelim, iyileştirelim, 
yarın memlekete faydalı insanlar olsunlar. Bun
lar öyle geri zekalı insanlar da değil. İnceledi
ğiniz zaman birçoğu sınıflarından dana ileri 
gençler. 

Evet, bu maddeye eklenen bir fıkra ile Par
lamento üyeleri veya siyasî hayatta görev yapan 
insanları 29 Ekim 1973'e getirmek gibi yalnız 
bugünküleri düşünmek gibi bir pozisyona so
kulmuştur, ki bu haliyle madde çok yanlış. Bi
lâkis bunu sizin için getirmeyin, bırakın eski
ler için işletin de kendileri için yapılmamış den
sin bu. Oysa siz tamamen bir yere kafayı tak
mışsınız 7 . 2 . 1974 iktidar partilerinin anlaştı
ğı bir tarih diye mutlaka onu değiştirmeye ça
lışıyorsunuz. Bunun hukuki bir gerekçesi yok
tur. tamamen hissi bir duruma kapılmışsınız. 

Bugün biz 18 yaşını bitirene rüştünü ikmal 
etmiş derken yahutta bir seçim için oy hakkı 
verelim derken 18 yaşı bitirmişi söylüyoruz. 18 
yaşını bitirmemiş çocukların, bilhassa gençlerin 
affına karşı çıkmak kendilerinin yarattığı; ya
ni iktidarların yarattığı bu ortamda bu kişileri 
suçlu bularak, ki onlar en çok kapılan radi
kal cağın, çocukluk çağının, hislerin hâkim ol
duğu çağın bir etkisi ile çoğunlukla buraya 
itilmişlerdir. Bunları Adalet Partisi iktidarına 
karşı çıkmış gibi kabul etmek, hatta bütün genç
liği böyle kabul etmek devletin anayasasına, 
devletin temeline dinamit koymak filân değil, 
bunlar kamufle edilmiş sözlerdir.) ve gençlerin 

sağda ve solda, hepsini düşman bilmek, kim olur
sa olsun Adalet Partisi iktidarı zamanında 
bunlar boykota girdi, bunlar işgallere gitti bun
lar şunu yaptılar diye bu hislerin altında genç
leri cezalandırmak doğru değil. Bence ileride 
bilhassa Parlamento tarihinde bu tutanaklara 
geçen durumlarla bir gün gelecek sizin çocuk
larınız dahi sizin verdiğiniz bu kararların ya
nında olmayacaktır. Olmayacaktır; çünkü, ikti
darla)' kentlisinden sonra gelene bıraktığı şeyleri 
hisleriyle değil, hukukun ve gerçekten Anayasa
nın verdiği haklan iyi kullanmakla bırakmalı
dır. Siz Anayasanın 11 nci maddesini kullanır
sınız, ama 14 neti madde ile Devletin vazifesi
ni yapıp yapmadığını, gençlerin çeşitli hakları
nın, hukukunun korunup korunmadığını kötü
lüklerden, onları her türlü fenalıklardan uzak
laştırmak için gerekli tertibi düzeni almadığını 
dikkate almazsanız, tek taraflı işlettiğiniz yasa 
hükümleri içinde bir gün siz mahkûm olduğu
nuz zaman bunun acısını duyacaksınız. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

Millet Meclisinden gelmiş olan teklifte, 15 
ilâ 18 yaş arasında hüküm giymiş veya tutuklu 
bulunan çocuklar için 18 yıllık indirimi öngö
ren bir fıkra vardı. Bu fıkranın bu maddede yer 
almasının gerekçesi olarak Türk Toza Kanunu
nun 55 nci maddesini göstermiştik. 

Bugün Senatonun Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda yapılan değişiklikle 15 yaşından 
küçük olanların cezaları suçu ne olursa olsun 
tamamen affediliyor. 18 yaşından büyük olan
ların cezalarından 12 yıllık bir indirim yapıyo
ruz. Bu ikisinin arasında ceza hukuku siste
mimizde 15 ilâ 18 yaş çerçevesinde haklarında 
hususî hüküm sevk edilen kişileri ise muallâk
ta bırakıyor, muallâkta bırakıyor demeyeyim. 
bunları büyüklerle bir tutuyoruz. 

Bunun tartışmasına girmek istemiyorum. 
Takdirinizi görüşlerinizin ışığı altında ortaya 
koyacaksınız. Yalnız bu takdirinizi ortaya ko
yarken size faydası dokunur diye bazı gerçek
leri açıklamak istiyorum. Acaba bugün 65 bin 
hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevle
rini izde 15 yaşma kadar ve 15 ilâ 18 yaş ara-
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sında kae kişi vardır? Bunu nıeraik edensiniz 
her halde. Bugün haklarında 54 neü maddenin 
uygulandığı 1^> yaşından küçük olanların sayı
sı. 5(}:}'tüı\ Haklarında 55 ne i maddenin uygu
landığı küçükle! in sayısı 650'dir. Bu küçüklerin 
durumu için iki hususu nazarı dikkate arz et
mek istiyorum. 

Bunlardan birincisi; aeaüa 55 ne i madde 
tatbik olunan (»50 kişi içerisinde 141, 142 veya 
.146\lan kaç kişi vardır sorusu zihinlerinizi meş
gul. edebilir. İşte zihinlerinizi meşgul edebile
cek o soruya cevap vermek için söz almış bul ıl
ınıyorum. 

Hemen belirteyim iki, gerek as'kerî mahke
melerde, gerek umıvım mahkemelerde, sivil 
m a h.kem el erde .146 neı maddeden hüküm, giy
miş veya sanık durumunda 15 ilâ 18 yaş ara
sında lıiç kimse yoktur. 141 ve 142 nci madde
den askeri mahkemelerde hüküm giymiş lıiç 
kimse yoktur. 141 nci maddeden şu .anda askerî 
mahkemelerde sanik. durumunda olan 20 kişi 
vardı i1. Sivil, mahkemelerde ise, 10 kişi vardır. 
Bu raikamları takdirinizi küllantmakta Paydası 
olur diye düşünerek böylece arz ettim. 

Bir ikinci hususun daim gö/ününde lulul-
masını istirham edeceğim. 
Ceza infaz sistemimizde çocukların hangi sta

tü çerçevesinde cezalarını çektikleri veya çek
ti neler i lâzım geldiği ^ nci maddede belirtilmiş
tir. «Cezanın çektirilmesin o başlandığı zaman. 
İS yaşını bitirmemiş olanlar hakkında hürriyeti 
bağlayıcı cezalar para cezasından çevrilmiş olsa 
dahi. onlara mahsus cezaevlerinde veya büyük
lere mahsus cezaevlerinin hususî kısımlarında 
çektirilir» deniliyor. 

Değerli senatörler; bugün memleketlimizde 
çocuklar için hususî olarak: inşa edilen tek ceza
evi, Ankara Çocuk Isl ailevidir. Bunun yanın
da. bu yaştaki çocuklar, cezalarım 'büyüklere 
mahsus olan cezaevlerinde1 geçirmektedirler ve 
işin acı tarafı şudur. Kanunumuz, hususî kısım
larında. çektirilmesini öngördüğü, halde, bazı 
cezaevlerinde bu hususî kısımların temininde 
güçlük çekilmektedir. Bugün cezaevlerinin, is
tiap hadlerinin çok üstünde bir kitleyi çatısı 
altında toplayan cezaevlerimiziın içindeki ger
çek' manzarayı gördüğümüz zaman, bu şartlar 
altında bulunan çocuklarımızın buraya girdik-
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ten sonra çeşitli acılardan, bilhassa ahlâkî yön
lerden büyük tehlikelerle karşı karşıya bulun
duğunu bir realite o'laraik dikkatlerinize arz et
mek istedim. 

Hepinize, saygılarımı sunanım. 
İSALİM HAZERDAfiLT (Elâzığ) •— Bir so

rum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağh. 
SALİM HAZEİHUCLI (Elâzığ) — Biraz 

evvel arz ettiğim gibi 4 neü madde Millet Mec
lisinden. geldiği şekilde kaimi edildiği takdirde, 
herhangi bir fiilden dolayı 6 Şubat 19-74 tari
hinde işlediği su<; sebebiyle 27 seneye mahkûm, 
olmuş veya olacak bir suçlunun bir gün dahi 
cezaevine girmeden tahliye edilmesi gerektiği 
söyleniyor. Doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKAM ŞEVKET KAZAN (De

vamla) —- Değildir. 
BAŞKAN — Kâfi. efendim, tamam. 
İSALIM: H A Z E İ V D A C L I (Elâzığ) — Niçin? 
BAŞKAN — «Değildir» dendi, artık «niçini» 

yok. 
SALİM HAZERDAfİLI (Elâzığ) —- İyi. 

ama bunun hesabı Komisyonda yapıldı. 
'BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. Buyurun 

Sayın Tuna. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONL 

SÖZCC'Sr AHMET NLSBET TFNA (Kasta
monu) —- Muhterem arkadaşlar. 

Müzakere ettiğimiz 4 neü madde ehenımiyef-
li bir madde. Komisyonumuzun ekseriyeti, ar
kadaşlarımızın. bahsettiği 15 - 18 yas arasındaki 
suçlarla ilgili fıkrayı tamamıen çıkarttı ve bu
nun yerine eski. bakan, başbakanlarla, hali ha
zırda, bu hizmeti görenlerin ve hali hazırda 
Parlamento üyelerinin af kapsamı dışında bıra
kılmasına karar verdi. Bu iki mevzuu niçin böy
le yaptı, müsaade ederseniz onu arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 4 neü madde ile "15 -
18 yaş arasındaki gençlerin cezalarından 18 yıl
lık bir indirme isteniyordu. Sayın. Bakan da 
(şimdi anlıyorum nereden hataya düştüklerini) 
diyir ki : «ly> - 18 yaş arasındakilere verilen ce
zalarla 18 yaşını doldurmuş daha büyük yaşlar 
arasında bir fark gözetilmiyor. Bunların küçük
lüğüne göre biz 18 yaşı getirdik». 

Arkadaşlar; dernek oluyor ki, bu hatalı hük
mün getirilmesine asıl sebep olan İm oluyor. 
Bizim Ceza Kanunumuzda 15 - "18 yaş arasında 
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bir şahıs, hür r iye t i bağlayıcı cezayı müş t ek im 
bir fiil işlerse, onun cezaisinin üçte biri 55 nci 
ıııaiddeye göre ilndirilir. K ü ç ü k olmanın farkl ı 
muamelesini orada görür. 30 yıllık ağır hapis 
cezasını müştekim, b i r fiil işlemişse, 18 yaşını 
-dolduıımuş olan 30 yıla m a h k û m olur, 18 yaşın
d a n k ü ç ü k olduğu için bu yinmi yıla mahkûm
dur. Üeteibiri iner, bu yaşın farkl ı l ığından is
t i fade eder. 

Demek oluyor ki, sayın B a k a n : «Bunlar ara
s ında fa rk yoktur . 1.1 - 14 yaş •arasındaki için 
bir şey yapıyoruz Birde 15 - 18 arasında bir 
farkl ı l ık getirelim.» demesinin anaha tas ımn 
bundan neşet et t iğini anlaşılıyor. Tatb ik edilen 
55 nci maddede yaş tan dolayı cezanın üçtebir i 
iner. 

Arkadaşlar , bu esası koyduktan sonra; niye 
biz bunu metinden çıkardık? Şimdi -i ncii mad
de ile 77 nci maddeyi memzucen mütalaa etmek 
lazım. 

-1 ncii maddede bu gelen metinde, 18 yıi ce
zadan indiri lmektedir. «7 nci maddede hükmo-
lunan cezanın topunun üçtebiri meşruten tahli
yeden faydalandırı l ır .» diyor. 7 nci maddeye bir 
de meşruten tahliye için almış olduğu cezanın 
yekunu üzerinden üçtebir inin meşinden t^lıüye-
K:nden istifade edecek. Xe oluyor şimdi bu? 

27 seneye mahkûm olan birisi var. Hat ta 30 
seneye mahkûm oldu. 30 seneden faz:a bizmı. 
Ceza Kamunuzda hür r iye t i bağlayıcı bir ecza 
yok; 30 seneye mahkûmiyeti icap e t l i m i bir suç 
işledi. Xe yapacaktır? 55 nci maddeye göre ce
zasının üçte biri inecek. 20 seneye düşecektir. Di
yelim ki, başka hususî kanunlarda hüküm var, 
yok böyle bir şey; ama diyelim, ki 27 yıla mah
kûm oldu. Xe yapacaktır? meşruten tahliye ile 
iktifa edecektir. 27 yılın üçtebiri 7 nci maddeye 
göre meşruten tahliyeden gidecektir. Geriye ne 
kalacaktır? 18 sene. 18 seneyi affa tabi tutuyo
ruz, ne olacaktır? 27 seneye mahkûm olan bir ço
cuk, bir şahıs bir gün cezaevinde kalmadan çı
kacaktır . Birinci husus bu. 

Bir de dedik ki: Arkadaşlar , af kanununda 
suçların karşısında iki cephe vardır . Bir suç işle
yenler, bir de suça muha tap olanlar vardır . 

Suça muhatap olanlar a radan kısa b ' r zaman 
geçmezse, hiddetini , husûmetini unutmaz/a, bu 
çocuklara iyilik yapal ım derken, bunların ha
yat lar ın ı tehlikeye atarız. 27 sene gibi çok ağır 
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eczayı müş tek im bir suç işlemiş, bir gün ceza 
evinde y a t m a d a n çıkmış, karş ı t a ra f bunu ba
r ındı rmaz a rkadaş la r . Hepimiz şu memleketin 
evlâtlarıyız. Hükümet kuvvet i vasıtasıyle bir 
ceza görmemiş, 27 yıl gibi çok ağır bir suç iş
lemiş, gelmiş geziyor. Gezdirmezler. Bu iyilik 
yapal ım dediğimiz çocukların h a y a t ı m tehli
keye atarız. Bu i t ibar la , (."eza K a n u n u n d a k i 
t a tb ika t bakımından çok tehlikeli olan bu mad
deyi ç ıkaral ım dedik. Şimdi bunu ç ıkar t t ık , ne 
istifade ediyor? Acaba bunlarda hiç mi bir şey 
yok. Arkadaşla)- bir kat i l suçu için 24 sone ceza 
veri lmektedir . 7 nci madde olduğu gibi kalmış
tır. 24 .senenin il 34i, sekiz senelik bir müddet 
yas ından d'.ilayı indiri lecektir . Yine 24 senenin 
1 34i kabul ettiğiniz, bilâlıara müzakeresini lü
tuf buyuracağınız 7 nci maddeye gcire meşruten 
tahliye edilmeyecek mid i r ? 

31EHMET F E Y Y A T (İs tanbul) — İUeşru-
teıı tahliye bakiye ecza üzerinden. 

ANAYASA YE A D A L E T K O M İ S Y O N L 
SÖZCÜSÜ A 1 B I E T XFSKKT TT*XA (Devam
la) — Okursan, orada görürsün. 

Geriye kalan, cezadan .12 iniyoruz. Kısa bir 
müdde t yat t ı ya tmad ı yine bunlar tahl iye edil
mektedir . Demek isterim k i ; bu farkl ı muamo-

fî le yapal ım şeklindeki gerekçenin anaha tas ımn 
55 imi maddede cezalar ından t 34nin indirile-
eeği hususunda hataya düşülmesine sebep olu
yor. Birincisi bu. 

Bu sebeple âdi suçlar da dahil olmak üzere 
çok; ölçüsüz olan bu fıkrayı ç ıkar t t ık Gerekçe
mizin birisi bu. 

Bir d iğer i : muhterem a rkadaş l a r : Hükümet 
çeşitli beyanlar ında, «biz eylemlere kar ışan, 
k u m a n d a m yara layan, bankayı soyan, vapu ru 
bat ı ran, vakıan, sefiri ö ldüren; yani fiilî eyleme 
kar ışanlar ı Af Kanunu içerisine dahi l etmiyo
ruz» dediler. Sayın Bakan da konuşurken ona 
da sual sormuşuz; «Hvet, biz sadece fikir suçu 
te lâkki etiğimiz İ41 , 142'yi Aı Kanununa dahil 
etile. Bu eylem suçlarının hiçbirisini a lmadık» 
dediler. 

Hunteroeı a rkadaş l a r ; bu 4 ncii maddenin 
ikinci f;.İcrasında işlenen suçların mahiyet i yok, 
yaş var. 15 - 18 yasın aras ındaki şahıs eğer 
kumandanı vurmussa, eğer soygunculuk: yapmış
sa. eğer bankayı bul m em m- yapmışsa, fiilî ey
lemlere karıynışsa bunlar Af K a n u n u n u n şü-
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midime dahil edilmektedir. Orada islediği filân. 
suçtan dolayı affa dahil olacak demiyor. Sadece 
affa dahil olmada yaşı mevzubahis. Sayın Ba
kan bize Komisyonda verdiği cevapta ; «Böyle 
kimse yoktur» dediler. Ben bunun araştırma
sını yapmadım. Komisyondaki arkadaşlarım 
«Yardır» dediler. «Yok» deyince listeleri aç
tılar. Filân yok mu, filân yok mu diye isimleri 
ile belirttiler. İşte arkadaşlarım, burada. Filân 
zat yok mu. filân, zat yok mu, filân zat yok mu 
diye birisi. 10 - 12 kişilik liste okudu. 

Ben şimdi, elbet Hükümeti temsil eden İm
kanın sözüne iltifat ederim; ama Hükümetin 
«Biz herhangi bir eylemi suça dahil etmedik» 
şeklindeki beyanı, konmuş olan bu madde ile 
tezat, halindedir. İkime i si bu. 

Bu sur etile mahiyetti itibariyle eyleme dahil. 
olan suçlulara tabbik edilme imkânı olan, âdi 
suçlular için karşıdaki mağdurları muazzep edip 
onların hayatını tehlikeye sokacak olan bu 
fıkrayı huzur ve sükûnu getirmesi, barışı, kar
deşliği teessüs edebilmesi için maddeden çıkar
dık. Çıkmanın. birinci sebebi bu. 

İkinci kısma geliyorum : 
•Muhterem arkadaşlar; dedik ki bakanlık ve 

başbakanlık yapmış olan eski ve yeni bakanlar 
ve başbakanlar ve İmlen Parlamento üyesi olan
lar aftan faydalanamazlar. Konuşmalar dikkat 
ediyorum. Ne oluyor? Falan devirde siz şöyle 
yaptınız, siz böyle yaptınız; şöyle okluğundan, 
böyle olduğundan efendim, bunlara siz sebebi
yet ve udiniz deniyor. 

Arkadaşlar, bizde bir ata sözü vardır; «Affet 
ki mahkûm edesin». Eski, gelmiş geçmiş hükü
metlerin şu memlekete hizmet için çırpındıkları 
ıkanaaıtini taşıyoruz. Affın zırhına, affın, gölge
sine sığınmak istemiyoruz. Hizmet bilenlerin 
alnı acıktır. Acık alınla hizmet görmüşlerdir. 
Yarın siz afla kurtuldunuz dedirtmek istemiyo
ruz. Bu metmlekete kim hizmet etmişse her an 
onun hesabını yerecek kudrettedir ve kuvvet
tedir. Affettik kurtuldunuz dedirtmek ist çimi
yoruz. Bu itibarla zamanlarımızın hesabını ver
mek üzere başbakanlar, bakanlar af kapsamının 
dışında kalmak istiyoruz; bir. Bu beyanlarla «af
fet ki, mahkûm edesin» durumuna düşmemek 
için bu fıkrayı getiriyoruz, bir. 

İkincisi; Muhterem arkadaşlar, bu memle
kette yaygın bir şey var. Mahkûmiyetlerden 
kurtulmak için koalisyonlar yapıldı. Hayır, biz 
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j bu kanaatte değiliz; ama bugün vazife başına 
gelen, arkadaşlarımıza da kendilerini kurtaılmak 
için kanun çıkarmaya uğraşıyorlar deııobiilir. 
Onları da böyle bir töhmet altından kurtarimalk 
işitiyoruz. 

•Bu itibarla memleketin en yüksek mevkiine 
gelmiş kimselerin af gibi bir kalkandan isti
fade etmelerine imkân venmek her zaman, bir 
hesap sorulduğu zaımlan açık alnınla hesaplarım 
verme imkânı sağlamı ak üzere bu fıkrayı getir
miş bulunuyoruz. 

Bu itibarla gerek 15 - 18 yaş arasındaki şa
hıslara ait hükmün çıkmasında ve gerekse yeni 
hükmün konmasında memleket hayrına, kar-
•d.eşıtiği kurucu, aftan beklenen neticeleri hâsıl 
edici hizımet yaptığımız kanaatin deyiz. Komis
yon görüşünün kalbulünü saygılarımla rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Bayın Llazerdağlı. 
SALİM LLAZERDALI (Elâzığ) — Sayın 

Başkanımı, ben Sayın Balkandan bir soru sordum. 
BAŞKAN — Ne zaman sondunuz efendim? 
BALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biraz 

önce Sayın Bakandan; «27 seneye mahkûm 
olan bir kiim.se bu cezayı çekmeden çıkabilecek 
mi?» diye sordum. «Hayır, böyle bir şey doğru 
değildir» dediler. Bayın Komisyon Sözcüsü 
biraz evvel «doğrudur» dediler. «Doğrudur di
yorlar mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU' 
SöZOÜSÜ AHMET NUıSRET TUNA (Devam-
11a) — Evet. Eıveıt, 27 seneye mahkûm olan, ya
şından dolayı indirilmek suretiyle 27 seneye 
mahkûm olmuşsa 7 nci maddeye göre 1/3 meş
rutan tahliyeden istifade edecektir. 27'nin 1/3'i 
dokuz yıl eder. Geriye kalır 18 sene. Bu 4 neü 
madeden ötürü 18 sene bu affa t-aıbi tutuldu. 27 
seneye mahkûm olan, yaşından da istifade et-
nıelk suretiyle kir gün yatmadan cezaevinden 

I çıkıma imkânım bulur. 

BALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bayın 
Başkanım, Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Burada 

durumu arz •ediyioMm. 
BAŞKAN — Ne yapacaksınız? Soru mu so

racaksınız. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Soru 

j efendim. Bir şeyi arz edeceğimi. 
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BAŞKAN — Olmaz. Böyle karsıiiıklı konu
şulmaz. Soru soracaktanız müsaade edeceğim. 
Soru sormayacaksaııız karşılıklı konuşmamız 
mümkün değil. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bakana 
hitaben sual soruyorum. 

BAŞKAN — 'Evet, bana sorun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ ı — Size hi

taben soruyorum. Sayın Bakan böyle diyor, 
saym Komisyon sözcüsü böyle diyor; Yüce Sena
to hangisine itimat edecektir, diyorum. Affeder
siniz ; burada bu işin teknisyeni var. Bu hesabı 
yapan daha yetkili kişi var. Bir de ona sorul
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın ILızerdağlı, bura
da imtihan edecek değiliz. Birisi öyle der, birisi 
böyle <iQr. Siz de hangisinin doğru olduğunu 
araştırır ona inanırsınız. Burada imtihan ede
meyiz. 

Sayuı Tuna bir dakika efendim. 
Sayuı Esat oğlu, buyurunuz. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU -.İstanbul) — 

Efendim Sayın Tuna; «27 sene hapse mahkûm 
evlan bir gün yatmadan çıkacak» buyurdular. 
Şimdi, Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesi; 
«Ağır hapis cezası 21 seneden fazla olamaz» di
yor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSEET TUNA iDevam-
Ja) — 30 olur. 21 sene olur.. 

EEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
53 nci madde de. «İdam cezası 20 seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasına indirilir» der. 
13 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını bitirmemiş 
olan kimse nasıl 27 sene hapse malikimi olur? 

BAŞKAN 
nız efendim. 

Sayın Tuna, kısaca cevaplayı-

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
ca) — Muhterem arkadaşlar, ben cezadan indi
rilen miktarı bildirdim. Dedim ki ; gerçi 21 yıl 
ağır hapisin azamî haddi 21 senedir; ama 118 nci 
maddeye bakarsanız; «21 ilâ 30 yıl» der 

FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Ama 21 sene denmiştir.. 

BAŞKAN -— Neyse efendim. Sayın Tuna, ta
mam efendini. Lütfen. 

Sayın Başkan, buyurun. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) — Sayın Başkan ve değerli 
üyeler; 

Demin bize soru tevcih edildiği zaman tek-
kelimeyle cevap vermiştik, «Yatacak» demiştik, 
açıklama yapmayı da gerekli görmüştük; fakat 
o anda Sayın Başkanımız yeterli gördüler ve 
biz de yerimize oturduk, bilâhara Komisyon adı
na konuşan sayın üye, «Yirmi yedi yıla. hüküm 
giyen bir kimse tek gün yatmadan çıkacak,» de
di. 

Şimdi, tek gün yatmadan ifadesi üzerinde 
burada da duruldu ısrarla, Komisyon görüşme
lerinde de duruldu. 

Usul Kanununun 101 ncü maddesi var. Usul 
Kanununun .101 ncü maddesi tevkifi düzenliyor. 
Evet, tevkifi düzenliyor. Hakkında, yirmi yedi 
yıl hüküm verilen bir kimse, ağır sın; işlemiş bir 
kimsedir. 101 ncü maddede ifade aynen şudur : 
Tevkifi gerektiren haller sayılırken, aşağıda ya
zılı hallerde maznun daima kaçacak sayılır, do
layısıyla. tevkif edilir. Hangi haller onlar? Tah
kikatın mevzuu olan suçun ağır cezalı cürümler
den olması. 

Şimdi, ağır cezalı cürümlerden olması mec
burî tevkifi gerektiren bir sebeptir. Ortaya koy
mak istediğim gerçek şudur: Bir gün yatmadan 
çıkacak denilmesidir. (AP sıralarından gülüş
meler •• :• «Ooo» sesleri) Demek ki, tevkif zar, ."e-
ii vardır, tevkifin zarurî olduğu bir yerde yata
cak d.nıek hakikati de vardır; bunu kabul et
mek lâzımdır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edi
niz. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN ı De
vamla) — ikincisi, bir diğer husus da şudur. 

BAŞKAN •—• Saym Bakan, bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde müzakere 
olmaz; çok rica edeceğim. 

Buyurun, efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Bir diğer husus da şudur: Komisyon
da, bana, anarşik 'eylemlere1 katılan on sekiz ya
şından küçük kaç kişi var, diye sorulmuş; hal
buki, 116 ncı maddeden isim verilmek suretiyle 
soruldu, «116 ncı maddeden yok,» dedik, bilâha
ra o, 111 nci maddeve döndürüldü ve orada bir-
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takım isimler sayıldı, işte ben size o isimlerin 
rakamını veriyorum. 

141 nci maddeden ons<ekiz yaşından küçük, 
Askerî Mahkemelerde yirmi kişi, sivil mahke
melerde on kişi vardır; bunun dışında birta
kım yüksek kumandanlara silâh çeken veya sa
botaj yapanlar içinde onsekiz yaşından küçük 
kimse var mıdır2 sorusunun cevabını da vermiş 
oluyoruz, olmadığını bdürtmekle. 

Teşekkür ederim .saygılar sunarım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Bal
kan bir sorum var. 

BAŞKAN — Eğer bu kanunu çıkaracaksak 
sormayalım, çıkarmayacaksak soralım. Buyurun. 

ÖMER UOUZAL ^Eskişehir) — Sayın Ba
kan, Ceza Hukukumuzda olmadığına kani oldu
ğum bir tabir kullandı, «Ağır suç» diye,. Böyle 
bir suç var mıdır, yok mudur öğrenmek istiyo
rum. Ağır cezalı suç var. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?. 
Yok. Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (B) fıkrasının metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederiz. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpakoğlu 

BAŞKAN — Sayın Gfündoğan, Sayın Koca
man ve Sayın Esatoğlu'nun verdikleri takririn 
birinci fıkrasında (B) fıkrasının metinden çıka
rılmasını talep etmektedir. Bu önerge ile aynı 
mahiyettedir. 

Sayın Kalpaklıoğlu, önergenizi kısaca izah 
edeceksiniz, buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok muhterem arkadaşlar ,Sayın Başkan; 

Ben, Af Kanununun 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrasını doğrusu garipsedim. Çok özür dilerim, 
ciddî olmaktan uzak telâkki edebileceğim bir. 
Fikir buraya getiriliyor ve madde halinde kar
şımıza çıkıyor. 

Bana sorarsanız, bunu Parlamento yapamaz, 
yapmamalıdır. Parlamento üyesi kendi kendini 
burada teorim ediyor, suçluyor ve «Biz affa ken
dimizi lâyık görmüyoruz.» diyor, affa lâyık de
ğiliz demek diyor. Bunun tahtında bu manalar 
müstedirdir. 

Yapamayız bunu, yapmamalıyız. Kendimizi 
efkârı umumiye karşısında bu kadar küçük dü
şürmeye hakkımız yok. Eğer, muhterem arka
daşlar, parlamenterlerin haysiyetini, onurunu, 
şerefini herkese karşı korumak kasıt ise, mak
sut bu ise, bunun çok daha kolay yolları var. 
Bundan sonra gelecek maddelerin altına, müna
sip yerine istenildiği gibi şu fıkra vaz edilir. 
Suçu kabul etmeyenler, yahut affı kabul et
meyenler müracaat etmek suretiyle şu kadar 
zamanda, muhakemelerinin devamını isteyebilir 
demek suretiyle, alnı açık olarak, illâ da mah
keme huzurunda çıkmak isteyen arkadaşlarım 
var ise, bunlara bu imkân verilir; fakat parla
menterler için de böyle bir fıkra konmaz. Be-
tahsis bilumum suçlulara veya affedilen kimse
lere koyacağımız, vaz edeceğimiz anakaide için
de Parlamento üyeleri de bu maddeye tabi tu
tulmak suretiyle, eğer çok hassas arkadaşlarım 
var ise, mahkeme huzuruna bizzat çıkma im
kânını kendilerine burada veririz, hesabını ora
da görürler ve eğer töhmet altından kurtul
mak istiyorlarsa, mahkeme huzurunda pekâlâ 
temize çıkıp hesabını verebilirler. Tutup da biz, 
herkesi affederiz, ama kendimizi affetmeyiz. 
Niye? Biz Türk vatandaşı değil miyiz? Eğer 
beşer için suç işlemek varit ise, biz beşer de
ğil miyiz? Dört tane rey alıp da buraya geldi
ğimiz için kendi kendimizi tecrim etmeye ne 
hakkımız var? Çok özür ellerim, başka bir he
sabın içine girmiş oluyoruz. Yapmayalım, etme
yelim muhterem arkadaşlar. Her türlü suçu iş
leyeni affediyoruz, günlerden beri şu işin mü
zakeresini, münakaşasını yapıyoruz da: trafik 
suçundan, radyo vergisini zamanında ödeyeme
diğinden, birisi ile arasındaki ufak bir takış
madan dolayı affedilmeyeceğiz, maüıkemeye ka
dar Parlamento üyesi olarak gideceğiz. Ondan 
sonra geliyoruz, bir arkadaşın burada teşriî ma
suniyeti kalksın mı kalkmasın mı mevzuıınun 
müzakeresini günlerce devam ettiriyoruz ve bir 
mesele haline getiriyoruz. 

(!örüyorum ki, bu 4 ncü maddenin (B) fık
rası Parlamentonun şu affın konuşulduğu, eni
ne boyuna müzakere edildiği bir zamanda kendi 
kendimizi efkârı umumiye karşısında küçük dü
şürür gibi geliyor bana ve Parlamentoyu şahsı
mızda telâkki etmeye de mecbur ve memur de
ğiliz ; hepimiz burada bir külüz ve külün iein-
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•de bir ferdiz. Binaenaleyh, tek olarak şahsımızı i 
düşünmeyiz, düşünmeyelim; topyekûn bu fıkra- I 
yi buradan kaldırmak suretiyle parlamenterle- I 
riıı şahsında Parlamentoya ve Milletin naza- I 
rmda bu yüksek Meclise bir şüpheyi, en küçük I 
bir tozu kondurmaya da hakkımız yoktur. I 

Müsaade buyurunuz bu fıkrayı buradan kal- I 
dıralım. Arz etmiş olduğum gibi hesabını gör- I 
mek isteyen arkadaşlarını her zaman mahkeme I 
huzuruna çıkabilirler, hesabını görebilirler, he- I 
sabun verebilirler. Bu imkânı kendilerine bah- I 
gedebiliriz. Tutup da bir parlamenterin haya
tında işleyebileceği en basit bir suçu affetme- j 
yen biz parlamenteıler en ağır suçları, burada 
ölüme giden suçları müebbet hapse çeviriyoruz, 
müebbet hapsi 20 seneye, 24 seneye indiriyo
ruz da bir parlamenterin nasılsa bir tesadüf, 
bir aksi tesadüf küçücük işlemiş olduğu bir I 
suçu affetmeyecek kadar meseleyi bir başka za- I 
vlyeye götürüyoruz. j 

Aklınıza şu gelebilir, acaba Kalpaklıoğlu' I 
mıin bir taraftan çekindiği var da üstü kapalı I 
•olarak kendisi için mi konuşuyor? Ben size şu
nu söyleyeyim, şu ana kadar, şu bildiğim ana j 
kadar işlediğim bir suç da yoktur. I 

•Muhterem arkadaşlar, tekrar tekrar hepi- I 
nizden rica ediyorum; bu meseleyi bir Adalet I 
Partisi, bir Halk Partisi meselesi olarak gör
müyorum, düşünmüyorum. Sadece hepimizi bir 
kül olarak, bir parlamenter olarak, Parlamento
nun yüksek haysiyetini, onurunu, şerefini için
deki insanlarla birlikte bir kül telâkki ettiğim 
için bu fıkranın kaldırılmasına reylerinizle izin 
vermenizi istirham ediyorum. Bunun için takri- I 
rimi sundum. İltifat ederseniz iyilik getireceği 
zanmndayım. I 

Hürmetlerimi takdim ederim. («Bravo» ses- I 
leri ve alkışlar.) 

ALİ O&UZ (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, müsaade ederseniz takririn lehinde ben de 
söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn lehinde, buyurunuz 
Sayın Oğuz. 

ABİ OÜUZ (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, yüce .Senatonun muhterem üyeleri; 

•i ncü maddenin müzakeresi münasebetiyle 
bir kısım arkadaşlarımız bilhassa 15 yaşını bi
tirmiş ve 18 yaşını bitirmemiş olanlar hakkın
daki getirilen hükmün isabetsizliğine temas et- I 
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tiler. Bu yerinde olabilir. Çünkü, hakikaten bir
birini takip eden indirimlerin neticesinde orta
da bir şey kalmıyorsa, bunda isabetsizlik gö
rülebilir ve arkadaşlarımız bunu hakikaten isa
betli bir işaretle bertaraf etmiş olabilirler. 

Yalnız, daiha evvel biliyorsunuz ki, 15 ya
şını doldurmamış olanlar hakkında da aynı atı
fet kullanıldı. İkisinin arasındaki yaş farkı çok 
küçük bir fark. Bunu dikkate alırsak birisine 
lâyık gördüğümüzü diğerine görmemek gibi bir 
netice çıkıyor ki, birkaç ayın, hatta günün far
kı ile birisi cezadan kurtuluyor, diğeri cezaya 
müstahak oluyor gibi bir netice doğuyor. 

BAŞKAX — Sayın Oğuz... 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Mevzua geçiyorum. 
Tabiî ki burada haklısınız, buna bir şey de

miyorum. Ancak, Komisyonun getirmiş olduğu 
karara, ilaveye karşı, (B) bendine karşı muh
terem Kalpaklıoğlu'nun getirmiş olduğu teklif, 
yeni önerge hakikaten dikkate şayan bir öner
gedir, muhterem arkadaşlar. 

Her şeyden evvel size şunu arz etmek iste
rim ki, burada hiçbir arkadaşımızı hissî bir ta
vımı içerisinde cezalandırmak kararında deği
liz. Muhakkak ki, yüce Senatonun bütün üye
leri, Meclisin bütün üyeleri diğer vatandaşla
rımı/ giııi en haysiyetli, en dikkatli vatandaş
ını imiz kadar suç istememeye dikkat eden in
sanlardır; ama hasbelkader onların hayatında 
da suç işleme imkânları olmuştur, doğmuştur. 
Hele siyasî hayatın bahşettiği seçimlere tekaü
düm eden günlerdeki vaki konuşmalar ve pro
paganda mahiyetinde telâkki ettiğimiz, seçim fa
aliyetleri olarak gördüğümüz konuşmalardan 
dolayı takibatta uğrayan birçok parlamenter 
arkadaşımız olmuştur. Bunların hiçbirisinin ce
zalandırılmasını veya hissî bir şekilde bunlara 
bir ceza tayin edelim, bundan böyle mütenebbih 
olsunlar gibi his kimsenin içinden geçmez. 

Ancak, muhterem Senatonun üyelerini ve 
Meclisin üyelerini daha haysiyetli bir şekilde 
mahkeme huzurunda muhakeme edilsinler ve 
hesaplarını versinler gibi bir havanın içerisine 
girersek, bu muhakkak ki çok hissî bir hareket 
olur muhterem, arkadaşlar. 

Şimdi şöyle bir durumu misal olarak arz 
edeyim. Arkadaşlarımızdan Hazerdağlı bir tak
rir verdi; dedi ki, memurların yapmış oldukları 
sahtekârlık ıııeyanında, memur sıfatını taşıma-
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yanların da bonolar üzerinde yaptığı sahtekâr- I 
lıklar da var. Bu da, nihayet memur olmadığı 
halde bonoların resmî evraktan madut sayılma
sı neticesinde resmî evrakta sahtekârlık sayıldı
ğı için çok ağır bir cezayı müstelzim görülmek
tedir, bunu da ithal edelim dedi. 

Muhterem kardeşlerim, muhterem arkadaşla
rım; acaiba bir bono sahtekârına lâyık gördüğü
müz affı bir parlamenter arkadaşımıza, şu çatı 
altında bulunan bir arkadaşımıza lâyık görme
yecek miyiz? Muhakkak ki göreveğiz, ondan da
ha çok ,göreceğiz ve hakkıdır. Dahası var. Mecli
sin getirdiği teklifin yanında 125 nci madde
nin yer almamış olduğunu gördük. Muhterem 
Komisyon bunu münasip görmemiş, Ceza Ka
nununun 125 ve 1216 ncı maddelerini de bu af
fa dahil etmiş. Eğer sabrınızı taşırmazsam 125 
ilci maddeyi okuyayım; çok calibi dikkat. 

«(Devlet topraklarının tamamını veya bir kıs
mını yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koy
maya veya devletin istiklâlini tenkise veya bir
liğini bozmaya veya devletin hâkimiyeti altında 
bulunan topraklardan bir kısmını devlet idare
sinden ayırmaya matuf bir fiili işleyen kimse 
ölüm cezası ile cezalandırılır.» 

Muhterem Komisyon bunu lâyık görmüş ve 
affın içerisine almış, 125 ve 126 ncı maddeler 
de bu suretle affın içerisine girdi. 

Muhterem arkadaşlar; şunları, şu suçu, şu 
denî suçları memleketin, devletin yıkılmasına 
matuf olacak suçları işleyenlere karşı bunlar 
af dışında kalmasın diye gönlümüz razı olma
mış, affın içerisine ithal etmişiz; muhterem he-
yet-i âliyeniz bunu münasip de lâyık görmüş ve 
bunun üzerinde oy kullandı. Ama, biz bir par
lamenter arkadaşımızın hasbelkader işlediği bir 
suçu affa lâyık görmezsek, bu kendi kendimi
ze silâhlarımızı tevcih ettiğimiz gibi bir manayı 
tazammum eder. 

İstirham edeceğim, arkadaşlarımızı buna lâ
yık görelim, onların işlemiş oldukları suç en ba
sit manasında, en hakiki manasında hiç olmazsa 
tesadüfi suç demeyecek olsak bile, hiç olmazsa 
cürmü kastinin unsurlarını taşımayan suçlar
dır. Nihayet bir heyecanın neticesinde veya bir 
toplantıdaki o havanın içerisinde söylenmiş söz
ler ola'bilir. O bakımdan bu takriri nazara al
manızı ve lehinde oy kullanmanızı istirham ede
ceğim. 
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Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN —• Sayın Yüce, takririn aleyhin

de buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, ben de lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir kişiye söz veriyoruz efen

dim. 
AHMET DEMİR YÜOE (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 
Bendeniz takririn aleyhinde konuşmak için 

söz almış bulunuyorum. Sayın Kalpaklıoğlu' 
nun vermiş olduğu takrir halen jarlamenter 
olanların, Başbakanlık ve bakanlık yapmış olan
ların af kapsamı içerisine alınmalarını isteyen 
bir takrirdir. 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun takririni izah eder
ken ikame etmiş olduğu fikrî silsile ilk nazarda 
doğru olarak görülebilir; fakat bu Parlamen
to çatısı altında bulunan insanların, Parlamen
to üyesi olmadan evvel, Parlamentoya girerken 
propagandalar sırasında yapmış oldukları ba
zı beyanlarından dolayı snç işlemiş olmaları 
mümkündür. Parlamento üyesi iken suç işleme
leri mümkündür. 

Aynı vasıfta olan, dışarıda bulunan kimse
nin suçunu affedipte, parlamenterin aynı va
sıftaki suçunun affedilmemesi bir mantık çeliş
kisi olarak görülebilir. Ancak, parlamenterle
rin, eski bakan ve başbakanların affedilmemesi 
hususunun da ievkalâde faziletli bir noktası 
vardır. 

Bu çatı altında yaşadığımız devirlerde hepi
mizi cidden üzen ve bazen de nevmidîye uğra
tan hadiseler cereyan etmiştir. Ben mensup bu
lunduğum bu çatı altında, mensup bulunduğum 
partinin idarecilerinin töhmet altında bulun
dukları devirde, onların açık davranmadıkla
rından, onların «OBiz her şeye açığız» lâfını bel
ki bence çok acele, fakat onlarca geç bırakıl
mış olmasından dolayı eza duymuşumdur. Bu
gün, o töhmet altında bulunan kimselerin, «Ben 
aftan istifade etmek istemiyorum» demeleri, ba
na parlamenter olarak gurur vermektedir. Ben 
bugün sokakta bu madde sebebiyle daha alnı 
açık olarak gezeceğim. (A. P. sıralarından «Bra
vo' sesleri.) 

Biz burada bir daha eğer affın kapsamı dı
şına çıkarsak, «Hırsız Başbakan» naralarının 
bu Parlamento çatısını bir daiha işgal etmemiş 
olacağına şahit olacağız. (A. P. sıralarından 
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«Bravo» sesleri.) Bu Parlamentoda «Hırsız Baş
bakan» diye bir grupun tempo tutarak Meclisi 
terk etmiş olduğuna şahit olduk. Eğer bu fıkra
yı buradan kaldırırsak, bu Parlamento yeniden 
bu nevi sayfalara sahne olabilir. 

Parlamenter, diğer insanlara nazaran bu ça
tının mehab etini muhafaza etmek için dikkatli 
davranmak mecburiyetindedir. Diğer insanların 
göstermiş olduğu sallapartiliği gösteremez. Bi
naenaleyh, bu Parlamento üyelerini herhangi 
bir veçhile töhmet altında bırakmaktan kurtar
mak için, Parlamentonun ayakta durmasını te
min edecek kadar önemli bu - fıkranın lütfen 
çıkarılmamasını ve hatta hattâ bütün bu çatı 
altında bulunan parlamenter arkadaşlarımın bu
na müspet oy vermelerini istiyorum. 

Çünkü, bu çatı altında bulunan bir sayın 
partinin genel başkanı, bu kanun Meclisin Ko
misyonunda görüşülürken, Komisyonda başka 
bir üyenin birtakım dosyaları tetkik etmiş ol
ması hadisesinin bir maksata makrun olduğu 
telâkkisiyle gündem dışı yapılan bir konuşma
ya verdiği cevapta, beni çok memnun eden 
«Hodri meydan» demiştir; fakat bugün o par
tinin başkanının ve o parti mensuplarının 
«Hodri meydan» denmiş olduğu günden bugü
ne aynı hassasiyeti göstermemiş olduklarından 
da teessür duyduğumu ifade etmek isterim. 

Onun için, hepinizi lütfen mümkünse, bir 
daha Parlamento içerisinde birbirimizi en kötü 
şekilde itham etmekten kurtaracak olan ve 
Parlamentonun haysiyetini ilelebet devam etti
recek olan bu fıkranın ikamesi hususunda müt
tefik halde oy kullanmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Takririn izahı yapıldı, bir leh
te bir aleyhte iki sayın üye konuştu. Bu mad
deden (B) fıkrasının çıkarılmasını isteyen ay
nı mahiyetteki iki takririn oylamasına geçiyo
rum. 

Hükümet iştirak ediyor mu efendim? 
ADALET BAKANI ŞEYKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) — Hükümet takrire iştirak 
ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon ediyor mu efendim? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSBET TUNA (Kasta
monu) — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet bu iki takrire katı
lıyor, Komisyon katılmıyor. Takririn dikkate 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 4 

ncü maddesindeki 29.10.İİÖT3 tarihinin, 7.2.1974 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — Daha evvel aynı mahiyette tak
rirler verilmişti. Hükümet bu takriri katılı
yor, Komisyon katılmıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Say m Gündoğan, Sayın Kocaman ve 
Sayın Esat oğlu'nun takrirlerinin ikinci Merasını 
takdim ediyorum. 

«2. 4 ncü maddenin mevcut (A) bendinin 
altına yeni (B) 'bendi olarak aşağıda yazılı hü
kümlerin eklenmesini ve mezkûr hükümlerin met
ne ithal olunmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — Bent B) Suçu işlediği tarihte 
15 yaşını bitirmiş olup 18 yaşını bitilmemiş olan
ların 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işledikleri ka
nunların suçu tespit, eden asıl maddesinde üst 
sınırı (onsekiz) yılı geçmeyen hürriyeti (bağlayı
cı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak 
para cezasıyle cezalandırdığı veya müsadereyi 
yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını ve
yahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerek
tiren fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kimselerden 7 . 2 . 1974 tarihine kadar 
işledikleri suçlardan dolayı 18 yıl veya daha az 
hürriyeti (bağlayıcı bir cezaya, yahut yalnız veya 
birlikte olarak para cezasma, veyahut müsadere 
veya ıbir meslek veya sanatın tatili icrası cezasına, 
veyahut bu cezalardan biri veya birkaçına «mah
kûm olanlara bu cezaları, ceza malıkûmiyetleri-
nin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedil-
miştİT. 

Bu bentte (belirtilen kimselerden 7 . 2 . 1974 
tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı 18 yıl
dan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bu
nunla birlikte para cezasma mahkûm edilenlerin 
hürriyeti bağlayıcı cezalarının 18 yılı ve para 
cezalarının tamamiyle feri ve mütemmim ceza-
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l a n affedikniştir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 
450 nci maddesinin -bir ve onuncu bentleri gere
ğince mahkûm edilenler bu bent 'hükmünden ya
rarlanamazlar. 

İstanbul İstanbul 
Fikret Gündoğan Fevzi Hakkı Esaitoğkı 

Artvin 
Recai Kocaman 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takrire Hü
kümet katılıyor mu?... Katılıyor. Komisyon?... Ka
tılmıyor. 

Takririn dikkate -alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Bir başka takrir var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Bazı cezaların affına ilişkin kanun teklifinin 

4 ncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarının ayn 
ayrı oya konulmasını arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Özer Derbil 

BAŞKAN — Bu takrir, Tüzüğümüzün 73 ncü 
maddesini ilgilendiriyor. Bu işlem Yüksek Heye
tin kararıyle oluyor. Takrirde istenilen iki fıkra
nın ayn ayn oya konulması hususunu oylarınıza 

i n . — BAŞKANLIK DİVANININ 

7. — Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin 
26 ncı dönem toplantılarına katılacak grupla
rınca seçilen üyelere dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/462) 

BAŞKAN — Bir Başjkanlık Divanı tezkere-
ısi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi İstişarî Meclisinin 26 ncı 

dönem toplantılarında Türkiye Büyük Milet 
Meclisini temsil etmek üzere aşağıda isimleri ya
zılı sayın üyeler gruplarınca seçlm'iş bulunmafc-i 
tadırlar. 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddenin oylamasına geçiyoruz. 
Maddenin açık oyla yapılması için Cumhuri

yet Halk Partili sayın üyelerden 15 'imzalı ve 
Adalet Partili sayın üyelerden 30 imzalı takrir 
var. Açık oya geçiyoruz. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak 
oylar toplandı.) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başlkan, usul bakfkında söz istiyorum. Gerçi 
oylama ianında olimaz, ama. 

BAŞKAN — Efendini? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — İlk oy

lamada oy kullaramayan bir arkadaşımızı çe-
ıkinser ilân ettiniz, Sayın Özkaya'yı neden 
«oy kullanmıyor» diye ilân ettiniz? 

BAŞKAN — «Çefeinser» dedi efendim, ri
ca ederim. 

'.(Oylamaya devam edildi.) 
BAŞKAN — Oylamada oyunu kullanma

yan sayın arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oy verme işllıemî! bitmiştir. 
(Oyların aymmı yapıldı.) 
BAŞKAN — 4 ncü maddenin açık oylama

sına 142 sayın üye katılmış; 1Q3 kabul, 28 ret, 
11 çekinser oy kullanılmış ve 4 ncü madde salt 
çoğunlukla kabul edilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Bövalm) 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Asil üyeler : i 
1. —• Reşaıt Zialoğlu 
2. — İhsan Topaloğlu 
Yedek üyeler : 
1. —• Osman SaMhoğlu 
2. —' Muzaffer Şamiloğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 
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IV. — GÖRÜŞÜLI 

1. — Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle 
Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul 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) (1) 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gös

terilen suçlar, bu !feaının hükümleri dışında bı
rakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanuınunun 141, 142, 146, 
149 vie Askerî Ceza Kanununun 148 nci mad-
idiesilnin (B) bendinde yazılı fiiller ile Türk Ce-
ıza Kanununun 414 neü maddesinin 2 ncii fık
rası ve 416 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında ya
zılı suçlar. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü 
saklıdır. 

B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, 
umumun sıhhatine, yenecek vie içilecek şeyle
re müteallik 7 nci babının 3 ncü faslında yer 
alan hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh 
Ceza Mankemesiine açılmış bulunan 1967/907 
esas sayılı, İzmir 1 ndi Ağır Ceza Mahkeme
sine açılmış bulunan 1967/331 esas sayıîı ve bu 
iyer Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinle açıl
mış bulunan 1972/20 esas sayılı, davalara konu 
teşkil eden fiillerle, bu davalarla ilgili olarak 
Hâkimler Kanununun 107 nci maddesi gereğin
ce, takibat icrasına lüzum görülenler hafcla-
ırında açılmış veya açılacak davalara ilişkin 
(fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 
Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski 
«serlerin kanuna ve nizamnamelere .aykırı ola
rak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya 
(teşebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilileri, 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen 
Türk Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 madde
lerine atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 
nci maddesinde yazılı fiiller, 

E) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - (D) 
maddesi hükmünün matufu olan 66/1 - (A) ve 
Türk Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden 

(1) 353 S. Sayılı oasmayazı 24 . 4 . 1974 ta
rihli 48 nci Birle§im tutanağına eklidir. 

ÎŞLER (Bevaim) 

hüküm giymiş olan yaSbancılann bu kanunda
ki af hükümlerinden yararlanabilmeleri («mu
kabilinde bir Türk vatandaşının - veya Türki
ye lehine suç işlemiş bir şahsın - mahkûm edil
diği ülke tarafından cezasının ortadan 'kaldı
rılması halinde) Bakanlar Kurulundan çıkarı
lacak kararnameye bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istemiş sa
yın üyelerin isimlerini sınayle takdim ediyorum: 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Karaman. 
Şahısları adına; Sayın Mirkelâmoğlu, Sayın 

Sallilhoğlu, Sayın At alay, Sayın Köker, Sayın 
Öztürk, Sayın Tunç, iSayın Dikeçligil, Sayın 
Meriteşeoğlu, Sayın Feyyat, Sayın Özer, Sayın 
Yılmaztürk, Sayın Hazerdağlı, Sayın Poyraz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok yorulduğumuzu hissediyorum ve 
'görüyorum, yarın devanı etsek. 

BAŞKAN — Onu ıben takdir edemem Sayın 
Gündoğan. Siz gruplar anlaşırsanız, b'en ancak 
tatbik ederim. Ben re'sen karar veremtem. 

Sayın Karaman, buyurun efendim. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Cumihuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bu madde üzerinde verilmiş bir önergede 
imzam bulunuyor ve İ3iı maddede Millet Mecli
sinden gelen metinde bulunan 141 ve 142 nci 
maddelerle ilgili 'hüküm Cumhuriyet Senatosu 
komisyonu tarafından çıkarılmış. İmzam bulu
nan önergede bu maddelerin tekrar af kapsamı 
içerisine alınmasını öneriyorum. 

Buna niçin lüzum gördüğümü şimdi etraflı
ca açıklamış bulunacağını. Bunu açikılamadan 
önce. Millet Meclisi metilinde olmadığı halde, 
Cumihuriycit ıSenatosunda af kapsamı içerisine 
alınan ve alındığı bundan evvelki maddelerde 
ifade edilmiş olan Türk Ceza Kanununun 125 
ve 126 ncı maddelerinden başlamak istiyoanını; 
bir kıyaslama yapabilmek için. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonu tarafından, 
şimdi huzurunuzda görüşülmekte olan metinde, 
af kapsamına alman Türk Ceza Kanununun 
125 nci maddesi şudur: 

«Madde 125. — Devlet topraklarının tama
mını veya bir kısmını yabancı bir devlettin hâ
kimiyeti altına koymaya veya devletin istiklâ-
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lini tenkise veya birliğini bozmaya veya Devle
tin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir 
kısmını Devlet idaresinden ayırmaya matuf bir 
fiil işleyen feimıse ölüm cezasiyle cezalandırılır.» 

Sayın arkadaşlarım, okuduğum bu madde 
içerisinde herhangi bir şekilde 3 sene, 5 sene, 
15 sene, 25 seme müebbet hapis gibi bir hüküm 
yok. Türk Ceza Kanununun en ağır suçu. Dev
let topraklarının tamamını veya bir kısmını ya-
haneı 'bir Devletin egemenliğine vermeye matuf 
bir madde. Millet Meclisinden gelen metinde bu 
madde olmadığı halde, Cumhuriyet Senatosu 
kendi metni içerisine bu maddeyi aldı, af 'kap
samına ısokjtu. 

Yine, af kapsamına sokulan, Türk Ceza Ka
nununun 126 ncı maddesi: 

«(MJadde 126. — Devlet aleyhine silâh kul
lanan veya Türkiye ile harp halinde bulunan 
bir devletin ordusunda hizmet 'kabul eden vatan
daş müebbet ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Yabancı devlet kuvvetlerine kumanda eden 
veya bunları sevk ve idareye müteallik bir va
zife deruhte eden vatandaş hakkında ölüm ce
zası verilir.» 

Ve diğer fikıraları devam ediyor. 
Sayın arkadaşlarım; Millet Meclisinin ge

len metinde olmadığı halde, Cumhuriyet Sena
tosunun Anayasa ve Adalet Komisyonunda ka
bul edilen ve huzurunuzda kabulü önerilen 
metinde bu madde de vardır. Bunlara rağmen, 
bunlara karşın olarak, Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddeleri af kapsamı içerisinde 
Millet Meclisinin metinde olduğu hakle, Cum
huriyet Senatosunda çıkarılmış bulunuyor. 

Bir mukayese yapabilmek için, şimdi Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerindin 
125 ve 126 ncı maddelerin karşısında ne dere
cede ağır suçlar ifade ettiğini de hep beraber 
görebilmemiz için, Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddelerini birlikte inceleyeıldım. 
Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesi (bu
günkü şekliyle): 

>«4Madde 141. — 
1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 

üzerinde tahakkümü tesis etmeye veya sosyal 
-bir sınıfı ortadan kaldırtmaya veya memleket 
ficinde müesses iktisadî ve sosyal temel nizam
larından herhangi birini deviıtmeye matuf ce-
ımîyetleri her ne suret ve nam altında olursa 

olsun kurmaya tevessül edenler veya kuran
lar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya 
sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol 
gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılırlar..» 

Arkadaşlarım, bu birinci fıkrası. Bu fıkra
dan görüyoruz iki, 'bir suç var, ceza da var. 
©ir suçun, bu suçların hepsi Türk Ceza Ka
nunumda «cürümler» ismiyle başlayan Devletin 
ars -1 ulusal şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar
ıdır. Bir suçum ne derecede bir suç olduğunu, 
kendi kanaatlerimize göre, kendi inancımıza 
göre, kendi kariyerimize göre ortaya koyama
yız. 

Kamunun ıkabul ettiği bir hukuk düzeni 
vardır, bir ceza düzeni vardır. Omun içerisinde 
suçların Devlete karşı olan ilişkilerimi zaptet
tiği cezalarla ölçüsünü tayin etmiştir. Okudu
ğum 125 inci maddede, 126 ncı maddede doğ
rudan doğruya ölüm cezası vardır, hiç hapis 
falan yoktur. Af kapsamına alıyoruz; yani o 
maddelerin içerisinde neler çıkaibilir, Türki
ye'nin son üç yıl içimde uğraştığı olaylar içe
risinden meler çıikafbiiir 1 Onu teşhir etmeye 
vaktim müsait değil; ama burada da görüyo
ruz ki, bir suç var; ama bu suçu, sekiz yılla 
on beş yıl arasında hükme bağlamış; ancak 
ibu maddenin 1 noi fıkrasının son cümlesinde 
«Bu kabil cemiyetlerin birkaçını veya hepsini1 

sevk veya idare edem hakkında ölüm cezası hülk-
'inokınnır» diyor. 

Maddemin diğer fıkralarım sirasıyle okuyo
rum : 

«2. Devletin siyasî ve hukukî nizamlarını 
topyekûm yokertmek gayesini güden cemiyet
leri her ne suret ve mam altında olursa olsum 
kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya 
ibunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve 
idare edenler veya bu hususlarda yol gösteren
ler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

3. Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan 
veya demokrasi prensiplerine aykırı olanı Dev
letin tek bir fert veya bir zümre tarafından 
idare edilmesini hedef tutan cemiyetleri kur
maya tevessül edenler veya kuranlar veya 
bunların faaliyetlerini tanzim veya sevfk ve 
idare edenler veya bu hususlarda yol 
gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

— 381 — 
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4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarına 
ırk mülâhazası ile ıkısımen veya tamamen kal
dırmayı hedef tutan veya millî duyguları yok 
etmeye veya zayıflatmaya matuf bulunan ce
miyetleri kurmaya tevessül edenler veya ku-
ıranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya 
sevk ve idare edenler veyahut bu hususlarda 
yol gösterenler foir yıldan üç yıla kadar hapis 
ieezası ile cezalandırılırlar. 

5. 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı cemiyet
lere girenlere beş yıldan on iki yıla kadar ağır 
hapis ve dördüncü fıkrada yazılı cemiyetlere 
girenlere altı aydan iki yıla tkadar hapis ce
zası verilir, 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri Dev
let daireleri, belediyeler veya sermayesi kıs
men veya tamamen Devlete ait olan iktisadî 
teşekküller, sendikalar, işçi teşekkülleri, okul-
lar, yüksek tahsil müesseseleri, veya bunların 
memur, müstahdem ve nıensuplairı arasında iş
leyenler hakkında verilecek ağır hapis ve ha
pis cezaları üçte bir nispetinlde artırılır.» 

«Sendikalar» tâbirine dikkatinizi çekerim. 
Biraz sonraki eleştrimde ne büyük şeyler or
taya çıkacaktır. 

Maddemin 7 nci fıkrasını oakuyorum : 
«7. Bu maddede yazılı suçları işleyenlerden 

bini, suçu veya diğer failleri son tahkikat açı
lıncaya kadar yetkili makamlara ihbar (ettiği ve 
bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal 
ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre 
ölüm cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası ve ağır hapis ve hapis 
cezaları da dörtte bire kadar indirilerek hük-
molunur. 

8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki ve
ya daha ziyade kimselerin aynı amaç etrafında 
birleşmeleri ile vücut bulur. 

Son çıkardığımız Dernekler Kanununa gö
re cemiyet kurmak için 7 kaşa gereklidir, bura
da iki kişiyi cemiyet sayıyor. 

«Miadde 142 : 1. Sosyal bir sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek 
veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak veya 
memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal 
temel nizamlardan herhangi birana devirmek ve
ya Devlet siyasî ve hukukî imamlarını topyie-
kûn yofcetmek için her ne suretle olursa olsun 

propaganda yapan kinişe beş yıldan on yıla ka
dar ağır hapis cezası ile ctezıalandınılır. 

2. Cumhuriyetcjiligıe aykırı veya demokra
si prensiplerine aykırı olarak Devletin tek bir 
fert veyahut bir zümre tarafından lidiane edü-
rmesi için her ne suretle olursa olsun propagan
da yapan kimse aynı -ceza ile cezalandırılır'. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk 
mülâhazasıyle kısmen veya tamamen kaldırma
yı hedef tutan veya millî duyguları yoketmiek 
veya zıayıflatmiak için her ne suretle olursa ol
sun propaganda yapan kimse bir yaldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

Bazı fıkralarda cezalar ne kadar az; aDtı ay, 
bir yıl falan. 

«4. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri öven
ler birindi ve İkinci fıkralarda yazılı hallerde 
beş yıla kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada ya
zılı halde altı aydan iki yılı kadar hapis ceza
ları ile cezalandırılır. 

5. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri 141 
nci maddenin 6 ııcı fıkrasında yazılı kimseler 
arasında veya aynı fıkrada tasrih ledilen yerler 
içinde işleyenlere verilecek ceza üçte bir nispe
tinde artırılır. 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiiller neşir 
vasıtası ile işlendiği takdirde verilecek ceza ya
rı nispetinde artırılır. (Basın hürdür.) 

7. Bu maddede yazılı suçları işleyenlerden 
biri suçu ve diğer failleri son tahkikat açılınca
ya kadar yetkili makamlara ihbar 'ettiği ve bu 
ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve 
şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre ağır 
hapis ve hapis cezaları dörtte bire kadar indi
rilerek hükm olunur.» 

Arkadaşlarım; konuşmamm bu ilk kısmın
da, Türk Ceza Kanununun af kapsamı içine Yü
ce Senatoca alınmış olan 125, 126 nci maddeler 
ve af kapsamı dışında tutulmak istenen 14*1 ve 
142 nci maddeleri huzurunuzda mukayeseye arz 
•ediyorum. 

125 ve 126 nci maddelerde, ceza ölümdür. İş
lenen suç en büyük ihanettir; vatan ihanetidir. 

141 ve 142 için bir kısım basında günlerdir 
«Vatan hainleri, Cumhuriyet hainları» falan di
yorlar, bir miktarını kabul ediyorum; ama 125 
ve 126 nci maddelerdeki vatan hainliği ile mu
kayese tedilebilir mi arkadaşlarım? Görüyorsu
nuz M, 141 ve 142 nci maddelerde, üç aydan haş-

— 382 — 



C. Senatosu B : 50 26 . 4 . 1974 0 : 4 

layaır&k cezalandırılacak suçlar da var. Nasıl 
bunların tümünü birden af kapsamı dışına ala
biliriz ? 

Sayın arkadaşlarını; 141 ve 142 nci madde
lerin kısaca '.eleştirisini yapmak istiyorum. 

Bu maddelerde dikkati çeken şu hususlar 
var. Bir «Sosyal sınıflar» var. «Bir sosyal sını
fın diğer bir sosyal sınıf üzerinde tahakkümünü 
tesis 'etmeye matuf...» Bazı kişiler, bazı grup söz
cüleri burada, Cumhuriyettin' 10 ncu Yıl Marşın
da hepimizin gururla, bizim o zaman daha ilk
okul çağında çok büyük gururla söylediğimiz, 
imtiyazsız, sınıfsız, (kaynaşmış bir kitleyiz. Şar
kısı vardı. O gün gurur duyuyorduk; ama bu
gün böyle bir toplum onmaktan gurur duymu
yorum; yani, imtiyazsız, sınıfsız bir toplum ol
mayı uygun görmüyorum, işte, (imtiyazsız, sınıf
sız bir toplum olmak, 141 ve 142 nci maddele
rin İstediği sınıfsız bir toplumdur belki; yani 
buradan anlaşılan toplumdur. Her toplumda, 
bir 'ekonomik toplum içerisinde yaşayan birlik
te, her demokraside sınıflar vardır. Ben sınırEla-
rm var olduğunu sizlere göstereceğim. 

İkincisi; bu maddelere ait kanun gerekçesi 
var. Bu maddenin, Türk Ceza Kanununa kondu
ğu zamanki, 1936 yılındaki gerekçede şu yazılı: 
«Sosyal sınıf» Bu taibir maddelerin gerekçesin
de şöyle izah edilmiştir. «Gerçekten, Devlet top
luluğu muhtelif içtimaî kategorilerden mürek
keptir. İktisadî menfaatleri kendi şartlarıylc 
müşterek olan nüfus kitleleri bir içtimaî kate
gori teşkil ederler. Bir kategoriyi diğerlerin
den tefrik eden müşterek haklar ve hususiyetler 
mevcut bulunur. İşte burada, içtimaî sınıf, içti
maî kategori tabiriyle müterafik olarak istimal 
'edilmektedir. İçtimaî sınıflar sosyolojik bir ha
disedir. Ve bu insan toplulukları tabiî olarak 
kendilerinden teşekkül eder.» 

iSosyal sınıfım varlığını maddenin gerekçe
sinde ortaya koyuyor. 

Yine sınıf esasına göre parti kurulmasını 
öneren bir başka gerekçe arz etmek istiyorum, 
Bu kanunun, üçüncü değişikliğe uğraması 
13 . 6 . 1946 yılında olmuştur. Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddelerinin değişikliği 
bu tarihte olmuştur. Biraz sonra hangi prosedü
rü taıkiıbettiğini arz edeceğim. Orada, gerekçe
de şu yazılı : 

«Ceza kanunumuzda 1938 yılında yapılan 
değişiklikler neticesinde konulan bazı maddele
rin, memleketin güvenliğine, bünyesine ve ihti
yacına ıgöre doğrul ölçüler dahilinde değiştiril
mesi, partiler .teşkiline karşı koyması ihtimali 
olan hükümlerin değiştirilmesi amacıyle incele-* 
meler yapılmış ve vatandaşların sınıf menfaat
leri üzerinde parti kurmalarma kanun yoluyla 
mani olmamak ve kökü dışarıda olan, yani ya
bancı aleti olan cemiyet ve partiler...» diye de
vam ediyor. 'Mani olmamak için değiştirilmiş 
madde. Sınıf esasına, vatandaşlarım sınıf men
faatleri üzerine parti kurmaları yoluna, kanun 
yoluyle mani olmamak için .değişiklik yapıldı
ğını ifade ediyor. 

Nihayet Anayasamızın 4 neü maddesi : 
«Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletimindir. 

Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. 

Egemenliğim kullanılması, hiç bir suretle 
belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakıla
maz.» 

Demek ki, sınıf var ki, Anayasa «... sınıfa 
bırakılamaz» diyor. Birkaç çeşit sınıf var ki, 
Anayasa «sınıfa bırakılamaz» diye hüküm vaze
diyor. Eğer toplum, tek bir sınıflı toplum ol
saydı, Anayasa bu maddeyi koymazdı. 

Şimdi bundan sonra hu maddede bir «Tahak
küm» meselesi var. Maddede «Bir sosyal sınıfın' 
diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü te
sis etmeye matuf...» denilmektedir. Tahakkü
mün tesisi ne dermektir, bumu bir eleştirelim,. 
Bunda bir müphemiyet vardır, bir bulanıklık 
vardır; tahakkümü tesis etmekte bir bulanıklık 
vardır. Ne suretle tahakküm tesis edilecektir? 
Boğazını sıkarak mı, söz söyleyerek mi? 

ıŞkmdi, iktidarı ele (geçirmek için yollar var
dır. İktidari ele geçirmek için bir yol ihtilâl 
yapmaktır. Bu, 'bir zor kullanma yoludur. 

İktidarı ele geçirmek için başka bir yol var
dır; parti kurmak ve seçim yolu ile iktidarı ele 
geçirmek... Parti kurmak, sosyal sınıf nitelikli 

Bizzat bu 141 ve 142 nci maddelerin varlı
ğı sosyal sınıfların varlığını gösteriyor. Eğer 
(bir toplumda sosyal sınıflar olmasaydı, eğer 
Türk toplumu sosyal sınıfsız bir toplum olsay
dı böyle bir maddeye lüzum görmezdi, «Bir sos
yal sınıfın bir sosyal sınıf üzerinde tahakkümü
nü tesis etmeye matuf...» diye madde başlamaz
dı. Demek ki, sınıflar var, maddenin bünyesin
de var; yani bir toplum sınıflarla iç içedir. 

—383 — 



C. Senatosu B : 50 
partiler kurmak; bir sosyal demokrat parti kur- ! 
inak var. Bir partinin programına göre karşı 
partilere karşı bir işlemi, ıbir eylemi vardır. Bu 
nedir? Bu bir nevi tahakküme doğru gitmek
tir, belki bir nevi tahakküm kurmaktır. Çünkü, 
ıbir parti iktidara geliyor, öbür parti üzerinde 
çoğunluğu ile tahakküm kuruyor. Nitekim mec
lislerimizde görüyoruz; çoğunluk partisinin oy
ları öbür tarafın ister istemez her şeyini değiş
tiriyor. Bu bir tahakkümdür; tahakküm sıay-
mak mümkündür, ama Türk Ceza Kanununda 
eğer açık ve seçik kelimeler olsa idi, tahaikkü-
mün yenine bir başka kelime bulmak lâzımıge-
lirdi. 

Bir parti iktidarı içinde de bir zümrenin ta
hakküm faaliyeti olabilir. Bir parti içinde, bir 
iktidar partisinde, bir muhalefet partisi içeri
sinde de tahakküm kurmak olabilir. Nitekim 
'örnekleri var; bir zümrenin tahakkümünü kur
mayı teşvik ettiniz mi, o da girer bunun içine. 

Burada bir yol gösterenler var; «Bu husus
larda yol gösterenler» diyor arkadaşlarım. Yol 
gösterenler deyince, Anayasanın 20 nci madde
sini okumak lâzımgeliyor» Herkes, düşünce ve 
kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaat-
larını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklayabilir veya 
yayabilir.» Açıklamak ve yaymak da bir yol 
göstermektir. Yani bu madde sarih midir arka
daşlarım Anayasanın bu hükmü karşısında? 

Bunun bir fıkrasında «kamu haklarını ırk 
mülâhazası ile kaldırmak» diyor. O kadar bula
nık bir madde ki ; 4 neü fıkrada. Anayasa
nın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazası ile 
kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef alma... 
Bu artık sosyal sınıfların da dışına çıkıyor. Bir 
başka şey; kamu haklarını ırk mülâhazası ile kal
dırmak... Kamu haklarının ırk mülâhazası ile 
kalkması başka bir şeydir. Yani ırkçılık var, ama 
ırkçılık başka türlü bir şeydir Hürriyetleri kal
dırır belki. Bulanık, müphem ifadeler bunlar. 

En entresanı da bu 1 nci maddenin sonunda, 
«hu maddede yazılı olan cemiye/t...» Hani cemi
yet kuracaktık ya şunu yapmak, bunu yapmak 
için; devleti yıkmak için... Neymiş bu cemiyet? 
«İki veya daha ziyade kimselerin aynı amaç et
rafında bideşmesiiıyle vücut bulur.» düyor. Hiç
bir yerde böyle bir şey yok. Bu maddenin sey
rini göstereceğiz; bu maddelerin seyrinde böyle 
şeyler yok. 

26 . 4 . 1974 O : 4 

Yine bu 142 nci maddede bir övme hali var; 
«Her-ne suretle olursa olsun propaganda yapan

lar.» diyor. Her ne surette olursa olsun propa-
ıganda yapmak, konuşmak, yazı yazanak, resitnı 
çizmek... Anayasanın 21 nci maddesi. Hani ba
sın hürriyeti?... Ye «övenler» diyor; «Yukarıda
ki fıkrada yazılı fiilleri övenler.» Biraz sonra 
bu övenlerden örnekler vereceğim. Bu övme gi
bi görünen olaylar nelere yol açmış? 

Nihayet 142 nci maddenin altıncı fıikrasında 
«Yukarıdaki ffkrada yazılı filler neşir vasııtası 
ile işlendiği taktirde verilecıdk ceza yarım ııijs-
pette artırılır» diyor. Yani basın yoluyle bu işi 
yapmak, suçun nispetini % 50 artırıyor. Hani 
basın hürriyelti arkadaşlarım; Yani bu ımaddele-
ri nereden tutsanız eleştirilir tarafı kalmamış
tır. Bu maddeler Türk Ceza Kanununun ve 
Türk hukuk sisteminin bu haliyle iflâsıdır arka
daşlarım. 

Ben demiyorum ki, bu maddelerin tümünü 
(kaldıralım da yerine bir şey koymayalım... Bu 
.•maddelerin yerine komünizmi tarif eden ve bu
rada maksadında amaçladığı şeyleri gerçek bir 
şeikilde tarif eden bir şekle getirmeye ihtiyaç 
var. Onu o hale getirmediğiniz müddetçe bu 
maddeler Türk düşün hayatının üzerinde bir 
Dcmoklesin Kılıcıdır. Türk düşün hayatının ge
lişmesine imkân vermeyecektir. 

Arkadaşlarım, mesele bu noktada iken bir 
de demokratik sosyalizm üzerinde birkaç husu
su arz etmek istiyorum; 1961 Anayasasının 

I Temsilciler Meclisindeki müzakereleri sırasında 
I Anayasa Komisyonu sözcüsüne «izm» meselesi 
I hakkında; bu Anayasa neye açılktır, neye değil-
I dir şeklinde sualler soruluyor. Sözcü şu cevabı 
I veriyor : 
I «Arkadaşlar bu Anayasada asla doktrin 

yoktur. Bu Anayasada hiçbir partinin programı 
yoktur. Ne devletçilik vardır, ne liberalizmi, ne 
sosyalizm, ne de herhangi bir (izm) vardır. 20 
nci Asrın ulaştığı medeniyet seviyesine uygun 

I her parti programının tatbik edilmesine imkân 
veren bir Anayasadır bu Anayasa. Orada dev-

I letçilik tatbik edilebilir, liberalizm de tatbik 
edilebilir. Fafeat komünizm asla tatbik edileimez. 

I Sosyalizmi tatbik edebilirsiniz. Çünkü o da in
san haklarına hürmetkardır, demokrasiyi tanır, 

I insan halklarının tanır, hukuk devletini tanır.» 
I Tabi burada sosyalizme .müsaittir dediği yerde 
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de altına bunları koymuş. Bunları tanıyan .sos
yalizmi tanır diyor. Yani sosyalizmi tatbik ede
bilirsiniz, ama o da insan haklarına hürmetkar
dır. Böyle insan haklarına hürmetkar sosyaliz
mi uygulayabilirsiniz. Başlka, demokrasiyi ta
nır ; bizim anladığımız manada demokrasiyi ta
nır, insan halklarını tanır, hukuk devletlini ta
nır.» diyor. Bunları tanıyan sosyalizme açıktır 
bu Anayasa diyor. 

Yine bu Anayasanın Temsilciler Meclisinde-
ıki konuşulması sırasında Anayasa Komisyonu 
sözcüsü de bir başlka yerde şunları söylemiştir:.. 

BAŞKAN — Sayın Karaman madde üzerin
de konuşuyorsunuz, kanunun tümü üzerinde ko
nuşmuyorsunuz. Binaenaleyh, siz, istisna mad
desine girmemesi veya girmesi lâzım gelen mad
deleri söyleyen eksimiz. Yoksa bir felsefeyi bura
da teşrih etmek durumunda değilsiniz. Çünkü 
tümü üzrinde değil madde üzerinde konuşuyor
sunuz. Ona göre istirham edeceğim. 

M. B. GtftUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, çok yüksek bir 
heyetin huzurunda olduğumu biliyorum. Bunun 
idraki içerisindeyim. Çok yüksek bir heyetin 
önünde olduğum için, neden bu maddelerin 
bunun içerisine girdiğini, neden giıımemesi lâ
zım geldiğini açık ve seçik anlatmak htiyaem'-
dayım. Mutlaka girmeli veya girmemeli demek 
yetmez. Onun için müsaade buyurun. Şimdiden 
söyleyeyim, benim konuşmacın 2 saat sürecek
tir. Vaktimiz yoksa bırakayım, sabahleyin de
vam edeyim. 

BAŞKAN — Buyrun efendim devam edin. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(•Devamla) — Anayasa Komisyonu sözcüsü bir 
başlka yerde de şunu söylemektedir; «Bu mad
de egemenliğin bir sınıfta tecelli etmesini dok
trin olarak olarak müdafaa eden, daha sarih 
(bir ifade ile arz edeyim; proletarya diktatörlüğü
nü savunanlara karşı konulmuş olan bir hüküm
dür.» Yani sosyal devlet... «Seçim olur, işte millî 
Mlkkniyet tecelli etti denir, fakat iktidarı alan 
idarenin rejimi proletarya diktatörlüğünü an
dırır rejim olursa, Türk Anayasası bu rejimi 
kabul etmez. Binaenaleyh, sınıf kelimesinden 
kastedilen mana budur. Yoksa sınıfların men
faatleri gilbi, meselâ sosyalist partilerin doktrin
leri, •münalkaşaları maddenin anlamına girmez.» 

I Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin bir 
karara, var. Bir tarihte Türkiye işçi Partisi bu 
maddelerin Anayasaya aykırılığını iddia ede
rek Anayasa Mahkemesine dava açmış, Anaya
sa Mahkemesi de davanın sonucunda Anayasa
ya aykırı olmadığını karara bağlamış ve ıred-

I Idetmiş. Ancak, kararın son kısmında şunlar 
var: 

«ArJayasa düzenine uygun bulunan cemi
yetlerle Anayasanın cevaz verdiği ölçüde sos
yalizmi tahakkuk ettirmek amacını güden...» 
Bakın arkadaşlarım. «Anayasamın cevaz verdi-

I ği ölçüde sosyalizmi tahakkuk ettirmek amacı
nı güden partileri kurma ve bu amacın propa
gandasını yapma hallerinin ise bu hükümlerin 
kapsamı dışında kalmaları halamından Anaya-

I saya aykırı olmadıklarına...» Bunu bilelim, diye 
okudum. 

Arkadaşlarım, 'bizim Anayasamız komüniz
me karşı bir Anayasadır. 144 ve 142 nei mad
deler görüşlerimi ortaya koyarken, fikrimi de 
tam acıktıkla ortaya koymam gerekiyor. Ana
yasamızın 2 nei maddesi, Türkiye öumjhuriyetü-

I nin insan haklarına dayanan demokratik ve 
I lâyiık hukuk devleti niteliklerini çizmiştir. Bu 
j niteKiklerm bulunduğu bir ülkede komünizm 

olamaz. Çünkü, komünizmin bulunduğu 'hiçbir 
yerde bunlar yoktur. 

4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında, «Ege
menliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz» di
yor. Oysa komünizmde sınıf /hâkimiyeti vardır, 

I proleterin hâkimiyeti vardır. Demek ki, 1)u 
Anayasa da komünizm yoktur; kesin.. 

I 10 ucu mıaddiesi: «Herkes, kişiliğine bağlı, 
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel 

I ıhak ve hünriyetlere sahiptUr.» diyor. 
119 ncu maddesi: «Herkes, vicdan ve dinî 

inanç ve kanaat hürriyetine 'sahiptir.» diyor. 
Arkadaşlarım, herkesin vicdan, dinî inanç 

ve kanaat hürriyetine sahip .olması, lâyik bÜr dev-
I let felsefesi komünizmin 'bulunduğu yerde söz 
I konusu değildir. Lâyiklik ıbir devletin anaya-
I sasında eğer varsa, orada demek ki din vardır. 

Yani dinîn içerisindeki 'bir taassubu devlet ida
mesine karşı, dinin devlet işlerine müdahalesi
ni önlemek için lâyiklik korumuştur. Öyle ise din 
vardır orada. L'âyikliğin olduğu yerde elin var
dır. Oysa komünist toplumlarda din söz konıı-

I su değildir, lâyiklik de söz konusu olmaz. 
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$6 nci maddesi: «Herkes, mülkiyet ve miras 
haklarınla sahiptir». Bu, Anayasamızın komü-
nlizıme kapalı olduğunun en açuk delillerinden 
(birisini ortaya koyuyor. Ancak bir şey diyor, 
«Mjülkiyeıt hakkının. kullanılması toplum yara
rıma aykırı olamaz». Yani birinci tarafta tam 
ibir überailizm, tanı 'bir mülkiyet diüzenl, tıam 
•Mr kapitalist düzenin gereği olan mülkiyeti 
»çilik var ; ama öbür tarafta da toplum yararı
na aykırı olamayacağı ifade ediliyor; yanft 
sosyal devlet var. Anayasamız, mülkiyet haklıa/-
rına, miras haklarına" saygılı bir sosyal dev-
ıleit düzeni getirmiş. Eğer bir komünist devlete 
irmlkân verseydi bu madde böyle tedvin edil
mezdi. Zaften komünist devlet anayasasunda sos
yal devlet sözü yoktur. 

40 ncı maddesinde, özel teşebbüsler kur
mak serbestliği vardır.. Nihayet 5'6 ncı madde
sinde de, «ıSiyasî parti» kurma hakkı vardır. 

'Bütün bunlar Türk Anaya sasının konıüniz-
ime kapak olduğunun örnekleridir; ama biraz 
ievvell ortaya koyduğum gilbl, delillerde ortaya 
Ikoyduk demokratik; sosyallizme açık olan yön
leri de vardır. Binaenaleyh, ben ıbunu açıkla
makla madde üzerindeki fikirlerimi ortaya 
korken, neyi kastetmek istediğimizi ve fena ni
yetlerin hizim de hakkımızlda fena diüşünmıeme.-
sini ortaya koymak için izah ediyorum. Çün
kü, (bu memlekette, Allah rahmet etsin, nur için
de yatırsın, İsmet Paşaya da komünist denildi 
ve herkese de dendi. Birbirinü. :sevnıe37ien insan
lar hir süre sonıra bakıyorsunuz'ki ya bölücü 
oluyorlar; bir iktidar partisinin içerisinde 
çok muteber bir linsan, ters bir duruma düştü
ğü zamanlar bakıyorsunuz ki ya 'bölücü oluyor, 
ya da komünist oluyor. Yani, bu memlekette 
/bunun arşivleri doludur. 

Arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 141 -
142 nci maddelerin ne kadar müphem ifadeler-
Iclen, müphem kavramlardan ibaret olduğunu or-
(taya koydum. Bu kavramların bu halde kalma
sı halinde, bir ülkede hürriyet tam istftmal edi
lemez. Herkes düşün düğünü serbestçe söyle
yemez. Çünkü derhal (bir maddesinin bir ye
rinden çekip bir tarafa sürüklemek mümkün
dür. Eğer bu maddelerdeki, bütün ifadeler açık 
seçik, ayanbeyan ortaya koyan sözlerle getiril
miş olsaydı o zaman komünizmi tarif edecekti 
ve ona karşı müeyyideleri de haklı olarak koya

caktı. Hatta belki cezalarını da artırarak koy
ması daha uygun olurdu; ama bu durumda 
mümkün değil. Meselâ bakın bir Yargıtay üye
sinden dinlediğim bazı örnekleri sizlere arz et
mek istiyorum. 

1953 senesinde Stalin ölmüş. İstanbul'da bir 
küçük gazeteci bağırıyor; «Stalin'in geberdiğini 
yazıyor, Stalin'in geberdiğini yazıyor..» Birisi de 
«Yahu oğlum Müslümanlıkta geberme olur mu? 
Sen Müslüman değil misin birader?» demiş. 
«öldü de be şuna yahu.» demiş. Geberdiydi, ol
duydu derken münakaşa çıkmış, hadi mahke
meye... Stalin'in geberdiğini niye kabul etmi
yordu, öldü demek istiyor falan diye adam 6 ay 
mevkufiyette kalmış. Bunu en yüksek dereceli 
bir Yargıtay üyesinden duydum. Bu 1953 yılın
da olan bir olaydır. Neden? Çünkü komünizmi 
övme çıkarıyorlar buradan. Maddede övme hali 
var ya; yani geberdi kelimesini yakıştırmayıpta 
öldü demeklen adamı biraz korumuş oluyorsu
nuz. Koruyunca da övmeye giriyor suç. Adam 
sonunda beraet etmiş; ama 6 ay çekmiş arkadaş
larım. 

İki kafadar arkadaş Boğaz'da bir gazinoda 
içiyorlarmış, eğleniyorlarmış. Boğaz'dan bir ge
mi geçiyormuş; sülün gibi güzel bir gemiymiş. 
Bir tanesi demiş ki, «Yahu şu geminin güzelli
ğine bak birader, ne kadar güzel. Bu adamlarda 
teknik ne kadar da gelişti, o Kuzey komşumuz
da.» 

Biraz sonra kafalar iyice dumanlanınca biri
si, «Sen niye o gemiyi çok methettin?» demiş, 
diğeri, «Ne var bunda yahu?» demiş. «Yahu sen 
düpedüz adamları methediyorsun» demiş. Hay
di bir münakaşa, kafalar da dumanlı doğru 
mahkemeye. Buradan da bir tutuklama olmuş. 
Sonunda beraat etmiş tabiî. 

Bunlar aslında suç değil; ama ne var ki mad
denin müphemiyeti ilk araştırmayı yapan insa
na doküman veriyor. Bir tanesi mağdur duru
ma sokabiliyor, sonunda beraat ettiriyorsunuz. 
Bakın biraz sonra çok daha acı bir örnek vere
ceğim. 

Yakın zamanlarda, 1962'nin bu tarafında ol
du. İki aydın insan konuşurken, «Yahu şu hale 
bak, Türkiye'ye Romanya bile ekonomik yardım 
yapmaya başladı.» demiş. O sıra Türkiye'ye bir 
Romen heyeti gelip gitmişti. Buradan tartışma 
çıkmış. Romanya'nın Türkiye'ye ekonomik yar-
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dun yapmasından ötürü bir komünist devletin 
övülmesi meselesi bir hadise olmuş, basma inti
kal etmiştir. Nihayet, Balkan peyklerinin ilerle
mesini, ilerlemekte olduklarını beyan eden iki 
tartışmacı arasındaki bir olay da basma ve 
mahkemeye intikal etmiştir. Arkadaşlarım, ta
biî demek istemiyorum ki bunların sonu hükme 
bağlanmıştır; hayır, ama mağduriyetler meyda
na gelmiştir. Yani, böyle ülkede, böyle normal 
bir hürriyet ülkesinde bu türlü ithamlardan ötü
rü insanlar 6 ay, bir sene mevkufiyette kalıp 
sonra beraat ederse, revayı hak mıdır bu? 

Şimdi size en enteresan misali arz edecee-
ğim; 1963 - 1964'lerde bir Türk yargıcı bir ki
tap yazdı, «Sosyalist Türkiye» diye. Bu kitap 
derhal takibata uğradı. Bu adam da yargıç, ya
ni, Türk Ceza Kanununu bilen bir insan; taki
bata uğradı ve Trabzon Ağır ceza Mahkemesin
de 3 . 6 . 1966'da 7 sene 6 ay hüküm giydi ve 
tabiî tutuklandı. 

Yargıtay Birinci Ceza Dairesi bunu 11 ay 
sonra, 30 . 5 . 1967'dc bozdu; fakat Cumhuri
yet Başsavcısı 2 ay sonra itiraz etti. Yargıtay 
Ceza Dairesi Kurulu kararı 3 . 6 . 1968'de boz
du. Yani bu olayın mahkeme safhası tam 
2 yıl sürdü. Adamcağız bir yıla yakın mev
kuf kaldı. Bu bir hâkim; Trabzon'da Ak
çaabat hâkimi. Bu adam bir yıla yakın yattı 
içeride. Kitabın ismi «Sosyalist Türkiye». 

Şimdi burada Yargıtay Ceza Kurulunun ka
rarından pasajlar okumak suretiyle adamın na
sıl bir zulme maruz kaldığını görelim. 

Şimdi bu kişi hakkında bilirkişi raporları 
alınmış. Bir sayın profesörümüz; Propesör Sa-
hir Erman şunu yazmış bilirkişi raporunda; 
«Hazırlık soruşturması sırasında Cumhuriyet 
Savcılığında mütalaası alman İstanbullu Ceza 
Hukuku ve Ceza Usulü Hukuku Profesörü Sa-
hir Erman tarafından verilen 13 . 5 . 1965 ta
rihli raporda...» Buradan başlıyorum, sonuna 
nasıl varacağız. Bu bir profesörün mütalaası ar
kadaşlarım. Türkiye'de bu kanunları çok cahil 
insanlar uyguluyor da onun için yanlış uygula
nıyor diye haşa bir şey de demiyoruz. Bazan çok 
bilgili bir insan da yanılabiliyor. Çünkü o ka
dar karışık bir müphemiyet içerisinde maddeler. 
«Erman tarafından verilen 13 . 5 . 1965 tarihli 
raporda sonuç olarak : 

Bu kitapta komünist propagandası yapıldığı, 
emekçi sınıfının hukuk dışı yollarla tahakkü
münü kurmak yollarının gösterildiği ileri sü
rülmüş ve bu rapora dayanılarak Cumhuriyet 
savcılığınca da kitabın yazarı aleyhinde kamu 
davası açıldığı anlaşılmıştır.» 

İki bilirkişi raporu daha var, arz etmiyorum. 
Bir tanesi olumlu, diğeri yine bunun gibi olum
sun. 

Sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ele al
dığı olay içerisinde ne gi:bi bir ithamla bu şahıs 
hükme götürülmüş; onu özetleyen bir hulâsa var. 
Şöyle diyor : 

«Dava konusu kitapta komünizm propaganda
sı yapıldığı görüşünde olanların başlıca şu cihet
leri ileri sürdükleri görülmüştür : 

1. Kitabın, Kaıi Marks'ın üslup ve edasını 
taşımakta olduğu, 

2. Kitabın 42 ve 43 ncü sayfalarında Marks 
üslup ve usulü ile emekçi sınıfın ele alındığı ve 
(Türkiye'de emekçi ve emekçiden yana olan ay
dınlara karşı denenmiş olan metot uyuşturma ve 
sindirmedir.) cümlesinin (bulunduğu, 

3. Kitabın 147 ncl sayfasında (Toplumcu
luğu 'getirmenin tek ve kestirme yolu, Devlet de
nilen siyasî kuvveti emekçi ellere geçirmektedir. 
Devlet egemen, sömürücü sınıfların sömürülen sı
nıfları boyunduruğu altında tutmak vasıtasıdır. 
Bu yargılar Marksist doktrinin temel esaslarına 
tıpa tıp uygundur.) denildiği, 

4. Kitabın 16.1 nci sayfasındaki, (Türkiye'de 
işçi birlenip güçlenebilir. Toplumculuk bu bir
liğin nüvesinde gelişebilir. Ortak çıkarlarını gö
rüp (birleşen işçilerin siyasî bir parti haline -gel
dikleri 'gün toplumculuğun Ibüyük adımı atılmış 
olur.) sözlerinin Kari Marks'in komünist beyan
namesine benzediği, 

5. Direnme yolu ile şiddete baş vurulması 
tavsiye edildiği, 

6. Kitapta miras hakkının sınırlandırılması 
istendiği...» 

Bunlardan ötürü dava açılmış, Yargıtay Ge
nel Kurulunun vardığı sonuç bu. 

Şimdi buna karşı: Yargıtay Ceza Daireleri 
Genc'i Kurulunun mütalaası: 

«Kari Marks'm Türkçeye çevrili kitaplarda 
satılmakta olan (Kapital) adlı kitabının birinci 
cildinin her beş Mtalbı da üslup ve eda bakımın
dan tetkik edildikte, bunlarla dava konusu fcita-

— 387 — 
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ıbm üslup ve edası arasında bir benzerlik bulmak 
pek mümkün olmadığı gibi bir kimsenin üslup ve 
edasının Kari Marks'm üslup ve edasına benze
diği iddüa ve gerekçesiyle komünistlik suçundan 
mah'kûm edilmesi gerektiğini ileri sürmenin ne 
Ceza Hukukunun prensipleri, ne Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin açık hü
kümleri, ne de yine Türk Ceza Kanununun 1 nci 
maddesinde yer alan (kanunun sarih olarak suç 
saymadığı (bir fiil için kimseye ceza verilemez.) 
kaidesi ile ıbağdaştırılmasına imkân olmadığına...» 
diyor. Böyle itham edilmiş, götürülmüş adam 
mahkemelere, ama Yargıtay Ceza Grenel Kurulu
nun vardığı karar Ibu. 

Yine Yargıtay Ceza Genel Kurulu kitabı el eş
tiriyor. 147 ve 148 nci sayfaları... 

İSKENDER CENAP ECE (Aydın) — Sadet 
dışı oluyor 'bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, istirham edi
yorum, sadet dışına çıktınız. Şimdi sayın üyeler 
tarafından müdahaleyi celp edeceksiniz. Siz mad
de üzerinde konuşuyorsunuz. Onun için lütfen 
maddeye hangi maddelerin girip girmeyeceğini 
söyleyin. Bu arada mahkeme kararlarını eleştir
meye kimsenin hakkı yok. Haddeyi okuyup, 
madde üzerinde konuşun efendim, rica edeceğim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Çok sükûneti! davranıyorum Sa

yın Balkanım... 
BAŞKAN — Ben zatıalinizi sadede davet edi

yorum. Bir defa 'daha ederim. Lütfen devam edin 
efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Ben meseleye girerken, 125 ve 126 
nci madde ile 141 ve 142 nci maddeleri mukaye
se ederek girdim. Öyle ağır bir durumla karşı 
karşıya bulunuyoruz ki, 125 nci ve 126 nci mad
deleri af kapsamı içine alıyoruz, 141 ve 142 nci 
"maddeler içinde üç aylık, altı aylık cezaları ihti
va eden maddeleri af kapsamı dışına alıyoruz. Bu 
çok 'büyük bir olay, hu çok tarihî bir olay arka
daşlarım. Bu bir kâinat olayı. Böyle hir olayın 
karşısında nasıl e'bkem kala'biliriz? Onun için is
tirham ©diyorum... 

NİYAZI UNSAL (Diyarbakır) — Memnun 
oluyoruz... 

BAŞKAN — Ben sadede davet ettim, bir defa 
daha sadede davet eder, ondan sonra Tüzüğü 
tatbik ederim. Ona 'göre maddeyi konuşunuz. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Peki efendim, hay hay. Siz Tüzü
ğü tatibik ederseniz, hen de bir çaresini bulurum 
herhalde.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Konuşma 
ıgüzel, insicamı bozmak istiyor. Onun vazifesi o. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Evet, ama bozulmaz benim insi
camımı. Benini insicamım milyonlarca imtihan
dan! geçmiş. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

-SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Kitabın 
147 ve 148 nci sayfadan dikkatle incelendiğim
de görüldüğü gibi, «Marks'm nakledilen ve 20 
nci Yüzyılda işe yaramadığı' beyan edilen gö
rüşü reddedilerek kabul edilmediği ve işçi sını
fının haklarının korunması için işçilerin siyasî 
fikirleri parti halinde teşkilâtlanıp hür ve ser
best bir seçimle parlamentoya girerek, serma
yeci; yani burjuva sınıfını ortadan kaldınmak 
veya bu sınıfı tahakkümü altına almak bahis 
mevzuu olmaksızın orada haklarımı ve menfa
atlerini korumaya çalışınaTarı tavsiye edilmekte 
ve bu da 142 nci maddedeki suç unsurlarını 
kapsamamakta olduğu meydandadır.» diyor 
Yargıtay Ceza Daireleri G-eııel Kurulu. 

Kısa kesiyorum Başkanım ikazınıza uyarak, 
ıbu noktaya daha fazla uzatmıyorum, başka şey
ler var, ama söylemiyorum, nihayet sonuç olarak 
Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kuruluşuna varı
yor : «Dava konusu Sosya'list Türkiye adlı ki
tapta yukarda gerekçeleri ile açıklandığı üze
re 1961 .Anayasa rejimi sevunülmuş, hiçbir sı
nıf ve zümreye imtiyaz tanınmaması gerekti
ği, herkesin çalışması ve emeğinden yararlan
ması, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatle
ri korunarak bir kısım aracıların emek sarf et-< 
mdksizin bunların sırtınden zengin olmalarına 
meydan verilmemesi savunulmuş» diye karara 
varıyor ve davayı bozuyor, arma ne olmuş ar
kadaşlarım? Bu yargıç kişi senelerce bir teh
dit altında kalmış ve nihayet bir yılla yakın da 
mevkuf tutulmuş. 

jBiz, 141 ve 142 nci maddelerin bu bulanık
lıktan kurtarılmasının .zaruretine inanıyoruz. 
Benim arkadaşlarım da bana, Sayın Başkanım 
ikazına uyarak kısa kesmemi söylüyorlar, fakat 
hiç niyetim yok arkadaşlarım; hiç niyetim yok 
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kısa kesmeye, bu meseleyi uzun uzun konuşa
cağım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ceza 
Kanununda tadilât yapmıyoruz. O -zaman ne 
kadar konuşursanız 'konuşunuz... 

IMİ'LLÎ BİRLİK GRUPU ADINÎA SUPHİ 
KARAMAN (Devamla) — O zaman dana uzun 
konuşacağım, o zaman -daha çok konuşacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Sadet dışına eıkmayında ne 
kadar konuşursanız konuşun. 

(SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Tamam 
efendim. 

ıŞimdi sadedin içerisinle gelerek bu 141 ve 
(142 nci maddelerin Türk hukukuna nasıl girdi
ğini... 

ıFETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bunun yeri değil, ne lüzum var bunla
ra,. J 

iSÜPHÎ KARAMAN (Devam;! a) — Daha 
ilerde uzun anlatmaık üzere şimdi çok kısa arz 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu 1 Mart 
19^6 talihinde kalbul ediliouiiştir ve 7.65 numara
yı taşımaktadır. Bu kanunda 141 ve 142 nci 
maddeler yoktur., Yardır, /ama. bugünkü madde
ler değildir. Meselâ şu var : 

)« Madde 141. — 125 ve 140 nci maddelerde 
yazılı cürümleri haiber alıp da zamanında ihbar 
etmeyenlere altı aydan az olmamak üzere ha
pis cezası verilir» diyor. 

142 nci madde de şu; yani bugünkü madde
lerle ilgisi yok : «Hükümetin halberi olmadan 
•asker yazanlar, hükümetin bi'taraflıirğıni: ihlâl 
edenler veya hükümeti savaş tehlikesine mâruz 
kılanlar cezalandırılır» diyor. Yani bugünkü 
141 ve 142 nci maddelerle hiç ilgisi yok. 

İlk değişiklik İtalyan Ceza Kanunundan 
alınmış. «Sula Difasa Della Stato.»' İsmini taşı
yan Ceza Kanunu İÜ . 6 .1986 tarihinde kabul 
edilen 8038 numaralı Kanunla Türk Ceza Ka
nununun 143 ııcü maddesi değiştirilmiş. Bu ara
da 141 ve 142 nci .maddeler ıbugünkü anlamı 
ile yani bugünkü metni ile değil de, bu anlatan
da maddeler getirilmiş, Eski metindeki madde
ler değiştirilip, genişletilip, birleştirilerek ye
lli metin ve maddeler, haline sokulurken, 141 
ve 142 nci maddelerin boşalan yerlerine İtal

yan Ceza Kanunundan aşağıda'ki maddeler yeni 
'birer kavram ve suç unsuru olarak aktarılmış
tır. Bu maddelere ben şahsen taraftanım. Sim
idi arz ediyorum, 136'daki maddeleri t 

«Memleket dahilinde içtimai bir zümrenin di
ğerleri üzerinde tahakkümünü şiddet kullanmak 
suretiyle tesis etmeğe veya içtimai bir zümreyi 
şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya mem
leket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî veya 
içtimai nizamları şiddet kullanarak devirmeğe 
matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim 
eden veya sevk ve idare eden kimse 5 seneden 
12 seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı
lır.» Yani tam tarif etmiş, şiddet unsurunu koy
muş, cebir unsurunu koymuş; tam madde işte.. 
Yani, böyle bir maddeyle komünizmi önlemek 
mümkün. Tarif edeceksiniz, şiddet unsurunu 
kullanacak falan ve buna rağmen de cezası 5 se
ne ilâ 12 sene arasında; yani bugünkü gibi 8 sene 
ilâ 15 sene arasında değil. 

«Memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hu
kukî herhangi bir nizamını şiddet kullanarak or
tadan kaldırmak gayesiyle cemiyetler tesis eden, 
teşkil eden tanzim eden veya sevk ve idare eden 
kimseye de (ayna ceza verilir. 

Bu cemiyetlere iştirak eden kimse ıbir se
neden üç seneye kadar ağır hapis cezasıyle ce
zalandırılır. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen haller hari
cinde memlekette millî hissiyatı sarsmaya 
veya zayıflatmaya matuf cemiyetleri te
sis eden, teşkil eden tanzim eden veya sevk 
ve idare eden kimse bir <seneden üç seneye 
kadar ağır ihapis cezası ile cezalandırılır. 
Mezkûr cemiyetlere iştirak eden kimseye altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıdaki yazı
lı cemiyetleri sahte nam altında veya muvazaa 
şeklinde olsa dahi yeniden teşkil edenler hakkın
da verilecek cezalan 1/3 ten olmamak üze
re artırılır.» 

Bu madde, bugünkü maddeden çok daha açık. 
142 nci maddeyi okumayacağım. Orada da işte 
bunun propagandası söz konusu ve cezaları bi
raz daha hafif. 

Arkadaşlarım, bu Kanun 1938 de bir defa 
daha değiştirilmiş ve 1946 da da bir kez daha 
değiştirilmiş, ama her değiştirilişte mütemadiyen 
kavramlar daha müphem duruma getirilmiş, 
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cezalar daha çok artırılmış ve nihayet 1949'da 
bir değişiklik daha yapılmış. En mühim deği
şiklik de 1951'd© yapılmış ve bu son değişiklik 
Türkiye'deki kavramları, hürriyetleri, Türki
ye'deki düşün hayatını büsbütün yok eder bir 
hale getirmiştir. 

Arkadaşlarım, en adli ve yüz kızartıcı suçlar 
bile affedilirken fikir suçlarının af kanunları 
kapsamı dışında bırakılması aklın ve mantığın 
kabul edeceği bir şey değildir. Yani şunu arz 
ediyorum; ortaya koyduk ki, bu suçlar bir yö
nüyle doğru teşhis edilebilen yönleriyle fikir 
suçu değildir, ama uygulamada birçok yönleriy
le boşluMarıyle fikir suçu haline getirilmekte
dir. İşte misâllerini verdimi; en basit şeyler bu 
örneklerle görüldü. Tam bir fikir suçu halinde 
uygulanmaktadır. Binaenaleyh, bu maddeler 
büyük ölçüde fikir suçu halindedir. Aksini is
pat etmek katiyen mümkün değildir. 

NURETTİN AK YURT (.Malatya) — Müm
kündür efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Hayır, katiyen mümkün değildir. 
E.. Bu kadar konuştuk efendim, hep boşa mı 
konuştuk yani"?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tabi 
boşa konuştun... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Fikir 
suçu yok. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Öyle, öyle tabi. 

En âdi ve yüz kızartıcı suçlar bile affedilir
ken, fikir suçlarının af kanunları kapsamı dı
şında bırakılması aklın ve mantığın kabul ede
bileceği bir husus değildir. Bu gibi örnekler, 
ancak hukuk ve fikir ilkelliği içerisinde geri 
kalmış ülkelerde ve siyasî tercihi (oligarşiye bağ
lı diktatörlük yönetimlerinde görülebilir. Adı 
demokrasi olan bir memlekette böyle bir dav
ranış, demokrasinin şerefli mücadele tarihine 
karşı saygısızlıktır. Hiçbir demokraside geç
mişte özgürlük uğruna yapılan şerefli mücadele 
çizisinin gerisine düşüldüğü görülmemiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, mesai saati doldu efendim. 

BAŞKAN — Umumî Heyet, Kanunun müza
keresi bitinceye kadar devamına karar verdi 
efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Aksi halde demokrasinin hürri
yete, fazilete ve iyiliğe yönelmiş bir rejim oldu
ğu nasıl söylenebilir? Sadece fiili değil, fikri 
bile suç sayıp cezaya bağlamıştır bu maddeler. 

Suç unsurlarının kesin bir şekilde belirtil
memiş olması ve ifadelerinin yuvarlak kavram
lardan ibaret bulunması yüzünden uygulamada 
daima bir genişlik ve karışıklık vardır. 

Hangi türlüsü olursa olsun totaliter rejimler
de fikir özgürlüğü ve eleştiri söz konusu değil
dir. Oysa, eleştiri yapılmadan hiçbir şey de 
gerçeğin ya da yanılgının ölçüsü anlaşılamaz. 
Eleştiri ancak geniş ufuklarda toplum düşünce
leriyle mümkündür. Fikir özgürlüğünün bulun
madığı ortamlarda geniş ufuklara yücelebilme-
ıuin olanağı yoktur. Bazı aksak yönlerine kar
şılık demokrasinin totalizme üstün kılan başlı
ca niteliği, fikir özgürlüğü yapısının temel un
sur sayılmasında dır. Bu nedenle fikir özgürlü
ğüne önem vermeyen, uygulamada bunu zedele
yen bir zihniyetin demokrasi tinancı sahtecilik
ten başka bir şey değildir. Böyleleri mevzu
atın aralıklarından sızan fırsatlardan daima hür 
düşüncelileri boğmak için faydalanırlar. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
deleri bugün Türkiye'de demokrasi düşmanları 
için mevzuatın aralıklarından sızan fırsatları 
teşkil etmektedir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — O sizin kanaatiniz. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Tabiî kendi kanaatini ifade edi
yorum Sayın Çelikbaş. Sizin kanaatiniz 20 se
ne evvelki tutanaklarda belli. Benim kanaatimi 
de 20 sene sonraki insanlar okuyacaklar inşal
lah. Ben de inşallah sizin gibi dinlerim onu... 

Bu maddelerin dar kafalı ve kötü niyetli yö-
netiiceler eliyle uygulaması Türk düşün hayatı
nı ve demokratik özgürlük ortamını bunalımdan 
kurtarmamaktadır. 

Arkadaşlarım, 12 Mart döneminin dar ve ka
ranlık boğazından geçmiş olarak ulaştığımız bu 
aşamada olağan ve demokratik bir ortama gir
miş iken, Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümü 
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nedeniyle geniş kapsamlı bir af kaçınılmaz bir 
konu halindedir. 

14 Ekim 1973 seçimleri sonucunda vardığı
mız aşamada demokratik ortamın huzur ve is
tikrarlı bir başlangıçla kurulabilmesi ve Cumhu
riyetimizin ikinci 50 yılma başlarken çekişme
lerden ve düşmanlıklardan arındırılmış bir top
lum yapısının sağlanabilmesi, bugünkü yasama 
görevinden ve yönetiminden hoş görü beklemek
tedir. 

ıŞamlı Gulmjhuriy etilimizin 50 nci yılı kemldi fel
sefesine aykırı lâiklik alleyihinıdeiki bültün suç
ları tüm somuçlanyle birilikte affedecek güçte
dir. Lâyik düşünce tarzının toplumu 50 yılda ka
zandırdığı hoşgörü \le oligumluk, böylece karşı 
diijşiüncede olanlara ispat edilmiş olacaktır. Her 
türlü fikir suçlarının bültün sonuçlanyie affı, 
Tiürik Betvüietlindııı Omnhur'iyetim 50 nci yılmlda 
erişjttiği ,güıcü ortaya koyacaiktır. Düşünceyi suç 
sayan skolastik anlayışı şanlı Cuımhurilyetiın 50 
nci yüınida artık ve mruıtilâka çökerttmıeliyiz. 

[Balsın suçları, aylamıe döııüşjmiemiiş siyasal 
miıtelâlkitelki suçlar affın en geniş kapsamında ıol-
ımalıdıırlar. Affın adaleti ve büyüklüğü insan
ların ve kurumlarım karşı oldukları fikirlerden 
öitürü malhlkûm olmuş kimileri affedebilrneıleriın-
dıe helirıgimleşir. Bunum içindir ki, siyasal ve sos
yal alamda ibdr affın geniş adalet duygusu için
de ele alınlması davranışının büyüklüğünü olta
ya koyacaktır. İşte bu. nedenle yıllardan beri si
yasal' ortamım yumuşak tutulması gereğine işa
ret ediyior ve çaiba harcıyoruz. 

Ayrıca, yüz yılların miirası olan ekonomik 
ve sosyal yapı bozukluklarııniın sonucu olarak 
toplumda ve bireylerde meydana gelen bumalıım-
larım da etkili okluğu diğer bütün suç ve ceza
larda da, bir ölçüde af topluma rahatlık geti
recektir. 

(Suç ve suçluJluğun yaraitulımaısımda topkıimun 
da payı olduğu dilkkaıte alınınca af bir dereee-
yte fcajdar toplumun kendisini affetmesidir. Suç-
ilıular arasında duygusal ayrımlar yapmayan ve 
lömyarıgıllardam hareket etmeyen geniş kapsamlı 
Ibiir af toplumu barış ve huzura kavuşturmakta 
en önemli etken olacaktır. Bu dunum 12 Mart 
ıdönemini en aız tortu bırakarak, (buramın altını 
çizerek telkrar ifade ediyorum) bu durum 12 
Mart dönemini en az tontu bırakarak kapama
yı müınıküm .kılacaktır. Bu türlü biır af ülkemi

zin sosyal yaralarımı sarmaya yardıımcı olacağı 
,giibi, siyasal mücadelelerin demıoikraıtaik bir 
çerçeveye kavuşturulmasında da olumlu etki
leri olacaktır. 

Affın koşulları, sınırları ve kapisamı üzerin-
de sürdürülen tartışıma konuyu adaletten çok 
politikaya kaydırmakta ve umut edilen huzura 
(getirmekten uzaklaşmaktadır. Tüm vatandaşlar 
ve aydın kamuoyu geniş kapsamlı affı bekle
nmektedir. Cuimlhııriyeıtin 50 nci yıldönümünde 
(bunu sürüncemede bıııkmak, geciktirilmek, kapsa
mını daraltan ak kamuoyunda tepkiler yarata
caktır. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. (M. B. G. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mirkielâmoğlu 
BiEGAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayım Baş-

ikan, Gumihuriyet Halik Partisi Gırupu adına söz 
istemiiışjtiını. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halik Partisi Gru-
pu adına Sayın Kocaman, boyunun. 

Yalnız şunu arz «deyim Sayın Kocaman, 
aslımda bunu zabıtlara tescil etmek için konu
şuyorum : 

iParti gruplarınım görüşlerini tüzüğümüZ'ün 
tahdide talbi tutmamasının seJbebi bir kamu
mun; yani bir teklif veya tasarınım görüşülme
sinde tümü üzeırimde bir parti o kamumun felse
fesinden tutun da tekniğine ve detayına kadar 
ıgörüşOierini tespit etmıesi içimdir. 

Bu itibarla partiler tümü üzerinde gereği ka
dar konuştular. Maddeler üzerinde bir hakkın 
(suiistimali şekline girecek hususa ne tüzük, ne 
kanunlar müsaade etmez. Bu medemie bu ölçü
ler içerisinde madde üzerinde; daha evvel tü-
ımü üzerinde yapılan görüşmelere kayımjaımak 
ve sadece 5 nci maidde üzerinde kalmak kay-
dıyte söz veriyorum. Sadede davet ederim, tü
züğü tatbik ederim. 

Buna göre buyurun efendim. 
NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan binlerce inşam uykusuz bu kamunu bek
liyor; biz de sahalblara kadar uykusuz bu ka
mım müzakere edeceğiz. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Kaç kişisiniz ki 
K>rada?. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurumuz efemdian. 
iSaym Sarlıcaılı eğer binlerce kişi uykusuz 

tekliyorsa biz de uykuisuz günüm büyük bir 
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ıkusmını burada çalışmakla geçirdik ve geçirtme-
ye de kararlıyız. Bu itibarla eğıer kanunun çık
masını arzu ediyorsalk bunu engelleme hareket
lerine girmeyiz. 

(Buyurunuz 'efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balılkesir) — Engel-

lenne değil.. 
HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 

iSayın Başkan, bir takribimiz vardı. Balkınız, 
(görüyorsunuz arkadaşlar uylkusuz, hastalar var, 
gittiler, ımeclliıs dağılıyor. Onun için takrir ver-
dilk. 14 saatten beri müzakere devam eıtmelkte-
dir. Yarın saaıt 11,00 'e bıraikillmasmı istirham 
©diıyoruz. Henüz 5 nci maddenin müzakereisi ya
pılıyor, kanun 23 maddeden ibarettir. Onun için 
nıülmikünlse takririmizi muameleye koyunuz. 

BAŞKAN — Sayım Kalpaklııoğlu, daha evvel 
bu kanunun müzakeresi bitinceye kadar devama 
Yüikısıelk Heyetiniz karar aldı, ama mademki arzu 
ediyorsun, şu 5 nci maddeden sonra önergenizi 
oya sumaıyum. 

(Buyurunuz edendim. 

G. H. P. GRÜPU ADİNA EECAİ KOCA
MAN (Artvin) — Sayın Başkan, yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Bundan önceki birkaç maddenin görüşülme
si sırasında Grupu adına söz alıp yaptığını 
açıklamaları yüce Heyetinizle birlikte lelbetteki 
oturumu idare ieden Başkanımız da dinlediler ve 
'müşahede ettiler ki, konuşmalarımda görüşme 
konusu maddelerin teknik çerçevesi dışına çık
mamaya, taşmamaya azamî gayret sarf lettim. 

BAŞKAN — Hakikaten öyle yaptınız. Onun 
için bu hususta size teşekkür ederim Sayın Ko
caman. 

C. H. P. GRUPU ADINA EECAİ KOCA
MAN (Devamla) — Buna rağmen, sadet dışına 
çıkıp çıkmayacağım bir nebze dahi olsun belli 
olmadığı, bir anda, daha kürsüde söze başlama
dan evvel sadet dışına çıkış ikazında bulunula
cağı ithamı ile karşılanmak beni üzdü. 

Bu girişi müteakip lütfedip dinleyin, taham
mül buyurun, sadet dışına çıkarsam, Sayın Baş
kanını başta olmak üzere ikaz buyurun. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Kocaman dinliyoruz siz 
buyurunuz. 

Arkadaşlar siz de müzakerenin selâmeti ba
kımından müdahale etmeyiniz, buna ihtiyacı
mız var. Buyurunuz Saym Kocaman. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAÎ KOCA
MAN (Devamla) — Görüşmekte olduğumuz 5 
nci madde, affın kapsamı dışında tutulmak is
tenilen fiillerle maddelerle ilgili istisna madde
sidir tabiri diğerle... 

Affın kapsamı dışında tutulmak isteyen fiil
lerden, kanun maddelerinden özelliM'e Türk Ce
za Kanununun '141 ve 142 nci maddesine aykırı 
davranma fiililerinin bu istisna maddesi içine 
alınmasına Grup olarak karşıyız. Bu yöne ma
tuf, tekrar tasrih, edeyim, sadet dışına asla çıik-
mayacak açıklamalar yapmak üzere yüöe huzu
runuzu işgal 'etmiş bulunuyorum. 

Anayasamızda, sınırlamaya ilişkin hiçbir ka
yıt taşımayan maddelerin başında düşünce öz
gürlüğü maddesi vardır. 20 nci maddeye göre, 
«Herkes, düşünce Ve kanaat hürriyetime sahip
t i r ; düşünce ve .kanatlarını söz, yazı, resim ile 
veya başka yollarla tek basma veya toplu ola
rak açıklayabilir ve yayabilir. 

Kimse, düşünce ve kaııaatlarmı açıklamaya 
zorlanamaz.» 

Anayasamız bu 20 nci maddesindelki ilk iba
resiyle müspet, ikinci ibaresiyle menfî yönde bir 
hürriyet prensibi, düşümce hürriyeti anailkesini 
zikretmiştir. 

Şimdi bir icümle ile bu hürriyetin, düşünce 
hürriyetinin sınırlanabilip sımriamamayacağının 
üzeninde şöyle bir temas edercesine durduktan 
sonra, konunun esasına girmek isterim. 

Bir hakkın, ya da özgürlüğün smırlanabil-
mesi için Anayasanın ilgili maddesinde ayrıca 
sınırlamadan söz edilmesini zorunlu saymayan 
ve genel sınırlama ilkelerini bu konu bakımın
dan da geçerli bulan görüşün sahipleri bütün 
özgürlükler gibi düşünce özgürlüğünün de sı
nırlanacağını savunuyorlar. Hukukçularımızın 
çoğunluğu gibi Anayasa Mahkemesi de bu gö
rüşü benimsemiş durumdadır. 

Ancak; düşünce özgürlüğü derken, Anaya
sanın 20 nci maddesinin açıkça zikrettiği gibi, 
düşünce özgürlüğü mefhumunun içine lelbettie 
düşüncenin sözle yazı ile veya başka şekillerle 
açıklanması özgürlüğü de girer. Düşüncenin 
açıklanmasını sınırlamak, düşünce özgürlüğü-
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nün yalnız sınırlanması değdi, özü ile birlikte 
ortadan ikaldıri'lması da demelk olabilir. Düşün
ce özgürlüğü, özgürlükle özgürlüğün özü ara
sında ayırım, yapılmasına olanak tanınmayacak 
bir bütünlük taşır. Bu özgürlük; düşünce öz
gürlüğü, özüne dokunmadan sınırlandırılamaz. 
Düşünce ya vardır, ya yoktur. Bazı düşünceler 
açıklanabilir, bazıları açıklanamaz dediğimiz 
zaman, bu andan itibaren düşünce özgürlüğünü 
özü ile birlikte ortadan kaldırmış el uruz. Dü
şünceyi açıklamanın önlenmesi olsa olsa bir su
çun önlenmesi ile birlikte, suçun bir unsuru ola
rak düşünülebilir. Kişinin ya da Devletin ko
runması bakımından yasaklanmış eylemler var
sa, düşüncenin sınırlandırılması ya da cezalan
dırılması ancak düşüncenin açıklaması ile bu 
cezalandırılan eylemler arasında acık ve yakın 
bir illiyetin bulunabileceği durumlar da müm
kündür. önlenecek olan ya da cez al andırılan dü
şünce değil, düşüncenin açık ve yakın bir illi
yet rabıtası ile bağlı olduğu suçtur. Başka bir 
deyişle düşüncenin böyle açık ve yakın illiyet 
bağından ayrı olarak tek başına suç olması dü
şünülemez. Bir örnek vereyim : 

Anayasa düzenini zorla değiştirmek, ya da 
değiştirmeyle girişmek suç sayılır; ama bu yol
daki bir düşüncenin açıklanmasını böyle bir ey
lem yönünde (kışkırtıcı nitelikte sayıp cezalan
dırabilmek için, illiyetin çok yakın ve açık ol
ması gerekil1. Dolayısiyle gergin bir ortamda 
gizlice dağıtılmış ayaklanma bildirileri ile ede
biyat dergisinin sayfalarındaki yazıları, ya da 
küçük bir toplantıdaki sözleri aynı nitelikte 
görmek doğru olmıaz. 

Anayasamız 20 nci maddesi ile, düşünce öz
gürlüğünü bizlere bahşetmiş, aynı madde için
de zikret memekle birlikte her özgürlük gibi, 
kamu yararı açısından bu özgürlüğe de sınır 
konulabileceği genellikle kabul edilmiştir. İşte 
düşünce özgürlüğüne konulan ve Anayasada zik
redilmiş sınırlardan biri olarak da, Anayasamı
zın 11 nci maddesi karşımıza çıkmaktadır. 

Anayasamızın 11 nci maddesi 1971 değişik
liğinden evvel, «Temel halk ve hürriyetler, Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak 
kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü
zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep
lerle de olsa. bir hakkın ve hürriyetin özüne 

dokunamaz.» şeklinde hüküm taşıyor iken, 1488 
sayılı ve 1971 tarihli değişiklikle Anayasamızın 
düşünce hürriyettim daha da kısıtlamayı sağla
dığı bir görüş sahiplerince ileri sürülmekte ise 
de, Anayasamızın 11 nci maddesinde yapılan 
1971 değişikliği bunun gerisindeki temel amaç, 
özgürlükleri biraz daha kısmak olduğu halde, 
aslında özellikle düşünce özgürlüğü bakımından 
çok daha genişletici bir yorum yapılmasını müm
kün kılan bir eylem kasdı getirmektedir. 

Gerçekten maddeye yeni eklenen 3 ncü fık
raya göre, Anayasadaki hak ve özgürlüklerden 
hiç biri insan hak ve hürriyetlerini veya Türk 
Devletinin ülkesi ve milleti dle bölünmez bütün
lüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılı
ğına dayanarak nitelikleri Anayasada belirti
len Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile 
kullanılamaz. Ortadan kaldırmak açıkça bir ey
lem okluğuna göre, aranması gereken kast orta
dan kaldırmak düşüncesini yaymaktır; yani 
propaganda yapmak kasdı değil, bir eylem kas
elidir; ortadan kaldırmak... 

Ceza hukukçuları, Türk Ceza Kanununda ta
rifi yapılmamış olan kasdı bilinç ve irade kav
ramı ile açıklamakta ve bu kasıt kavramını, suç 
sayılan eylemi sonuçlarını bilerek ve isteyerek 
işlemek iradesi diye tanımlamaktadırlar. Bu 
açıdan bakınca, Anayasadaki 11 nci 'maddenin 
«Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların 
cezası kanunda gösterilir.» diyen 4 ncü fıkrası
na göre cezalandırılması gereken suç, insan hak 
ve hürriyetlerini, ülke ve millet bütünlüğünü ve 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak eylemidir, fii
lidir ve düşünce bu eyleme, biraz evvel işaretle
diğimiz gibi açık ve yakın bir illiyet rabıtası ile 
bağlı ise cezalandırılabilecektir. 

Bu nazarî görüşlerin naçiz arkadaşınıza ait 
olmadığına işaret etmek isterim. Düşünce hür
riyeti ile toplumun temel nizamını bozan eylem
ler arasında açık ve yakın dlMyet rabıtasını ara
ma kıstası Amerika Birleşik Devletleri uygula
masında öngörülmüş olan ve şahsen taraftar ol
duğum parlak bir kıstasdır. 

Dünkü görüşmelerde bazı konuşmacı arka
daşlarımın ve bugün de Sayın Karaman arka
daşımızın işaret ettiği bir diğer kıstas da 
İtalyan Ceza Kanununun öngördüğü cebir, şid
det kıstasıdır. 
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BAŞKAN — Saym Kocaman, sadedden bah
set t im. Haklı olduğum meydana çıktı, 

Şimdi, biz bir ceza kanunu 'tedvin etmiyo
ruz. Biz, mevcut .ceza kanunlarına göre işlenmiş 
suçların eczalarının affı bu mıadde şümulüne gir
sin mi, girmesin mi, bunu müzakere ediyoruz. 
Onun iğin, çok isti duam «diyorum. Madde ile 
sınırlı kalınız. Madde üzıeriııde görüşüyorsunuz. 

0. H. P. GRUBU ADINA RECAÎ KOCA
MAN (Devamla) — Sayın Başkanım, hasbel te
sadüf tanı 141 nci maddenin bugünkü olması ki-
zmıgeleu durumuna, bugünkü metnime girdiğim 
an ikazınızı yaptınız. Teşekkür ederim, madde 
ile sımrlı olmaya Çalışacağım. 

FETHİ CELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
t*, i — Daha yeni giriyor. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
REOAİ KOCAMAN (Devamla) — Efendim, 

sataşmaya sözle değil de gülümseme- dle cevap 
vermek istedim, onun için duraksadım. 

Daha 'evvel Grupumuz adına yapılan konuş
malarda sözü gecen, «Türk Ceza Kanununun bu
günkü hali ile 141 ve 142 nci maddesine benzer 
hükümler taşıyan demokrattık n/izamı tabi Dev
letlerden hiç birinde hüküm yoktur.» şeklinde
ki iddialarına cevap sadedinde dün dinlediği
miz konuşmacılardan bir tanesi Sayın Hoca
mız. Alman Ceza Kanununun 85 ve 88 nci mad
deleri ile karşımıza çıktılar. Biz diyoruz M, men
sup olduğumuz demokratik nizam ve sistemle 
idare edilen camiaya mensup, bağlı Devletler
de, toplumlarda ne derece fikir hürriyeti var 
ise, bizde de o oranda fikir .hürriyetimin mevcu
diyeti sağlansın. Bu amaçla 141 ve 142 nci mad
demizin emsali hiçbir demokratik Devlette hü
küm bulunmadığım ileri süren sözcüleııimizin 
karsısına Alman Ceza Kanununun 8'5 ve 88 nci 
maddeleri ile çıkıldı. Aldığım notlarımdan oku
yorum : 

«Alman Ceza Kanunu madde 85 : Anayasa 
düzenine aykırı davranışlarla cemiyet kurula-
Tii>nyaeal.Y...» mış. 

«Anayasa düzenine 'aykırı davranışları mah-
ikeme kararı ile (tespit edilen cemiyetlere giril
mesi yasal:...» mış, «-aksine davranılırsa, beş yı
la. kadar hapis cezası lahnır..,;» mış. 

E, bizini 141 rTe 142 nci maddelerimize karşı
lık, onun eşiti bir ^dde midir bu? 
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Yüce Senatonun değerli üyeleri insaf miza 
sığınırım. Anayasa nizamının mevcudiyetini 
garantilemeye mâtııf, yaşamasını garrantileme-
ye matuf bir müeyyide maddesi. Diz de Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak. Anayasamızın 
20 nci .maddesinin Türk Milletine bahşettiği dü
şünce özgürlüğünü, biraz evvel tahlile çalış
tığımız H nci 'maddedeki sanırlarla kayıtlı ol
mak şartiyle 'Türk Ulusuna tanıyalım diyoruz. 
141 ve 142 nci maddelerimizin bu nitelikte ol
madığını ileri sürüyoruz. İtalyan Ceza Kanu
nundan nas;!l aktarıldığı, nasıl değiştirildi? 
•Çok söylendiği için üstünde durmak .istemiyo'-
rum. 

Görülüyor ki; yürürlükteki 141 ve 142 nci 
maddeler, daha. evvel dinlediği iniz konuşmala
rın ileri sürdüğü gibi cebir, şiddet eylemleri
ni, Devlet nizamını cebirle, şiddetle, topla tü
fekle yıkmaya matuf eylenılem cezalandıran, 
o tip eylemlere karşı müeyyide vazeden hü
kümler değildir. Onları 146 ve diğer maddeler
de aramak lâzım. 141 ve 142 nci maddeler doğ
rudan doğruya düşünce hürı iyetine zincir vu
ran maddelerdir. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ana
yasaya aykırıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA REOAİ KOCAMAN 
(Devamla) —• Direkt Anayasaya aykırıdır di
yemiyorum. Karşımda Anayasa M-ahkemesi ka
ram var. Ancak, «Anayasaya, aykırı, Anayasa. 
ficinde» diye nitelendirilmesi müııiıkün olan fiil
leri 14.1 ve 142 nci maddeler tecrim etmekte
dir. Tuplumumuzun demokrasi konusunda ül-
kiklaşı diye kabul ettiğimiz Avrupa toplum
larında köşe başındaki, kitapçılarda, işportacı
larda satılmakta olan kitaplar Türkçeye tercü
me edildi diye. Türkiye'de, dört tanesini ter
cüme etti diye 'sekizerden 32 yıl ağır hapis ce
zası 'almış tercüme eden müellif söz konusu
dur. 

MEHMET YARI S U (Konya) — Başka ter
cüme edecek kitap yok muydu yani .\. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCA
MAN (Devamla) — Zatiâliniz başka kitap ter
cüme edersiniz efendim. 

•BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REOAİ KOCA
M I N (Devamla) — 'Sayın Başkan, edene lütfe-
'dip ikaz buyurunu;'. 
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BAŞKAM —• Buyurumuz Sayın Kocaman. 
C. H. P. GRUPU ADINA REOAİ KOCA

LMAN (Devamla) —• Dahası var. Sürümü olan 
'İm kabil tercüme edilmiş, yazılmış kitabı 'bas
tı diye ticaretini yapayımı diye; (Hani, çok zi
yadesiyle tüccardan yana olan dostlarımı ikaz 
etmek için söylüyorum) kitabın ticaretini yap
mak amaciyle hastı satışa arz etti diye, Türki
ye'de '20 senemin üstünde süreyle hapis cezası
na çarptıırılmış esnaf söz konusudur. 

ıM^IKMET VARIŞLI (Konya) — Adalet© 
dili uzatıyorsun.. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz Sayım Varışlı., 

C. H. P. GRUPU ADINA BEÜAİ KOCA
LMAN (Devamla) — Aklımın ucundan geçmez. 
Verilen o ceza kanunlarımıza uygundur. Ben 
kanunum maddesini 'eleştiriyorum Sayıin Arka
daşım. Varacağım bıir nokta vardır. Aklımın 
ucundan geçmez... 

Sorarım size; emsal diye kabul ettiğimiz, 
ülküdaş diye kabul 'ettiğimiz demokrasi niza
mına bağlı Avrupa ülkelerinin hanglsimde bu 
kabil fiilleri suç saymaya elverişli kanun mad
desi var ve binmetice suç sayılıyor? 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Tarih biliyor 
onu... 

C. H. P. GRUPU ADINA REOAİ KOCA
MAN (Devamla) — Hiç birinde yoktur. 

Almanya'dam misâl veren muhterem konuş
macıya cevap vereceğim. Almanya''ela Alman Ce
za Kanununun 85 ve 88 nci maddesi var; a/m a 
meraklısı olduğum için, tavsiyeeisi olduğum için 
de söylemiyorum; emsal olarak zikretmek 
amaciyle söylüyorum. Almanya'da Legal Ko
münist Partlisi vardır. Bu maddeler var; ona 
rağmen Almanya'da Komünist Partisi Legaldir, 
kanuna uygundur, kurulmuştur, faaliyet gös
terir... 

Dahası var; «Jeopolitik durum, jeopolitik 
durum:» diye sanki Türkiye coğrafyasını yalnız 
kendileri bilir de iktidar hatiplerinin veya söz
cülerinin bundan haberi yokmuş giıbi Türkiye 
iharijtalsını .mjübemıadiyen ömüımiüze sürenlere ha
tırlatmak isterim: Ülkemizin jeopolitik durumu 
Berlin'in jeopolitik duruımundan çiok daha mı 
ınramaıtara arz ediyotr? Batı Berlin 1de bir değil 
iki tane komünist partisi var, 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın, tekrar söylüyo
rum: Meraklısı değilim; arzulusu, tememmicisi 
değilim. Misal olarak arz ediyorum. Oradaki 
fikir hürriyeıtinlim derecesini ifade etmek ama
ciyle bu .misali ortaya koyuyorum. iki tane 
var: Bir tanesi bildiğimiz Batı Alman Komü
nist Partisinin şubesi maihdyotinde. Öbürü, (sıkı. 
tutumum istirham edeceğim) Doğu Alman Ko-
ımünislt Partisinin şubesi. Almanca tercüme kar
şılığını .söylüyoruiın; ismi de «Birlik Partisi» dir. 

Evet, işte ülkemize, millotimize cnısa'l diye, 
ülküdaş diye kabul ettiğimiz batı ülkelerinde 
bu donece fikir hürriyetti vardır. «Avrupa Kon
seyi» deriz, diğer «milletlcırarası teşekkül» de
riz, «biz de kardeşiz eşit haklarla üye ol ahım» 
deriz, bamigır bangır bağırırız; auna ülkelerim 
kemdi tebaalarıma, miletleriue bahşettikleri 
haklarla, hürriyetlerle bizimkini mukayese et
meye kalkınca komünist ithamı ile karşılaşırız.. 

İtalya 1da aynı duırumdadır. Bizim Ceza Ka-
mumummzum ilik ş'elklinin melhazı İtalya'da, bili-
yorsmnuz, söylemeye lüzum yok, alabildiğine sol 
fikirler .serlbeıstıtir; çünikü filkir hürriyeti vardır. 
Bizdeki 141 ve 142 nci .maddeler ise, elemin ör
nekleriyle arz etıtim, kitap yazan, kitap ba
san, kitap satan veya küçücük el ilânını dağı
tan çoeuMarıın, gençlerin o fiilini komünistlik, 
rejim yıkmak ithamı altına ailam ve tecrim eden 
lıükümlerle doludur. Küçük el ilânı basıp dağı
tacak ve rejim yıkacalk... Kundamla adam öldür
meye benzer. Kamnmuımuzun 141 ve 142 nci mad
deleri bu uygulatmalara elverişlidir. Bunun gü-
ııahlkârı kimdir? Bm değişikliği yapanlardır. 
KcMnünistlilk, komıimtern kisve değiştirirımiş, 
taktik değiştirirmiş; taktik değiştirdikçe omu 
ünlenmeye matuf kamunlar da değişımeliıymiş, 
141 ve 142 nci maddenin başına gelen seren ca
mın hikâyesi bu imiş... 

Muhterem arkadaşlar, ben o görüşte deği
lim. Sayın muarızlaırılmızdan buna bir cümle 
daha ilâve edleyüım. 1920 den sonra 24 - 25 ope
rasyon yapılmış yine de. kökü kurutulaimamuş... 
Demıeık oluyor k i ; 'kamun yoluyle kanunum un
surlarını, cümüjeleırinii muğlaklaştırımalk yoluy
le müeyyidelerimi ağırlaşltırma yoluyle komünist 
diye hellediMbrinizi iki senede bir, iki senede 
Ibir cezaevine tılkma yoluyle ımıemılefcleıtlte ko
münist cereyanı ömleniemiyormuş. Komünizm bir 
iktisadî doktrindir, görüştür ve bunun siyasî 
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'taıtbiıkatudır. İktisadî bunalımlara penal yollarla 
eieza yolllariyle peüis yollarıyle çare aramaya 
ıkailikaıısamız şimdiye kadar yapılmış 24 - 25 ope-
raisıyoaı 124 olur 125 olur, yine de kökü kazın
maz. Biz diyoruz ki; bırakın fikri hür kılalım, 
ama iktisadî tedbirlerle sosyal tedbirleırle bu 
mıehhûs bataiklığı kuruıtımaya çalışalım. Siz aksi 
filkindlesini'z. Gördük iktidarınızı; altı seme de 
diyefbiliriz. Sekiz sene de diyebiliriz. 

KEMAL ŞENOCAK (Afyom Karakisar) — 
Bulgaristan'ı da gördünüz mü? 

O. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCA
MAN (Devamla) — Bulgar İstan 'ı da gördüm. 
İktidarınızı da gördüm. Ceza dle kanun yo-
luyle koımünizeıin kökü kuruıtultmaz. İktisadî 
tedbirlerle kurutulur. İktidarı aldığınız devir
de komünist teşkilâıt dediğiniz, eylemciler dedi
ğimiz... 

[BAŞKAN — Sayın Kocaman, her halele sa
det içimde değilsiniz, sadet içinde olduğunuzu 
da iddia edemezisiniz. Rica edeceğim efendim. 

REOAİ KOCAMAN (Devamla) — Cümle
mi noktalayıp geliyorum. 

(İktidarı devraldığınız andaki «aşırı sol» de
diğiniz komünist faaliyetlerin dozu, teşkilâtlan
ması, şekli ne idi, terfcetmeye mecbur kılındı
ğımız an bu teşjkilâtlıarım. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bataklığın 
imemibaı sizisiniz, kaynağı sizsiniz. Daiha yeni 
(geldiniz Senatoya, fazla konuşuyorsunuz.. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Dikkat 
buyurursanız, menhus illet diye, bataîklık diye 
nitelendirdim. Hiçlbir zaıman tasvip etmıed iğimizi 
ide söyledik. (A. P. sıralarımdan «ortamı hazır
ladınız, menfaatimiz vardı» sesleri) Oritamı da 
isavummuyorum. Ortaımı siz yarattınız, biz dü
zelteceğiz iktisadî ve sosyal tesirlerle.. 

[BAŞKAN — Sayın Kocaman, Sayın Koca
man, rica edeceğim.. 

'(A. P. sıralarımdan «Biz mi istedik?» sesleri). 
RECAİ KOCAMAN (Devamla) — İsteye

rek değil, beceriksizliğimizden yarattınız.. (A. P. 
sıralarından, gürültüler). 

(BAŞKAN — Sayın Kocaman, rica edeceğim.. 
^Gürültüler) Müsaade edin efendim, hallede
ceğim. 

Efendim, rica ediyorum; bu müdahaleler 
müzalkeıneyi uzatıyor. Onun için muhteremi ar-
îkadaşlarıımdan. rica edeceğim, müdahale etme
sinler. 
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iSaiyun Kocaıman, siz de müdahaleyi eeıllbede-
eek şekilde sadet dışına çıkmayım. Bumu size 
Skine i defadır söylüyorum, üçüncüsünde Tü
züğü tatbik etuiıek zorunda kalacağım. İstirham 
ediyorum. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Müdahale 
edenler ne olacak? 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Etlikleri 
yanlarına kâr kalacak... 

Muhterem arkadaşlarım, uzatmayacağım, 
gecenin geç saatidir, hepimiz yorgunuz; toplu
yorum. 

Görülüyor ki, 141 ve 142 nci maddelerimiz 
belki amaç itibariyle vaktiyle komünist teşki
lâtlanmayı ve propagandayı önlemek amaeıyıe 
konmuştur, ama bugünkü şekliyle amacının dı
şına taşmaya fikri, düşünsel seviyede kalan fi
kir hürriyetini de cezalandırmaya elverişli bir 
mahiyet arz etmektedir. Bu hükme katılacağı
nız kanısındayım. Katılmayanların da kanaat
lerini hürmetle karşılarım; biz bu inançtayız. 

Böyle olduğu için bir yandan 141 ve 142 nci 
maddelerle birlikte fikir hürriyetini kısıtlayan 
ve bize örmek olan ülküdaşımız diğer demokra
si nizamına t al) i devi ellerdeki genişliğe (fikir 
hürriyetini, düşünce hürriyetini) kavuşturacak 
değişikliklerin yapılması zaruretine inandığı-
mız, Hükümet programımıza bunu alıp ilk fır
satta tahakkuk ettirmeyi Türk Milletine vadet-
tiğimlz gibi, bu her köşesinden yara almış mad
delere tevfikan ceza almış olanların da geniş 
kapsamlı af hükümleri içinde mütalâa edilme
sini ve affedilmesini biz grup olarak hem mil
lete tahhüdettik, hem de bunu tahakkuk ettir
menin gayesi içindeyiz. 

Bu bir siyasî görüştür, siyasî tercihtir. Sayın 
muarızlarımızın aksi kanaatte olduklarını gör
dük, müşahade ettik; hem de bir kavram kar
gaşalığına düşmek pahasına aksi kanaatte ol
duklarım gördük. 146 nci maddede bulunan ce
bir, şiddet, toplu tüfekli... Hani? Hepsi beraet 
etmiş. Marmara gemisiyle bilmem ne gemisinin 
batırılması, opera, binasının yakılması... Bunla
rı hep gençler:' yapmışlar. Bir tane sanık göste
rebilir misiniz? Hepsi beraet etmiştir, hatırlatı
rım. 

146 nci maddenin içinde mütalâa edilen bü
tün fiilleri bir kavram kargaşalığı yaratarak 
141, 142 nin içine zorla itiyorsunuz muhterem 
muarızlarımız ve ondan sonra da «141, 142 ko-
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nıünist tiktir, affetmeyiz» diyorsunuz. Edeceğiz 
^arkadaşlar. 141 ve 142 noi maddeler bugünkü 
haliyle fikir hürriyetini kısıtlayan, fikir hürri
yetinin önlenmesini mümkün kılacak şekilde 
hükümleri ihtiva ettiği için bir yandan bu mad
deleri fikir hürriyetinin sınırları çerçevesinde 
-genişletmek üzere kanun değişikliğine gidece
ğiz iktidarımız olarak, bir yandan da bugüne 
•kadar veya af kanunumuzun ka.psam tarihine 
İtadan* bu maddelerden ceza görmüş olanları af 
atıfetine kavuşturacağız. Bu bizim temel pren
sibimizdir, iuancımızdır. toplumumuza, fikir 
hürriyetine olan borcumuzdur. (A. P. sıraların
dan «Hayırlı olsun» sesleri) 

Teşekkür ede rim. 
'BAŞKAN — Lütfen, efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCA

MAN (Devamla) —• Muhterem arkadaşlarım, 
böyle olduğu için, 141 ve 142 nei maddenin af 
dışında mütalâa edilen istisna, maddesi. 5 nei 
maddenin içinde ••bulunması nerede kaldı? Beş 
yıllık indirimden istifade edecek 2 nei madde
nin içinde dahi bulunmasını arz alamıyoruz. 
141 ve 142 kesin geniş kapsamlı affın ; yani 
önümüzdeki teklifin 1 nei maddesinin içinde 
mütalâa edilmek gerekir. 

Bu •amaçla benim de imzamı taşıyan bir tak
rir takdim edilmiştir. O takririn kabulünü is
tirham edeceğiz zamanı gelince. 

Ancak, söz 5 nei madde üzerinde okluğuna 
g'öre, (Sayın Başkanım, görüyorsunuz ki, -tam 
s ad e tin içindeyim) Millet Meclisinden kabul 
edilerek gelen 5 nei .madde 'metninde bir (e) 
bendi vardı. Çok kısadır, okuyacağım : 

Biliyorsunuz, 5 nei maddenin ilk cümlesi, 
«Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar, bu 
kanun hükümleri dışında bırakılmıştır.» diye 
başlamış've saymış, saymış (e) bendine gelmiş: 
«Yüksek Adalet Divanınca Türk Parasının Kıy
metini Koruma Hakkındaki 1567 sayılı kanun
lar ile ek ve ta.dille.ri.ne muhalefetten dolayı 
hükmedilmiş olan para cezaları,» af kanununun 
kapsamı dışında, tutulmuş; Millet Meclisinde 
kabul edilip Yüce Senatoya gönderilen metin
de. 

Yüce Senatonun Anayasa ve Adalet Komis
yonu, çoğunluğun oylarıyle bu bendi olduğu 
gibi metinden çıkardı. Ne demek oluyor bu ben
din metinden çıkması? Yüksek Adalet Divanın-
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ca Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın
daki 1567 sayılı kanunlar ile ek ve tadillerine 
muhalefetten dolayı hükmedilmiş olan para ce
zaları istisna metninin dışına çıkınca 1 nei mad
deye tabi oluyor; yani affa nail oluyor. 

Nedir bu (e) bendinde murat edilen fiil? 
Buna Türk kamuoyu, basın, «ipar davası» di
yor. (O. H. P. sıralarından «Ne diyor, ne di
yor?» sesleri) İpar davası... Kamuoyunun kısa 
isi mi e ndirmesi b öy ledi r. 

Ben, Anayasa ve Adalet Komisyonunda bu 
madde hakkında söz aldığım zaman şu bir cüm
leyi söyledim, orada da âza olduğum için; 
«Hazinenin büyük çapta zararını intaç edeceği 
için bu (e) bendinin metinden çıkarılmasını is
teyen önergenin karşısındayım.» dedim. Bu ka
darla kestim ve ikinci bir cümle de eklemedim. 

•Muarızlarımı hayranlık nazarlariyle seyret
tim. Kendileri Parlamentonun her iki kanadın
da da; Millet Meclislinde de, Senatoda da ekse
riyette bulundukları 1966 senesinde bir Af Kanu
nu çıkarıyorlardı; değerli Türk kanunlarından 
bir tanesi olan 780 sayılı Af Kanunu. Bu Af Ka
nununun çıkarılışı sırasında, yani iradelerinin 
ekseriyet iradesi olmaya elverişli olduğu bir 
dönemde çıkardıkları 780 sayılı Af Kanununun 
bir maddesinin içine koydukları aynı cümle ile 
bu kelimesi kelimesine aynıdır 780 sayılı Kanunu 
açın, yanımda yok, okuyamıyorum, ama kelimesi 
kelimesine aynıdır) İpar hırsızlığını, bu hırsızlık
tan bu beytülmale el uzatmaktan, bu millet hazine
sine soyguncu bir şekilde el uzatmaktan dolayı 
işlenmiş olan fiilin cezasını affetmeye lüzum gör
meyen mi diyeceğim, cesaret göstermeyen md 
diyeceğim; çünkü o devrede ben Parlamentoda 
değildim, o devrin çoğunluğu, bu devrin azın
lığı; bu defa baktım Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda küçük bir önerge ile küçük bir iza
hat ile Komisyonda mevcut çoğunluklarına da
yanarak (e) bendini metinden çıkardılar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Güven
dikleri Hükümet var da ondan. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) —• Muhterem arkadaşlarım, _ İpar 
davasının uzun uzadıya tahliline girişecek de
ğilim. Türk siyasî hayatında nüfus suiistimali
nin ne büyük ölçüde tahripkâr bir illet okluğunu 
benden çok iyi bilenleriniz vardır. Aramızda 
pek çok, devletin yüksek kademelerini işgal et-
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m'iş, devlet işlerini idare etmiş büyüklerimiz 
vardır. O dava, Türk toplumuna, beytülmale. el 
uzatanın elinin yanacağının ispatı, emsali, ör
neği olan bir davanın dlâmı idi, ama Hazineye 
devredilen, haciz edilen gemiler şöyle imiş, böy
le imiş, iyi işletilmiş, kötü (işletilmiş; kötü işle
tilmişse, kötü işleten işletmecileri niçin sorumlu 
tutmadı iktidarınız? Bunların hepsi kabili mü
nakaşa mevzular, fakat Sayın Başkanım ikaz 
edecek diye korkuyorum; çünkü, sadet dışı sa
yılabilir ama, bir hakikat varsa Yüksek Adalet 
Divanınca Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile ek ve tadil
lerine muhalefetten dolayı hükmedilmiş olan 
para cezası, Devlet Hazinesinden nüfus siistimali 
yolu ile çalınmış olan millet malının ödetilmesi 
veyahut da tecziye edilmesine matuf bir hüküm 
idi. Bunu affetmeye vaktiyle fırsat veya cesa
ret bulumayanlarm bu sefer nasıl olup da fırsat 
bulduklarım veya cesaret gösterdiklerini (dedim 
ya) Anayasa ve Adalet Komisyonunda hayret 
nazarlarıyle seyrettim durdum. Şimdi de o za
manki haleli ruhıiyemi Yüce Heyetinize dile ge
tirmekle yetiniyorum ve aynı amaçla bu şerefli 
(e) bendinin metne tekrar ithali zımnında öner
ge takdim etmiş olduğumu ifade ile yetiniyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Komü
nistlik olur bu. 

C. H. P. GRUPU ADINAL RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Efendim, sabır gösterdiniz dinle
diniz. Daha doğrusu sabır gösterip dinleyenlere 
ve (itiraz edenler de dâhil hepsine, bütün arka
daşlarıma teşekkürler ve saygılar sunarım efen
dim. (C. II. P. ve M. B. G. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu?... 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Efen
dim, vakit çok geçti; Yüce Senatonun yorgun
luğu mülahazasîyle söz hakkımı kullanmayaca
ğım. Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Salihoğlu?... Yok. 
Saym Atalay?... Yok. 
Sayın Köker?... Yok. 
Saym Öztürk?... Yok. 
Saym Tunç?... Yok.. 
Saym Dikeçligil?... («Yok, yok»-sesleri) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseui) — Varım, 
buradayım, buradayım... («Vazgeç, vazgeç» ses
leri) 

BAŞKAN —• Yaz mı geçtiniz efendim?... 
(«Vazgeç, Arazgeç» sesleri) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN— Saym Menteşeoğlu?... 
NATTİT MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçti, 
Saym Fcyyat?... Yok. 
Saym Özer?... jYok. 
Saym Hazerdağlı?... Yok. 
Saym Yılmaztürk?... Buyurunuz. 
ALÂBDDİN YILMAZTÜEK (Bolu) — Sa

ym Başkan, yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Af Kanunu teklifi münasebetiyle tümü üze

rinde konuşmak için söz almıştım; imkân olma
dı. Maddelerde de mümkün mertebe az konuş
mak şekli ile konuşmamayı tencilh ederek bu
günün (geç saatlerine geldik. Şimdi de saym se
natörlerin dinleme sabrını taşırmamak; ama bir 
bakıma da 'hiç olmazsa 'birkaç şey söylemek için 
huzurunuzu işgal etmiş 'bulunuyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK '(Sivas) — Saym Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Yeniden kaydedeyim efendim, 
ALÂBDDİN YTLMAZTÜRiK (Devamla) — 

Burada gerek tümü üzerinde, (gerek madde üze
rindeki konuşmalarda 141 ve 142 nci madde
lerin bir yönü ile Ceza Kanununda bulunma
sının mahzurları uzun uzun anlatıldı. Adeta bu 
kanun faşist İtalya'dan aktarılmış ve büyük bir 
hata-ı azim işlenerek Ceza Kanunumuza ithal 
edilmiş; bir yönü ile bu hatayı düzeltmenin ge
reği, diğer yönü ile de bu kanun maddeleriyle 
cezaya çarptırılmış olanların esasen haksız ma
ruz kaldıkları bu cezanın telâfisi gereği ile af
fın şümulüne ithali üzerinde çok duruldu. 

Ben, 'hemen benim önümde konuşan Saym 
Kocaman'm beyan ettiği geniş hukukî mütala
alara, nazariyelere girmeden tatbikattan kısa 
misal vererek sözümü toplamak istiyorum. 

Şöyle bir bakalım; Cumhuriyetin 50 nci yı
lını yaşıyoruz ve 50 n'ci yılı münasebetiyle af 
kanunu çıkarıyor ve (bunu görüşüyoruz. 

Evvelâ bu Senatoda şahsen ıbenim. hayretimi 
mucip olan bir hadise var bu yıl. Benim bildiğim, 
Parlamentonun Meclis kanadında uzun uzun 
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müzakeresi yapılmış. Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından geniş 'bir metnin yüce Senato
nun kıymetli, yaşlı 'başlı, tahsil görmüş üyele
rinin meseleyi daha ilmî açıdan ve daha seviye
li bil- şekilde; 'gerek değiştirme istikametinde, 
gerek kanuna yardımcı ve faydalı fikirler, se
viyeli fikirler vermek yerine tamamen Senato
nun mehabetine yakışmayacak üslûp ile ve se
viyesiz bir şekilde, âdeta insanın tasavvur ede
meyeceği kadar çirkin üslûp ile hitap ediliş şe
killerini... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Yıl-
maztürk, lütfen efendim sadette bulunun. 

ALÂBDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Hayretle müşahade ettiğimi ive dinlediğimi kısa
ca ifade ettikten sonra meseleye geliyorum. 

Sayın Başkan, sadet dışı o kadar çok ko
nuşmalar oldu ki, ben de 'bir cümle ile sadet 
dışına çıkmanın mahzurunu 'hiç düşünmeden fü
tursuz olarak giriş yaptım, kusura bakmayın. 

NEJAT SARLIOALP (Balıkesir) — Nezaket 
dışı o, sadet dışı değil.. (A. P. sıralarından «Al 
işte, kaşındı yine» sesleri.) 

BAŞKAN —• Devam edin efendim, cevap 
vermeyin; lütfen. 

ALÂBDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
A Euht er e m s e n a t ö r 1 er, Cu mhu riy eti n... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tepin
meye başla m ayı n... 

BAŞKAN — Tok rica ederim Sarlıeah, mü
dahalede bulunmayın efendim. 

NEJAT ISARLICALI (Balıkesir) — Oradan 
gelen sözü dinlediniz. 

BAŞKAN — Ama, siz müdahale ettiniz ön
ce. 

NEJAT SARLICALI(Balıkesir) — Evet, se
viyesiz konuşma dedi hatip; siz onu sadede da
vet ettiniz... 

BAŞKAN — Ne demektir sadede davet? 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sözünü 

geri almaya davet etmeniz gerekirdi. 

BAŞKAN — Kimseye bir ıhakaret etmedi. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Seviye

siz konuşma CumShuriyet Senatosunda yapılma
dı ve yapılamaz. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bunu 

sizin titizlikle telâfi etmeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Dikkat ediyorum ben. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Etmedi

niz. 
BAŞKAN — Eğer Iıakaretanıiz bir mahiyet 

taşısaydı müdahale ederdim. 
Evet, buyurunuz efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Muhterem, senatörler, 'Cumhuriyetin 50 nci yı
lında '50 yıllık tatbikata şöyle baktığımız zaman 
bu memlekette Cumhuriyetin bidayetinde, Cum
huriyeti yıkabilecek tehlikelerin nerelerden ve 
nasıl geleceği düşüncesiyle vazı kanun daima 
Devletin korunması zımnında birçok tedbirler 
almış ve 'bu tedbirlerin meyanmda Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddesini görüyoruz. 

Yine görüyoruz ki, burada Anayasanın uzun 
uzun biraz evvel mukayesesi yapıldı ve Anaya
sanın 20 nci maddesindeki fikir hürriyetine te
mas edildi; ama hemen o Anayasanın 20 nci mad
desinden bir evvelki 19 ncu maddesindeki hu
susiyet 'hakkında C. H. P. Grupuna mensup sa
yın üyelerden hiç şikâyet sesi duymuyoruz. Aca
ba neden? 

Anayasa '20 nci maddesinde alabildiğine fi
kir ve düşünce 'hürriyeti verdiği halde, 19 ncu 
maddesinde inanma ve vicdan hürriyetini ala
bildiğine tahdit ettiğini acaba neden hiç du
yamıyoruz bu cenalhtan? Öylesine tahdit ki, Ce
za Kanununun 1G3 ncü maddesinin iki fıkrası
nı motamo, aynen 'getirmiş. Kaldı ki, bu Ana
yasanın Afrika'nın Elsalvador Hükümetinin ana
yasasından alındığı şeklindeki bir şikâyette de 
bulunmuyoruz. Çünkü, büyük tadiller görmüş, 
ama öbür taraftan Ceza Kanununun faşist İtal
ya'dan alındığına dair şikâyetleri uzun uzun 
dinliyoruz. 

Biz de çıkıp, bu Anayasayı siz Afrika'nın 
Elsalvador Hükümetinin anayasasından alıp ge
tirdiniz, bu da şöyle ibir anayasadır falan de
miyoruz... Çünkü, esas oradan alınmış olsa bile, 
Kurucu Mecliste uzun uzun münakaşa ve ta
dillerle bir şekle gelmiş ve bugünkü halini al
mış. İşte bugünkü haliyle diyoruz ki, 20 nci 
maddesinde alabildiğine düşünce ve fikir hür
riyetini getiren bu Anayasa, niçin acaba 19 ncu 
maddesinde inanma ve vicdan hürriyetini, ka
mu düzenine, genel ahlâka ve bu uğurda çıka
rılmış olan kanunlara bağlamış ve çok büyük 
bir kayda tabi tutmuş? Hatta bunun teeaviizün-
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deki partileri temelli kapatmak yoluna gitmiş. 
Neden acaba? 

İşte mesele şu : Demek oluyor ki, asıl Tür
kiye'de komünizmin, solun, birtakım, kötü naza
riyelerin ve saliklerinin gelişmesi ekonomik de
ğil, hatta bizim (6 senelik iktidarımız değil, 1960 
İhtlâlinden sonra 27 Mayıs Anayasasının ge
tirdiği 20 nci maddesinin alabildiğine geniş fi
kir hürriyetine istinaden hu iş almış yürümüştür. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim, ona 
göre ayarlayın. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
İşte, demek oluyor ki, memleketimizin bünye
sindeki sıkıntı, c/c 99,5'ıran müslüman olduğu bir 
memlekette dinî imkân ve icapların yerine ge
tirilmesinde alabildiğine tahdit... Buna lâf yok, 
hiç ses yok; ama Devleti yıkmaya matuf eylem
lerde, hadiselerde, hareketlerde feryat, isyan, 
bütün felâketler buradan. Niye fikir hürriyeti 
verilmemişte, niye bu yokta... Sanki bu verilirse 
her şey düzelecek. 

Siz hu maddelerle tecziye ettiğiniz kimse
leri ne tahliye etmekle ne bu maddeleri kaldır
makla bu memlekette hakiki anarşizmi, komü
nizmi önleyemezsiniz, bilâkis süratlendirmiş, 
hızlandırmış olursunuz. İşte ondan dolayıdır 
ki, biz, Mİ ve 142'nin ne affına, ne de kaldırıl
masına taraftar olamıyoruz, olmuyoruz olmamı
za da imkân yok. 

Cinayetlerden bahsediliyor : Bir insan niha
yet bir insanı öldürüyor ve hemen 146 n'eı mad
deden 150 nci maddeye kadar Ceza Kanunu 
maddeleriyle cezasını görüyor. Efendim, 30 se
ne, 2-4 sene mahkûm olan kişinin cezasını affe
diyorsunuz da, (burada uzun uzun sayıldı) 6 ay
lığı, 7 seneliği, 15 seneliği niçin affetmiyorsu
nuz ? 

Muhterem senatörler, 146 nci maddeden 150 
nci maddeye kadar Ceza Kanunu maddelerine 
tabi olan suçlular, bir insanın hayatını orta
dan kaldırıyor; ama 141 ve 142'nin suçluları bir 
cemiyeti, bir milleti, koca bir kitleyi mahvedi
yor, felâkete götürüyor. İşte onun için affını is
temiyoruz, 6 ay olsa dahi affını istemiyoruz. 
Zira, o suçu işleyenler cezayı az görmüş olsa
lar dahi, o suçu işleyen, o eyleme giren, o cebir 
unsurunu kullanan, o cemiyeti kuran, o propa
gandayı yapan bir kişiyi değil, koca bir camia
yı, nihayet büyük Türk Milletini öldürmeye 

götürüyor ve bunun hazırlığını tezgâhlıyor, bu
nu yapıyor. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim, lüt
fen bağlayınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
İşte, zahirde çok küçük gibi görünen bu ceza
ya maruz kalan kişiler, aslında Türkiye Cum
huriyetini, Türk Devletini ve büyük Türk Mil
letinin tarih boyunca, senelerden beri hür ya
şamış olan bu milletin, hürriyetini ve mevcudi
yetini ortadan kaldırmaya matuf hareketler ya
pıyor. 

Geliniz, eğer samimî iseniz, geliniz eğer ha
kiki fikir ve inanç hürriyetini getirelim diyor
sanız, bu işe Anayasadan başlayalım ve Anaya
sanın 20 nci maddesinde getirdiğimiz aşırı ser
bestiyi, hürriyeti geliniz 19 ncu maddeye de ko
yalım ve ondan sonra... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Yılnıaz-
türk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Ondan sonra Ceza Kanunu maddelerinin 141'ini 
de, 142'sini de, 163'ünü ide ona göre tanzim «de
lim. Yoksa, ben bu nı emile ketin özev'lâdı ve müıs-
iümanı olarak, c/c 99,5'nun salik olduğu dinin 
tabiini ve inancını taşıyan insanı olarak ses çı
karamayacağım, ne idiğü belirsiz ve nasıl oldu
ğu, nereden geldiği, dışarıdan ve içeriden nasıl 
idare edildiği kısımen malum ve küsmen meçhul 
olan yabancı ideolojinin salikleri fikir hürriye
ti ismi altında elini sallayacak, kolunu sallaya
cak ve biz buna Avrupa'daki emsallerimizden, 
demokrasi ülkelerinden... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, istirham edi
yorum efendim, vaktiniz geçiyor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkanını. Rica ederim şu 
cümlemi toplamama müsaade ediniz. 

Demek oluyor ki, Avrupa'daki emsallerin
den, kitapçılarından buraya misaller getiriliyor. 
Onu tercüme etmiş de, ondan ne çıkarmış?... 
Öbür taraftan da, teshihi, takkesi ve inandığı 
kitabını okumaktan mütevellit cezaya çarpılan, 
hatta suç unsurunun tekevvün etmediği halde-
eezaya çarptırılanlar hakkında bir tek konuş
macıya bu cenahta rastlamıyorum. İşte bizi 
üzen, bu, bu noktada samimî olmadığınız şüphe
sine 'bizi götüren bu. 
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İşıte bundan dolayıdır ki, biz 141 ve 142'nin 
affın şümulüme şökuimanıasını, bununla teczi
ye edilenlerim sureti kaitiyede affa girmemesini, 
hatta imkân bulursak... 

BAŞKAN — Sayın Yilmaztürk, lütfen bağ
layınız, istirham ediyorum iki dakika geçiyor. 

ALÂEDDİN YİLMAZTÜRK (Devamla) — 
Eğer imkân bulursak; fikir ve inanç hürriyeti 
kanununu getireceğini duyuyoruz iktidar ka
nadından, inşallah o geldiği zaman burada mü
zakere ederiz. Temenni edelim İd, mevcut um
deleri daha geniş ve şümullü olarak Türk Cum
huriyetini, Türk Devletini ve büyük Türk Mil
letinin bekasını teımin edecek şekilde tedvin ede
lim ide, memleketin yıkımını isteyenlerin ekme
ğine lütfen yağ sürmeyelim. 

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

BAŞKAA — Sayın Poyraz 1.. Yok. 
Sayın Öztürk, buyurun. Saat 01,30. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 5 nci maddenin kap
samına alınan 141, 142 nci (maddenin, hatta 146, 
149'un Millet Meclisi metnindeki gibi yerleri
ne oturtulması; yani 141, 142'nin 1 nci madde 
kapsamı içinde, diğerlerinin de 2 nci madde 
kapsamı içinde alınması gerekli. Görüşüm bu. 
Bu 'bakımdan komisyonun metnine karşıyım. 
Selböbi ise: 

141, 142 ifratta 146, 149 ncu maddelerin, genç
lerin ve aydınların genel af kapsamına alınma
yışlarımın; Adalet Partili ve yandaşlarının kar
şı çıkışları... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yoldaş 
değil, terbiyesiz adam... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı istirham edi
yorum efendim, müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — «Yan
daş» diyorum, yandaş... Yanında olmak 
manasma gelir; ama sen anlamazısın bunu. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben 
yoldaş değilim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yandaş 
diyorum, anlamıyorsun ki... Olur olur. Haltta... 

ıSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hele çok 
şükür yoldaş değilim... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Çok şü
kür olursun... Hatta bu gençlerden... 

BAŞKAN — Siz de müdahaleyi celbedecek 
şekilde hareket etmeyin, rica ederim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır 
Sayın Başkanım kelimeyi tekrarladım; yandaş, 
yanında olma. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Terbi
yesiz adam, ağzına bir yoldaş koymuş... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Terbi
yesiz sensin... Sayın Başkanım bu ne biçim bir 
kohuşma? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı ceza teırti-
bedeceğim, .rica ederim. Biraz da bana acıyın ri
ca ediyorum. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 

senatörler, öyle günler geçirmişiz ki biz, «Ya
şasın bağımsız Türkiye, kahrolsun emperya
lizm» diyenleri bile, bir Amerikan dostumuzu 
hedef almış olarak kabul etmişiz ve bunlara 
komünist demişiz, bunlara cop vurmuşuz. Bun
lar vesikalarla ortada. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
O halde siz getirdiniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu dav
ranışları fırsat biılere'k >ol!a:yÜaır yaratmışız, in
sanlar ölmüş, bu basiretsiz tutum ve hakikaten 
iktidarın kötü tutumu maalesef o zaman bu in
sanlar], İm gerçekleri bu suçlu -ortama sürük
lemiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vay vay 
vay... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bu sözleri 20 
defa söylediniz. Tahripkâr konuşmayınız, istir
ham ederim. Madde üzerinde ne kadar bilginiz, 
ne kadar teknik malumatınız varsa lütfedin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Oraya 
geliyorum Sayın Başkanım. 

Bu affetmek istemedikleri gençler, fikir suç
lusu olarak 141, 142 nin içinde mütalâa ettikleri 
aydınlar, öğretmenler başka 'bir iktidar zamanın
da hu suçları işlemiş, teşvik edilmiş gibi bu arka
daşlarımız, ıbugün (bunların karşısına çıkıyorlar. 

Atatürk, Türk gençliğinin yetiştirilmesinde 
onları yetiştiren öğretmenlere; «Öğretmenler, 
vicdanı hür, fikri hür gençler yetiştireceksiniz.» 
diyor. Oysa biz fikri hür, vicdanı hür genci biz 
141, 142 veya 163, 168 nci maddelere göre maale
sef mahkûm ötmişiz, mahkûm ediyoruz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Yani mahkemeler ediyor değil mi, onu mu 
tenkit edeceksin?.. 
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BAŞKAN — Rica ederini efendim müdahale 

etmeyin, müzakereler uzuyor. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, 

(bir olağanüstü ortamı gelmiş. Bu olağanüstü or
tamın tutumu, durumu o kararı vermiş. Şimdi, 
önemli olan işte ibu. Biz hür fikirli, vicdanı hür 
insanları yetiştirmesini öğütleyen Atatürk'ün bu 
görüşüne uyarak, bugün Cumhuriyetin 50 nei 
yılında; O'nun kurduğu Cumhuriyetin 50 nei yı
lında ıbir genel af getiriyoruz. Genel af içinde de, 
Devlete karşı işlendiğini kabul ettiğimiz ıbu fikir 
suçunu, daha önce önplana alacakken, kişilerin 
kişilere karşı işlediği suçu önplana alarak 'biz af 
getirmeye çalışıyoruz, hukuktaki eşitliği, affın 
temel ilkesindeki eşitliği 'bir tarafa atıyoruz. Bu 
lıence, ruhen normal ıbir davranışın, vicdanen 
normal bir kararın sonucu olamaz. Asıl suçluların 
ortaya çıkarılması için hu maddelerin kalması, 
uygulamaya devamı. edilmesi (madde değişmiyor 
zaten) benim arzum; ama ne yazık ki, biz, gerçek
ten eskiyi ıbir tarafa «bırakarak, suçları ıbir tara
fa 'bırakarak, ıbııgün ülkemizi Ibir barışın içerisine 
sokmak istiyoruz. Ülkemizdeki hukuk düzeni için
de, siyasî suçun, fikir suçunun farklılıkları iyi
ce 'belirlenmediği halde, şu suç fikir sucu, şu suç 
siyasî suçtur diye ceza tayin etmekte ele sağlam 
'bir hukukî müeyyide olmasa gerektir. Bıı bakım
dan komünist ve anarşist, fikir, eylem suçlarım 
genel af kapsamının dışında bırakmak veya 'bı
rakmamak gibi ibir duruma giriyoruz. 

Aslında anarşistlik 'bir karıştırıcılık; komü
nistler 'bunu yapar mı, yapmaz mı? Aslında ted
hişçilik; yani silâhlı eylem, yahut Fransızcası... 

(A. P. sıralarından «Ne, ne» sözleri.) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Fraıısızeasmı 

'bilmeye mecbur değil. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tedhişçi

liğin Fransızcası da teoristlik... Arapça sı tedhiş
çilik. 

Şimdi hu bakımdan, eğer modern hukuk dev
leti 'anlayışı ve ilkelerine, insan haklarına bağlı 
olduğumuz kaibul ediliyorsa, (ki, edilmesi gere
kir) o zaman ceza affında önce kendine karşı iş
lenmiş siyasî ve fikir suçları niteliğindeki suçla
rın ve suçluların affı önplana alınması, birey
lerin birbirine karşı işlediği suçlarla Devlet hiz
metlerinin yetersizliğinden doğan diğer suçların. 
Devletin kendine karşı olan, kendi görevini ya
pamamaktan doğan bir suç olması bakımından 
affa ta'bi tutulması gerekir. 
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BAŞKAN — Üç dakikanız var, ona göre ayar
layın efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet. 
Vatandaşa işlediği suçtan dolayı verilecek ce

zadan hunun affından çok, Devlete karşı işlen
miş olan suçun affı önemlidir. Çünkü, bu suç
lar zamanla bazı. ortamlarda, değişmektedirler. 

Suçluları, affetmek ve sonra da bu suçluların, 
affedildikten sonra 'daha. da çok suç işleyeceği, ıs
lah olmayacağı gibi bir duruma inanmak, bazı 
arkadaşlarınım söylediği gibi maalesef doğru bir 
'görüş, duyuş ve düşünüş değildir. 

Biz, 'davranışlarmuza ve gerçekten gençliğin 
içinde 'bulunduğu bunalıma karşı düşüncelerimizi, 
duyuşlarımızı birlikte harekete geçirmeliyiz, ün
ce Batıdan söz ederken, Fransız kültürü almış, 
Fransız eğitimi almış, Fransa'yı örnek almış in
sanlar olarak; Fransa'da Komünist Partisi adayı
nın 'bugün normal seçimlere girdiği 'bir dönemde, 
'biz sosyalist düşüncelere ve fikirlere hile taham
mül edemiyoruz. Maalesef 'bunları ibu maddele
rin; 141, 142'nin içinde suçlamaya çalışıyoruz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Bravo, iyi okuyorsunuz. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Çağdaş 
uygarlığa, insan haklarına ve demokratik hukuk 
ilkelerine aykırı düşen bir ortama sürüklendiği
nin farkında olmayan ve hattâ hu sürüklenişinin 
suç sayıldığını ıbile bilemeyen gençlerin 141, 142 
içerisindeki 3 - 5 günlük, 3 - 5 aylık, birkaç yıl
lık suçunu affetmekten kaçmıyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, onun için 'bağ
lamanızı rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkanım. 

Atatürk'ün uygarlık düzeyinin üzerine çıkıl
masını öğütleyen sözlerine ters düşen 'bir çıkma
za girerek hür fikirli olmayı suç sayıyoruz, son
ra Atatürkçülükten bahsediyoruz. 

Genel afla en uygun ölçünün eşitlik olduğu
nu ka'bul etmeyeceksin, hükulmn eşitlik ilkesini, 
kanunun tekniğini hir tarafa iteceksin, Cumhuri
yetin 50 nei yılında büyük ıbir sosyal olay özelli
ği taşıyan geniş kapsamlı genel affı bu özellikle
rinden saptıracaksın; ama milletin karşısına, 
«Ben Af Yasasına olumlu oy verdim.» yahut «Gö
rüşüm şeklinde değiştirdim.» diyeceksin, ama 
pişman olacaksın... 
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Uygar ülkelerde afların en çok siyasî suçlar 
için çıkarıldığını bir tarafa fbırakacaksın, 'bunla
rın üzenine Ibir kalem çekip, «Kalsın» diyeceksin, 
Oenel Af Kanununu alelade 'bir af kanunu hali
ne koyacaksın, bütün özelliklerinden saptırıp çı
karmaya çalışacaksın. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, vaktinizin doldu
ğunu söyledim. Kâğıtların hepsini bitirmeye meç
imi' değilsiniz. Lütfen bağlayınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiriyo
rum, Sayın Başkanım. 

Anayasadaki düşünce ve fikir özgürlüğünü 
hukuk: açısından tek taraflı değerlendireceksin, 
kapitalist, emperyalist fikirlerin her türlü söyle
nişini suç saymayacaksın; ama 'bir genç sosyalist 
ıbir düzeni arzu etmişse, memleketinin hayrına öy
le olacağını sanmışsa, bu fikri en ağır şekilde suç
layacaksın ve onun affına yanaşmayacaksın. Bu 
yasayı hukuk tekniğine, aftaki eşitlik ilkesine, 
Anayasanın fertlere verdiği haklara ve hukuka 
uymayan bir ortama 'getirmiş olacaksınız ki, bu 
yasayı 'bu zabıtlardan gelecek nesiller okuduğu za
man, Ibizim için iyi not vermediklerini görmüş 
olacaksınız. 

Saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Bir - iki noktaya kısaca temas edip, kıymetli 

zamanlarınızı işgal etmemeye kararlıyım, müsa
mahanızı istirham ediyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo, 'bravo» sesleri.) 

BAŞKAN —• Lütfen müdahale etmeyin, Sa
yın Feyyat kısa konuşacaklarını vadettiler. 

Buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bir ör

nek vereceğim, 'bilhassa A. P.'li dostlarım bunu 
gayet iyi takdir edeceklerdir. Bu örneği savcılık 
müessesesiyle çirkin yönetici arasındaki ilişki 'ba
kımından vereceğim. 

Bir ilçede Süt - Tarım Kooperatifi nedeniyle 
oradalki A. P.Ti kooperatif üyeleri şikâyette (bu
lunurlar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat vaka mı anlatı
yorsunuz, madde üzerinde mi konuşuyorsunuz? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşuyorum. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) •— Anlatsın efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin 
efendijm. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, ağyarını mâni -efradını cami konuşu
yorum, bu oluyor arada. Çirkin yönetici ör
neği için müşahhasas bir misal vereceğim, 
takdiri Yüc'e Heyetindir. 

Türkye'de savcılar görevini yapamadığı 
için, onlara görevi yaptırılmadığı için gen-çle:r 
başı boş bırakılmış ve suça itilmiştir. Bu yön
den bir örnek olay vereceğim. 

Vatandaşlar şikâyet ettiler, «Ankara'dakre
diler bitirildi, bize kredi kalmadı. Sayın Genel 
Başkanımıza saygımız vardır. Eğer biraderleri 
yüzünden suçu varsa, bir tahkikat yapılsın. 
Genel Başkanımız Sayım Süleyman Demire! 
hakkında Meclis tahkikatına, şuna buna ge
rek yoktur. Biraderleri orada, banka müdür
leri orada, tahkikat yapılsın.» dediler. Bu res
miyete bindi, Başkentin savcılığına intikal 
etti. Başkentin savcılığı hemen delil sorar, ora
daki, köydeki... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat bu aralattık!arı
nızın maddeyle alâkası yok. Rica ederim efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır 
baylır var. İstirham ediyorum, Türkiye'deki 
adlî mekanizmayı naisil... 

BAŞKAN — Adlî mekanizma ile bunun 
alâkaisı yok. 

MEHMETT FEYYAT (Devamla) —Heyetli 
Umumiyeye sorun, eğer müsaade ederlerse ko
nuşurum, müsaade etmezlerse koniuşmam. (A. P. 
'sıralarından «Devam, devam» sesleri.) 

Şimdi, netice itibariyle köylülerden delil 
sorulur. A. P.'li köylü der ki, «Cumhuriyet 
Halk Partisinin zabıtları orada, Devrim Ga
zetesi orada, Türkiye İşçi Partisinılın iddi-aTaın 
orada, Demokratik Partinin iddiaları orada, 
topla, delillerini bul, davanı aç. Savcı temi
natı kabak tadı varidi. Eğer savcı teminatı 
varsa yap. Yapmıyorsan çekil, ben gelip sav
cılık yapayımı.» 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisaır) 
— Size mi diyor ? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır. 
Başkent savcılığına diyor. 

12 Mart muhtırası verildikten sonra savcılık 
bunu derhal, önemli bir hadiseymiş gibi tekrar 
sorar. O zaman köylü der ki, «Bugün Genel 
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Başkanımız mütevazi bir milletvekilidir. Artık 
istediğinizi yapabilirsiniz. Biz şikâyetimizden 
vazgeçtik.» 

Tüı'kiy'de kritik zamanlarda bakarsınız ki, 
rahmetli İnönü «Türkiye 1de irtica tehlikesi var» 
•dediği zaman mekanizma başlar; garibanlar, 
fa'kirler toplanır enva 11 arıyla kitaplarıyle, Ku-
ranlarıyla. 

«Komünist tehlikesi var-» dediği zaman 
gençler toplanır. Türkiyede savcılar yukarıdan 
belli sese, muhtıraya, şuna,, buna göre hareket 
ettirilmiştir, bürokrasi içerisinde çirkin yöne
ticilerin yüzünden, Bu, her partinin başının 
belasıdır, her iktidarın başının belasıdır ve bu 
çirkin yöneticiler zamanına göre orduyu şaşırt
mak ister; fakat bugün için Türk Ordusu artık 
«bunu kusmuştur, bunları atmıştır ve biz politi
kacıların da bunun bilincine varmamız lâzım
dır. 

Türkiye'de eğer gençliğin basit suçları hak
kında savcılar muamele yapsaydı, bilhassa kır
sal sahada, Anadolu'da ilçelerde bu hadiseler 
bu kadar büyümezdi. 

Türkiye'de kaymakamlar, Millî İstihbarat 
Teşkilâtına sızmış bazı görevliler; (iki belli 
değil onların Millî İstihbarat Teşkilâtından ol
dukları, herkes Millî İstihbaratçı olmuş) bun
lar o kadar artmış ki ; bu durum olmasaydı, 
savcılar muhtar ve özgür olarak görevlerini 
yapmış olsaydı bu hadiseler bu kadar büyü
mezdi. Ben her gittiğim yerde müşahhas mi
salini verebilirim, Türlk Ordusuna mensup su
baylar adliyeye daima saygılı kalmışlardır. Ben 
bu balkımdan ordunun hakikaten hukuka bağ
lılığını biliyorum ve bunu samimî olarak arz 
ediyorum. 

Bir .subayın bir mahkemede işi olmasın, saat
lerce bekler, hakikaten saygılıdır. Hâkim hatalı 
(karar verse de, «öyle biliyor» der; ama çirkin 
yöneticiler... O yöneticiler ki rahmetli Mende
res'in de başına bela olmuştur, İnönü'nün de, 
ıbugünün de, yarının da ve sonra da buraya 
'milletvekillerine gelirler. Bu çirkin yöneticiler
den Tanrı Türk halkını, Türk ulusunu korusun 
ve siz parlamenterleri ve Yüce Türk Ordusunu 
•yanıltmasın. Saygılar sunarım. 

Gençlere acıyın, bu çirkin yöneticilere ikbal 
venmeyin. Bunlar ikbale koşanken bu gençlerin 
cezalarının 4 - 5 senesini af kapsamına sokmaz

sak hata olur. Bu çkıkin yöneticilerin günahı 
büyüktür, özellikle silâh kaçakçılığı olmasay
dı, Türkiye'ye silâh gelmeseydi bunlar okır 
muydu Depolarca, silâhı kim getirdi1? Her hal
de çirkin yönetici kaçakçının işbirlilkçisidirler. 

BAŞKAN"*— Sayın Feyyat, saygılar sunduk
tan sonra .konuşmaya yeniden başladınız. (Gü
lüşmeler). 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu iti
barla bunlar rahat ve konfor içinde yaşayacak
lar, kaçakçılıktan nemalanacaklar, yemlik ola
rak biraz da o çirkin yöneticiye rüşvet A^ereeek-
ler veyahut da ona bir şeyler takdim edecek
ler. Bu durum karşısında bu gençlere acımak 
lâzım. • Yönetici olarak, siz politikacıların ve 
hükümetlerin emrinde olan bu çirkin yönetici
lerin günahını bu gençlere kısmen öd ettirmeyin. 
İstirhamımı arz ederim. 

iSaygılarıml a.1 (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Dikeçliğ.il, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Konuşma hakkımdan vazgeçmiştim; ama 

özür dilerim. Bu hakkıımdan vazgeçmem ey i do
ğuran hadiseler zuhur etti. Bu bakımdan Türki
ye'nin âtisine ümitle balkmamız ve tarihî vazi
femizi yapmamız için zabta bazı fikirleri geçir
in ek in e eburiy etind eyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Nisan Çocuk 
Bayramı dolayısıyle bir nutuk irat etti, orada 
tarihî gelişmedi söyledi,, ibret vesikalarını gözü
müzün önüne serdi, bir imparatorluğun nasıl 
yıkıldığını anlattı.- Meşrutiyet devrinde de siz
ler gibi «Uhuvvet, adalet, müsavat, sosyalizm» 
diye bağırıyorlardı, koca imparatorluk gitti. 
Bugün aynı teranelerle konuşuyoruz. Tarihten 
ibret dersi almıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz
lerine maalesef kulak vermiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, biz belge ile konuşu
ruz. Belgenin dışında bir söz irat etmeyiz. Bu 
belgeyi Devlet yayınlamıştır, «Eylem değildir, 
fikir suçu değildir» belge olmayınca başkaca 
söylenenler, benim kanaatimce boş lâflardır. 

Şimdi soruyorum size; şu Kuseyri'yi öldüren 
insan.... Bu nerede oldu? Mülkiye'de. Kimin 
üzerine attılar? «Milliyetçi öldürdü» dediler. 
12 Mart sinrası yakalandı, «Ben öldürmedim ar
kadaşımı» dedi. Ondan sonra da, «Türkiye'de 
eylem, hareket yaratmak ve birbirine düşürmek 
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için» dedi. Profesörler de bile arattırmadan, tet
kik etmeden yollara düştü. Bu fikir midir, ey
lem midir?... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Biliyorlardı, biniyorlardı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Eylem 
midir beyefendiler'? Bunun fikir neresinde? 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesi) Neresinde?.. 

2. Şu gene, milliyetperver çocuktur. Yü
zünde sigaralar söndürülmüştür, işkence yapıl
mıştır (Devlet arşivinde yardır). Bu bir Türk'e 
reva görülür mü? Kimin tesirinde kalmıştır bu? 
Bunu size soruyorum; fikir midir, eylem midir? 
Buna fikir diyenlerin ben aklına şaşarım. 

Yine size soruyorum beyefendiler; «İşkence 
yapıldı» diyorsunuz. Doktorlar muayene edi
yor. (Bu da Devlet arşivinde.) Bırakailrm şu 
edebiyat T. 

«Deniz Gezmiş hakkında ibret dersi aldık» 
diyorlar, suçsuz addediyorlar. Kim bunu ya
zan? İsmail Cem. İbretle okunacak bir kitap. 
Bu kitap beş defa basilmiş. 

'OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — İsma
il Cem/i neden suçluyorlar... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Aynı 
familya. Türkiye'yi yıkmaya memurlar. Yine 
mis a il vereyim : 

Belgeler olmadığı müddetçe, belgesiz konu
şan insanlar kötü duruma düşer. Arkadaşları
mız doğrusu bundan ibret dersi almadılar. Bah
settiğimiz sosyalizmden başladı; Türkistan il
leri nasıl 'gitti, nasil mahfı perişan oldu Sul
tan G-aliyen yazısında diyor ki, (okumuyorum, 
hulasaten söylüyorum) «İslâmiyet Hıristiyan 
dinine benzemez; onda iktisadî meseleler, içti
maî halklar vardır; ama tedricen oradaiki Müs-' 
lümamları birbirine düşürmek suretiyle netice 
akabilirsiniz» diyor. Bu adam önce sosyalistti, 
sonra Marksist oldu, 'Sonra Bolşevik oldu; ama 
fırınlandı... 

Bundan dindar geçinen arkadaşlarımız me
suldür, onlara hitap ediyorum. Onlar biı mesu
liyetin altından kendilerini kurtaramazlar. Bu 
hadiseler Türkiye de cereyan edecektir. 

Türkiye'de, «Haklarından»1 bahsedildi. Ata
türk'ün ağzından «Halk» 'kelimesi çıktı mı? 
Hep «Millet» kelimesi çıktı. Bu hangi Atatürk
çülük .. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Partisinin 
adı «Halik» bir defa, 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Değil, 
değil. Milliyetçiliği öğrenin oradan. Ben sizi 
sükûnetle dinledim, siz de beni dinleyin... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ama inkâr 
ediyorsun. İşte Halk Partisi... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Eğer 
zaman olsa, o zaman ben size vesikalarla cevap 
verirdim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Partimize 
hakaret ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen efen
dim. karşılıklı konuşmayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamlla) — Şimdi 
arkadaşlar, bir zamanlar Kınım'da «Cedidçiiler>y 
vardı. Buraya gelip Gastural İsmail'in etrafın
da toplananlardan Zeki Yeli Togan, (Türk el
leri tarihini ibretle okumak lâzımdır) Ağoğlu, 
Yusuf Akçora, Rahmetli Sadrı Maksudi gibi 
insanlar yeni yetişen Oedidçillerdi, milliyetper
verlerdi. Bunların karşısına dini anlamayan 
«Kadimîler» çıktı. Belediye Reisi olarak Taş
kent'te çarlık valisini seçtiler. Bunun sonucun
da ne oklu? Taşkent? Yıkıldı. Buhara yıkıldı. 
Rus âlimi Radlof diyor ki, «ıBuhara'da yanan 
binlerce Türk eseri mahfı perişan oddu, kültü
ründen ettiler onları.» İşte onlarda, «Hürriyet» 
'diye b a giriyorlardı. 

Benim arkadaşlarım tarihî mesuliyetten 
'kurtulmak mecburiyetindedir. Bir makam, bir 
sandalye için; bir arkadaşı affedeceğim, kurtu
lacak diye, Türk Milletini heJba. etmemek lâ
zım. Millet, size ve Selâmet Partili arkadaşla
rımıza konuşmalarınıza göre rey verdi. Vaiz 
•.olarak camilerimizin avlusunda solcu kitapları
nın yayınlanmasını kabul Gider misiniz? Ye siz; 

«Bu ezanlar ki şahadetin temeli 

Ebediyen benim yurdumun üstünde inleme
li»' diye seslenen Mehmet Akif'ten bahsediyor
sunuz. Ben yine sizlere vesikayla hitap ediyo
rum ve tarihi vazifemi yapmak medburiyetini 
vicdanımda duyup, hissettiğimi için. 

(Arkadaşlar, bir Kıvılcımı Dergisi çıkıyor. 
Bu dergiyi ibretle okuyunuz. Kıvılcım Dergisi
ne göre, öldürenler masummuş, ordu faşist-
•mlş... «Biz Hükmet Kıvılcım'm devamuyız» di
yorlar. Öldürenler adına Adliye Bakanı bir 

405 — 
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toplantıda ibuna kulak vermeli, bunu istirham 
ediyorum, bunlar artırma, eksiltme yapıyorlar 
ve hâlâ 'bunun içer'isıiııdeler, hâlâ da Türkiye'de 
eylem yokmuş, fikir varmış... Hanıgi fikir? 
Ben fikre önem veren inısanıtm; fikrin hayranı
yım, dinliyorum burada; ama kasıt başka, mak
sat başka. Türkiye mutlaka ve mutlaka komü
nist olmayacaktır, olamayacaktır, Türk Milleti 
uyanacaktır ve düştüğü hatadan vazgeçecektir, 
vazgeçmektedir. Siz istediğiniz kadar çırpımı-' 
mz. Biz bunun içerisinde mücadele edeceğiz. 
Müslüman Türkiye komünist olmayacaktır, bu 
öyle kolay değil. Samimiyetle söylüyorum, ar
kadaşlarımız bu fikirden vaz gelmeli. İktisadî 
meseleler olabilir, iktisadî meseleleri ben de 
tenkit ettim. Dünyanın hangi yerinde iktisadî 
meseleler yok? Bunu, dile doîlamamalı. Tunceli' 
ye gidiyor, konuşuyor. Benim canımdandır ora
lar. Ben vazife vermiş insanım, kanıımdandır 
benim. 

<d838'de siz nasıl kahre uğradıysanız, biz 
de kahre uğrayanlardanız» diye Genel Başkan
ları konuşuyor. Bizi söyletmeyin rica ederim. 
Parçalayıcı biz değiliz, parçalayıcı başkaları
dır. Biz burada tarihî vazifemizi yapıyoruz. 

Tekrar 'ediyorum; ölmek var, dönmek yok. 
Eğer o masum insanların (aldatıldığına kani 
değilim) tekrar eyleme geçmeyeceğini bilsem, 
madde yerindedir, maddeye rey Verelim derdim. 
Şunu söyleyeyiımı ki, eğer benim evlâtlarımı bu 
•eyleme karışsaydı, ben yine bu maddeleri ka
bul ederdim. Şerefimle yemin ediyorum. çj^_ p 
sıralarından, «Bravo» sesleri) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, sadedin üzerinde konuşuyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet 
sadet budur, bu maddeler yerindedir. 

Sayigılammı sunarım. 

BAŞKAN — Arz edeyim; ben de zatıâliniz 
gibi düşünüyorum; fakait 142 noi maddeyle ilgi
li konuşuyorlar. 142 nci maddenin istisna mad
desine alınması hususunda görüşüyorlar da onun 
için ikazda bulunmadım. (Alkışlar) 

ıSayııı Balkan, buyurun -efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) — Sayın Başkan madde üze
rinde değil, Sayın Dikeçligil^in, «Sandalyeye 

sıkı sıkı sarılmak için Bakan olmak» lâfı üzerin
de birkaç kelime söyleyip... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim; 
yani bir sataşma falan mı mütalaa ettiniz? Sizi 
mi kastetti efendim? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, sorayım, ben fark 
edemedim. 

Sayın Dikeçliğil, siz Bakanı kastederek mi 
konuştunuz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Kati
yen, Bakanı kastetmedim. Ben, Kıvılcım Dergi
sinde çıkan yazıya Bakanın nazarı dikkatini cel-
betmek istedim efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Omu da bir - iki kelime ile açıklasın. 

BAŞKAN — Sayın Balkanın Kıvılcım Dergi
sinde yazısı mı çıktı ? . 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Yazı
lar yazılıyor dedim. 

BAŞKAN — Yani, sayın Bakana bir sataş
mada bulunmadım diyorlar efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Konuşmaları tetkik edilirse görülür 
ki, «Sandalya hırsıyle...» 

BAŞKAN — Sizi kastetmediğini beyan etti 
beyefendi. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — «Sizi ikaz ediyorum» dedi, «Sizi 
uyarıyorum, bu hareketler karşısında sandalye 
hırsıyla bunları yapamazsınız» dedi. Bu konuda 
iki cümle söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurumuz. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Sayın Dikeıçligil'e ikazlarımdan dola
yı camı yürekten teşekkür ederim. Yalnız bir 
sözü var, o sözüne gönlümden (geldiğince iki 
cümle ile cevap vermek işitiyorum. 

Biz, bakan olmak için değil, hizmet için ba
kanlığa layık görüldük. Koltuklarda oturuyo
ruz, ama içimizde onun hırsı yoktur bunu bilim. 

BAŞKAN — Size öyle bir iddiada bulun-
anadılar sayın Bakan; bulunmadıklarını da be
yan ettiler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bira
lımda konuşsun Balkan.. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Bulundular efendim, ben söyledim, 
zabıtları tetkik ederseniz görürsünüz efendim. 
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BAŞKAN — Ama kendileri size böyle bir 
şey söylemediklerimi ifade ettiler. Devam bu-
yuimimiz efendim. 

ADALET BAKANI ŞUYKET KAZAN (De
vamla) — Söz konusu ettiğiniz gazete hakkın
da 'kanunî takibata geçilmiştir, 

Şunu ifade etmek: istiyorum bakınız. Türk 
Ceza Kanunundaki bükümler orada varlığını 
devamı ettirdiği sürece, ben Adalet Bakanı ola-
raık, aleyhime de olsa onları mutlaka tatbik et
tirmenin şerefli hizmetini yapmaya huzurları-
ııızda söz veriyorum. (C.H.P. sıra I arından al-
ikışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?. 
Yok. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cuburiyet Senatosu Başkan] ığına 
Göıüşülmekte olan Cumhuriyetin 50 nc/i yılı 

nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkımda 
kanun teklif inin; 

1) o nıci maddesinin (A) bendinin aşağıda 
yazılı şekilde değişti rilnıeisiııi; 

Madde 5, bent (A) -Türk Ceza Kanununun 
149 ncu maddesinin 1 nci fıkrası ile 414 ucü 
maddesinin 2 nci fıkrası ve 41 (> neı maddesinin 
1 nci fıkrasında yazılı suçlar. 

2)1 5 nci maddesıinin (E) işaretli bendinin 
bent işaretinin (F) olarak değiştirilmesini, 

o) 5 nci maddeye (E) bendi altında aşa
ğıda yazılı hükmün konulmasını; 

Madde 5, bent (E) - Yüksek Adalet Diva
nınca Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak
kındaki 1567 sayılı Kanun ile ek ve tâdillerine 
muhalefetten dolayı hükmedilmiş olan para ce
zalan. 

•Saygı ile arz ve teJklif ekleriz. 
Istanıbul Artvin 

Fikret Gündoğan Recai Kocaman 
İstaübul 

Fevzi Haikikı Esatoğkı 

BAŞKAN — Bu önerge ile üç husus talep 
edilmiştir. BirincJİsi, 5 nci maddenin Millet Mec
lisi metninde olan (A) fıkrasının aynen ilâvesi, 
ikinciisü (E) işaretli bendin (F) olarak değişti-
Tİlimesi, üçüncüsü de yine 5 nci maddenin Mil
let Meclisinde olan (E) bendinin bu maddeye 
alınması. 
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Şimdi, birinci hususa Hükümet ve Komisyon* 
'katılıyorlar mı? 

ADALET IBAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katıllıyoruz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUÎSRET TUNA (Kasta
monu) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —. Önergenin dikkate .atatıp alın-
maması 'hususunu oylarınıza arz ediyorum, Blik-
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediim ermiş tir. 

İkinci hususa, (E) işaretli bendin (F) ola
rak değiştirilmesi hususuna Hükümet v« Ko
misyon katılıyorlar mı efendim? 

ADADET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli MjiDetvekili) — Katıllıiyoruz efendim. 

ANAYAlSA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RBNDECİ (Samsun) — 
•Katılmıyoımz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp ali ılı
maması .hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kaimi edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmemiştir. 

Aynı mahiyette Sayın Özer'in de ibir öner
gesi var-; «Görüşülmekte olan kanun teklifinin 
5 nci maddesine; Millet Meclislince kabul olu
nan aynı maddenin (E) fıkrasının eklenmesini» 
diyor. İkisi de aynı mahiyette. 

Hükümet, ve Komisyon takrire katıllıyor-
lar mı efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milîetvekili) — Kafıllıyorıız efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEÖİ (iSamsun) — 
Katulmıyoruz efendim. 

iBAŞKLAN — Dikkate alınması hususunu, 
ıher ffiki önenge için 'birden oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate 'alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Ceza Kalıununun 448, 449 ve 450 nci 

maddelerinde yer alan kasten adam öldürme 
suçlarının, Başkanlık makamının İzniyle Yük
sek Senatoya arz ederim. Gereğince biran af-
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•fin kapsamı dışında, hırakıllmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Lütfü Doğan 
İDAŞKAN — Türk Ceza Kanununun 448, 449 

ve 450 nei maddelerimin hu 5 nci .nıadıde İle is
tisna o'larak affm dışında bırakılması hususu 
istenmektedir. 

'Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efen
dim!.. 

ADALET DUKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
'BAŞKANI EEFET HBNDECİ (Samsun) — 
Katiilnıııyoruz ef endim. 

BAŞKAN — Dikkate ah uma sun oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
imi edilme mistir. 

Yine Sayım Lütfi Doğaıı'm bir önergesiyle 
Tüı'k Ceza Kanununun 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420 ve 42'2 nei maddelerinin, keza Türk Ce
za Kanununun 435, 438, 440, 444'e kadar olan 
maddelerinin af şümulü dışında bırakılması 
t al eh edilmektedi r. 

Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı efen
dim? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI KEFET BENDECİ (Samsun) — 
İKablnıryoruz efemdim. 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Gerekçesini 
arz e t m1 ek isterim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğan. 
LÜTFİ DOÖAN (Erzurum) — Sayın Baş

kam, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
•Grörüşülmekte olan «Bazı suç ve cezaların 

affı ile ilgili» Kanun teklifinin 5 nei madde
sinde, 414 ve 416 ncı maddeler Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyoınunea ka
imi edilen metinde yer al muş ;hıılunımaktadır. 

Keza, 414 ncü maddenin ikinci fıkrası ile 
416 ııcı maddenin birinci fıkrası da yine Mil
let Meclisince kaimi edilen metinde yer almış
tır. 

Bilindiği gibi, Türk Ceza. Kanununda yer 
alan bu .maddelerim başlangıcında şu ifade yer 
almaktadır: «Âdânı umumiye ve nizamı aile 
alevlisinde cürümler. 

Cehren ırza geçen, küçükleri 'baştan çıkaran ve 
iffete taarruz edenler». Dolayısı ile 414 ncü 
maddeden 419 ncu maddeye kadar nizamı aile 
aleyhine işlenen ve küçüklerin ırzına geçme gi
bi çirkin fiilleri irt ikâp eden kims eterin tec
ziyesini bu maddeler amir bulunmaktadır. 

Takdir buyurulaeağı üzere bir milletin var
lığını devam ettirebilmesi için adanı umumi -
yenin " muhafazasında da zaruret vardır. Bu 
böyle olduğu içindir ki, İm fiilleırl İrtikâp eden 
kimselerin suç. işlediğini düşünerek vazı ka
nun ıra gibi efâli irtikâp edenler hakkında ce
za tertip etmiş ve cezalandırılmalarını iste
miştir. 

Ayrıca 420, 421, 422 nci maddelerde de bun
lar yine suç sayılmış, fakat eylemlerine göre 
çok az ceza tertip edilmiştir. 

Burada Yüce 'Senatoya şunu arz etmek is
tenim ; çirkin 'bir fiil, bir cemiyet içerisinde 
•alklı eren kimseler tarafından çirkinliği belir-
tilmezse ve ona ibir bakıma müsamaha ile mu
kabele eti ilecek olursa haddini asam kimseler 
veya âdabı umumiyeyi muhafaza etmek dü
şüncesinde olmayan kimseler hu suçları irti
kâp etmekte bir beis görmezler, dolayısı ile 
aileler ve ailelerden teşekkül eden cemiyetler 
de mustarip olabilir. Bu itibarladır ki, timsali 
fazilet olarak yaşayan hiçbir -cemiyette" hiç
bir toplumda bu gibi suçlar mubah sayılma
mıştır. 

Keza, yine Türk Ceza Kanununun 435, 436 
ve 437 nci maddelerinde fulışiyata tahrik 
suçlan, 140 ve 444'e kadar varan maddelerde 
de zina suçlarından bahsedilmektedir. 

Takdir buyurursunuz ki, bu gibi çirkin ha
reketler bir cemiyetin yıkı İması için en hasta 
gelen sebeplerden birisi olacağını aklı selim 
kabul etmiş, vazıı kanun da kabul etmiş, bun
ları suç saymıştır. 

Naçiz kanaatini odur ki, bu gibi çirkin fiil
lerin Yüce Senatoca affedilineyip, 5 nci mad
dede affedilmeyen suçlar içerisinde bırakıl
ması, bu fiillerin çirkin olduğu kanunen tes
cil edildiği gibi, Yüce Senatomuz da tescil et
miş olacak ve dolayısı'ile memleketlimizde kö
tü düşünceli insanların, aileleri mustarip et
me durumundaki yanlış hareketlerine hiçbar 
zaman fıreat vermeyeceği durumu çok hâriz 
olarak sürülmüş olacak ve hiçbir kimse hövle 
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ciridin fiillere teşebbüs etmeye kendinde bir 
kudret görameyecektir. 

'Bu itibarla bu hususların; önergemde arz 
ettiğim maddelerin affın kapsamı dışında bı
rakıl masının milletim için faydalı olacağı ka
na at indeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN —Önerge esbabı mucibesiııi din-

k-clkiıiz. Hükümet V'e Komisyon katılıyor mu 
efendim?... 

ADALET BAKANI ŞEYKET KAZAN (Ko
caeli) — Katılmıyoruz efendini. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar.. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kdbul 
edilnıe mistir. 

Bir başka son önerge var takdim ediyorum. 
'Sayın Başkanlığa 

5 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ediyorum. 

Kayseri 
Hüs.yin Kalpak!loğlu 

(O) mükerrir suçlular. 
HÜSEYİN KALPAKLIOCİLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan müsaade ederseniz bir ilki cümle 
ile iz ak edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpakboğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

'Muhterem arkadaşlar, hakikaten gecenin bu 
gc-ç saatinde takrirle huzurunuzu işgal 'etmek 
istemezdim. Yalnız, görüyorsunuz ki, bu af " 
kapsamı dışında bırakılan maddeler içerisine 
vmükerrir suçlular girmemiştir. 

Mük'errir suç demek, biliyorsunuz suç işle
meyi itiyat haline getiren kimse demektir. Her-
hald-e af bir atıfet, okluğuna göre. bir merha
met olduğuna göre, bir iyilik yapmak isteni
len fikrin bir tezalıürü olduğuna göı'e buna 
lâyık olmayan ve mükerreren suç işleyen kiki
nin de keı'hatde aftan istifade etmrmıesi lâ
zım gelir. Bu insanı bilhassa Halk Par!ili ve 
'Millî Selâmet Partili arkadaşlarımın bu kaimi
nim müzakeresi sırasında söylemiş oldukları 
«Kader kurbanları» deyimi ile de bağdaştır
mak zannedivorum mümkün değil. Mükerrir 

•herhalde kader kurbanı değildir. İradî olarak, 
bilerek, isteyerek, şe'ni bir fiili mükerreren iş
lemiştir. 

M'-eselâ, blıkaç gün evvel adliyede ufak kir 
işim vardı. Bir sınıf arkadaşım göz yaşlı şunu 
söyledi; «Benim babanım katili d ak a evvel de 
katildi. Aftan istifade etti çıktı, bİlâhara da 
'babamı öldürdü. Ben bunun acısı içinde kıvra
nırken siz bir af çıkarıyorsunuz. Bunu da mı 
affedeceksiniz:» dedi ve ağladı. 

Muhterem arkadaşlar ben hakikaten. çok 
üzüldüm ve düşündün; suç katillik de olabi
lir, affedersiniz ırza geçme de olabilir, devleti 
•soyma da olabilir, şu da olabilir, bu da olabi
lir. ama herhalde bu suçları mükerreren işle
yenler sureti mut":akada affa lâyık -olmayan ki
şilerdir. Hele muhterem arkadaşlarımın ifade 
ettiği gibi, hiçbir zaman da bunlar kadar kur
banı değildir. 

Eğer lütfeder de bu maddenin •altında işaret 
ettiğim gibi (O) fıkrası ile af kapsamı1, dışın
da kalan kişilere bunu da İthal ederseniz, bu 
mükerrir suçluların cemiyete yapmış okluğu 
ağır tahribatı böylece af dışında bırakmak su
retiyle yaraların biraz daha açılmadan kapan
masına medar oluruz ümidindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da size söyle
yeyim ki; İlenim umunu kanaatim, müşahede
me göre zaten a i" çıkacak, ama Türk Milleti de 
bizim çıkarmakla olduğumuz şu a i'ti o kadar 
da tehalükle, iştiyakla istemiyor. Affın büyük 
yaralar açacağı kanaati umumî olarak Tüıtriye' 
niu ufkunda dalgalanmaktadır. Artık yapılıyor, 
'bir şeyler oluyor, önüne geçmemiz de mümkün 
değil, ama müsaade buyurun da şu şeni olan, 
aynı suçu tekrar tekrar işleyen insanları da 
meılıametinize mazhar kılmayın. İstirhamım bu, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri izah ettiler. 
HECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Kocaman. 
KEOAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın. Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri ; 

Takririn aleyhimle bbkaç cümlecik sunmak 
üzere söz aldım. Söze başlarken, çok hürmet, et
tiğim takrir sahibinin, grupumuzun kesif bulun
duğu istikâmete dönerek Halk Partililer «Ka
der kurbanlarından bahsediyor, kader kuıban-
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Harından bahsediyor» diy'e. bizi işaret.euıesiue 
karşı çıktığımı ifade etmek isterim. 
Kader kurbanı terimini son Ege seyahatinde, 
yine sahama çok hürmet 'h e dediğim sayın mu
halefet 'lideri Demirci'm ağzından işittim. Biz 
kader kurbanı telimin! kullanmıyoruz. Diz, a d i -
siyle, siyasisiyle mevcut bütün suçluları, bb-
zuk düzenin kurbanı kabul ediyoruz, kader kur
nanı kabul etmiyoruz. Bunu evvelâ işaret et
mek isterim. 

YİCiİT KÖKER (Ankara) —Şimdi iktida
ra ge diniz, bozuk dediğiniz düzeni düzelti
niz. Onun için hapishaneler Koş a1 adak ha!.. 

BAŞKAN -— Lütfen eDndim, lürfen efen
dim istiıham ediyorum. 

Buyuran kayın Kocaman. 
ÖALEE UCUZA D (Eskişehir) — Zamdan 

.başladınız, devam edin... 
BAŞKAN —• Lütfen efendim, müzakereler 

gecikiyor efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Fikret 

Gündoğan 50 defa söyledi. 
B'AŞKA'N —• Buyurun Sayın Kocaman, bu

yurun efendim. 
EECAİ KOCAMAN (Devamla) — Bitirdi

ler mi efendim ? 
BAŞKAN — Bilirdiler, buyurun e fendim. 
REOAÎ KOCAMAN (Devamla) — Gele in 

öneri/erin esasına. Bir k-..re, öne ı genin kabulü 
halimle ada et-dz sonuçlar çdmeağı için kar
şısın lay.z. fmyk id ; 

Daim ünce suç isi emiş -abılndı iki insan 
farzedklim. Bunlardan ikisi de ikimi kez suç 
işlemişler; sayın (bun ge sahibinin deyimi ile 
''«Milken:.i r>> durumumla ar. Bunlardan birinin; 
muhkem ek? rin işi az olduğu için, sanık duruş-
111 al ara muntazam icabet ettiği için her ne se-
'kepteırse. birindi dav'ası bitmiş, kesin hükme 
raptedilmiş, mükenir suçlu olduğu durumu 
kaziyeyi muhkeme ile tespit edilip siciline iş
lenmiş; ama aynı anda suç işleyen ikincisi
nin. hattâ belkide davaları sürüncemede buuk-
/ma'k gibi suiniyefl davranırları yüzünden ve
ya diğer nedenlerden dolayı davası bitmemiş, 
kesin hükme bağlanmamış, mükee lir durumu 
yok. Önerge kabul edilirse, davabarı sürünce
mede bırakan şirretliğe prim veımiş e bıçağız, 
bunu mükenir kabul etmeyeceğiz; fakat munta-
zam davasını izleyip de dava sonucuna boyun 
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eğen, sonucu kabul eden daha sakin, daha uysal 
vatandaşı mükerrirdir diye aftan yaraıdaiiıeDr-ı 
mayacağız. Bu adaletsiz olur. Birbirin'e tıpatıp 
eşit durumda eşit statüde olan iki kişiden, fdd 
suçludan, iki sanıktan bilini aftan yararlandı
racağız, öbürünü yararlaııdılmayacağTz. Bu ada
lete, hakkaniyete, eşitlik ilkesine sığmaz, bir. 

İkinci olarak, çıkarmak istediğimiz af ya
sasının temel amacı, maziyi unutmak, diğer 
deyimle 'bir sünger çekmektir. Bu sünger ne 'bi
çim biı- sünger olacaiktırki, 'bazılarını silecek, 
bazılarını sikmeyecek. Böyle sünger, böyle bir 
unutma ve af inancı âdil olmaz, malini olmaz. 

Snn olarak, mükkerir bir şâhsın yeniden suç 
isjcyeceğme dair sayın önerge sahibi nereden 
karine sahibidir? Ne malûmdur ki, ömründe bir 
defa suç işlemiş affa ma.zhar olmuş, ondan son
ra yeniden suç işlemeyecek. Yani, bir insmı iki 
defa suç işlemiş, ö'bürü bir defa suç İşİemiş. İki 
defa suç işleyeni aftan }^a.rarl andırmayalım, 
bir defa suç işleyeni yararlanil:valini. Çünkü 
deniliyorki, iki defa suç işlemiş olan üçüncü
yü de işleyebilir.. Ne malûm bir defa suç işle
miş elan ikinciyi işleyecek? Belki, efendim ııs-
lanacaktır, topluma yararlı bir fert halini 
alacaktır. İstikbal 'karanlıktır, ne olacağı 
belli doğildk'. 

Bu itibarla, âdil olmadığı için. eşlilik ve hak
kaniyet 11 kek-ı İne uygun bulunmadığı için ötveu-
gukn 'karşısındayız. Reddi gerekir göNişûnde-
y'z. 

Teşekkür eder. saygı kar sunarım. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde de ko

nuşuldu. 
Önergeye Hükümet kalkıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANİ ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon ? 
ANAYASA VE. ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI IÎEFET RENDECt (Sam um) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN •— Katılmıyor. 
Öncı genin dikkate alınmasını oylarınızla 

arz c diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul cdiknemlştir. 

şimdi 5 nci maddenin önergelerle açık oy
laması istenmiştir. 5 nci maddenin açık oyla
ma nıın geçiyoruz. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
RAŞKAJNI REFET RiENiDEOÎ (Samsun) — 
Sayım Başkan, bir 'hata var, afeclersiııiz biz onu 
umuttuk, .meseleler ibiğin diye arz 'etmiştim. 

(E) b'eııcllln.de bir yanlışlık olmuş. Birinci 
cümlede «56/1-1) maddesi hükmünün mat ula 
olan 66/i-A» denmiş. O da «56/1-A» olacak. 

BAŞKAN — 'Neresinde .efendim? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
(E) bendinin bilinci cümlesinde. 

BAŞKAN — Bizde 
okundu. 

cloğnı.su olan 5G/1.-A 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Teşekkür edenim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Baykan, bu oylamadan sonra müzakereler 
devam edecek mi? 

BAŞKAN — Efendim talkrir var. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tak

riri oylayın efendim. 
BAŞKAN — Oylamayı yapalım da ondan 

•sonra efendim. 
(Ad okunmak: suretiyle oylar toplandı) 
BAŞKAN — İsmi okunmamış, sonradan ge-

len. arkadaşlarımız var mı Yok. Oylama iş
lemi bitmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 8. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Mehmet İz-
men, Kayseri Üyesi Sami Turan-, Bursa Üyesi 
İhsan Sabri Çağlayangil'in ve Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpakhoğlu, Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
BaykaVın, 27 . 4 . 1974 Cumartesi günü saat 
11,00'de toplanılmasına dair önergeleri (-1/157, 
4/158) 

BAŞKAN -
okutuyorum : 

Aynı mahiyette iki takrir var, 

Yükseik Başkanlığa 
Vakit gecikmiştir, kanım teklifiıün tümü

nün fasılasız müzakeresi ve tamamlanması 
mümkün ol.miayaeağı anlaşılmaktadır. Yarın 
saaf. 11.00'de toplanmak üzere karar alınmasını 
arz ve teklif edeniz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kayseri 

ÜMehmet İzmen Sami Turan 
Bursa 

İhsan Sabri Çağla yan gil 

Sayı n B aşka nl ı ğa 
Müzakerieiîii yapılan işbu Af Kanunu 23 mad

de olup henüz 5 nei maddeyi konuşmaktayız. 
Sabahtanberi 14 saatlik müzakere aıkadaşları 
yormuş olup uykusuzluk başlamıştır. Selâmıet-
le müzakerenin devamı için celsenin bugün 
saat 11.00'e kalmasını arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Ordu 
Hüseyin Kalpaklı oğlu Bekir Sıtkı Bay kal 

SAMI TURAN (Kayseri) — Takririmizi 
bugün saat 11.00 olarak, tashih ediyoruz. 

5 nei maddenin oylamasına 140 sayın üye 
iştiralk etmiş; 101 kabul, 39 red oyu çıkmıştır. 
5 noi madde salt çoğunlukla kabul edilmiştir. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Takrir-
,lier aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde buyurun 
Sayın Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Uzun süreden beri beklenen ve biran evvel 
çıkaniiinasma gayret edilen ve Sayın Adalet 
Partisi Genel Başkanının ifadeliyle Senatoda 
bir günde çıkarılacağı vadedilen bir kanunun 
müzake re s iyi e meşgul bulunm a k t a yi z. 

Dün sabah oturuma başladığımız zaman ve
rilen bir takrirle Genel Kurul çalışma süreleri 
tespit edilmiş ve öğleden sonra 14,30'da hoşla -
yarak 19.00'a kadar devam, edilmesi, 20,30'da 
tdkrar oturumun açılması ve kanun teklifinin 
bitimine kadar süresiz 'müzakerelere devanı 
edilmesi Senatonun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Bir oturumda müzakereler ya bidayette ko
nulmuş olan sürelerin gelmesiyle biter, ya da 
ekseriyetin bulunmaması üzerine yoklama- iste
mini müteakip salonda ekseriyet olmadığının 
to.c'p.H edilmesiyle biter. 

Salonda ekseriyetimiz vardır. Bu kanunun 
süreyiz, fasılasız müzakere edilerek bitirilmesi 
Yüce Senatonun kararma iftiran etmiştir. Sı
ralarda rahatsız bulunan, hatta vataklarından 
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[kalkmaması daktor raporuyla tavsiye edilen 
arkadaşlarımızı görmefeteylim. Buruların daha 
uzun süre burada. beMıetilmesi insanî noktaî na
zardan da uygun değildir. Bu itibarla ilk ver-
idiğiniiz kararda ısrar ederek bu kanunun .mü
zakereci bitinceye kadar çalışmalara devam ede
lim. 

Bu sakilde salonda ekseriyet varken ve sü
resiz çalışma kararı alınmışken ikinci bir öner
ge verilmesi kanunun «ngellearmeisMir. Bu 
önerge kabul edildiği takdirde Adalet Partisi 
sayın grupunun bu kanunu engellemeye çalış
tığını kamuoyuna ilân etane'k zorunda kalaca
ğız. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıra.]arından gü
rültüler, anlaşılamayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendini, müsaa-
de edin. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, takririn lehinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayângil. 
(Gürültüler) 

Lütfen efendim, lütfen. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYÂNGİL (Bursa.) — 

Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Millet Meclisinde, kanunun Millet Meclisin

den çıktığı şekilde yürürlüğe girmesini arzu 
eden iktidar kanadı çoğunluktadır Buna rağ
men kanunun Millet Meclisinde müzakeresinin 
ne kıdar sürdüğü malûmdur. O Meclis ki. ço
ğunluğu elinde tutan iktidar kanadının kontro
lü altında idi. 

Sabahleyin burada, dün, kanunun hitamına 
kadar müzakerelerinin devamı hakkında yine 
iki - üç grupumuzun müştereken verdiği takriri 
ittifakla kabul ettiğimiz doğrudur. Lâkin hiç 
bir zaman bir uyutma ve gevşeme taktiğine mü
racaat edilerek ortaya çıkmış, belirmiş görüş
lere, davranışlara ve bütün ayrıntılarıyle ifade 
edilmiş prensiplere rağmen burada saatlerce 
tüzük hükümlerinden faydalanılarak müzakere
lerin bu safhaya kadar uzatılacağı memul de
ğildi. 

Beşerin bir takati vardır. Sayın hatip hem 
•hasta olanların, takati düşünlerin durumunu 
benden daha. iyi tavsif etti, hem de gayet garip 
gerekçeyi işte buna rağmen devam edelim de
di. Bunun mesnedi de anlaşılamadı. 

Binaenaleyh, bir gecikme bahis konusu değil
dir. Bunlar küçük siyasî yatırımlardır. Ne ka
dar iddia edilse kamuoyunda vuzuha çıkar. Be
şer takatinin hududu budur. Dinleniriz, yarın 
gelir aynı hakla yine kanunumuzu tamamlarız 
ve Meclisteki zamanının çok daha dununda, bir 
müddet içinde tamamlarız. 

•Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıpalarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Takririn lehinde ve aleyhinde 
konuşuldu. 

Tal iv] arı niza arz edivorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Bugün saat 11,00'de tekrar toplanmak üzere 
Birlerimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,45 

A) 

V. — 'SORULAR VS CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Uy esi j na eletir soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Osman S alili oğlu'mı n, dördüncü Demir - Çelik \ Bakanı Ab dilli: er im Doğru'nun yazdı cevabı. 
fabrikasının Sakarya'da yapılıp yapılmayacağı- 1 (7/208) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Oumlhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 nci 
maddesi gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı tarafından aşağıdaki sorumun yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygılarımla rica 
elderim. 

Sakarya Senatörü 
Osman Saiihoğlu 

Sora 1. — 1939 tarihinde ilk defa MTA ta
rafından, daha sonraki yıllarda sırasiyle 1949, 
1951, 1954, 1955 ve 1964 yıllarında çeşitli yol
larla araştırma ve tetkiki yapılan Sakarya'nın 
Çaındağ, Ferizli demir cevheri etüt ve inceleme 
çalışmaları devanı ettirilmiştir. Son olarak Al
man Alferd Krap Firması tarafından da tetkik 
edilip rapora bağlandığı hakanlığınız a.rşivlerin-
den anlaşılabilir. Aramalarda «Yüksek silis - dü
şük demir» 1er için uygulanmakta olan R-enn 
Verfahm metodu ile yerinde izabe yapılabile
ceği görüşü Kırrp Firması tarafından da uygun 
görülmüştü. Ayrıca Karabük Demir - Çelik Ku
rumu tarafından incelenen Çanıdağ - Ferİzli de
mir havzası hakkında Bakanlığınızca şimdiye 
kadar ne gibi bir muamele yapıldığı; dördüncü 
demir - çelik fabrikasının Sakarya'da yapılıp 
yapılamayacağının, yapılamayacak ise yukarı
daki incelemeler neticesine rağmen sebebinin 
yazılı olarak tarafıma bildirilmesini rica ede
rim. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 25 . 4 . 1974 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 1 - 4/DC. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 28 . 3 . 1974 tarih ve 3166 - 1954.7/208 

sayılı yazınız. 
Ounijlıuriyel Sennatosu Sakarya Üyesi Os

man Saiihoğlu ıimn önergesi incelenmiş ve konu 
ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit edil
miştir. 

'Memleketimizin kalkınma hamlelerine para
lel olarak artan demir çelik ihtiyaçlarının karşı
lanması için kurulması düşünülen 4 ncü demir 
çelik tesislerinin fizibilite çalışmalarına 1971 yı
lında başlanılmış ve hazırlanan ön rapor 1974 
Mart ayında tamamlanmıştır. Bu raporda tesis
lerin kurulabileceği birkaç alternatif yer belir
tilmiş olup, kesin yer tespiti, çalışmalarına de
vam edilen esas yatırım raporunda belli olacak
tır., 

•Bu raporun 3 - 4 aylık bir süre içinde ta
mamlanabileceği tahmin edilmektedir. 

Hakn MTA çalışma sahası içmde olan 
Çamdağ - Farizli demir yataklarının; yüksek 
silis ve kireç ihtiva etmesi dolayısıyle modern 
konsantrasyon metotları ile zenginleştirilerek 
demir çelik üretiminde kullanılabileceği anlaşıl
mış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülke.rim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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Gırmlıuriyetin 50 nci yılı nedeniyle fc&za SUD ve eesa?,arm affı hakkında Kanun teklifinin maddeleri
ne geçilmesinin açık oy sonucu (S. S. 353) 

(Kabul - edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 151 

Kabul edenler : 150 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 29 

Açık üyelikler : 4 

[Kah id edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem A e un er 
Refet Aksoyoğîu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küeiik 
Fahri Özdilek 
Sel âlı at t in Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mujkadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAR AHİ SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Kasını K litreyi 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Turgut Ceb*1 

Turhan Kapanh 
Yiğit KÖker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Ccmalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin. Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öze et in 

Safa Yaleuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
S el aha tt in Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergencli 

ELÂZIĞ 
Celâl E>rtuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

I Sakıp Hatunoğlu 

I Hilmi Nalbantoğln 
ESKİŞEHİR 

i Ömer Ueuzal 
ı Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sahahattin Orlıon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğau 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Kara'küçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sıran Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkaıı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 
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KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHY^A 
Osman Albayrak 
Ahmet) Özmurncu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUÖLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteseoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtlkı Bayikal 
Şevket Koksal f 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Rcfet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 
Zihni Betiil 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağam oğlu 
Ö. Lûtfi Ilocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atavurt 

[Reddeden] 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 

[Oya katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi • 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sezai OT£an 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Yolmaz Mete (B.) 
'Mehmet Ünaldı (Bşk. V 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

VAN 
Feri d Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehlmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir YTıce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayıi Dencır 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güveme 
Mehmet İznıen 
Sabahattin Özbeik 
Tayfur Sökmen 
Nailin Talû 
Bahri ve Üco'k 

İSTANBUL i 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 1 
Solmaz Belül 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 1 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Açık ü% 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

KOXYrA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
Ruhi Tunakan 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

tetikler] 

1 
1 
1 
1 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

Y^OZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Voli Uyar 

C UMHURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiıhat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu 
Faruk Gürler 
Halil t u n ç 

Yekûn 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bası suç ve ce saların affı hakkında Kanun, teklifinin birinci 
maddesine verilen oyların sonucu (S. S. 353) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet S mı ay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küf r evi 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
C e m a Le t tin İnkara 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan. 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 165 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 61 

Çekinserler : 4 
Oya katılmayanlar : 15 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
Al âe d d in Yi İm a zt ürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özoetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adak 
Ahmet Yefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Öz mumcu 

MALATYA 
Nurettinı Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaossmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehanetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Meaıteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEYŞEHİR 
I. Şevki Atasağun) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bdkir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İntdbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
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TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak (l.A.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhealı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 

[Reddedenler] 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ-
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdom 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KARS 
SMTI Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Ö.z;men 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

[ÇekinserlerJ 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öiihat Alpan 
Faruk Gürler 

Nihat Erim 
Vahap" Güvenç 
Sabahattin Özbdk 
Tayfur Sökmen 
Nalını Talû 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Üztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veü Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet AH Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Detrbil 
Mehmet İzmen 
Bahriye Üç ok 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai OTCan 
Muzaffer Yurdakukr 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 

İSTANBUL 
M. Telkin Anburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay (1.) 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Ruhi Tuııakan 

NİĞDE 
Kudret Bayhaaı 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

1 
1* 
1 
J 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Halil Tunç 

Yekûn 

)>9<t 
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Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle .ibaâ suc ve cezaların affı hakkında Kanun teklifinin ikinci mad
desine verileri ayların sonucu (S. S. 353) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sraıay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran inan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 154 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 48 

Çekinserler : 5 
Oya katılmayanlar : 26 

Acık üyelikler : 4 

[Kabul c 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâe'ddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatuııoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Saibahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

denler] 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Öz dolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaîküeük 

1 * 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ora'l Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Metnteşeoğlu 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtllcı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzıtaı İnetbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk: 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 

Sait Naci Ergin 
Vahap Güveme 
Mehmet İzmen 
Sabahattin özbtlk 

Tayfur Sökmen 

Nailm Talû 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuııçkanat 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kıhçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamel i Özer 

MANİSA 
Doğan Baratçııoğlu 

SAMSUN ' 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Özer Derbil 

[ÇehinserlerJ 

ANKARA 
Mahmut Vural 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 

Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Bahriye üçok 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Sezai OTCan 
Fahri Özclilek 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda küler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mehmet Ünalclı 
(Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 

ELÂZIĞ-
Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
M. Tcjkin Arıburun 
(Başkan) 
Ayhan Peker 

[Açık uy 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

İZMİR 
Nazif Çağa tay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal (1.) 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlıı 
Halil Tüne 

Yekûn 
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Cumhuriyetin 50 ı̂ ci yılı nedeniyle ta! suıç ve cezaların affı hakkında Kanun 'teklifindin üçüncü 

maddesine verilen oyların sonucu (S. S. 353) 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turan]ı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara ağaçlı-
oğ-lu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI • 
Kasım Küfrevî 

A3IASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Delâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin îııkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

tiye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserlcr 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

184 
149 
101 
45 

o 

o l 
i 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özletin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Hasan Ergeeeıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Dilara 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
! Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusıret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kaîpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
O s man Al b a y ra k 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akvurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Sait Mebmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Metnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağnn 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattln Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığk 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyll 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

— 422 — 



O. Saaatosu B : 50 26 . 4 . 1974 0 : 4 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlıı 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

UŞAK 
]\Iehmet Faik Atayıırt 

VAN 
Fericl Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş. 
Hayri Dener 

Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbeik 

Tayfur Sökmen 

Naim Talıı 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Eırtuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

G A Z İ A N T E P " " 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erderm 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Güncloğan 
Ali Oğuz 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSx\. 
Doğan Barutçııoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihnî Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
üzer Derbil 
Bahriye Üçok 

[Çekhıs erler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rcfet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Githat Alp an 

Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 

[Oya katılmayanlar] 

Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurda kuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mujkadder Öztekin 

Mehmet Ünaldi 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BURSA 
Saffet Ural 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburan 
(Başkan) 
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İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sisin Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halü Ötznıen 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Ruhi Turoakan 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Şevket Koksal (İ.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Kâzım. Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

1 
1 
1 
1 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Voli Uyar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroglu 
Halil Tunç 

Yekûn 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı neldeniyle Ihaa suç ve cezaların affı hakkında Kanun teklifinin dörd/üncü 
madidesıinıe verilen oyların; sonucu (S. S. 353) 

(Kabul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYE 
Mucip Ataklı 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder öz tekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş? 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin îıikaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 142 

Kabul edenler : 1.03 
Reddeden]er : 28 

Çekinserler : 11 
Oya katılmayanlar : 38 

Açık üyelikler : 4 

[Kabıd edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddm Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

' ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Salim Ha zer d ağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Yefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmiet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
•Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
O rai Kara osuna no ğlu 

A. Orhan Süersan 
Ruhi Tımakan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaıküeük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Metot eşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni (.iöktürk 

ORDU ' 
Selâhattin Acar 
Bcikir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Baihri Cömert 
Rcfet Rencleei 

SİNOP 
Nâzım İncıbeyM 

SİVAS 
Nurettin Ertür'k 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykaıı 
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TRABZON 
Ali Şakır Ağamoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikibaş 

Hayri Demâr 

Özer Dorbil 

Sait Naci E rain 

Nihat Erim 
Vahap Güvene 
Mehnuet İzmen 
Sabahattin özfocfe 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İ ma d ettin El ma s 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Zij*a Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztüt'k 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 

Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 

Sami Küçük 
Cevdet Sun ay 

BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Faruk Gürler 
Bahriye Üço'k 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ref e t Akso yo ğl u 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GfAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlıı 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. TeJkin Anburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırn-ı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 
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KONYA I 
Fakih öden 

MALATYA 
Haindi Özer 

MANİSA 
Doğan Barntçuoğhı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

Nl&DE 
Kudret Bayban 

RİZE 
Talât Doğun 

SİİRT i 
Süreyya öner 

SİVAS 
Kâzım Kangal 1 

TEKİRDAĞ 
Hayrİ Mumcuoğlu 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

1 
1 
1 
1 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
"Nfaüi Uyar 
CUMHURBAŞKANIN-

|CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Halil Tüne 

Yekûn 

»>•••<« 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve ce saların affı hakkında Kanun teklifinin beşinci 
maddesine verilen oyların sonucu (S. S. SbS) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara ağa çlı-
oğhı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Senocak 

"AGRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Y"urt sever 

BİTLİS 
Kâmran İnan. 

Üye sayısı : 184 
Oy yerenler : 140 

• Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 39 

Çekinserler • U 
Oya katılmayanlar : 40 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetiıı 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer L'cuzal 
Hasan Ergeeen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
M elim e t Ç a mi ı e a 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğîu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Üz mumcu 

MALATYA 
Nurettin Akvurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tımakan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Sait Mehmctoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mdnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhaddin Acar 
Bökir Sıtlkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzımı lııcîbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAO 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

26 , 4 . 1974 O : 4 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Fethi Çelikbaş 

Hayri Dener 
Vahap Güveme 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbflk 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tuııçkanat 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTYİN 
R^cai Kocaman 

AYDİN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nej'at Sarlıcah 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLE 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZİNCAN. 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbaııtoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tan veri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

ORDU 
•Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİYAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zilini Betil 

YOZGAT 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Meihimet Ali PestiLci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Bahrive Ücok 

[Oya lietîümayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai OTKan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş, 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B. 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
M. Tejkiın Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Smın Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 
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MANİSA 
Doğan .Baınıtçııoğln 

N1&DE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Fevzi Gereci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıeuoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Tunceli 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Catıat Alpan 
Selahaddin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Halil Tunç 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

50 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 4 . 1974 Cuma 

Saat : 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — ÖUimihıırayicitin. 50 nci yılı nedeniy

le bazı suç ve cezaların affı hakkında. kainim 
teklifmkı Millet Mc'cdiısinde kalbul olunan nretai 
ve Cumıhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cıunı-
ıhuriyet genaitoisu : 2/72) (ıS. Sayısı : 353) 
(Dağıtma tariıhi : 22 . 4 . 1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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