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I. - GEÇEN TUTAKTAJK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Adıyaman Milletvekili Halil Ağar andiçti. 
Petrol Arama Fonu Teşkili hakkında kanun 

tasarısının (1/42) geri gönderilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nularak gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1972 nıalî yılı kesinhesabı hak
kında Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları (5/11) (S. Sayısı : 20) da 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun; «,T. C. Anayasasına bir 
geçici madde eklenmesi ve bu Anayasanın halk
oyu ile kabul edilen geçici 11 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Anayasa deği
şikliği te'klifi ile Cumhuriyetin 50 nci yılı nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki ka
nun teklifi» nin Genel Kurulda öncelikle görü
şülmesi ve bu görüşmenin usulüne dair önerile
ri kabul olundu. 

Almm,ış olan karar uyarınca görüşülmesine 
başlanan, «İsparta Milletvekili Süleyman Demi
rci ve 214 arkadaşının T. C. Anayasasının 68 
nci maddesinin değiştirilmesine ve referandum
la kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair Anayasa değişikliği teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Bülent Bcevit ve 215 
arkadaşının, T. C. Anayasasına bir geçici mad-

Rapor 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumlhuriyet Sena'tosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
(hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu ,S. Sayısı : 330) 

Meclis araştırması 
2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi

lesiz ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve 

de eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Ko
misyonu raporu (2/67, 2/114) (S. Sayısı : 19)» 
ıııın tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanma
sından sonra maddelere geçilmesi açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildi
ği bildirildi. 

^Maddelerin yeniden gözden geçirilmek üze
re Komisyona iade edilmesi ve Birleşime 45 da
kika ara verilmesine dair Komisyonun önerge
sinin kabul, edilmesi üzerine; 

-Saat 18,30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 17,45 'te ara verildi. 

İkinci Oturum 
Teklifin maddeleri görüşülerek ayrı ayrı 

açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildikleri açıklandı. 

Birinci görüşmenin sonunda teklifin tümü
nün oylanmasının gerekip gerekmediğine dair 
yapılan usul görüşmelerinden sonra; 

27 Mart 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
'toplanılmak üzere Birleşime saat 20,15 "te son 
verildi. 

Başkan Divaın Üyesi 
Başfeaınivelkili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Tufan Doğan Avsargil 
Divan Üyesi 

iS'i'vais 
Enver Akova 

Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti 
ve üretici haklarının korunması için gerekli ted
birlerin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) 

Sözlü soru 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

II. - IGELEN KÂĞITLAR 

27 . 3 . 1074 Çarşamba 
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Yazılı soru 
4. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğ-

lu'nun, bazı Hükümet üyelerinin son gençlik 

'olayları ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/102) 

BİRİNDİ OTURUM 

Açılma 'Saatli : 15,00 

(BAŞKAN : Başfcanviefcifli Keanal iZiya öztöirfk 

DtVAN tîYİELERt : Zeikââ Yaylalı (Eramuiim), Tufan Doğan Avşarigffl (K i) 

©AŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

[BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Bayın üyelerin lütfen isimlerinle ya
zılı plâka üzerindeki beyaz düğmelere basmala
rını rica ediyorum... Yoklama işlemi devam et
mektedir, sonradan gelen sayın üyelerin de düğ
melere basmalarını rica ediyorum. 

((Yoklama yapıldı). 
[BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
(Muhterem arkadaşlarım, otomatik cihazla 

yapılan yoklama sonunda 334 sayın üyenin ha
zır bulunduğu ve çoğunluğumuzun mevcut oldu
ğu anlaşılmıştır. Çalışmalarımıza başlıyoruz. 

IV. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Anayasa değişikliği teklifinin 'birinci 
görüşmesinin \sonunda , tümünün oylanmasının 
gerekmediğine dair Başkanlığın açıklaması. 

[BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demlimiz gereğince dün müzakeresine başladığı
mız Anayasa değişikliği teklifi üzerinde, bu 
teklifin birinci müzakeresinin sonunda teklifin 
(tümünün oylanması ıgerekip gerekmediği husu-
isu üzerinde usul tartışması açılmış ve bunun 
sonucunu da bu birleşime bırakmış idik. 

Oenek usul tartışması sonunda ve gerekse 
o saatten bu yama yaptığımız incelemeler so
nunda, bu oylamanın gerekmediği kanısına tek
rar varmış bulunuyoruz, Başkanlık olarak. 

Yeni İçtüzüğümüz iki 'müzakere usulü ko
nusunda herihanıgi bir yenilik getirmemiştir. İki 
müzakere usulünide, Meclisimizin 53 yıllık çalış
ana dönemi içerisinde aynı şekilde uygulama 
yapmıştık, tatbikat bu merkezdedir. 

Ve ayrıca Anayasamız, Anayasa değişiklik
lerinde iki defa kalbulü değil, iki defa müzake-

ır-e. usulünü getirmiştir. Tümü üzerindeki oyla
malar kalbulü tamamlayan 'son ve kesin oylama
lardır. Oysa biz henüz bu Anayasa değişikliği 
üzerindeki ikinci müzakeremizi yapmamış bu
lunmaktayız. 

IBu şekilde bir oylamaya gidildiği takdirde 
'karşımıza ikinci müzakerenin yapılıp yapılama
yacağı şeklinde de bazı tereddütlerin çıkması 
küvetle muüıtemel bulunmaktadır. 

IBu nedenlerle ve öunihuriyet Senatosunda-
M tatbikatın da bu istikâmette bulunması se
bepleriyle ve İçtüzüğün de Başkanlığa verdiği 
yetkiye istinaden usul tartışmasının sonunu 
oylamaya taibi tutmaksızın, birinci müzakerenin 
bu beyanımızın ikmali anında, yani bu sırada, 
saat 15,15'te hitam bulduğunu beyan ve tescil 
ediyorum. 

Gündemimiz gereğince çalışmamıza devam 
ediyoruz. Gündem dışı söz isteyen sayın arka
daşlarıma gündemimizde mevcut diğer önemli 
konular nedeniyle söz veremiyoırum efendim, 
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V. - BAŞKANLIĞIN GENEI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. —• 'Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz >ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve 
Fiskobirlik yönetiminin ^aksaklıklarının i esinti 
ve üretici 'haklarının korunması için gerekli ted
birlerin alınması mnacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 'maddeleri 
uyarınca ibir {Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) 

BAŞKAN — Bu arada Başkanlığın- sunuş
ları vardır, arz ediyorum. 

'Millet Meclisi Bakanlığına 
(Bilindiği gibi Karadeniz Bölgesinin büyük 

bir kısmını kapsayan arazi üzerinde yaşayan 
halk. sadece findik üretimi ile geçinmektedir. 

Fındık üreticilerinin çoğunluğu Fındık Ta
rım Kooperatiflerine bağlıdır. 

Fındık Tanım Kooperatiflerinin 'birleşmesin
den meydana gelen Fiskolbirliğm görevi ise, 
üreticiden fındığın alımından dış piyasalara 
ihracına kadar olan işleri bir düzen içerisinde 
yürütmek ve memleketimizin önemli bir ihraç 
ürünü olan fındığın değerilendirilimesini sağla
mak ve böylece fındık tarımı ile geçinen ve sa
yıları milyonları bulan köy'llü ve kasalbalı yurt
taşların kalkınması amacına yönelmiş bir proig-
ra<mı uygulamaktır. 

Bundan başka, fındık üreticilerinin, ınemle-
kjatin ekonomik durumuna göre haklarını ala-
ıbilmeleri yönünden hüıkümetılerde fiyat politi
kası yürütmekte ve piyasa durumlarına göre 
taban fiyatları tespit etmekle beraiber, Fisko'bir-
liği finanse ederek halkın fındıklarının değer 
fiyatla alınmasını sağlamaktadırlar. 

(Bütün bu gayretler, üreticilerin gereği gibi 
faydalanmalarını, geçinebilmelerini, insanca bir 
(hayat, düzeyine ulaşabilmelerini sağlamak ama
cına yönelmiş ve sosyal devlet anlayışına uygun 
(gayretleridir. 

(Bilhassa son zamanılarda tarımsal ürünlerle 
(geçinen köylünün kalkınmasını sağlamakta koo
peratifçiliğin son derece etkili olacağını düşü
nen koalisyon Hükümeti programında bu konu
ya büyük ehemmiyet vermiş ve tarım üretici
lerinin, kalkınmalarını (engelleyen nedenlerin 
ancak kooperatifleşmek yolu ile kaldırılabile
ceğine inanarak kooperatifçiliğin memleketin 

KURULA SUNUŞLARI 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

I 'her tarafına yayılmasını sağlayacak tedbirler 
j içine girmiş ve bu amaçlarda Köy İşleri Bakan-
j lığını, Köy İşLeri ve Kooperatifler Bakanlığı 

hailine (getirmiştir. 

iNe var ki, kuruluşundan bugüne kadar 35 
yıl geçen, Fiskolbirlik son zamanlarda, kendi 
kazanç ve menfaatlerinin ötesinde bir düşün-
ıceye sahip olmayan kimselerin eline düşmüş ve 
amacının dışına çıkarılmış durumdadır. 

Üretici]erden fındıklarının alınması sırasın
da yapılan randıman tespitlerinde, randımanı 
düşük fındık sahiplerinin fındıklarının randı
manlarının ne şekillide yükseltildiğini, fındıkları 
yüksek randımanlı olanların fındıklarının ran
dımanının nasıl düşürüldüğünü ve haklarının 
ne şekilde heder edildiğinin, bu konulara taal
lûk eden iltimas ve suistiımal metodlarmın ne
ler' oilduğunu, idare edenlerin yakınlarının, dost
larının ne suretle kaıyırıklığmı, kredilerin ve
rilmesindeki haksızlıklar ve kayırmaların nite
liklerini, fındık yetiştiren bölgelerde bilmeyen 
hemen yok gibidir. 

(Diğer taraftan ihracat hususundaki kifa
yetsizlikler ve kasıtlı davranışiların memlekete, 
dolayıisı ile üreticilere ne kadar zararlı oldu
ğu da dillere destan olmuş utandırıcı haller
dendir. 

Fiskiolbiıiiğin bütün bu hastalıklardan, fe
nalıklardan arınmasını sağlamak, Hükümetin 
arzu ettiği ve halk yararına büyük faydalar um
duğu yeni kooperatiflerin kurulmasında da dik
kate alınacak önemli bir konudur. 

Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 102 nci mad
deleri gereğince Fiskobirlik örgütünün bütün 
faaliyetlerini kapsayan bir Meclis Araştırması 
yapıllmasıinı arz ve teklif ederim. 

Giresun Milletvekili 
(Mustafa Kemal Çilesiz 

ve 9 arkadaşı 

BAŞKAN — Muhterem- arkadaşlarıım, oku
nan işbu araştırma önergesi gündemdeki yerini 
alacak ve sırası 'geldiğinde görüşülecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
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VI. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; Is-
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arka-
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım 
ve 7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili ceza
ların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; 
Konya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 arka
daşının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve 
cezaların affına mütedair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 
2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayısı : 25) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Cumhu
riyetimizin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılması dü
şünülen ve bazı suçların affına mütedair bulu
nan af kanunu üzerindeki müzakerelerimize baş
lıyoruz, ©fendim. 

Müzakere için komisyonun ve Hükümetin il
gililerce temsil edilmesini ve yerlerini almasını 
rica ediyorum, efendim. 

Tekliflerle ilgili raporun (okunup okunmama
sı hususunu oylarınıza sunacağım, efendim. Ra
porun okunmasını isteyenler lütfen işaret buyur
sunlar... Okunmasını istemeyenler... Rapor okun
mayacaktır, efendim. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. Tümü üzerinde söz alam sayın üyelerin 
isimlerini arz ediyorum. 

Gruplar adına : 
Adalet Partisi Gru'buu adına, Grup Başkanı 

Sayın Süleyman Demirel; Cumhuriyetçi Güven 
Partüsi Grubu .adına, Grup Başkanvekili Sayın 
Nobil Oktay; Millî Selâmet Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekili Sayın Fehmi Cumalıoğlu; 
Demoratik Parti Grubu adına, Sayın Kubilây 
İmer; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Hasan Baısri Akgiray. 

Muhterem arkadaşlarım, dün kabul buyur
duğunuz Danışma Kurulu önerisi gereğince, ta-

(1) 25 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

işarının tümü üzerinde yapılacak konuşmalar 
.gruplar için birer saattir. 

Gruplar adına gerekli belgeler Başkanlığa 
veniLmiş bulunmaktadır. 

Söz • Adalet Partisi Grubu adıma Sayın Sü
leyman Demiirerindir. Sayın Demirel, buyuru
nuz efendim. (Adalet Partisi sıralarından sü
rekli alkışlar.) 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DE
MİREL (İsparta) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Hepinizi say gıy le selâmlıyorum. 
Bazı suç ve «ezaların affını öngören ve uzun

ca bir 'süredir kamuoyumuzu işgal eden kanun 
tekliflerinin Millet Meclisi .gündemlinde .görüşü
lebilir hale gelmiş olmasından dolayı memnuni
yet duymaktayız. «Genel af» deyimi konunun 
bir başka adıdır. 

14 Ekim 1973 tarihinde yapılan seçimlere gi
rerken ve ibu seçimler öncesinde genel af konu
sunun tartışması yapıldı. Seçimlere, hemen her 
parti genel af vaadiyle .girdi. Genel affın kap
samı seçim esnasında ayrıntılı olarak tartışıldı. 

ı Adalet Partisi olarak (biz, seçim beyannamemiz
de, kapsamı memleket gerçeklerine .göre tayin 
edilecek bir .genel affı, şayet iktidar olursak, 
gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Genel affın ge
çerlilik tarihini de bu vaadi yaptığımız 11 Ey
lül 1973 olarak aldık. 

14 Ekim seçimleri sonrasında, seçim beyan
namemizde vadettiğimiz şekilde bir af teklifi 
24 Ekim 1973 tarihinde Millet Meclisi Başkanlı
ğına tevdi edildi. Diğer siyasî partiler de teklif
ler hazırlayıp Meclise ısundular. 28 Ocak 1974 
tarihinde ilân edilen Hükümet de programında 
bir ıgenel af getireceğini ifade etti. Daha sonra, 
Hükümet bir af tasarısı getirmeyip Koalisyona 
vücut veren iki siyasî parti ayrı ayrı af teklifin
de bulundular. 

Komisyon bu tekliflerin tümünü müzakere 
etti. Hükümet programında geniş kapsamlı bil
gene! af çıkarma .hususu yer almakta, Hükümet 
böyle bir affın çıkarılmasını vadetmekte olması
na rağmen, Hükümetin bir .af tasarısıyle Meclis
lerin huzuruna .gelemediğini görüyoruz. Progra
mında bir ıgenel affın takipçisi olacağını vadet-
miş olmasına rağmen, Hükümetin niçin bir tasa-
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fiyle -M-eeHsİeTÜn huzurum itelemediğini izah 
'ödemediğimizi ifade etmeliyiz. 

Şayet Türkiye Cumhuriyetinin 50 nei yılma 
fevkalâde önemli hadiselerden geçerek gelmemiş 
olsaydık, bugün yapacağımız tartışmaların bun
dan evvelki yıllarda çıkarılmış bulunan genel 
af tartışmalarıyle çok büyük bur farklılığı ol
mazdı. Bugün tartışmaya başladığımız konu, 
ister istemez bizi Cumhuriyetin 50 nei yılında 
kimlerin affedildiğini, hangi cezaların bağışlan
dığını bilmeye ve bununla neyin sağlanacağını 
ölçüp biçmeye mecbur ediyor. «Çıkarılacak af 
toplumun huzuruna hizmet edecek midir, yoksa 
toplumu huzursuz mu kılacaktır?» Sorularına 
açık cevaplar bulmaya mecburuz. 

Üzeninde tartıştığımız konu, iki önemli bö
lümü içine alıyor. Bunlardan birisi, Devlete ve 
rejûme karşı işlenmiş suçlara verilmiş cezaların 
affıdır; bir diğeri ise, Devlet ve rejim yıkıcılığı 
dışında kalan suçlara yenilen cezaların affıdır. 
Bu cezaların affında, ayrıntıda bazı farklılıklar 
olmakla beraber, prensipte yani genel affa ta
raftar olmakta bir aykırılık yoktur. 

Devlet ve rejim düşmanlığı, kabul etmek ge
rekir ki, çok önemli bir fiildir. Onun içindir ki, 
her Devlet kendisini yıkmaya kalkışacak tah
ditler karşısında en önemli görev olarak kendi
sini savunmayı bilmiştir. Her devletin ve millet 
hükümranlığına dayanan her rejimin kendisini 
savunması kadar tabiî bir şey olamaz. Devlet 
ve rejim, kendi gücü sayesinde ayakta durur. 
Düşmanlarının merhameti sayesinde veya izni 
sayesinde ayakta durmaz. Düşmanlarının mer
hameti sayesinde, izni, müsaadesi sayesinde 
ayakta duran bir devlet ve rejime rastlanma
mıştır. Devlet ve rejim, kendi kendisini koru
yacaktır. 

Burada üç sual akla gelir : Korunacak olan 
nedir; kime karşı korunacaktır; kim koruya
caktır 1. Devlet ve rejimi Türkiye'de birbirin
den ayırmıyoruz. Başka ülkelerde devlet ile 
rejim ayrı ayrı kavramlar veya müesseseler ola
rak düşünülebilir. Rejimin şekli şu olur, ya 
da bu olur; ama devlet bundan uzun boylu za
rar görmez. Türkiye'nin jeopolitik durumu, 
geçmişte olup bitenler, tarih şuuru, devletle re
jimi aynı kaderde birleştirmiştir. Şayet hür de
mokratik rejim, yıkılabilir ve yerini kendisini 
tehdit eden rejime bırakırsa, Türk Devletinin 

sonu olur bu. İşte her Türkün hassasiyetle üze
rinde durması ve şuur hâline getirmesi gereken 
mesele budur. 

Türk Devletinin şekli Türk Anayasasıyle ta
yin olunmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin ka
nunları, Anayasanın koyduğu çerçeve (içerisinde 
Devlete işlerlik ve kişilik vermektedir. Devletin 
şekli ve rejimin temel çerçevesi bize göre belli
dir. Bu husus Anayasa ve kanunlarla belirlen
miştir ; korunacak olan budur. Şayet değişik 
zihinler Anayasa ve kanunların çizdiği çerçeve
yi değişik şekilde anlıyor ise, Türkiye'de Dev
letin şekli ve rejim birçok türlü anlaşılabiliyor 
üse, bu takdirde neyin korunacağı hususunda 
tereddüte düşüleceği tabiîdir. Rejimin Anayasa 
ve kanunlarla belirlenmiş olmasına rağmen, re
jim münakaşalarının sonunun alınabildiğini san
mıyoruz. Zaman zaman rejimin beğenilmeme
sine şahit olmuşuzdur. Rejimin beğenilmemesi 
ihtilâl teşebbüslerine veya darbe teşebbüslerine 
kadar varabilmiştir. Teşebbüs haline gelme 
yen hevesler de mevcut olmuştur. İster teşeb
büs haline gelsin ister gelmesin, rejimi beğen
meyenlerin hedefleri, kendilerine göre, memle
keti kurtarmaktır. Milletin ve Devletin be
kası ve geleceğinin tehlikeye düşürüldüğünü, 
bu yüzden kendilerine görev düştüğünü ve bu 
görevin millî bir görev olduğunu sananlar çık
mıştır. 

Bugünkü düzenle Türkiye'nin ayakta kala
mayacağı, geri kalmışlıktan kurtulamayacağı, 
geri kalmışlıktan kurtulma çabasında tutulan 
yolun doğru olmadığı, kalkınma hızının kâfi 
bulunmadığı, parlamenter demokrasi ile Tür
kiye'nin sorunlarının çözülemeyeceği Parlamen
tonun parti ve seçim mülâhazası ile Türkiye'nin 
sorunları üzerine eğilemeyeceği, şeklinde dü
şünenlere de mazide rastlanmıştır. 

Türk Anayasasının ve kanunlarının çizdiği 
çerçeve içinde memleket idaresini yürütmek ve 
görülen aksaklıkları yine bu çerçevenin tâyin 
ettiği yollardan yürüyerek gidermek varken, 
bazan bu çerçeveyi inkâra kalkmadan kurtuluş 
yolları arandığı, bazan da kurtuluşun bu çerçe
veyi tahrip etmekle mümkün olduğu düşünce
leri mazide zaman zaman ortaya atılmıştır. Dev
rimcilik, sürekli devrimcilik gibi düşüncelerin 
ise Anayasa ve kanunlarla çizilmiş çerçevenin ne-
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resine sığlığı, bunların metot mu, gaye mi ol
duğu da bir türlü anlaşılamamıştır. 

Devlet ve rejim üzerinde terkip imkânı ol
mayan birçok düşüncenin bulunduğu ülkemizde 
nedense meşru nizamın dışında birtakım arayış
lara rastlanagelinmiştir. Bize göre, Türkiye 
Devletinin şeklimi Türk Anayasası tayin etmiştir, 
korunacak olan devlet odur, o çerçevenin için
de kalınacaktır, onun dışında bir kurtuluş yo
lu aranmamalıdır. Hedef bellidir, yol bellidir. 
(A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Devletlimizin şekli Anayasamızın 1 nci mad
desine göre Cumhuriyet olarak tespit edilmiş ve 
Anayasamızın 2 nc'i maddesi 'Cumhuriyeti tarif 
etmiştir. Sadece «Cumhuriyet» demekle iktifa 
etmemiş Cumhuriyetin biçimini de tarif etmiş
tir : Türkiye Cumhuriyeti (insan haklarına ve 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan 
millî demokratik, lâiik ve sosyal bir hukuk dev
letidir» der Anayasamızın 2 nci maddesi. 

Başlangıçta 'ise: «Bütün fertlerini kaderde, 
(kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde millî şuur ve ülkeler etrafında toplayan 
ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit hak
lara sahip şerefli ıbi/ üyesi olarak: milli birlik 
ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk 
milliyetçiliğinden hvz ve ilham alarak» «yurtta 
sulh, cihanda sulh» ilkesinin millî . mücadele 
ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Dev
rimlerine bağlılığın tam şuuruna sabibolarak 
insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışma
yı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refalhmı gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 
devletini bütün kukukî ve sosyal temelleriyle 
kurmak için...» çalışılacağı 'ifadeleri yer almak
tadır. 

Anayasamızın 3 ncü maddesinde ise «Tür-
(kiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 'bölünmez bir: 
bütündür» denilmektedir. 

4 ncü maddesinde ise: «Egemenlik, kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir. Egemenliğin kulla
nılması, (hiçbir suretle belli (bir kişiye, zümreye 
veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya or
gan, kaynağını Anayasadan almayan bir Dev
let yetkisi kullanamaz» ifadeleri yer almakta
dır. 

Anayasamızın 41 nci maddesinde ise: «İk
tisadî ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esa-
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sına ve herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına /gö
re 'düzenlenir. 

İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksat
la, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınlma planlarını yapmak Devletin ödevidir» 
der. 

Türkiye Cumhur iye tini tarif eden anahü-
Ikümler (bunlardır. Bunun dışında da birçok hü
kümler vardır, aıma münakaşamızı bu anahü-
kümler etrafında yapacak kadar sanıyorum bu 
anahükümler Cumhuriyetimizin şekli hakkında 
fikir vermektedir. Korunacak olan rejim, böyle
ce tarif edilmiş olan iCumhuriyettir. Bunun dı
şındaki düşüncelerin geçerliliği söz konusu ola
maz. 

Cumhuriyet kime karşı korunacaktır? Türk 
Anayasasının ve kanunlarının böylece tarif et
tiği Cumjhuriyet ikime karşı korunacaktır? Cum
huriyeti yıkıp yerine kendisini ikâıme 'etmeye 
kalkan her türlü akıma ve eyleme karşı Cum
huriyet korunacaktır. (Bu akım ve eylemler ne
lerdir? Bunlar, ülke için ımillet için, Devlet için 
ne ölçüde tehdit ve telhlikedirler ? Yıkıcı akım
lar dediğimiz Ibu töhdit ve tehlikeleri olduğun
dan fazla büyütüyor muyuz, bunları vehim hali 
ne mi 'getiriyoruz v.eya bunlar, üzerinde durul
maya değmez şeyler midir? Şayet bunlar teh
dit ve tehlike ıhalini almamış ise veya o istidat
ta değilse tedbirler başka olacaktır şayet teh
dit ve tehlike 'haline gelme istidadı varsa veya 
gelmişse tedbirleri başka olur, ama her halü
kârda tedbir gerekir. 

Adalet Partisi olarak biz Türk Anaya
sası ve kanunlarının tanımadığı Türkiye Cum
huriyetini yıkmaya ve onun yerine kendisini 
•ilkâme etmeye kalkacak olan Iher türlü hareke
te karşıyız. Bu ihareketleırin müveellidi olan 
fikirlerin yayılmasına da karşıyız. Cumhuriye
tin içinde 'her türlü özgürlüğün mevcudolduğu-
na kaniiz. Ancak, Cumlhuriyet düşmanlığı; ha
line gelen 'hiçbir özgürlüğü tanımıyoruz. (A. P. 
sıralarımdan alkışlar.) Cumhuriyeti dinamit
leme özgürlüğünün noksanlığından Türkiye'nin 
bir şey kaybedeceğine kani değiliz veya ülke
nin böyle bir özgüriüğe ihtiyacı bulunduğuna 
kari değiliz. Yıkıcı akımların şüphesiz ki, en 
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tehlikelisi komünizmdir. Komünizm bugün 
dünya nüfusunun yüzde kırkını pençesine al
mayı Ibaşarmııştır. Öyle ise Türlkiye Cumhuriye
tinin varlığını tehlikeye sofeaeaık -olan en önem
li tehdit komünizmdir. Komünizme .karşı hassa
siyet şayet dumura uğrarsa, Cumhuriyeti sa
vunmak için lüzumlu en önemli vasıtayı kay
betmiş oluruz. Komünizmi Cumhuriyete yönel
miş ıbir tehdit olarak görmemeyi ibüyüik bir gaf
let sayarız. (A. P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri) Komünizme (karşı a.şırı hassasiyet 
içinde bulunmayı bir zarar saymak mümkün 
değildir, ama .aşırı haissasiyetsizlilk içinde bu
lunmayı affetmek kabil değildir. Komünizm 
tehlikesi, sürekli Ibir tehlikedir. Kendisini ıka-
ıbul .ettirinceye Ikadar var olacaik'tıır, komünizme 
k,arşı hassasiyette de süreklilik lâzımdır. 

Cumhuriyetin 50 ne i yılını kutladık; ıaf bu 
ibüyüik hadise dolaylisıyle söz konusudur. Her
halde Cumihuriyetin ileriki yıldönümlerinin kut
lanmasını imkâıısiîz ve lüzumsuz kılmak için af 
çıkarmayı ıkimse düşünemez. (A. P, sıraların
dan şiddetli .alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

.Komünist faaliyetler Türkiye'de uzun yıl
lardır meveudolmuştur Bıaşlangıçta taımamen 
duş ülkelerden idare edilmiştir. İlk tezahürler 
1919 yılında görülmüştür. 

1920 yılı ile 1960 yılı arasında Türkiye'de 
25 defa (komünizm, (yayılma faaliyetlerine rastlı
yoruz ve 25 defa da Devletçe mukabil tedbiir-
lerin alındığına şahit oluyoruz. 25 defa komü
nizm tevkif atı ve komünistlerin . muhakemesi 
Türkiye'de 1920'den 1960 yılma kadar yapıla-
gelmiştir. öyle ise, tehlike bugünün tehlikesi 
değil, tehlikenin menşei var ve tehlike bir defa 
muhakeme yapılınca bitmiyor, iki defa yapılınca 
bitmiyor, 25 defa yapılmış yine bitmemiş, yir-
mialtıncısı ile Türkiye yeniden karşı karşıya 
kalmıştır. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Yalnız senin za
manında fırsat bulunamadı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, efendim, kişisel 
görüşlerinizi içinizden geçirin, dışa vurmayınız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz 
1920 yılından 1960 yılma kadar iktidarda de
ğildik. 1920 yılından 1960 yılma kadar 2(5 defa 
komünist tevkifatı yapılmıştır, bizim zamanımız
da değil bu 25 defa yapılan tevkifat. 

Beynelmilel komünizmin memleket içinde 
sağlayabildiği yardımcılar ise, dış düşmanları
mızın ülke içindeki kendi milletlerine ve vatan
larına ihanet etmiş temsilcileri durumundadır
lar. 

Yine görülüyor ki, Cumhuriyetin kurulu
şundan bu yana milletlerarası komünizm Tür
kiye üzerindeki gayretlerini kesintisiz sürdür
müş ve devletimiz de sürekli olarak kendisini 
savmıagelmiş'tir. Devletimiz her devirde komü
nizme karşı üstün bir dikkatin ve hassasiyetin 
içinde olmuştur. 

Bugün değişen nedir? Komünizm mi tehli
ke olmaktan çıkmıştır, yoksa komünizm mi ko
münizm olmaktan çıkıp, başka bir şey olmuş
tur? 

lliejbirisi değil, komünizm daha çok tehlike 
haline gelmiş, daha ç!ok ıgüçlenmiş, bir ülkeyi 
içinden yıkmak için daha çok imkân ve vasıta
lara ve daha ince metot ve tekniğe sahip olmuş
tur. Türkiye bugün düne nazaran bu tehdit 
karşısında daha çok hassas olmtağa mecburdur. 

1973 seçimlerine bir bunalımın içinden ge
çerek geldik. Bu bunalıma yanlış teşhis koymak: 
Türkiye'yi telâfisi imkânsız zararlara sokabi
lir. Bu bunalımın ne olduğu, ne olmadığı 26 ay 
devam eden sıkıyönetim ile ortaya konmuştur. 

Beynelmilel komünizm yeniden devletimize 
musallat olmuş ve Türkiye'de komünist bir re
jimin kurulması için anarşi ve tedhiş hareket
lerini meydana getirmiş ve devletimizi uğraş-
tırmıştır. 

Bu hadise zincirin bir halkasıdır ve Türki
ye'nin komünizme hedef olmaya devam edeceği
nin de bir işaretidir. Bugün affını düşündükle
rimiz devlet düşmanları, rejim yıkıcıları ne yap
mak istiyorlar? Dev - Genç, Türk Halk Kurtu
luş Partisi, Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk 
Halk Kurtuluş Cephesi, Türkiye İhtilâlci işçi 
Köylü Partisi, Türkiye Proletarya Partisi, Tür
kiye Komünist Partisi adlarını takınarak, ken
dilerine bu adları takarak meydana gelen ör
gütler ne yapmak istiyorlardı? Acaba bunda 
herhangi bir tereddüt mevcut mudur? Bu çeşit 
örgütlenmelerin Anayasanın uygulanmaması ve
ya sosyal, ekonomik reformların yapılmaması 
nedeni ile bunların yapılmasını istemek için or
taya çıkmış masum arzuları bulunan teşekkül
ler olduğunu hâlâ savunan var mı? 
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Bı; örgütlerin tümü anayasal demokratik 
düzeni yıkıp Marksist, Leninist ve Maoist bir 
düzen kurmak hedefine yönelmişlerdir. Acaba 
bunu inkâr kabil mi? Bu örgütlerin hepsi ille
gal ve tepeden tırnağa silâhlıdır. Bu örgütler 
ne yapmak istiyorlardı? Acaba bu hususta te
reddüt var mı? Ne yapmak istediklerini askerî 
mahkemelerin iddianameleri, kararları ortaya 
koyuyor. 

«işçi, köylü, gençlik, ondu devrim için ölü
rüz.» 

«İBiz güçlü devrimcileriz.» 
«İşıçi - Köylü elele kanla iktidara gelecektir.» 
«Yaşasın halk savaşı.» 
«Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı.» 
Diye bağırarak kendilerine Halk Kurtuluş 

Ordusu adını takanların bir kızıl çete olduğu
nu yeniden öğrenmeye lüzum yoktur. (A. P. sı
ralarından Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar.) 

Türk Halk Kurtuluş Ordusu namı ile kuru
lan örigütün gayesini, suçlularının suçunu 5 Şu
bat 1973 tarihli mahkeme kararı şöyle tespit 
ediyor. Bu karara göre bu örgütün mensupları 
Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun tamamını veya bir kısmını tağyir, telbdil 
veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan 
Büyük Millet Meclisini İskata veya vazifesini 
ya/pmaktan men'e cebren teşebbüs etmek suçun
dan ve bu fiile feran iştirak etmek ile cürüm 
işleyenlere yardım etmek suçlarından sanık ve 
bu, fiil ile aslî faillerin sonradan ortaya çıkan 
adam kaçırma, kır gerillâsına başlama, gibi ey
lemlerle vatandaşlar arasında anarşik olaylar
dan dolayı meydana gelmiş olan huzursuzluk, 
emniyetsizlik ve tedirginliğin artmasına sehep 
olduklarından dolayı Türk Ceza Kanununun 
çeşitli maddelerine dayanılarak cezaya çarptırı
lıyor. Karar bu... 

Başka bir örgütün Türkiye İhtilâlci, İşçi -
Köylü Partisinin maksat ve amacına bakınız. 

«iSilâhlı halk savaşını gerçekleştirmek, (Kim
leri affediyoruz?) planlamak, önderliğini yap
mak, halk kitlelerini bilinçlendirmek, Marksizm, 
Leninizm, Mao Tse Toung düşüncesini kendisi
ne teorik temel edinmiş bir parti olarak teş
kilâtlanmak.» 

«Parti teşkilâtının temelini hücre teşkil edi
yor. Bu hücreler çeşitli görevlere göre ayrılmış
tır.» 

Yine kendi tüzüklerinde; «Silâh ve cephane 
temin hücresi.» 

«Belge tahrif ve sahte belge, nüfus kâğıdı, 
pasaport tanzim hücresi.» 

«Sabotaj hücresi.» 
«Adam kaçırma hücresi.» 

«iHapisanelerdeki anarşistleri kaçırma için 
gerekli keşif ve planları yapma ve icra etme 
hücresi.» 

«Ordudan malzeme, silâh, cephane sağlamak
la görevli hücre.» 

«Gazete ve dergi basan ve dağıtan hücre.» 
Bir diğer örgüt ise Türkiye İşçi Partisidir. 

Türkiye İşçi Partisi ile ilgili 1972/144 sayılı 
mahkeme kararının özeti şudur : 

Duyuyoruz ki Türkiye İşçi Partisi Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatılmıştır, am,a kuru
cuları ayrıca muhakeme edilmiş ve çeşitli ce
zalara çarptırılmıştır. Türkiye İşçi Partisinin 
kurucularını cezalandıran hüküm şu : 

«Yasal yoldan kurulmuş olan Türkiye İşçi 
Partisinin Başkanı ve şevki idarecileri mensup 
oldukları partinin gaye ve faaliyetlerini yol
dan saptırıp, Marksist, Leninist ilkelere göre 
yöneltmek suretiyle sosiyal bir sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek 
ye sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak ve mem
leket içinde müesses iktisadî ve sosyal temel 
nizamları devirmeye matuf bir cemiyet haline 
getirdikleri, bu cemiyetin de kurucuları, faali
yetlerinin tanzim ve sevk ve idare edicileri ola
rak Türk Ceza Kanununun 141/1 maddesinde
ki suçu isledikleri kendi açık ikrarları, dosya
daki yazılı belgeleri ile bu mevzudaki Anayasa 
Mahkemesi kararından anlaşılıp sabit görül
mekle...» devam ediyor karar. 

«Bu bir siyasî parti olarak memleket sathın
da devlet idaresine namzet ve demokratik si
yasî hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan 
bir teşekkülün gizli gayelerine ulaşmak için sis
temli olarak memlekette idarî düzen ve tedbir
leri bozmak, yasalara ve bunların tatbikat
larına karşı vatandaşların itimatlarını sarsmak, 
fakirlik ve sömürü edebiyatı yaparak halkı de
mokratik anayasal düzene karşı çıkmaya teşvik 
gibi anarşik ortamın yaratılmasındaki kesif faa
liyetleri memleketi telâfisi oldukça zor ve bü
yük badirelere sürükleyip geri kalmışlık sava
şında en büyük silâhımız ve ümidimiz olan genç-
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İerimizden pek çoğunun hayatlarını kaybetmele
rine, binlercesinin ise devrimcilik yani ihtilâl 
uğruna tahsillerinden olup aile yuvalarında ta
hammülü zor, derin yaralar açılmasına, birçok 
ailenin sönmesine sebebiyet vermeleri ve suçun 
vahameti sanıklar hakkında takdirî şiddet se-
ibebi kabul edilerek Türk Ceza Kanunun 141/1 
ve 159 ncu maddeleri gereğince mahkûmiyetleri
ne karar verilmiştir.» şeklindedir. 

Bunları biz söylemiyoruz, bunlar mahkeme
lerin kararlarıdır. 

Bir diğer örgüt.olan Türkiye Komünist Par
tisi başkanlığının teşkilâtına gönderdiği bir ge
nelgede de şu hususlar yer almaktadır : 

«Hâkim sınıfların silâhlı kuvvetleri içinde 
yoğun bir çalışmaya girişin. Bu hem onları böl
mek hem de silâh, cephane, araç ve gereç sağ
lamak, ayrıca haber toplamak yönünden son de
rece önemlidir. Hâkim sınıfların silâhlı güçleri 
hakkında bilgi toplayın.» 

Türkiye Komünist Partisi teşkilâtına yayın
ladığı diğer bir talimatta; 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım takip edemiyoruz. (Hükümet sıralarına ge
len milletvekillerinin bakanlarla konuşmalarını 
göstererek) Burası istişare yeri mi oldu? 

BAŞKAN —• Efendim rica ediyorum. Bu ne 
ilk defa vaki oluyor, ne de son defa vaki ola
caktır. (A. P. sıralarından gürültüler.) Rica 
ediyorum, efendim, anlıyorum, da büyültmeye 
lüzum yok, mahal yok, izam, etmeyelim. 

Efendim lütfen müzakerelere mani olmayın. 
Devam buyurun Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tür
kiye Komünist Partisi teşkilâtına yayınladığı 
diğer bir talimatta; 

«Bölgede silâh ve her çeşit malzeme depola
ma durumları, silâh. ve malzeme temini im,kâm, 
bunların nakli ve depolanması, askerî eğitim, im
kânları ve yerleri, asker ve yurtsever subayları 
kazanma yolları aranması» direktifleri veriliyor. 

(Silâhlı Kuvvetler bünyesinde bölücü gayret
lere girişildiği açıklıkla görünüyor. 

Orduyu «ıhâkim sınıfların ordusu», general
leri «faşist generaller çetesi», mahkemeleri «fa
şist cellât maJhkemeleri», Meclisi «para babala
rının ve toprak ağalarının temsilcileri, menfaat 
'çetesi», devletin polis ve jandarmasını «satılnıjş 
ve iktidar uşağı» sayan zihniyeti ve kişileri iyi 

tanımağa mecburuz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine sızma gayretleri 
komünistlerin en önemli taktiklerinden biridir. 
Bu gayretler neticesinde bazı tezahürlere rast
lanmıştır. Sırf bu gayretlerin rengini göstermek 
için «Kara Kuvvetleri Devrimıci Subaylar örgü
tü davası» dolayısıyle 29 .12 .1973 tarihli iddia
name ile muhtelif rütbelerdeki 37 subaya isnat 
olunan suçu zikretmek isteriz. 

Bu iddianamede «Devrimci Subaylar Örıgü-
tünün amacı, proleter devrimde yan güç olarak 
Marksizmi, Leninizmi önermiş aydın askerlerin 
örgütlenmesi ve eğitilmesi bütün devrimci Mark
sist, Leninist subayların birleştirilmesi, bir ara
ya getirilmesi, Marksizmin, Leninizmjn tam ola
rak öğrenilmesi, Türkiye'de sosyalizmin temel 
gücü işçi - köylü olmak ikaydıyle gerçekleşti
rilmesi olup, örgütün ideolojik yapısı Marksist, 
Leninisttir.» diyor ve devam ediyor, 

«Türkiye'ye Marksist, Leninist bir düzen ge
tirilecektir. Çalışmalar bu yönde olacaktır» de
niliyor. 

Bu davanın sanıklarından birisinin ifadesi 
şöyledir : 

«(Girdiğim, örigütte Kuleli ve Harbiye'den ka
tılan öğrencilere Marksist, Leninist eğitim, çalış
malarını yaptırıyorlardı. Eğitim çalışmalarından 
maksat, sosyalizmi erlere kadar yaymak böyle
ce Ordu'ya hâkim olmak, neticede silâhlı veya 
silâhsız bir eylemle düzeni değiştirmekti. Bir 
karışıklık olduğu takdirde örgüt üyesi arkadaş
ların kendi cephaneliklerinden silâh ve mermi
yi nasıl alabilecekleri hususunu önceden hesap 
etmeleri ve bu konuda hazırlıklı olmaları, ör
güt mensuplarından istenmekte idi.» 

Bunlar bazı örneklerdir. Türkiye'de ne oldu
ğunu neden olduğunu araştırmanın ihtiyacı için
de değiliz. Ülkenin 26 ay sıkıyönetim, ile idare
sini gerektirecek kadar, bir ciddî tehlike olarak 
meydana çıkmış bulunan komünist saldırısını, 
fikircileri, tertipçileri, teşvikçileri, eylemcileri 
şayet başarıya ulaşisalardı, karşılarındakini af 
değil, muihakeme etmeyi bile düşünmezlerdi. 
(A. P. sıralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Bu itibarla, bu örgütlerin ne yapmak istedikle
ri hususunda en ufak bir tereddüde veya tar
tışmaya ihtiyaç yoktur. 
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Biz, bunca olup bitenden sonra Türk Devle- I 
tini yıkmak, bir komünist rejim kurmak için ha
rekete geçenleri affetmekle Türk Devletinin yı
kılışına izin vermenin, buna göz yummanın aynı 
şey olduğu kanaatindeyiz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Onun içindir ki, affe
dilmesi önerilenlerin kimler olduğunu ortaya 
koymayı görev saydık. 

Affedildikleri takdirde neler olacağını her
kesin bilmesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, af suç işleyen kişinin 
hakkı değildir, sadece bir atıfettir. Bu atıfet 
genellikle suç işleyen kişinin nedamet duyması 
halinde söz konusu olur. Genellikle... 

Acaba, bu suçları işleyenler nadim olmuşlar 
mıdır?.. Bakalım. Yoksa, kendilerinin haklı ol
duğunu, hapisanelerden çıkar çıkmaz veya ya
kalarını Devletin pençesinden kurtarır kurtar
maz yeniden Devleti meşgul etmeye, ülkeyi hu
zursuz kılmaya mı hazırlanmaktadırlar ? Yaka
lanan ve muhakeme edilen suçluların hiç bi
risinde ne mahkeme safhasında ne cezaevinde 
pişmanlık duyduklarına dair en ufak bir ema
re görülmediği gibi, aksine suç işlemekte karar
lılık hali devam etmektedir. «Biz mi Meclisi af
fedeceğiz? Meclis mi bizi affedecektir?» dedik
leri sabittir. Bir belgede de şöyle denilmekte
dir : «Mücadelenin içeride de devam ettiğini 
hem de çok şiddetli bir şekilde devam ettiğini 
biliyoruz. Bu mücadeleyi tam bir komünist va
karı ile yürüttüğünüzü öğrendik. Bizlerin de 
dışarıda aynı cesaret, metanet ve komünist vaka
rı ile yılmadan, bıkmadan, korkusuz olarak .mü
cadeleyi sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz. Ko
münist devrimcilerin mutlaka başarıya ulaşaca
ğına yıkılmaz inancımızı belirtiriz.» 

Görülüyorki, nedamet söz konusu değildir. % 

Adeta Devletin pençesine düşen komünist ve 
anarşistler daha çok tecrübe kazanmış, daha 
çjok azim ve kararlılık içinde, daha korkusuz ve 
pervasız hale gelmişlerdir. 

Halen suçlu bulunan komünistlerin bir kısmı 
daha evvelce aynı suçtan mahkûm olmuştur ve ' 
hatta aftan istifade etmişlerdir. Aynı suçu tek-
raren işlemişlerdir. Mükerrirdirler. Mükerrirle-
rin affı, Devleti gözeten ve rejim, yararını düşü
nen bir davranış olamaz. 

Böyle bir af iç barışa mı, yoksa iç kavgaya 
mı hizmet edecektir? Bu hususun iyi takdir edil
mesi lâzımdır. 

Bir taraftan komünist ve anarşistlerin ce
zalarının affedilmesi için çalışılırken, diğer ta
raftan fikir suçu olmayacağı teması işlenmek
tedir. Bir defa, kanunlar neyi suç saymışsa onu 
yorum yaparak suç olmaktan çıkarmak müm
kün değildir. Hiç kimse kanun kuvvetinde beya
natta bulunmaya yetkili değildir. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar.) Anayasanın 20 
nci maddesi «herkesin düşünce ve kanaat hür
riyetine sahip olduğunu» açıklar. Ancak, Ana
yasada yazılı bütlün hak ve hürriyetler gibi dü
şünce hürriyeti de Anayasanın 11 ncıi maddesi 
ile çerçevelenmiştir. Anayasanın 11 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasına göre, «Bu Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak 
ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, nite
likleri Anayasada da belirtilen Cumhuriyeti or
tadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hü
kümlere aykırı eylem ve davranışların cezası 
'kanunda ıgiösterilir.» demektedir. 

Görülüyor ki, Anayasanın 11 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasına aykırı düşen fiillerin fikir su-

*çu, olup olmadığına bakılmaksızın, sadece bu 
maddeye aykırı düşmesine bakılarak cezalandı
rılacağı hükme bağlanmıştır. 

Milletlerarası komünizm yayılma stratejisi
nin temelini propagandaya dayandırır. Telkin ve 
propaganda komünizmin yayılma vasıtasıdır. 
Telkin övgü ve propaganda Anayasanın 11 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına aykırı düştüğü tak
dirde suçtur. Ülkemizde komünist faaliyetler 
hücreden başlayarak yürütülmektedir. Hücre
de beyin yıkanır. Komünizm ideolojisi yıkanan 
beyne yerleştirilir. 

Komünizm ideoloji olarak ihtilâlcidir. Sınıf 
şuurunu millî şuurun üstüne çıkarır. Komünizm 
propagandasının hedefi bir başkasını komünist 
yapmaktır. Sınıf tahakkümünü amaçlayan ihti
lâl, komünizmin nihaî vasıtasıdır. Propaganda, 
övgü ve telkinin maksadı hangi yolla olursa ol
sun komünist idareyi sağlamaktır. 

«Evvelâ teori, sonra eylem» diyen Lenin'ci-
lerin karşısında; «Evvelâ eylem sonra teori» 
diyen Mao'cular yer almıştır. «Teori ve eylem 
yanyana» diyen Kastro'cular ise bir başka stra
teji ortaya koymaktadırlar. Lenin'cisinin, Mao' 
cusunun, Kastro'cusunun teori ile eylemj de ev-
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velâ veya sonra tatbik etseler dahi, varacakları 
yer, nişan aldıkları hedef komünist diktadır. 
Teori olsa olsa fikir suçu olur. «Fikir suçu ol
maz» diyerek teorinin yayılması, görmemezlik-
ten ini gelinecektir? (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar.) Teori, eylem, vs. derken 
komünizm Devleti ele geçirirse kim kimi ceza
landıracaktır? Belânın kökü, teori, propaganda, 
övgü ve telkin olduğuna göre, bunları başıboş 
«bırakmayı kimse düşünemez. 

Devleti ve rejimi kime karşı koruyacağımızı 
aydınlığa kavuşturnruş bulunuyoruz. Şimdi 3 
ncü sualimizi cevaplandıralım : Kim koruya
cak?.. 

Bu sualin cevabı gayet kolaydır. Bu görev 
herkesindir. Devlet meşru kuvvetleriyle meş
ru yollardan giderek kendisini mutlaka koru
ncakla yükümlüdür. 

1971 bunalımı ile Devletin güçlendirilmesi 
ihtiyacı herkes tarafından görülmüştür. Devle
tin, kendi meşru kuvvetleriyle ve meşru yol
lardan giderek, kendisini savunabilmesi için 
Anayasanın 53 maddesi değiştirilmiş (hemen 
hem,en çoğu Devlet güvenliği ile ilgilidir) ve 
yüze yakın kanun çıkarılmıştır. Böylece 1961 
Anayasası ile Türkiye'yi idarenin mümkün ol
madığı kabul olunmuş, icranın eli kolu bağlı 
olduğu teyi t ' olunmuştur. İcra yeni yetkilerle 
donatılmış ve mües'sir hale getirilmeye çalışıl
mıştır. Anayasa kuruluşları arasında yetki ve 
sorumluluk dengesi yeniden düzenlenmiştir. Bü
tün bu değişiklikler Meclislerde bulunan siyasî 
partilerimizin ortak çalışmasıyle yapılmıştır. Zi
ra, Adalet Partisi tek başına veya Cumhuriyet 
Halk Partisi katılmaksızın diğer partilerle bir 
araya gelerek Anayasayı değiştirmek nrüınkün 
değildi. Anayasa değiştirildiğine göre, Cumhuri
yet Halk Partisinin bu değişikliklerin hemen tü
müne yakın kısmına katılmış olmadığını söyle
mek mümkün değildir. 

Devlet bir tehlikeye maruz değil idiyse, 26 
ay süren Sıkıyönetime ve Anayasanın 53 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ne lüzum vardı? 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Buna rağmen, Anayasa değişikliklerinin öz
gürlüğü kıstığı, Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından, sonradan, seçim, öncesinde iddia edil
miştir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, bu deği
şikliklerin tümüne, yakınma Cumhuriyet Halk 

Partisi katılmıştır. Yapılan Anayasa değişiklik
leri ile özgürlükler kısıtlanmamış, aksine temi
nat altına alınmıştır. Komünizmi yayma özgür
lüğü ortadan kaldırılmıştır. Rejimin karakteri 
daha belirgin hale getirilmiştir. Rejim düşman
larının istismar edebileceği boşlukların kapatıl
ması ve böylece rejimin emniyet altına alınması 
öngörülmüştür. 

Cıımjhuriyet Halk Partisi şimdi geçirdiğimiz 
tecrübeleri hiç kaale almaksızın ve Anayasa de
ğişikliklerinin hedefini düşünmeksizin Devlet 
güvenliğini sağlamak için hiçbir müeyyideye ih
tiyaç bulunmadığı hissini verecek davranışla
rın içindedir. Müeyyidelerin az geldiği müşaha-
de edilmiş ve ona göre yeni müeyyideler tan
zim. edilmiş olmasına rağmen, şimdi hem, bun
ları lüzumsuz saymayı, hem de müeyyidelere ih
tiyaç olm,adan devlet güvenliğini sağlam,ayı sa
vunmalarını endişe ile karşılıyoruz. Meşru kuv
vetleri millete müracaatla her zaman istenilen 
seviyeye ulaştırmak mümkündür. Şayet, devle
tin meşru kuvvetleri devleti ve rejim,i korumak 
için görev yapamaz hale düşürülürse bu tak
dirde o rejimi çökertmek fevkalâde kolaylaşır. 
Sanırız ki, ülkemizde hiç kimse cumhuriyeti yı
kıp yerine bir kom(ünist rejim kurmak isteyen
leri himayeye lâyık görmeyecektir. Sanırız ki 
ülkemizde, bu gibileri suçsuz, masum, haklı, 
ama bunların peşine düşen devleti zalim ve hak
sız gören kimse yoktur. Devleitin kendisini ko-
rum.asiyle görevli mercileri fuzulî iş görmüş va
ziyetine düşmeyecek ve düşürülmeyecektir. 

Şayet, her ne sebeple olursa olsun devleti ve 
rejimi koruma göreviyle hareket edip, bu gö
revi hakkıyle ifa edenler lüzumsuz iş yapmış du
rumuna düşürülürlerse o zaman devleti kim ve 
nasıl koruyacaktır? Veya devlet kiminle koru
nacaktır ? 

Bu sebeple de, devlet yıkıcılarını affetmekde 
ülke için fayda bulunduğuna kani değiliz. Ana
yasamızın 110 ncu maddesi, «Millî güvenliğin 
sağlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.» diyor. 

Anayasanın 64 tnoü maddesine göre af çıkar
mak Meclislerin hakkıdır ama, Meclisler bu hak
larını istimal ederken millî güvenlik konusunda 
hükümetleri isorumsuz duruma düşür/mezler ve
ya böyle (bir durum söz konusu olmaz. Yani, Mec
listen af çıkarınca hükümetler sorumsuz olmaz. 
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Gayet tabiî ki, Meclisler hükümetlerin karar 
ve düşüncesiyle ıbağlı değillerdir. Ama, kendi 
(kararlarını verirlerken, (bu kararın neticesinden 
vicdan huzuruyle emin ölmalk isterler. Türkiye 
gibi' bir büyük bunalımın içinden çıkmaya çalı
şan bir ülkede Hükümettin «Mutat af» sorununu 
çak aşan bir devlet meselesi olan Ibdr konuyu 
programında taahbüdettiği (halde, Meclislere ta
sarı olarak getirmeyişini anlamakta zorluk çeki
şimizin önemli bir sebebi var. 

Millî igüvenlik bir deviletin en önemli mese
lesidir. Bir hükümetin bundan daha önce ve 
bundan daha önemli bir görevi olamaz. 

Acaba Hükümet Türkiye'yi 26 ay sıkıyöne
timle İdare edilmeye mecbur eden bu olayları ül
kenin millî güvenliğinin sağlanımasıyle ilgili say
mamakta mıdır? Hükümetler, millî güvenlikle 
dlgiılü kararlarını alırken bir Anayasa müessesle-
sinden daima yararlanınaMa ve onun tavsiyesine 
müracaat etmektedirler. Anayasanın 111 nci 
maddesiyle kurulmuş bulunan Millî Güvenlik 
Kurulu bu kadar önemli bir hadisede danışılma
yacak ise, bundan önemli hangi hadise olabilir 
ki, onda danışılsın. Hükümete niçin af teklifle-
rimi Millî Güıvenliık Kurulumdan geçinmediniz 
demiyoruz. Bilmek, öğrenmek durumunda oldu
ğumuz husus, Anayasanın 111 noi maddesine 
göre «.Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile 
ilgili karıarların alınmasında ve koordinasyonun 
sağlanmasında gerekli temel görüşleri Balkanlar 
Kuruluna tavsiye eder» dediğine göre, anarşist 
ve komünistlerin affını Hükümetin bir millî 
güvenlik ımeselesi sayması halinde, Millî Güven
lik Kurulunun Anayasanın bu maddesine göre 
neyi tavsiye ettiğidir. Şayet Hükümet anarşist 
ve komünistlerin affını bir millî ıgüvenliık mese
lesi telâkki etmediğini ifade ediyorsa, o zaman 
dahi millî güvenliği ilgilendiren meselenin ne 
'olabileceğini bilmek isteniz. (A. P. sılalarından 
alkışlar.)1 

Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyesinin so
rulması bu kurulu Meclisin üstüne çıkarma ma
nasına 'alınamaz. Sıkıyönetim ilân edileceği za
man veya sıkıyönetimin uzatılacağı zaman 11 
defa Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyesi üzeri
ne Bakanlar Kurulunun tavsiyesi olarak Meclis
lere geliniyor; bu, Millî Güvenlik Kurulunu Mec
lislerin üstüne çıkarmıyor da.. (A. P. sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri) Sıkıyönetimim 
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11 defa uzatılması meoburiyetinde bırakanları 
affederken, acaba bu niçin bir millî (güvenlik me
selesi telâkki edilmiyor?. !(A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Millî Güvenlik Kurulumu kuran ve tavsiye 
vermek 'göreviyle .görevlendiren bizâtihî Anaya
sadır. Anayasada bu hüküm varken, kurul Mec
lisin üstünde sayılmıyor da, tavsiyesine müra
caat edildiği zaman veya neden tavsiyesine mü
racaat edilmediği sorulduğu zaman kurul Mil
let Meclisinin üstüne çıkmış oluyor? 

Saym 'Başbakan, 17 Ocak 1974 günü intişar 
eden bir beyanatında aftan bazı etkin çevrelerin 
kaygı duyduğunu, o kaygıyı artımmanın rejim 
açısından sıkıntılar yaratacağını ifade ederek, 
«Gönlümüzce bir af çıkarmıyorsak, bunun ne
denleri vardır» demiştir. 

Kaygıları nelerdir, kaygı duyan etkin çev
reler nerelerdir, «Etkin çevre» tabiri Sayın 
Başbakana ait olduğuna göre ne kadar etkindir
ler ve bu kaygılar giderilmiş midir? Bu husus
ların bilinmesinde de fayda vardır.. (A. P. sı
ra! arımdan alkışlar). 

Bizim nizam kavgasını cereyan ettiği dün
yada, feomümist rejiım kurmak emelimde olanlarla 
Devletin uzunca süre uğraştığı Türkiye'de ko
münistleri ve anarşistleri affetmenin doğuracağı 
vahim neticeleri ortaya koymayı bir görev sayı
yoruz. 

Bu affa evet diyenler tarihî vebal altında ka
lacaklardır. Komünistlerin ve anarşistlerin affı 
ülkenin âcil çözüm bekleyen bir sorunu değildir. 
Ama, affın tahakkuku halimde ülkenin yeniden 
birçok önemli soranlarla karşı karşıya kalacağın
dan kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Adalet • Partisi Millet Meclisinde, Cumhuriyet 
Senatosunda komünist ve 'anarşistlerin affının 
gerçekleşmemesi için bütün imkânlarını kulla
nacaktır. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde Cumhu
riyet düşmanlarını değil, kaza ve kader kurban
larını affetmeyi düşünebiliriz., i (A. P. sırala
rından alkışlar ve «Bravo» sesleri). Kaza ve 
kader kurbanlarınım bir an önce affına bütün 
gücüm'iizle yardımcı oluruz. Onun içindir ki, 
komünist ve anarşistlerin affı ile kaza ve kader 
kurbanlarının affını ayrı mütalaa etmeyenler af
fın gecikmesinin sorumlusu olacaklardır. Af geci
kiyor gibi bir psikolojik vasıtaya müracaat ede-
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rdk, komünist ve anarşistleri de affettirmeye 
ıbaşvurimak aslında afta esas 'maksadın ne oldu
ğunu, kilmin neye hizmet ettiğini gösterecektir. 
Şayet, ımaksait kaza ve kader kurbanlarının laffı 
ise, onun komünistlerim affına bağlanmasının se
bebi nedir? Komünist ve anarşistlerin affı taraf
tarı olanların ayrı Ibir teklif veya tasarı ile gel
meleri ve davalarını savunmaları mümkündür. 
«Ama, ya hepsi, ya hiçbirisi» denirse, burada 
ikaza ve kader kurbanlarının affının koımünist ve 
anarşistleri affettirmenin paravanası haline ge
tirildiğini sezmemek mümkün değildik. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri 1966 yı
lında Gıenel Af Kanunu çıkarılırken, Türk Ceza 
Kanunu komünizm suçları diye tavsif olunan 
141 ve 142 nci maddelerinin Anayasa düzeni
nin ve temel ilkelerin korunması bakımından 
affın dışında bırakılması zaruretini ifade etmiş
lerdi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri ayrıca, 
Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyetine, Si
lâhlı Kuvvetlere hakaret, adliyenin manevî şah
siyetine hakaret fiilleri, 'Devlet kuvvetleri aley
hine işlenmiş cürümler olmaları itibariyle, Cum
huriyetin temel kurumlarının cıilddî şekilde koru-
nabilmiş olması bakımından bu •cürümlerin de 
affın şümulü dışında kalması [gerektiğini ifade 
etmişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisinin o gün 
tehlike isaydığı ve af dışı bırakılması gerekti
ğini savunduğu suçları bugün, aradan sekiz yıl 
geçtikten sonra tehlike saymayıp, çok vahim 
olaylar cereyan etmiş ıdlmasına rağmen ,af taraf
tarı olmalarını izahta güçlük çekiyoruz. 

Bir süre önce Türk Ceza Kanununun «Komü
nistlik suçları» diye adlandırılan 141 ve 142 nci 
maddelerimin Anayasaya aykırılığı /iddia olun
muştur. Anayasa 'Mahkemesi 26 Eylül 1965 ta
rihli karariyle 141 ve 142 nci maddeleri Anaya
saya uygun bulmuştur. Böylece, 1961 Anaisaya-
ısasmın komünizmi yasakladığını ortaya koy
muştur. Anayasa Maihikemesii Türk Ceza Kanu
nunun 141 nci maddesinin 1 numaralı (bendin
de, «(Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
rinde tahakküm teste etmeye» kalkanları ve 
142 nci imaddesinin '(d) bendinde, «Devletlin si
yasî ve hukukî nizamlarını ıtopyeikûn yok etime 
konusunda her ne suretle olursa olsun propa
ganda yapanları» icezalandıran hükümlerini 15 
hâkimin dıttifakıyle Anayasaya uygun bulmuş
tur. 
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Anayasanın Cumhuriyeti nasıl anladığı, 
Anayasanın neye açık neye kapalı olduğu mü
nakaşa edildi. Anayasa. Mahkemesinin 141 ve 
142 nci maddeyi anlayış tarzıyle yani, (bu mad
delerim Anayasaya uygunluğunun kabulü ile 
Türkiye İşçi Partisini ve Millî Nizaım Partisini 
Ikapatan kararları tetkik edilirse birçok huşur 
sun aydınlığa kavuşacağı .görülür. Türlk Anaya
sası herkesin ıh er istediğini yapmasına müsaa
de etmeımektediir; müsaade etseydi Türkiye İşçi 
Partisinin kapan/masına, Millî Nizaım Partisi
nin kapanmasına ıgidiimezdi; Türkiye İşçi Par
tisi kurucularının cezalandırılmasına gidilmez
di. 

Barış ve kardeşliğin ıtesisi içlin aftan bahse
diliyor. Kim ikliminle barışacalktır? Devleıt düş
manları ile barışma ihtiyacı nereden doğuyor1? 
Devlet düşımanlarının nedamet geltirdiği, kar
deşlik istediği söz fkonusu mu diye sorduğumuz 
zaman, Ikoımünist ve anaşiısltlerin davalarını ve 
mücadelelerini simidi daha azlimle lyürütecefc-
leriinıi, yollarından dönmeyeceklerini, kendileri
ni aynı miilleitin çocukları dahi saymadıklarını 
•öğreniyoruz. «Gröçjmişe sünger çekelimi» denili
yor. Çeşitli zamanlarda geniş kapsamlı aflar 
çılkartılmıştır. Ancak komünistler kendi ideolo
jilerine, niyetlerine hiçbir ızanuan sünger çek-
ımemişlerdir. 

Af teklifimde dikkate alınmalını istediğimiz 
diğer bir konu da Başbakanlık, Bakanlık yap
mış kimselerin mutlaka af kapsamı dışında tu-
ıtülmalarıdır. (A. P. sıralarından «Bravo;»- ses
leri, sürekli alkışlar). Türküye Cumhuriyeti' Hü
kümetlerinde gerek Başbakan, geireikse Bakan 
.olarak hizmet gören kimseleri affa sığınmış 
gibi görmek ve göstermek fevkalâde sakmealı-
ıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» Besleri). Şâyeit 
ıböyle bir istisna sağlanmazsa, Cumhuriyet Hü
kümetleri (müessese olarak ağır yara almış olur. 

Adalet Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlerinde gerek Başbakan, gerek Bakan 
'olarak hizmet görmüş kimselerin af kapsamına 
alınmasına kesinlikle karşıyız ve bütün imlkâıı-
larıımızla buma karşı çılkmaya dıevaım edeceğiz.. 
(A. P. sıralarından «Bravo sesleri, alkışlar). 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi üyelerinin af 
kapsamı dışında tutulmaları gerekir. Af hakkı 
ve yetkisi Meclislerindir, Meclisler bu hakkı ve 
yetkiyi kendi üyeleri için kullanmamalıdırlar. 
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(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Böyle bir durum Türkiye Büyük Millet Meclisi 
müessesesine yarar getirmez. Türkiye Büyük 
Millet Meclisini müessese olarak korumak hepi
mizin görevidir. Görülüyor ki, tartışma konusu 
olan genel af bir devlet ımeselesi olarak önıü-
mıüsde bulunuyor. Devlet meselesi, Devlet gü
venliği, Parlâmento ve Hükümet itibarı olarak 
söz konusu oluyor. 

Üzerinde durmak istediğimiz diğer bir hu
sus da, disiplin cezalarının atfıdır. Disiplin 
cezalarının affının hangi ihtiyaca 'cevap verdi
ğini anlamak mümkün değildir; aıma bu affın 
Devlet idaresine ne kadar zararlı olacağını söy
lemek kolaydır. Disiplin cezaları, idaremin iş
lemesinde memurların ceza almamış olmaya iti
na ^göstermesinde önemli bir vasıtadır. Şayet 
zaman zaman çıkarılan aflarla disiplin cezaları 
'memurların sicilinden silinirse, bu takdirde ce
za almamak için itina gösterme, önemlini kaybe
der. Nıasıl olsa bingün af ıçükıp ceza silinecek-
ti'r, böylece de başardı memurun önceliği ve 
üstünlüğü elinden alınır; ib aş anlı olmanın ma
nası kalmaz; cezasız çalışma manasız hale gelir. 
Ceza almadan çalışan ')!ile ceza almadan çalışa
mayan eşit hale geiir ki, bu haksızlıktır. Hak
sızlık sadece şahıslara değil, kamuya da yapıl
mış olur. Böyle bir durum zaten zor işleyen 
Deiet 'çarkını daha işlemez hale getirir. 

Komisyon metninde kaale alınmayan hür di
ğer husus ise, affa imazhar olanın bunu reddet
me hakkıdır, Affa mazhar olan şayet reddetme 
hakkına sahip değilse, tbıı hakkını kullanama
yacağından, affa sığınmış gibi bir duruma dü-
şürülür. Bu .duruma düşmek veya düşürülmek 
istemeyenlerin affı reddetmek ide hakkı elmalı
dır. Hemen bütün af kanunlarında bu husus 
olagelmiştir. 

Üzerinde duracağımız /bir diğer konu da, 
hasta suçlular ile menfaat için suç işleyenlerdir. 
Bu gibilerin affa mazhar olması ancak infisahı 
şartla olmalıdır. Tekrar bu suçu iş'lerlerse, af
fedilen cezasını da çekmezse, o takdirde âdeta 
suç işleyeceğini zaten bildiğimiz kişileri, yeni
den suç işlemeye salmış oluruz. Affedilmiş ce
zasını da çekmesi şartı konursa belki caydırıcı 
olur. Hem o şahsa, hem de onun zarar vermesi 
muhtemel olan topluma ve şahıslara faydalı, 
yararlı olur. 

I Affın tarihi üzerinde duramak istiyoruz. 
Unutmamak gerektir ki, afta suçlu yanında 
mağdur da vardır. Af, suç işlemeyi teşvik eder 
mahiyette olursa, 'mağdurların hakkı zayi ol-

I .muş olur. Zira affın tarihi ibu tartışmaların ya
pıldığı tarihten daha ileri bir tarih olarak alı
nırsa, birtaıkıım kimselere suç işlemıek için âdeta 
«Nasıl olsa af çıkacaktır» diye bir işaret veril
miş olur. 

Bu itibarla 'biz af tarihinin :(Beyanmameimiz-
de ifade ettiğimiz gibi) 11 Eylül 1973 olarak 
tespitinde zaruret görüyoruz. Bununla beraber, 
50 ııei yıl vesile olduğuna ıgöre, af tarihinin 
29 Ekim 1973 tarihini hiçbir surette geçmemesi 

I lâzımıdır deriz. 

Genel affın hedefi huzurdur. Komünizm, 
anarşizm, Devlet yıkıcılığı suçlarının affı, mem
leketi idare edilemez hale ıgetinmekten başka 
bir şeye yaramaiZ, yenli huzursuzluklar doğar. 
Bizim karşı olduğumuz husus, anarşist ve komü
nistlerin affıdır. Kaza ve kader kurbanlarının 
biran evvel aftan faydalanmaları için komünist 
ve anarşistlerin aflarayle Devlet jgüvenliğini te
melinden sarsmış olanların affı birbirinden ay
rılmalıdır. Devlete silâh çekmiş olanların, 

I Cumhuriyeti yıkıp konümizmi ıgetiirmeyi kendi
lerine gaye edinmiş bulunanların büyük bir 
kısmının henüz mahkemeleri bitmemiş, henüz 
ceza çekilmemiş olmasına rağmen salıverilme» 
lerli, Devlete karşı çıkmayı teşvikten başka bir 
anlam taşımaz. 

Devlet güvenliğini 've Cumhuriyet Tejimıini 
korumayı güçleştiren, Devletli itibarsız yapan, 
Devletin işlemesini zorlaştıran, suç işlenmesini 
teşvik eden hususlar bu kanunun idinde mev
cuttur. 

Biz bu haliyle anarşistleri, komünistleri af
feden, Devlet yıkıcılığını affeden, lıenüz ceza
larını bile almamış, henüz mahkemelerde suçlu 
olduğu dahi tespit edilmiş kimseleri salıveren 
•bir affı, Anayasanın 77 nci maddesine göre 
milletvekilliği yemini ile de bağdaşır bulmuyo-
TUZ. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Çünkü bunların, vatanın ve milletin bütün
lüğünü bölmek ve Devleti paramparça etmek 
gayelerim aramaya lüzum yok, bu gayeler mev
cut. Bnlara yardımcı olmayacağımıza dair ye-

I imin etmişiz. Diyoruz ki : 
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'«Devlerin bağımsızlığını, vatanın ve millettin 
bütünlüğünü (koruyacağımla; milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğine', deımidkraltiiik ve1 lâik Cum
huriyet ilkelerine 'bağlı kalacağıma ve balkın 
ımutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine 
söz veririm.» 

Bu, ıbu kürsüden ıh er ımıMleıtvelkilmin yapmış 
bulunduğu yemıkıdir. 

Kanaatimce bu ıhıi'susları içine alan, yani ko
münist ve anarşistlerin affını, Devlet yıkıcıla
rının, memleket parçalayıcılarının Devletli ve 
(milleti bölmelk isteyenlerin affını içine alan biir 
affın gerçekleştirilmesini milletvekilliği yemi
nine uygun bulmadığımızı, :buna bütün gücü
müzle 'karşı çıkacağımızı huzurunuzda ifade 
eder, hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekikür ederiim Sayın Demir-
el. 

.'Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi, Gru
bu adına Saym Nebll Oktay'ındır. 

Buyurunuz Sayın Oktay. 

O. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletve-
killeri; 

Af Kanunu teklifi üzerinde Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Cumhuriyetçi Güven 
Partisi olarak af konusuna, Anayasamızın temel 
ilkeleri, millî menfaat ve insanî duygular açısın
dan bakacağım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu olarak, 
biz, affı hiç bir ,zaman bir siyasî yatırım konusu 
(gibi görmedik. Bu 'konuda Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin hiç kimseye ödenecek bir senedi, hiç 
bir toplulukla yapılmış Ibir pazarlığı yoktur. Vic
danî inancımızın ve millî menfaat anlayışımızın 
ışığı altında görüşlerimizi serbestçe ortaya koy
mak imkânına sahip bulunuyoruz. 

Çıkarılması söz konusu olan affa, kamuoyu 
haklı olarak^ «Cunıhuriyeitin 50 nci yıldönümü 
affı» adını vermiştir. Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü münasebetiyle çıkarılacak af, Cumhuriye
tin temel niteliklerine uygun olmalıdır. 

Geçen 29 Ekim'de kuruluşunun 50 nci yılını 
kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, her şeyden 
önce «millet hâkimiyeti» ve «hukukun üstünlü
ğü)» ilkelerinle dayanır. 

Millî mücadele, vatanımızı sömürge ve mille
timizi köle yaipmağa çalışan dış düşmanlara kar
şı kazanılmış olan bir bağımsızlık ve hürriyet 
mücadelesidir. Daha Cumhuriyetin resmen ilâ
nından önce 1920'de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Ankara'da toplanması ile, millet hâkimi
yetine dayanan bir idarenin temelleri atılmıştır. 
Sırayla, Cumhuriyetin ilânı, tek dereceli seçim, 
çok partili demokratik idareye geçiş, Türkiye' 
de hür demokratik Cumhuriyeti, yalnız «şekil» 
olarak değil, aynı zamanda «öz» olarak da adım 
adım kökleştirmiştir. 

Bugün yürürlükte olan Anayasamız, Türki
ye Cumhuriyttini, «millî, demokratik, sosyal ve 
layik bir hukuk devleti» olarak nitelendirmekte
dir. Türkiye Cumhuriyetini nitelikleriyle ayak
ta tutmak ve durmadan gelişip ilerlemesi yolunr 
da çalışmak, hepimizin ortak 'görevimizdir. 

Bu görevi yerine getirirken, hamgi partiye 
mensup olursa olsun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin her üyesi, Anayasa hükümleriyle bağ
lıdır. Hepimiz için rehber, bu kürsüde ettiğimiz 
yemindir. 

Bu temel anlayış içinde, Cumhuriyetin 50 nci 
yıl dönümü münasebetiyle^ hukuk devleti ve hu
kuk hâkimiyeti fikrini zedelemeyen bir af ka
nununun çıkarılmasına, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi taraftar olmuştur. Bugün de taraftardır. 

Ancak bu af, gerçekten Cumhuriyetin 50 nca 
yıl dönümü affı olmalıdır ve hukuk devleti fikri
ne Cumhuriyetin temelinde yatan fikirlere ters 
düşmemelidir. 

Getirilen teklif bu ölçülere vurulunca, çeşitli 
yönlerden büyük sakıncalarla doludur. 

İlk göze çarpan ve akla sığmaz derecede ha
talı ıolan noktalardan biri; affın 7 Şubat 1974 
tarihine kadar işlenmiş suçlara teşmil edilmiş 

olmasıdır. 
Af kapsamını tayin eden tarihin 7 Şubat 1974 

olarak tespiti; 
a) Affın 50 nci yıl münasebetiyle yapılması 

fikrine aykırıdır. 
b) İktidarın başlıca kanadı olan Cumhuri

yet Halk Partisinin daha önce'ki resmî bildiri
lerine aykırıdır. 

c) Nihayet, suç işlemeyi teşvik edicidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, seçimlerden 

aylarca önce af konusunda bir karar almış ve af
fın ancak o grup kararı tarihine kadar işlenmiş 
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suçları kapsamına alabileceğini, bu grup kararı 
ilân edildikten sonra işlenecek olan suçların af
tan yararlanmasının suç işlemeyi teşvik edeceği
ni kamuoyuna duyurmuştur. Af konusunda par
tilerin görüşleri belli olup kamuoyuna resmen 
açıklandıktan sonra, «Nasıl olsa af çıkacak» dü
şüncesiyle suç işlemeğe kalkışacakların affa lâ
yık olmadığı, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir. 

»Partilerin seçim beyannamelerinin Seçim Ka
nunu hükümlerine göre resmen açıklandığı tari
hî sınır olarak kaibul etmenin belki anlamı olabi
lirdi. Biraz daha zorlama ile, seçimlerin yapıldı
ğı 14 Ekim 1973 günü sınır olarak benimsenebi-
.lirdi. Nihayet 29 Ekim 1973 günü, yani Cumhu
riyetin 50 nci yıl dönümünü kutladığımız ıgün, 
affa dahil edilecek suçlar için nihaî sınır olarak 
görülebilirdi. Fakat bunların hiçbirini benimse-
meyip, Sayın Ecevit'in Başbakan ve Sayın Erba-
kan'ın Başbakan Yardımcısı oluş tarihlerini ve 
Hükümetin güvenoyu aldığı tarihleri affın sınırı 
olarak tespit etmek, gerçekten pek yersiz ve an
lamsız bir tercihtir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin yayınladığı 
bir grup bildirisinde de açıkladığımız gibi, çı
karılacak olan af, koalisyonun «Cülus.ikramiye
si» değildir; Cumhuriyetin 50 nci yıl affıdır. 
.C. O. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Koalisyonun afla ilgili görüşleri açıklandık
tan sonra işlenen suçların bile aftan yararlan
maları, suçlulara prim vermekten ve suçu teşvik
ten başka anlam taşımaz.. Bu kadar keyfî, bu 
kadar isabetsiz bir sınır düşünülemezdi. 

Değerli arkadaşlarım; bundan 'bir müddet 
evvel bir iktidar yetkilisi, belki de şaka olarak, 
kurulacak Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Se
lâmet Partisi Hükümetiyle 'Türkiye'de 3 ncü 
Cumhuriyet döneminin başlayacağını söylemişti. 
Böyle bir iddiayı kimsenin ciddiye alabileceğini 
sanmıyoruz. Bizim bildiğimiz, bir tek Cumhuri
yet vardın bu Cumhuriyet Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyetidir. (C. H. P.) sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

yet döneminin kapandığını ve yeni bir dönemin 
başladığını sananlar varsa bunlar aldanmakta
dırlar. Tekrar edelim, af; Atatürk'ün kurduğu 
Cumjhurijyetin yerine yeni bir dönem başladığı
nı sananların iktidara 'gelişleri münasebetiyle 
değil, 29 Ekim 1923'te ilân edilmiş olan Cum
huriyetin 50 nci Yıldönümü münasebetiyle çıka-
rılm aktadır. 

Sayın milletvelkilleri, af konusunda üzerinde 
durulması gereikli bir başka önemli nokta şu
dur:. 

Af ıgibi Türkiye'nin huzuru, asayişi, gelece
ği balkımından yaygın tesirleri olacak bir konu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine «Hükümet ta
sarısı» şeklinde gelmeli idi. 

Hükümet Programında yer alan önemli bir 
konuda, Bıaıkanlar Kurulu, 'bir 'bütün halinde, 
resmî ve ortak (bir görüşle milletin ve Meclisin 
huzuruna çıkabilmeliydi. 

İBilindiği ıgibi Bakanlar Kurulunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bir -tasarı ısevkeitmesi 
demek, tasarı metninin bütün balkanluklarca ve 
bu bakanlıkların ilgili dairelerince incelenmesi 
demektir. Bütün bakanlıklarda görev yapan 
yetkili uzmanların, metin üzerinde, bakanlıkla
rını ilgilendiren hususlar açışından gerekli araş
tırmaları yaparak görüşlerini .siyasî sorumlu-
luık taşıyanlara duyurabilmeleri demektir, 

Bu normal yola gidilmiş olsaydı, meselâ or
man suçları açısından Orman Bakanlığının yet
kili servislerinin görüşleri alınmış olurdu. Ver
gi suçlan bakımından Maliye Bakanlığının il
gili servisleri, hazırlanan metnin fayda ve sa
kıncaları üzerinde görüşlerini duyurmak imkâ
nını bulurlardı. Adalet Bakanlığının yetkili ge
nel müdürlükleri ve uzman hâkimleri, hulkük 
devleti fikrine, adalet duygusuna aykırı husus
ların metinde yer almatması için kendilerine 
düşen görevleri yerine getirmeye fırsat bulur
lardı. Askerî suçlar ve Devlet güvenliği açı
sından Millî Savunma Bakanlığının ve Devlet 
güvenliğimden sorumlu makamların düşünceleri 
alınmış olurdu. Kaçakçılık suçları bakımından 
Gümrük ve Tekel, Ticaret, Maliye bakanlıkla
rının yetkilileri gerekli incelemeleri yapmaya 
fırsat bulurlardı. 

Bu yola başvurulmadığı için ve af teklifi 
dalba çoik, belli tazyik gruplarının yaptıJkları 
etkilere, ya da iktidar- partilerinin karşılıklı 

Af, bir Hükümet. kuruluşunu kutlamak için 
değil, Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünde bü
yük milletimizin bağışlama duygularını ifade 
etmjek için çıkarılacaktır. Bir siyasî partinin ik
tidara gelişi ile Atatürk'ün kurduğu Cumhuri-

—• 3 6 5 
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tâvizlerine göre şekillendiği için, neticede (hu
kuk mantığına, adalete, millî menfaatlere ve 
Devlet hayatının icaplarına aykırı düşen bir 
metin ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, cezadan beklenen çe
şitli faydalar vardır: 

Ceza, suçun cemiyette uyandırdığı haklı tep
kiye, meşru şekilde tercüman olur. 

Cezanın, suçluyu ıslah edici, onun yeniden 
suç işlemesini önleyici bir rolü vardır. 

Ceza, ilk fırsatta aynı suçu işleyecek olan 
«itiyadî» suçluların şerrinden toplumu korur. 

Nihayet cezanın önemli bir rolü, suç işle
memiş olan insanlar üzerinde bıraktığı «ibret» 
tesiridir. Suçlunun ceza görmesi, yarattığı İb
ret tesiriyle başika insanlamı suç işlemesini 
önlemeye yardım eder. 

(Bir toplumda suçun ve suçluluğun önlenme
si bakımmdan, cezaların ağırlığına, göre, «suç
lunun mutlaika ceza görmesi» nin önem taşıdı
ğı /bilinen bir gerçektir. 

Bu açıdan bakılınca, af konusunda şu te
mel düşünceyi belirtemek yerinde olur: Af, ce
zadan beklenen faydaları ortadan kaldııraeak 
şekiılde yapılmamalıdır. 

Af, suç işlemeyi kolaylaştırmam&lı, suçlu
yu şımartmâmalıdlr. Af, gerek -eskiden suç iş
lemiş olanları, gerek suç işlememiş kimseleri, 
yeni suçlara teşvik etmemelidir. 

Af, ıbir toplumda «testiyi kıranla suyu ge
tiren hindir» inancının yerleşmesine yol açma
malıdır. Cezanın «ibret» tesirleri yok olmama
lıdır. «Bu ülkede suç işleyen ceza görmez; ya
panın yanına ikâr /kalır» görüşü kitlelere yerleş-
tirilmemelidir. 

Af huzuru ve asayişi sarsmamalı, iç huzu
ra ve hansa yardımcı olmalıdır. 

Af, adalet duygusunu rencide etmemeli, eşit
lik duygusunu kökünden sarsmamalıdır. 

Af, yalnız suçluların değil, talihsiz suçlular 
ve onların aileleriyle birlikte, toplumun da 
menfaatlerini hesaba katmalıdır. Topluma bir
likte suçtan zarar gören mağdurlar da düşü
nülmelidir. 

Affın şümulü, ölçüsü, bu düşüncelerle, âdil 
ve makûl şekilde tespit edilmelidir. 

Ne yazık ki, bugün görüşmekte olduğumuz 
teklif hu özellikleri taşımıyor. Baştan sona ada
letsizlikle dolu, suçu ve suç işlemeyi teşvik edi

ci, cemiyetin menfaatini ve mağdurları hesaba 
katmayan, milletin ve Devletin yüce menfaat
leri yanında kul hakkını da çiğneyen bir teklif 
karşısındayız. 

Değerli arkadaşlarım, «Af, suçu işlemeyi 
teşvik edici hir etki yapmamalıdır» diyoruz. 
Bunu sağlamanın yollarından hiri, affedildik
ten sonra 5 yıl içerisinde veya muayyen müddet 
içerisinde aynı nitelikte yeni bir suç işleyen 
jkimsenin, yeni suçundan dolayı göreceği cezaya 
ek olarak, eski cezasını çekmesidir. 

Biz, millî hâkimiyete dayanan hür Cumhu
riyetimizi yıkarak, bir zülüm ve dikta idaresi 
kurmak amacıyle, Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddelerini çiğneyenlerin, Devleti 
soyanların, ırz düşmanlarının, hapishaneden çı
kar çıkmaz aynı suçu yeniden işleyecek olan
ların topyekûn affını 'Türkiye için gerçekten 
son derecede 'zararlı ve tehlikeli ıgörüyoruz. 

Sadece aiffm dışında kalmasını istediğimiz 
bu gibi suçlular için değil, aslında, aftan yarar
lanacak 'bütün suçlular için, gelecekte daha dik
katli ve cemiyet kurallarına daha uygun hare
ket etmeyi sağlayacak müeyyidelerden biri, 
«teJkrar aynı suçu işleyecek olanların, vaktiyle 
affedilen cezalarını da çekmeleri» esasının ka
nuna eklenmesidir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu şuna 
inanmaktadır ki, kanunda böyle bir hüküm bu
lunmaması, suçlan alabildiğine teşvik edecek
tir. Tarafsız bilim adamları böyle bir hükmün 
lüzumunu belirtmişlerdir. Meslekî kuruluşlan 
temsil eden değerli hukukçular, 5 yıl içinde ye
niden aynı nitelikte bir suç işleyenlerin eski 
cezalannı da çekeceklerini belirten bir hük
mün zarurî olduğunu bildirilerle kamuoyuna 
açıklamışlardır. Milletimizin büyük çoğunluğu, 
huzur ve güven içinde yaşamak isteyen milyon
larca insan, yeni bir suç ve asayişsizlik dalga
sının ülkemizi ısarmasını istemeyen bütün sağ
duyu sahipleri bu 'görüştedirler. 

Ne yazık ki, önümüzdeki kanun teklifi, pek 
sınırlı bazı çevreleri memnun edecek ve onla-
n n memleket ve 'rejim aleyhindeki çalışmala
rında daha serbest hareket etmelerini sağlaya
cak tarzda hazırlanmıştır. Tekrar suç işlemeyi 
önlemek amacıyle kanuna bir hüküm eklenme
sini, Hüikümet partilerine mensup üyelerin ka
bul etmemiş olmasını, ileride mahzurları görü
lecek büyük bir noksanlık kabul ediyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bundan önce çıkarıl
mış mütaaddit af kanunlarında ahlâkî redaet 
itibarı ile ağırlık taşıyan; inanç ve yaşayışımıza 
ters düştüğü için cemiyetimizin tepki ile karşı
ladığı bazı suçlar özellikle kapsam dışı tutul
muşlardır : Irza geçmek, hırsızlık, zimmet, ihti
las, rüşvet gibi. 

Bu af kanunu teklifinde bundan evvelki tat
bikatın tamamen tersi bir yol tutulmuş; affın 
gerekçesi olan sosyal ve siyasal barışa katkısı 
değil, hiç şüphesiz büyük zararı dokunacak olan 
bu suçlar da affın kapsamına dâhil edilmişler
dir. 

Bu gibi suçların tüm cezaları değil, sadece 
beş yılı affedilecektir, gibi bir gerekçeyi kabul 
etmek mümkün değildir. Zira bahis konusu suç
ların cezaları, pek az istisnaları ile, beş yıl veya 
beş yılın altındadır. Beş yılın üstünde cezaya 
tabi olanlar ise, meşruten tahliye hükümleri dik
kate alındıkta, tüm olarak affın kapsamına dâ
hil olacakl ar dır v 

Devlet malını çalanın, kendini korumaktan 
âciz küçüğe tasallut edenin, görevini kötüye 
kullanarak halkın cebine el uzatanın, milyon
larca liralık döviz kaçakçılığı yapanın affedil
mesinde; sosyal ve siyasal barışı sağlamak ba
kımından ne gibi fayda vardır? Bunu anlamak 
ve izah etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu af kanunu ile 
T. C. K. madde 202, «Kendisine tevdi olunan 
veya vazife dolayısiyle muhafaza, murakabe ve
ya mesuliyeti altında bulunan para veya para 
hükmündeki evrak ve senetleri zimmetine geçi
ren bu zimmetin miktarı ne olursa olsun, ister 
yüz lira olsun, ister bir milyon lira olsun, ister 
beş milyon lira olsun affedileceklerdir. 

Bu af kanunu ile, «Türkiye Devleti hesabına 
olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya 
memur olduğu her nevi eşyanın alini ve satı
mında ve pahasında ve miktarında ve yapma
sında fesat karıştırarak her ne suretle olursa ol
sun irtikâpta bulunanlar» irtikâp mevzuu meb
lağ ne miktarda olursa olsun affedileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu duruma göre hem 
Devlet adına hareket edeceksin, Devlet adına bir 
alım muamelesine girişeceksin, sana verilen gö
revi kötüye kullanarak, satanla ortak olup bü
yük menfaatler . sağlayacaksın ve ondan sonra 
hiçbir şey yapmamış gibi affa uğrayacaksın. 

j Bunun sosyal ve siyasal huzurla her halde bir 
ilişiği yoktur. 

Devletine, milletine karşı görevinin gereğini 
yerine getiren memurla, bu görevi alabildiğine 
kötüye kullanmış memuru aynı noktaya getir
menin hiçbir sosyal, siyasal faydası düşünüle
mez. Testiyi kıranla, su getireni bir tutamayız 
değerli arkadaşlarım. 

I Değerli arkadaşlarım, bu af kanunu ile, 15 
I yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırzına geçen kişi 

affedilmiş olacaktır. 
Bu af kanunu ile, 15 yaşını bitiren bir kim

senin cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak su
retiyle ırzına geçen kişi, mağdure ister akıl 
hastası olsun, ister beden hastası olsun, her 
hangi bir hileli vasıta kullanılmış olursa olsun 
affedilmiş olacaktır. 

Bu af kanunu ile, milyonlarca liralık döviz 
kaçakçılığı yapan insanlar affedilecektir. 

Bu af kanunu ile,- milyonlarca liralık vergi 
I borcunu ödemeyenlerin cezası affedilecektir. 

Devlet kasasında olması lâzımgelen parayı ça
lıştıran adamın cezası affedilecektir. 

Değerli arfkadaşlarıım, affın gerekçelsi sosyal 
ve siyasal huzur isle, bu kavramları sağlayacak
sa, her şeyden evvel adalet duygularını taıtmihı 
etmelidir. Haksız kadar, haklıyı da dikkate al
malıdır. Zalimi tüm koruyup, mazlumun hakla
rını naisıl çiğneyebilirsiniz f Mağduru hiç düşiin-
meyip, zulmedeni affetmekte hangi yarar var
dır? Haiksızı affedelim, buna karşılık haklıyı 
hiç düşünımleyeliım. Devleti soyanı, yetim hakla
rını yiyeni affedelim; ama bunun yanında na
muslu vatandaşı hiç düşünmeyelim, vergMni 
(kaçırmadan ödıeyeoı vatandaş, memur, işçi, es
naf ile, bunun tamamen temini yapanı aynı çiz
giye getirelim, böyle bar tutum huzur getirmez, 
sosyal ve siyasal (barış getirmez. Kanuna saygılı 
vatandaşta, yanaltsa, yaratsa tepki yaratır ve 
belki de «Neden kanuna saygılı oldum» diye 
pişmanlık yanatır. 

Değerli arkadaşlıanım, af kanunlarında; böy
le bir muvazenesizliği, böyle bir adaletsizliği 
yaratmamak için azamî dikkati sarf etmelk lâ
zımdır. Bu af kanunu teklifinin en önemli ku-

I surlarından biri, bu muvazeneyi sağlamamış ol
masıdır. 

Tasarıyı dikkatle tetıkik ettiğimizde ceza in
dirimleri bakımından, da büyük adaletsizliıkle-

| (rin mevcudolduğitnu tgörürüz. 
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Değerli arkadaşlarım, basit bir misalini veri
yorum.; adam öldürenin cezasından 12 yıl indi
rilecektir. Aslında, mieışruten tabiiye hükümleri 
dikkatte alındığında ibu, 18 yıldır. Dağa adam 
kaldıranın cezasından sadece 5 yıl indirilecektir. 
Şimdi bir hususu sormak istiyoruım. Cana kıy-
ıma'k mı, canı orltadan kaldırmak mı daha va
him suçtur, yoksa herhangi bir şahsı gayri mes
kûn bir mahalle götürüp, orada bırakmak, canı
na kıymadan bırakmak mı daha az bir suçtur? 
Adam öldürenin 12 yılını tenzil ediyoruz, dağa 
.adam kaldıranın 5 yılını tenzil ediyoruz. Ceza 
indirimi bakımlından da bu büyük adaletsizlik
tir. Canın yerine can getirmiıefc mümkün değil
dir, ama malın yerine mal getirmek mümkünü
dür. Bu da büyük bir adaletsizliktir. 

iBir diğer niolktaya geliyorum; bazı kıstaslar 
ıbakıtmındam da hakikaten 'aıdaleftsizlikler vardır. 
Zimmetine 100 lira geçiren ile zâımimetine 1 mil
yon geçiren arasında hiç bir fark gözetilmemiş--
tir. Bir memur zlitomıetinıe 100 lira geçirmişse 
bunun altında bir yanlışlık abanabilir, bunun 
altımda çoluk çocuğuna götüreceği ekmeğin 
'karşılığı aranalbilir; arma bir ımeanur zimmetine 
1 milyon geçirmiştse bunun altında mutlaka çok 
'büyük menfaatler aranır. Zimmette 100 lira ile 
1 milyon lirayı (bfir tutan bir anlayışın da kar
şısında bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarımı, bir diğer noJktıa da 
şu: Döviz kaçakçıhğını alabildiğine affediyo
ruz. İster milyonlarla döviz {kaçakçılığı yapmış 
olsun, ister 10 milyonlarla döviz kaçakçılığı 
yapmış olsun; arma gelin görün ki bir kaçakçı
lık, '('«Kaçakçılık affedilmesin» diyorum) ka-' 
çakçılıJkta taban koyuyoruz ve diyoruz ki ; «20 
bin lira». Ama döviz kaçakçılığında hiçbir ta
van ve taban koymuyoruz. Milyonlarca liralık 
dıöviz kaçakçılığı yapanı serbestçe ve kolaylık
la vicdanımız sızlamadan affedebiliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, afla ilgili önemli bir 
nokta da, aftan yararlananların kamu hizme

tine dönmeleri konusudur. 

Boanut ıbaizı Örnekler üzerinde, beraberce dü-
şün-eliim. 

Bir hekim düşünün ki, milletinin sağladığı 
imkânlarla okuyup yetişmiştir. Fakat asıl mes
leğinin gereklerini çiğnediği için meslekle ilişi
ği kesilmiştir, 

j İlâç yerine damara su zerk ederek, sahte 
röntgen filmıi ile fakir köylüyü soyarak, Devlet 
hastanesindeki görevini dar gelirli yurttaşı soy
mak için kötüye kullanarak, hekimlik sıfatım
dan yararlanıp meslek haysiyetini ayaklar altı
na alan adî suçlar işleyerek mahkûm olan ve bu 
sebeple mesleğini ifadan men edilen bir hekimi 
tekrar mesleğine iade etmekle, çok şerefli bir 
mesleğin şerefli ve fedakâr mensuplarına hak
sızlık etmiş olmaz mıyız? 

Avukatlık mesleğinin şeref ve haysiyetiyle 
bağdaşmayan bir suç işlediği için mahkûm edi-

! len ve bu şerefli âmme hizmetini yapmaktan 
kanunen men «dilen kimseyi, tekrar o meslek 
camiasına sokmaya hakkımız var mıdır? Anka
ra ve İstanbul baroları, daha dün yaptıkları 
açıklamalarda, meslek haysiyetini çiğneyen ve 
bir daha o mesleği ifa etmesi caiz olmayan bir
kaç suçluyu mesleğe iade edeceğiz diye, bütün 
bir camianın meslekî şeref ve haysiyetine gölge 
düşünmenin büyük bir hata olacağına dikkati 
çekmişlerdir. 

ıHapis cezasını affetmek başka şey, suçlu ite 
suçsuzu, faziletli ile faziletsizi bir tutmak başka 
şeydir. 

(Hürriyeti bağlayıcı bir cezayı affetmek, kı
saltmak bağışlama duygusu ile izah olunabilir. 
Fakat âmme hizmetlerini suçlulara teslim et
mek, bir âmme hizmetinin gerektirdiği asgarî 
disiplin ve ahlâk kurallarını hiçe [sayarak, suç
luya prim vermıek hiç bir gerekçe ile izah edile
mez. Yalnız suçluları değil, geride kalan koca 
bir milletin mensuplarını da düşünmeye mec
buruz. 

(Biz, ihalede mütealhhitle ortak olarak dev
letin milyonlarını soyan diplomalı şakinin affı
nı esasen.kabul etmiyoruz. Fakat bu gibileri bile 
affeden bir teklife oy verecek olanları düşün
meye davet ediyoruz. Bu gibi kimselerin tek
rar devlet hizmetine dönmelerine dahi fırsat 
sağlayaın hükümlerin izaihı var mıdır? Makûl 
(gerekçesi var mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, 
devlet 'aleyhinde giriştikleri suçlardan, 141 ve 
142 dem. mahkûm olanlara tekrar devlette, eği
tim camiasında, kilit görevlerde hizmet vere
bilmek için, devleti soyana da, fakir hastasını 
soyana da .ihaleye fesat karıştırana da tekrar 
devlet hizmetine ve mesleğine dönme hakkı ve-

j rilmek yolu tutulmuştur. 

368 — 
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Yalnız, Ttürk Silâhlı Kuvvetlerinin böyle 
bir mesleğe dönüş hakkını kabul etmeyecekleri 
düşünülerek, askerî kişiler için, meslekten çı
karılmanın kesin olduğu, askerlikle ilişiği kes
me cezalarının afla ortadan kalkmayacağı hük
me bağlanmıştır. Bu hüküm yerindedir. Fakat 
soruyoruz sormak istiyoruz; çacuHarumızm ruh 
ve kafalaırını yoğuran irfan ordusu, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri gibi, şer erbabından korunmaya 
lâyık değil midir? (C. G. P. sıralarından al
kışlar). 

Dıevlet idaresinin askerî kanadına suçlula
rın, affedilmeler bile dönemeyeceğini tasrih et
me lüzumunu duyanlar; hırsızlıktan, irtikâp
tan, ihtilastan, rüşvetten, devleti içten yıkma 
yolunda örgütler kurma suçundan mahkûm 
olanlara devlet idaresinin sivil kanadını açık 
tutma hakkını kendilerinde nasıl görmüşler
dir? 

'Cumhuriyetin 50 nei yılı, milletimizi çökert
mek isteyenlerin, devlet görevlerini devleti ve 
milleti soymak için vasıta halline getirenlerin 
bayramı değil, milletimizin tüm olarak hayra-
imidir. 

(Bağışlamla duygusu asil bir duygudur. Fakat 
Devletimizi ve Cumhuriyetimizi ayakta tutma 
görevi de, ihmal edilmesi caiz olmayan asil bir 
(görevdir. 

Cumhuriyetçi düven Partisi, 12 yıla kadar 
varan cezaların, affını ölçüsüz, adaletsiz ve 
\hukuk hâkimiyetini zedeleyici görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, suçların ağırlığı ka
nundaki cezalarla belli edilmiştir. Suçun vaha
metine, suçlunun ahlâkî redâtetine, mevcut olan 
ağırlaştırıcı veya hafifletici sebeplere bakıla
rak, kanunun çizdiği ölçüler içinde, hâkim tak
dir hakkını kullanır. Bu durumda adaletli bir 
af, kanunu koyucunun ve hâkimin tayin ettiği 
cezalar esas tutularak ve bir indirim oranı uy-
igu'lanara'k yapılabilirdi. Cezalardan belli bit 
oranda indirme yapılınca, hiçjbir suçlu cezasız 
kalmazdı. Yüce Meclisin takdirine ve atıfetine 
göre, bu indirim ölçüsü üçte bir olabilir, yan 
(olaibilir, daha da fazla olabilirdi. Fakat kanunun 
ve hâkimin tayin ettiği ceza, esas alınmış olur
du. Prensip olarak bu esastan hareket edildik
ten sonra, bir kasta dayanmayan taksirli suçla
rın tamamı affedilebilirdi. Cemiyette açtığı 
yaralar veya oırtaya çıkardığı tehlikeler ve ya

rattığı tepkiler henüz silinmemiş olan bazı suç
lar af kapsamının dışında bırakılabilirdi. Bu 
yola gidilmemiş, en ağır suçların tamamiyle ce
zasız kalması yolu açılmıştır. 

Bize göre, taksirli suçlar yanında, fakir or
man köylüsünün, geçim darlığı ile ve ekonomik 
şartlarla ilgili olarak sürüklendiği suçlar da 
tam olarak affın kapsamı içine alınmalıdır. Bu 
af, orman köylerini kalkındıracak ekonomik 
ve sosyal tedbirlerle tamamlanmalıdır. 

Ancak binlerce fakir orman köylüsü affe
dilirken, kasıtlı olarak «açma» yapma, kasıtlı 
olarak «orman yakma» suçlan mutlaka af kap
samı dışında tutulmalıdır. Bu Ihusus, ülkücü ve 
vatansevetr orman mühendMednin meslekî ku-
ruluşlannıın da ısrarlı dileğidir. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi, Parlamento üyelerinin, esM ve yeni ba
kanlar kurulu üyelerinin görev ve sıfatlarıyle 
ilgili olarak işledikleri suçların af kapsamı dı
şında kalması 'gerektiği düşüncesindedir. 

lAf, Hükümet üyeleri için ve Parlamento üye
leri için, kendi kendilerini affetme aracı olarak 
kullanılmamalıdır. 

Müesseseleri ye şahısları töthmet altında bı
rakacak bir aftan hayır gelmez. 

Devleti idare edenlerin ve Devlet idaresine 
sahip ûlariların ,foütün ihesapiarmı açık, alınla 
vere/bilmeleri büyük önem taşır. 

Bugünkü Bakanlar Kurulu üyeleri gibi, dün
küler de, Parlamento üyeleri de af kapsamı dı
şında kalmalıdırlar ki Cumhuriyetin ve Devle
tin temel müesseseleri dedikodu ile yıpratılma
sın. 

ıclktidar, kendi mensuplarını affettirmek 
için af çıkardı» denmesi istenmiyorsa bu suçla
rın af dışında bırakılması şarttır. 

Bunun yanı sıra, halen muihakemesi devam 
eden sanıklardan, dileyenler «.affı reddetmek» 
hak ve imkânıma sahip olmalıdırlar. Hiç kimse 
aftan yararlanmaya zorlanmamalıdır. Masum 
olan, masum olduğunun bir mahkeme ilâmı ile 
tescilini isteyen namuslu bir vatandaş, «af ka
nunu çıktı, bu yüzden kurtuldu» gibi bir itham 
altında kalmaya ve bu damgayı, bu ithamı ha
yata boyunca taşımaya zorlanımamalıdır. 

«•Aftan yararlanmayı reddediyorum. Kanu
num gereği yerine gelmeli, suçlu veya suçsuz ol
duğum karara bağlanmalıdır.» diye haykıran 
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(dürüst bir yurttaşa, bu (hak tanınmalıdır. Her
hangi bir sanığa «sen istemeden de aftan ya
rarlanacaksın ve suç işlemiş olma şüphesi altın-
ıda yaşayacaksın» demeye kimsenin hakkı yok
tur. 

(Değerli arkadaşlarım, kanun teklifi bu açı
dan da hatalıdır eksiktir, ileride mahzur doğu
rur. 

iSaym milletvefkilleri, sözlerimi bağlıyorum. 
Temennimiz; bundan evyeiki af kanunları gibi, 
Ura af kanunundan sonra da cezaevlerinin, bo
şalmadaki sürat ıgifbi teıkrar dolmaımasıdır. Ama 
ben inanıyorum ki, ve bundan evvelki tatbikat 
da göstermiştir ki bu sistem devam ettikçe, bo
şalmadaki süratten dana büyük bir süratle ce
zaevleri tekrar dolacaktır. 

'Türkiye'deki eeziaeyleri eğitici ve öğretici 
(vasıflardan çağ dışı koşullardan uzak kaldıkça, 
cezaevinden çıkan hükümlü, iş sahibi olmadık
ça, cezadan sonraki infazda patronaj sistemini 
(getirmedikçe ve Türkiye'nin ekonomik koşulla
rını, halkın geçim seviyesini muayyen bir nok
taya getirmedikçe, cezaevleri, boşaldığının daha 
(büyük bir süratiyle dolmaya devam edecektir. 
Bunu telkinle, teşvikle, cezaevi cezaevi dolaşıp 
vaaz vermekle halletmek mümkün değildir. 
(O. G. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri). 

(Değerli arkad aşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi prensip olarak arz ettiğimiz fikirlerimi
zin ışığı altında bir af kanunun -gereğine inan
maktadır. Ancak, görüşülmekte olan teklifin 
kanun tekniğine, hukuk mantığına, millî men
faatlere1 ve devlet hayatının icaplarına ters dü
şen dengesiz ive adaletsiz hükümler taşıdığına 
da inanmaktadır. 

Bir .sebepledir ki, kanunun tümü üzerindeki 
oyumuz olumlu olmayacaktır. Yüce Meclise de
rin saygılarımı sunarım. (O. G. P. ve A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
'Millî Selâmet Partisi Grulbu adına Sayın 

Yasin Hatiboğlu, buyurunuz efendim. 
ıSayın Hatilboğlu, siz Komisyonun üyesi hu-

lunuyorsunuz; İçtüzüğümıüzün 43 ncü maddesi 
gereğince rapordaki muhalefetinizin dışında Ko
misyon raporuna aykırı konuşma yapamazsanız, 
efendim. 

Buyurunuz, 

M. S. P. GRUBU ADINA YASİN HATİB
OĞLU (Çorum) — Teşekkür ederim. 

Muhterem. Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

lOumlhuriyetin 50 ne i yılı nedeniyle hazırla
nıp, müzakereye arz olunan; bazı suç ve ceza
ların affına dair kanun teklifi ile alâkalı ola
rak Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arza 
çalışacağını., 

Muhterem milletvekilleri ,biz her şeyden 
önce af kanunu gibi sadece merhamet ve atıfet 
mahsulü bulunan bir meselenin görüşülmesinin, 
husumet, kin, intikam lisaniyle değil; şefkat ve 
merhamet diliyle konuşulmasında fayda müta
lâa etmekteyiz., 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin tarih
leri, zıülum ve merhamet sayfalariyle doludur. 
Ancak zulmün vefbalini müdrik milletlerdir ki, 
•merhameti bayrak yapmışlar; kıtaları gölgele
yen bayrağın altında sade kendilerine değil, 
karşı olanlara dahi merhamet göstermişlerdir. 

Yeni bir çağın açılmasına vesile olan büyük 
fetih ve onun büyük kumandanının kendi can 
düşmanlarından esirgemediği afiv ve atıfet, 
hamiyet dolu bir milletin tarih olmuş merhame
tidir. 

İstanbul'u fetheden büyük insan, can hasmı 
olan imparatoru sordurmuş; çizmelerinden ta
nınan imparatorun ölü olduğu tespit edildikten 
Sonra buldurularak, can hasmı bir düşmana reva 
ıgörülen muamele değil; ama sanki muzaffer 
'bir kumandana uygun görülen bir cenaze me
rasimi tertip edilmiştir. 

Çağdaşları mağlûplarını katledip hanuman-
lar tarumar ederken, Fatih, fethettiği ülkenin 
hâlâ çalmakta devam eden çanlanndaki seste 
inanç ve ibadet hürriyetinin hazzını duymaktay
dı ve irade çıkarıyordu. İradei seniyye şöyle; 
«Dileyen mülkümüzde dilediği kadar tam bir 
emniyet, hürriyet ve huzur içerisinde ikâmet 
etmekte muhayyerdir.» diyen Fatih, harp suç
lularını ve esirlerini bile bir lâhzada atfetmiş
t i . (A. P. sıralarından «Yine ayet mi?» ses
leri.) 

Bfendim, âyete karşı allerjinizin olduğunu 
ibiliyorum. Gerekirse okurum. (M. S. P. ve 
O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. .Sayın Hatilboğlu, rica ediyorum.. 
(A. P. sıralarından «Bezmene selâm mı? «ses
leri.) 

Efendim, rica ediyorum, müsaade (buyurun. 
Rica ediyorum Sayın Hatilboğlu, burada Kur'an-ı 
Kerim'den, bir başlka şeyden, dinî kurallardan, 
âkideden bahseden olmadı. Siz konuşmanıza de
vam ediniz ve mukabil kar§ı koymalara cevap 
vermeye de hakkımız yok ve bu sataşmaları tah
rif etmeye de hakkınız yok. Ben karışırım, ben 
yönetirim; siz konuşmanıza devam ediniz. 

!M. S. P. GRUBU ADINA YÂlStN HATİB-
OĞLU (Devamla) — Müsaade eder misiniz Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır bitti efendim, müsaade 
edilecek hiçbir husus yok. (A. P. sıralarından 
«Bravo Baştan» sesleri). Rica ediyorum efen
dim. 

YÂlStN HATİBOĞLU (Devamla) — «Ayet 
oku» dediler de.. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhalefet şer
hini neye imza etmiş, bilmiyor,mu? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, mü
saade buyurun. (A. P. sıralarından, «Sual so
ruldu» sesleri). .Sualin zamanı var. Konuşmacı
dan sual sorulmaz, rica ediyorum. 

Devam ediniz efendim. 
M. S. P. GRUBU ADINA YÂiStN HATİB-

OĞLU (Devamla) — Merhamet hareleriylıe örü
len bu ,afta'ki kuvvet, İbiksiniz ki, surları döğen 
'toplardan daha güçlü idi. Osmanlı İmparatorlu
ğunun asırlarca payidar oluşunun ve her gittiği 
seferden zaferle dönüşünün ve hatta diyebiliriz 
ki; birçok ülkelerde ele «Ne olur, şu Osmanlılar 
bizim ülkemizi de alsalar da biz de kiralın zul
mümden kurtulsak.» denilmesinin bir tek sebebi 
vardı: O çağ idarelerinin birçoğu kendi öz re
ayasından, en tabiî hakkı olan inanma, inancına 
uygun ibadet etme, dilediği gilbi düşünüp ve dü
şüncesini izhar etime imkânlarından mahrum 
edilirken; ceddimiz kendi ırkından ve dininden 
olmayanlar dâhi bu en geniş ve hatta İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin dahi henüz düşü
nemediği; daha da ileri gidere'k diyebiliriz ki, 
tüm dünyanın henüz ulaşamadığı biçimde geniş, 
rahat, samimî bir fikir, inanç, ibadet hürriyeti 
varıdır ve tüm hürriyet âşikı insanlar, bu tutu
ma meftun idiler. 

«Kılıcın fethedemediği kalbi fetheden him
met me büyüktür.» 

Hilkat ve fıtratında mevcut değerleri, cemi^ 
yetin ve çağın yaşayışının yelpazesinden koru
masını bilen asil ve necip milletimiz üç kıt'ada 
büküm sürerken, adaleti gaye, merhameti de 
rehber edinmişti. Bu sebepledir ki, Osmanlı 
imparatorluğunun asırlar boyu devam eden 
hakimiyetini tahaıkküme bağlamak, insaf ile ka
bili telif değildir. 

Hazreti Hamza'nın ciğerlerini söken vahşiyi 
affeden merhametteki kazanç ve başarı ile sırf 
inandıkları için, arenalarda aslanlara parçalat
tırılan insanların maruz kaldukları bu muamele 
elbette kıyas edilemez. Ortaçağ zulüm mimar
larının inşa eylediği «Engizisyon mahzenlerinde 
inleyen mazlumların felahı, haımiyetperver ced
dimizin elinden bırakmadığı merhamet anahtar-
larıyle mümkün olmuştur. 

Af, insanlık tarihinden de yasilidir ve ondan 
da kâmildir. Af, cürümden daha yaşlı ve daha 
kâmildir. Suç .gerek değilse de, afiv şereftir. 
Esasen millî görüşümüz muvacehesinde her in
san tertemiz doğar. Onu, fıtraitındaki ulviyetin
den uzaklaştıran cemiyettir. 

Cürüm ile cezadaki teadülü teminde saik mü
himdir. Cemiyetin sinesinde barındırdığı namü
tenahi fenalıklarla yüzgöz, hattâ çağın getirdi
ği, fakat ferdin karşı koymada takatsiz kaldığı 
nice hâdiseler vardır ki, kurbanlarını korumaya 
mecburuz. 

İPilhaiklka cürümde, cemiyeti şerik kabul et
memek mümkün değildir. Hatta Hümanist Oeza 
Sistemi ferdi değil, cemiyeti suçlu sayar. 20 nci 
Asrın getirdiği birtakım suç tipleri, Cürümde 
ferdin yalnız olmadığını göstermektedir. 

Iiomibrosıo'nun «tefessüh etmiş suçlu tipler 
veya suçlu doğma» görüşünü kabul, bizleri an
cak /geriye götürür. İnancımız odur ki ; her 
insan fıtratında olanla doğar. O da, temizlik ve 
berraklıktır. Bundan sonra, onu anası babası ve
ya civarı bu dürüstlük ve asalette devam et
tirebilir; yahut da o, bu temizliği dış müessir
lerle kaybeder. Bu düşünce sistemidir ki, ferde 
onur, haysiyet ve kişilik kazandırır. 

Muhterem milletvekilleri; esasen millî ve 
manevî değerlerin ihmal edildiği bir cemiyette 
birtakım fiillerin irtikâbı tabiîdir. Mücerret ya
saklarla eürmü önlemek mümkün olsaydı, hiç
bir memlekette mücrim bulunmazıdı. (C. H. P. 
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ve M. S. P. sıralarından alkışlar) As'liolan, ah- | 
lâk ve fazilet yoluyle huzuru temindir. Kanun I 
ahkâmı ise istisnadır. Huzurlu cemiyet, ahlâk I 
ve fazilet temelleri üzerine müesses cemiyettir. 
Ahlâk ve fazilet, cemiyeti yanığından korumak- I 
ta, elektrik sigortası kadar mühim ve müessir
dir. Sigorta sisteminden mücerret bir elektrik I 
sisteminde, evi yangından korumak mümkün I 
değildir. Aslolan, evin yangından korunması
dır. Bunun yolu da ahlâka, fazileıte, dürüstlük I 
ve eşitliğe, inanç ve fikir hürriyetine dayalı 
(bir cemiyeti tesis, ve idamedir. (C. H. P. ve I 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). I 
Ceza, bu vahim yangını önlemede sefbeıp değil, I 
belki yanmış bir eve Kızılay yardımıdır. (lA. P. I 
sıralarından gülüşmeler). I 

Talelbe ile muallim arasındaki bağ, hürmet 
ve şefkate müstenit değil de, sadece birtakım 
nizamnamelere müstenit ise; kanunî müeyyide I 
ancak cürümden sonra başvurulabilecek yoldur. I 

Cürüm irtikâp edildiği bir memlekette, hu
zur [bozulmuştur; iadesi için ahkâm lazımsa da I 
maksat değildir. Maksat, cürmün irtikâbını ön
lemektir. Bu ise, zecrî tedbirllerle değil, millî I 
görüşe dayalı, mânevi değerlerle müzeyyen, I 
köklü tedbirleri gerektirir. ('M. S. P. sıralarım- \ 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

«Her insan kendi hayatını yaşasın» esasına 
müstenit hippi felsefesinin revaçta olduğu ce- I 
miyetlerde, evlât ile ana, baiba arasında teşek- I 
kül edecek buzları çözecek hangi kanun mad
desi vardır veya tedvin edilebilir? 

Bin yıllık tarihimizde tevarüs edegeldiğimiz, 
«Anam ve ibalbam velinimetim ve sebebi haya-
tımdır» vecizesi yerine; «Ben anamın ve baba
mın zevkleri mahsulüyüm» tekerlemesini ikame I 
ettikçe; ana ve balballarını güçsüz çağlarında so
kağa terkedenlerden daha mı az suçluyuz? 

iMeezup seks bilgininin çirlsef gayyasına eş 
fikirlerinin öğretildiği ve serbestçe telkin edile
bildiği bir memlekette, ırza geçme ve zina fiil
lerinin lalhlâkî redaetinden bahısetmelk zorlaşır. 

ISenelerce okullarda öğretilen Danvin naızi-
reyelerine müstenit, insanların maymundan tü
nediği 'belirtilen ve bilhassa telkin edilen bir 
•memlekette, gençlerin taklitçi olması ve dış te
sirlerin altında kalması; hatta birtakım yabancı 
devletlerde cereyan eden hâdiselerin kendi mem
leketlerinde ihdasına ,gayret göstermesinin tek J 

•suçlusu o genç değil; bu gencin beynini yıka
yan zihniyettir. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Millî (görüş, bu sdbeple sadece fiil ve fail üze
rinde durmakla kalmaz ve her faili mutlaka 
doğuştan suçlu telâkki etmez. 

iGıörüşümüz; nötr halde bulunan ferdî, fiilin 
irtikâbına sevkeden müessirleri de, suçun irti
kâbında şerik .görmektir. 

iMânövi değerlerin ihmal edildiği, hattâ is
tihza konusu yapıldığı bir memlekette, fikir ve 
inanç hürriyetinin kafalarda sadece1 düşünülen
den ibaret olduğu zannedilen, hatta kanunlar 
tedvin edilen bir cemiyette, «insan - hak» mef
humları ve vatan muhabbeti elbette zaafa uğra
yacaktır. 

«Vatanı sevmek imandandır.» vecizesini öğret
memeyi ilericilik; İslâm âlemine saadet temenni 
etmeyi gericilik ve hattâ daha da ileri giderek, 
Devletin lâik düzenini bozma fiili olarak tavsif 
ile dava açmakta devam ettiğimiz sürece, bilmeye 
medburuz ki, zaafa uğrayacak vatan sevgisini iade 
pek zor olacaktır. (M. S. P. sıralarından alkış
la*.) 

Millî benlik ve manevî değerler yerine beynel
milelcilik, millet aşkı ve vatan sevgisi yerine hü-
manizma, sosyal adaleti tahrif ile yerine komü
nizmin ikame edildiği ülkelerde anarşik olayların 
vukuundan kaçmılamaz. Bütün hadiseleri ekono
mik sebeplerin, münhasıran bu sebeplerin mahsu
lü saymak hatalıdır. Zira iktisaden çok gelişmiş 
ülkelerde irtikâbedilen cürmün izahı bu görüşle 
mümkün değildir. Esasen bütün refah ve yok
sulluğu materyalist görüşle izah zordur. Bizatihi 
manevî olan refah ve huzurun kaynağının madde 
ile izahı zordur. 

O halde, refah ve saadet köşkünün temellerini 
ahlâk 'granitleri üzerine tesise medburuz. Madde 
denen Hac ise, (bu granitlerin tespit bağıdır. Esa
sen cürüm tohumlarının süratle yeşermesine mü
sait zemini hazırlayanları, mücrimlerden daha az 
suçlu telâkki etmiyoruz. (C. H. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Zemherinin ayazında sabahtan akşama kadar 
10 tane lira için soğuk ve çamurla cebelleşen, 
Ağustosun öldürücü sıcağında tabanlarını parça
layan anız ve dikenlere aldırış etmeden sadece 
ekmek peşinde koşan, çocuğuna kendi zaruretle
rini miras bırakmamak için didinen insanlara kar-
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şılık köpeklerine Hilton'da oda tahsis ettiren, 
Anadolu esnafının 'atar damarlarındaki... (C. H. 
P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Anadolu esnafının atar damarlarındaki 
kanla iktifa etmeyip, kılcal damarlarmdakini de 
emmeye çalışan, bir avuç mutlu azınlık saltanatı 
devam edemez. (C. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Tüm sanayi tesislerinin belli şerit üzerinde te
sisine devam edip, fakir ve her türlü kalkmdırıl-
ma nimetlerinden mahrum, vergilendirilmede is
tisnasız mükellef ve fakat hizmet götürülmesinde 
üvey evlât muamelesine tabi Anadolu halkının bu 
(mahrumiyeti devam ettikçe; bir telefonla milyon
luk kredileri tecil edilenlere kargı 500 liralık bor
cu icra yöluyle cehren tahsil edilen köylülerimi
zin eşitsizlik cenderesinde duydukları ızdırap de
vam ettiği sürece... (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

(BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

* Lütfen ıbu söylediklerinizi af teması ile de ir-
tilbatlaymız efendim. 

YASIN HATİBOĞLU (Devamla — Tabiî, 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... (A. P. 'sıralarından al
kışlar; A. P. ve M. S. P. sıralarından karşılıklı 
gürültüler.) 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkanım... 

10 000 lira krediyi... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum; hu tarzda müdahaleye hakkınız yok. 

Devam ediniz efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Peki 

efendim. Yalnız... 
BAŞKAN — Devam ediniz. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — 10 000 

lira krediyi 'bulamayan cevval müteşebbise karşı 
düşük faizli kredilerle dost ve yaran ağırlama de
vam ettikçe - affa geliyorum da o bakımdan hep 
virgülle kapatıyorum - (M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Devlete ait arsaya yap
tığı gecekondunun yıkılacağını matem havası içe
risinde (bekleyene karşılık, Devletin başka arsa
larını yaranlara perselleme devam ettikçe... (C. 
H. P. ve M. S..P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
•alkışlar.) Materyalizmin detaylarına bile göz nu
ru dökülen okullarımızda millî ahlâkın ve manevî 

değerlerin iltifat görmemesi devam ettikçe ka
tıksız Ibir huzurun teessüsünü hayâl hile zordur.. 

Muhterem milletvekilleri, bir hususu tespite 
mecburuz. Bu, huzurun kaynağıdır ve (bizi buraya 
getiren sistemdir. Buna demakrasi diyoruz. Bize 
nimetinden istifade imkânı veren bu sistemi biz de 
korumaya mecburuz. Bazı çevrelerin zannettiği 
gibi demokrasi sadece halkın kendi kendini idare
si mânasiyle ifade edilemez. Onun İçerisinde bir
takım hak ve vecibeler de vardır. Bunu en güzel 
şekilde... (A. P. sıralarından anlaşılamayan mü
dahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — 38 dosyadan 

da bahset biraz. 
BAŞKAN — Efendim, sizden de rica ediyo

rum; efendim, rica ediyorum 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın 

Başkanım, müsaade eder midiniz, zatıâlinize; ona 
değil, zatıâlinize. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Müsaa

de eder misiniz, diyalog kurulacaksa 'ben hazırım, 
bir diyalog 'kuralım. Yoksa... (C. H. P. ve M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Hayır efendim, yok. Böyle bir 
şey yok efendim; böyle bir diyalog yok efendim. 
Böyle bir diyalogu kuracak başka plâtformlar 
var, orada yaparsınız efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Efen
dim, o halde lütfen... 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Onun 

içerisinde birtakım hak ve vecibeler de vardır. Bu
nu en güzel şekilde ifade eden ve maddeleştiren,, 
Anayasamızın 10 ncu maddesidir. 

Yukarıdan beri arza çalışıp, üzüntü kaynağı 
olduğunu belirttiğim ve bir bakıma da, suça va
sat niteliğinde olan tüm hususları ortadan kaldır
ma görevi Anayasamızın belirtilen 10 ncu nı'ad-
desiyle Devlete 'görev olarak verilmiştir. Temel 
hak ve hürriyetler hem demokrasinin, hem Ana
yasamızın ve hem de huzurun kaynağıdır. Mille
timiz asırlarca bu hakkın kutsiyetini sadece ka
bul etmekle kalmamış, bunları tatma imkânlarını 
da bahsetmiştir. Denebilir ki, ceddimizin temin 
ettiği temel hak ve hürriyetler yanında, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi henüz sabâvet 
devresindedir. 
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Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın temi
nat altına almış bulunduğu temel haklar kamilen 
verilmediği ve tahdit edildiği sürece, millet - Dev
let (barışmasından söz edilemez. Bu 'bizim iddiamız 
değil; ama endişemizdir. Bugüne 'kadar herkes 
fikir haysiyeti içerisinde, fikri istibdat ve anarşi
ye sapmadan, hakaret ve tezyife fikri hürriyet 
izafe etmeden düşündüğünü söyleyebilse, inandı
ğının gereğini yapa/bilseydi, bazı huzursuzlukla
rın çıkmamış olabileceğine inaJidığımızı Söyleye
bilirim. 

Biz, fikir, inanç ve ifade hürriyetini 'başıboş
luk, anarşi, millet ve vatan bütünlüğüne yönel
miş olarak kalbul etmiyoruz. İnanıyoruz (ki, kökü 
içeride veya dışarıda, millet ve vatan bütünlüğü
ne müteveccih her türlü ifade ve 'beyanlar, en (bü
yük darbeyi yine fikir ve inanç, hürriyetinin vere
ceği vatan isevgisi, millet 'aşkı, fikrî ve kalbî tat
min denen olgunluktan yiyecektir. 

Fikir, inanç ve bunların ifadesinin »baskıya 
alınması insan kişiliğinin ölümüne denktir. Bu se
beple de, nasıl ki ölüm öncesi çırpınmalar haleti 
nez'de görülen kasılmalar kaçınılmaz ise, belirtti
ğimiz mukaddes mevhumların itibar görmediği, 
hele tahdit gördüğü cemiyetlerde bazı huzursuz
lukları tabiî görmek gerekir. Daha doğru bir 
ifadeyle, kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gere
kir. Baskının tepki doğurduğunu münakaşaya bi
le lüzum görmüyoruz. Bunların zamanında hesap 
edilmemiş bulunması ve gerekli tedbir 'alınmamış 
olması sebepleriyledir ki, iç huzur ve sonra da iç 
barış bozulmuştur. (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

'Bu noktaya gelmişken belirtelim ki, tüm mil
let ve onun aziz temsilcileri sizler bozulan huzu
ru iadeye, iç barışı temine, onu idameye mecbur
sunuz. Esasen burada bulunuşumuzun tek sebe
bi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun , adi, sevk 
sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun, tüm kanunla
rın görünen veya görünmeyen; ama hiç değişme
yen bir tek gerekçesi vardır. O da, miHetimizin 
saadeti, huzuru ve fertlerini barışık kılmaktır. 

Yeri gelmişken bu gerekçeden de esinlenerek 
bir hususu 'arz edeceğim. 

Şunu bilmeye mecburuz; Dünya milletleri 
ailesinden olan İslâm âlemine «saadetler dileyen 
insanlar» Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildekçe, 
«su içerken elini başına koydu» diye mahkûm 

edilenler oldukça; «Esselâmı Aleykûm» dedıi diye 
yargılandıkça, bu sebeple de Devletin layiklik il
kesine ihlâl eyledi gerekçesi ile insanlar maznun 
sandalyasma oturtuldukça; üniversitelerdeki 
programa mütenazır olarak İslâm Hukuk ile yair 
hukuk kuralarının mukayesesi zımnında konfe
rans tertip edip burada çeşitli hukuk sistemle
rini mukayese ile birbirinin tenkit ve tahlilini 
yaparken, «İslâm Hukukunun şu hükmü İsviçre 
Hukukunun bu hükmünden daha modern ve da
ha makuldür» dediği için senelerce caniler san
dalyasma oturtturmalar devam ettikçe; bir cuma 
vaazında dua yapılırken vaiz efendinin duasını: 
«Cenabı Hak cümlemizi sıhhat ve selâmette 
daim eylesin» sözleri ile bitirmesini dini siyasete 
âlet telâkki ettiğimiz müddetçe.. 

VEFA TANIR (Konya) — Buradaki kadar 
hiç âlet olmaz, hiçbir zaman üzülmeyin. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Sayın 
Tanır rica ediyorum, müdahale etmeyiniz. 

VEFA TANIR (Konya — Sayın Başkan, 
«elini kafasına koydu» diye mahkûm olan var mı 
ki, bunlar bu kürsüden söyleniyor?. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Devam ediniz efendim. 
M. S, P. GRUBU ADINA YASİN HATİB-

OĞLU (Devamla)'— Zaten devam edeeeğdm Sa
yın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, bu misalleri, geçmiş 
devredeki huzursuzlukların kaynağını bilelim 
diye arz ediyorum. Bu misalleri, gelecekte aynı 
hatalara düşmeyelim ve böyle meseleleri yeniden 
görüşme zarureti doğmasın diye anlatıyorum. 

Tabiî burada dertlerimizi dökeceğliz. Nıiye bu 
af kanununa lüzum görüldü? Suçlular var da 
onun için. Suçlular niye suçlu oldu? O hadise
ler var da onun için. Kaynağına dönüyoruz, an
latacağız tabii. 

Evet, «sıhhat ve selâmetler dilerim» dendi 
diye dini siyasete alet etti dedi bir milletvekili. 
Halen aramızda ve şikâyet etti. Nasıl dini siya
sete alet etmiş biliyormusunuzf «Selâmet dilerim» 
demiş ya Selâmet Partisinin propagandasını yap
mış. 

VEFA TANIR (Konya) — Çıkartacağız o 
dosyayı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Tanır. 
M. S. P. GRUBU ADINA YASİN HATİB-

OĞLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
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bugüne kadar sadece makyajla güzel gösterilme
ye çalışılan millet fertlerine hilkati aslilerinde 
mündemiç ahlâkî güzelliklerinin iade edileceğini 
imıid etmekteyiz. Bu ümitle geçmişte 'irtikâp edil
en fiileri, kısaca tahlil sebeplerini teemmül ile 
her fiilin üzerine failin istihkakı nispetinde sün
ger çekmeyi hamiyyet sayarız. 

Hepimiz bir hususun idraki içerisine girmeye 
mecburuz. Biz burada af kanununu tahlil, ten
kit, tasvip ve reddi hususunda konuşurken, bile
lim ki, aksülamel göstermek mecburiyetinde bu
lunduğumuz filileri af ederken o fiilin güzelliği
ne, iyiliğine hayran olduğumuz için değildir, af
fetmek istediğimiz içindir. 

Af bizatihi irtikâp edinmiş fiilleri için bahse 
konu olabilir. Ne için af ettiğimizi düşünürken 
sadece fiili ve faili esas almak bizi yanıltır, faili 
fiile iten sebebleri de düşünmek mcburiyetiııde-
yiz. 

Meselâ zimmet, rüşvet, irtikâp gibi ahlâkî 
redaatleri hepimizce kabul edilen fiileri belld 
miktara kadar irtikâp etmiş olanların malî sı
kıntılarını suça iten sebep sayamaz mıyız? 

Zina, ırz ve namusa tasaddî, sarkıntılık gibi. 
(Tunceli Milletvekili Nihat Saltık ile içel 

Milletvekili Nazım Baş arasında sıralar arasın
da ayakta karşılıklı tartışma ve gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Sayın 
Baş ıüea ediyorum. (Gürültüler) Efendim 
rica ediyorum, Genel Kurulun sükûnetini boz
maya hakkınız yok efendim. 

İki sayın üyeden de rica ediyorum. 
Devam ediniz efendim. 
M. S. P. GRUBU ADINA YASİN HATIB-

OĞLU (Devamla) — Efendim hep benim saat
ten yiyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, siz devam ediniz. 
M. S. P. GRUBU ADINA YÂSÎN HATlB-

OGLU (Devamla) — Zina, ırza geçme, namusa 
tasaddî, sarkıntılık ıgiihi yine hepimizce merdud 
bulunan fiilleri; senelerce ahlâk, mânevi değer, 
ırz ve namusun Ikudsiyetinii öğretm'ediğimiz; bi
zim aile sistemimize ters düşen sistemleri benim
sediğimiz, her türlü faydası «moda» 'kelimesi 
ile ifade edilen ve yine her türlü zararı «moda» 
kelimesli ile bertaraf «dilmeye çalışılan ve fa
kat bazı kimsıelarte seksüel tahrik konusu ola
bileceğini düşünemediğimiz için işlemez olamaz
lar mı bu suçu? 

Allahın verdiği ruhu kulun almaya hakkı 
yoktur. «Bu dünyadaki cezadan daha ağırı ebe
dî hayatta verilecektir.;» gerçeğini tüm millet 
fertlerine öğnetseydik ve onları bu fikre iruan-
dırsaydik ne zararımız olacaktır? Devletin te
melleri mi yıkılacaktı ? Hayır.. Peki öğretmedik 
ne oldu? işte, milleti meydana getiren fertlerin! 
hayatı yıkılmaktadır; cemiyet olarak suçlu de
ğil miyiz? 

Ortaöğretimde okutulan ve o da çeşitli oyun
larla «tkisiz hale getirilen dlin derslerini daha-
şümullü ve daha müessir hale getirerek her tür
lü değerimize saygılı fertler yeti§tirmedikse, 
yalnız suçlu onlar mı? (A. P. sıralarından «Sa
na kim öğretti» sesi). 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bir 
özel merakınız varsa bilâhare konuşursunuz. 
(O. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlaır). 

Devam (ediniz ©fendim, buyurunuz. 
M. S. P. GRUBU ADINA YÂSÎN HATlB-

OĞLU (Devamla) — Tıeşekkür (ettiğimiz Hükü
metimizin henüz naaşlarmı teslim ettiği merhum 
Menderes öğretti. 

Binbir zorlukla orta tahsilini bâtirip bin 
türlü ıhayalle üniversite isteyenlere bu imkânı 
vermemiş bulunmamız birtakım patlamaların 
sebebi sayılamaz mı? 

Devlet faldiltclerine giremeyen, parası ol
madığı için de özel yüksek okullara alınama
yanların memnuniyetsizliklerinin bazı çevreler
ce istismar edileceğini ve birtakım huzursuzluk
ların doğabileceğini düşünemeyip tedbir alma-
dıksıa yalnız suçlu onlar mı? (C. H. P. ve M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Kökü dışarıda (birtakım zakkum ağacı to-
huımunun filizlenmesine zemin aırayan profesyo
nellerin her türlü fideleme imkânlarını araya
cağını ve yukarıda saydığımız ihtimal ve 'endi
şelerin işlerine yarayacağını, tertemiz dimağla
rı bizden koparmaya çalışacaklarını düşünüp 
tedbir almadıksa, hattâ caddelerin aşınmayaca
ğı fetvasını verdik. (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) veya 'verenle
re alkış tuttuksa, üniversitede silâhlar patlar
ken bir yetkilinin «Gerekirse biz de müsdahde-
mo silâh dağıtırız» deyişini umursamadıksa; 
bizler de katkılarımız nisbetinde faile şerik de
ğil miyiz? 
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Tüm silâhlan ellerindeki teşbihlerden ûbaret 
bulunan, tüm toplantı ve 'eylemleri biffi* leviin bir 
tek odasını taşımayan, gizliliği Devlet 'aleyhine 
olduğundan değil, fakat nafile bulunduğundan 
dhtiyar olunan, Hıristiyan libıadetlerinıe tesmiye 
olunan «ayin» ikdliımesiriin bu zevata dıa isnadı 
suretiyle failin inancını ve kalbini zedeleyen ve 
hatta parçalayan bu tutumun ien tazından bir 
manevî tatminsizlik doğuracağını düşünemez 
miydik? 

Bu sakim tutum fail kabul edilen bu inançlı 
insanları Devletten soğutup, Devlet - millet kay
naşmasını zedeledi ise; yalnız suçlu onlar anı? 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo;» ses
leri, alkışlar). 

İTedvin ettiğimiz tüm kanunlarda millî ben
liğimizden örf ve âdetlerimizden kendi milleti
mize has birtakım kıymetlerden tecerrüt ederek, 
sanki muasır medeniyetinin yolu kanun tercü
mesi ve bu ecnebi kanunlara sadakatle müm-
künmüş gibi düşünmüş olmamız; kendi içbünye-
mizin, millet hasletlerinin birtakım isteklerinin 
olabileceğini ve hatta bu isteklerin kaçınılmaz 
olacağını düşünmemiş olmamız bu ihtilâtlarda 
sebep sayılamaz mı ? 

Muhterem milletvekilleri; millî görüşe zıt 
düşen hiçbir fiilin müdafaasını yaptığımı zan
netmeyiniz. Partimizi ve şahsımı bu zilletten 
tenzih ederim. Ne var ki, af kanunu çıkarılır
ken sadece fiilî ve faili esas alıp; faili, fiile iten 
sebeplerden sarfınazar edemeyiz. 

Suçta saik mühimdir. Hukukçuların bilece
ği gibi, bazı hadiselerin vücudu maznun lehine 
tahfif sebebi sayılmaktadır. îşte bu sebepledir 
ki, üzerinde görüştüğümüz Af kanununa konu 
fiillerin hangi şartlarda meydana geldiğini ve 
fiillerin vukuuna cemiyetin ve hatta müeyyide 
getiren kanunların ne nispette müsaade ve mü
samaha ettiğini, yahut başka bir tabirle yol 
açtığını da nazara almaya mecburuz. 

Kanunların içtimaî değişmelere ayak uydur
maları elbette mümkün değildir. Beşerî kanun
ların bünyesinde bu zaaf vardır. Kanunların 
içtimaî gelişmelerden geri kalmalarını yeni ted
vinlerle telâfi mümkün ise de sürati temin zor
dur. Bu sebeplerle de, memleketimizde zaman 
zaman af kanunları çıkarılmıştır. Bu kanunlar 
müeyyide mevzuatındaki geriliklerden doğması 
(muhtemel haksızlık, adaletsizlikleri telâfi mak

sadını güder. Bazı Avrupa memleketlerinde af 
kanunlarının bizden daha az çıkarıldığı bir ger
çektir. Ancak onların mevzuatındaki bazı in
faz sistemleri müeyyide mevzuatlarının içtimaî 
hadiselere uymaması eksikliğini telâfiye imkân 
vermektedir. Meselâ; onların ceza hâkimleri
nin beş yıla kadar olan süreyi tecil yetkileri 
vardır; yahut infaz hâkimlerinin mahkûmun 
içerde geçirdiği mahkûmiyetinin yarı süresini 
iyi halle geçirmişse, geriye kalan iyi halli kısmı
nı salıverme yoluyle doldurtmaya hakkı vardır 
ve bu suretle de değişen hadiselere evvelce ted
vin edilmiş kanunları uydurma yahut ona teta
bukunu temin etme imkânları vardır. 

Ayrıca adlî hataların mevcudiyetini de in
kâr edemeyiz. Bu sebepledir ki - adı beşerî -
adalet - hakkının tam verilmediği kanaati için
de bulunan bir vatandaşın duruşmadan çıkarken 
saf ve samimî olarak (muhterem (milletvekilleri 
bu saf bir köylünün samimî olarak içinden ge
len sözüdür ve manidardır), «Eh ne yapalım? 
Ben de seni hâkimler hâkimine havale ettim» 
demesinde büyük bir hakikat payını düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Burada adaletin yanıldığı
na yahut hiç olmazsa yanılabileceğine inanç var
dır. Bizdeki ispat müessesesinin ceza kesimi ba-
zan yürekler acısıdır. Çok evvel tahaddüs et
miş ve alınamamış bir intikamı, çok hayatî bir 
konuda şahadette bulunurken almaya çalışan 
şahitler az değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Konuşmanızın başından bu yana suçların te
şekkülünde cemiyetin bozukluğunu, kanunların 
bozukluğunu, okulların bozukluğunu ortaya 
koymak suretiyle suçluluğu tahfif eden bir 
temayı işliyorsunuz. Konumuz, «işlenen suç
lar suç mudur, suç değil midir?» konusu değil, 
bir atıfet konusudur. (A. P. sıralarından, «Bra
vo Başkan» sesleri, alkışlar) Efendim rica edi
yorum, sözümü kesmeyiniz. 

Konuşmanız konunun da biraz dışında olu
yor. Konuşma sürenizin yarısından fazlasını 
kullandınız ve henüz konu ile irtibatını dahi 
bağlamadınız. 

VEFA TANIR (Konya) — Ayrıca muhale
fet şerhi de var. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, rica ediyorum 
müdahale etmeyiniz. 
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YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, biz sakin ve rahat konu
şanları dinledik. Siz konuşacaksınız biz dinli-
yeeeğiz, biz konuşacağız siz dinleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî. Herkes 
sizi dinliyor zaten, söz sizin buyurunuz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Tabiî 
dinleyecek... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Affı is
tiyor musun, istemiyor musun, onu söyle. 

BAŞKAN — Rica 'ediyorum efendim, yeri
nizden söz atmayınız. 

:Sayın hatip, isiz de suçu ve suçluluğu değil! 
(de af konusunu dile getiriniz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Müsaa-
ıde 'buyurunuz, «Niye af çıkarıyoruz, mahkûm. 
olmuş adaımı niye affedeceğiz gerekçe nedir?» 
bunları anlatımayayıımı mı ? 

Mulhterem milletvekilleri, adlî hatamın 'Ola
bileceğini ıbeyan. sadedinde arz ediyorum; bü
tün af kanunlariinin gerefcç esinde vardır bu 
adlî hata. (M. S. P. ve C H. P. sıralarından al
kışlar.) Ve ıkriımlinioilist olarak şöhret yapmış 
olan Sayım Meıhımıet Ali İSe/büklüm hır kitaibı 
vardır ve orada (Sayın Bilgilç'e .bir amektup yaz
maç, Orada 'bahsediyor, «medem af !geniş 'OİImalı?» 
diye ide hu adlî hataları orada yazıyor. 

Mulhterem milletvekilleri, Ibraılan »bir adflî 
hatanın olaiMleeeğimi Ibeyan sadedinde arz edi
yorum. 

Deımıofcratifc ülkelerin tatbikatı* şuduır : BİT* 
(kişi suçsuzken mahkûm loliacağıma hin ikisi suç
luyken beraet etsin; Mr tane de olsa mazlü'maı 
(hin zaliımıe değişmem eliyiz. 

Komünist ülkelerdeki tatbikat ise şudur : 
Rejime aleyhtar bir kişi kurtulacağına bin ta* 
ne suçsuz Mam edilsin. 

Biz, işte, dürüst bir 'kişiyi (kurtarmanın1 pe* 
sindeyiz. Onun için af teklifi ^geıtiıriyoruız. Adlî' 
hatalar olduysa (bu monmıaldiır. Biliyorsunuz ce
za usulümdeki ispat yollan Ibizde vesikaya bağ
lı değil, dört tane şahidin şahadetime bağlıdır. 
Bu iki görüşten 'birincisini seçmek ımeeıburiyeu 
tindeyiz. Ayrıca, «beratı ziımımıet asıldır.» ibare-, 
«3 ide hir hukuk kaıidesadir. 

Mulhterem milletvekillileri, aVIilflî Selâmet Par
tisi olarak hu kanunum tümümle müspet oy ve
receğiz Amcafc... '(A. P. sıralarından gülüşm-e-

ler) Çok affedersiniz bir yanlışlık oldu galiba? 
Anlaşılmadı, teknar edeyim efendim : 

Muhterem milletvekillileri, Millî Selâmet Par
tisi olarak bu kanunum tümüne müspet oy ve
receğiz. (C. H. P„ ve M. IS. P. sırala randan al
kışlar) Aneaık, Millet Meöloısi Adalet Koımıisyo-» 
mumdan Yüce Heyetinize gelen teklifte hazı nuu-
halefet şerhlerinle Ikatılmadığıımiıziim nedenıiml de 
kısaca arz letmıek isiterilm. Sayın A. P„ l i üyeler
le, çok hürmet duyduğumuz D. P, li üyelerim 
Anayasaya aykırılık iddialarına M,. İS. P. olarajkl 
katılmıyoruz. Bu beyanlanınım Anayasada. mes
nedi olmadığı içim katılmıyoruz. Anayasamın, 
64 ncü .maddesi ımünihasTran genel affı ve1 ayrı
ca .bir ide özel af yetkisini muhterem Par'lamen-
toya vermiştir. Bu iddialarımı samimî buüimıadın 
ğımıız içim katıHmıyoruz. Gerekçeleri niyetlerimi 
ıgöstıerdiği üçin katılmıyoruz. Her iki kanat da 
Anayasaya aykırılık iddialarını şu şekilde ifa
de 'etmıiişlerdir : «Bu af kamumu Devlet aleyhi
me işlenmiş ve Devlet nizamını ilhlâl eden fiil-. 
ileri affettiği için 'Anayasaya aykırıdır.» Bun
lardan ISayın A. P. ,1i sarihler Devlet nizaımı 
aleyhinde işlenmiş fiillerin affın Anayasaya, ay
kırılığımı iddia ederlerken diyorlar ki : «Türk 
Öeza Kam'umumum maddesi, öeza Kanunu siste
matiği bakımından Devlet nizamı aleyhime1. iş
lenmiş fiillerdendir.»1 Mantık İra. Anayasaya 
aykındıtr. Niye Anayasaya aykırı? «Devlet ni
zamı aleyhime işlemen cürümleri (affettiğimiz içıim 
!bu af kanunu Anayasaya aykırıdır», derler. Sa
yım; D. P. li kardeşlerimiz ide 'buma katıldılar. 
Şimdi Ibir samimiyet aradık. Aykırılık iddialara 
•Komisyonda iltifat gönmeyimce.,,. 

FERRUİH BOZBEYLİ (İstanbul) — Kemdi 
samimiyetinizi ortaya koyum, ıbaşkasıma saımî  
miyetsizliik izafe etmeyin... 

BAŞKAN — Sayın BozJbeyli, müdahale et
meyiniz lütfen. 

'Sayın HaJtipoğlu, (siz de sataşmalara 'meydan 
verecek tarzda konuşmayınız lütfen. 

YÂStEN" HATİBOĞLU (Devamla) — Aykırı
lık iddiaları komisyonda iltifat görmeyince, bu 
kere .bârtakıtt politik medenilerle, Devlet riiza-t 
imlini itolâl edem fiilleri tecziyeye^ memur Türk 
Ceza Kamumunum (163 ncü ımıaddesiniıı affına 
karşı 'olmadıklıarımı belirttiler. Burada 'bilinme
si gereken bir husus var. Bir af kanunu hazır
lanıyor -v& bir kusîni insanlar affediliyor. Atı-* 
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fette bukınduğuımaızu iddia -ederken omların 
üzerinde spekülâsyon yapılmasına gönlümüz 
razı) değil. 

(Sayın Adalet Partili kardeşlerimizin (A., P. 
sıralarımdan. «Ne kardeşi be» sesleri) seçimi ön
cesi bir teklifleri vardır... 

BAŞKAN—Efendim rica ediyorutm, rica 
ediyorum... 

YAjSfljN HATİBOĞLU (Devamıla) — Seçimi 
öncesi bir teklifleri vardır, af teklifi. Bir de se
çim sonrasında af teklifi vardır. Her iki teklif
te de, bütün güna-h ve suçları tespih çeklmıekıtem 
ibaret ollan imamımıış insanlar affın dışındadır. 
Komisyona gelinoeye 'kadar IkoımisyoTida, «Dev
let nizamı aleyhine işlenmiş cürümler bulun
duğu için fbıı af kanunu teiklifii Anayasaya, ay
ılarıdır» diye dircnilmıiştir. Ancak reddedi'l&nee, 
Ibu defa, «Efendimi İ163 mcü maddemin biz da 
kalcısında değiliz» denımieye başlanımışıtır. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıratlarından «Bravo ses-
l-eri:»* şiddetli alkışlar, A. P.. sıralarındam gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyuran, 
müsaade buyurun efendim. (Oürültüîler) Efen
dim, bir dakikanızı rica ediyorum; Sayın Oğuz, 
'bir dakikanızı rica ediyorum..,. 

ıSABRÎ ERİŞKİN (Kastamonu) — Koimıü-
ndıstılerin affı için babame aratma. Yalan söy
lüyorsun, utan. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bir da
kikanızı rica ediyorum... (A. P. sıralarından 'gü
rültüler) Efendim ıben hitap ediyoruım, 'beni 
dinler imisiniz f.." 

Efendim, şayet Sayım Hatibin sözümde gru-
bunuza bir sataşma var ise söz hakkınız var; 
ama bu anda değil efendim, rica ediyOrumı.., 

ıDevam adiniz 'efendim (A. P. ısırailarından 
jyüriiiltüler) Rica .ediyorulmı, rica ediyorum. Ri
ca ediyorum Sayın Oğuz.. Rica ediyorum efen
dim, • : ' \ 

AHMJEIT BULDANLI («Muğla)' — A l l a h be
lâmı versin. Komünist, yeşili komünist, Ne; farkım-
var onlardan senin. 

BAŞKAN — Sayım Büldanlı rica ediyorum... 
. (Gürültüler) ..." 

YÂ$ÎN HATİPOĞLU (Devamla) — Evet, 
evet... ^Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edimiz efendim. 

YASİN BJATİBOĞLU (Devamla) — Evet, 
mıMletvekilteri, sükûnetle din!lıemıek mecburiye
tindeyiz. Sakim o;lahım, sükûnetle.. 

ıSABRJl KEfSKİN (Kastamonu) — (Semin gi
bi., 
, BAŞKAN — Sayın Hatiboğllu, Ibu görev ba

na ait •efendim. 
YÂlSUiN HATİBOĞLU -(-Devamla) — iyi ya,. 
BAŞKAN — Siz mi sükûneti sağlayaıcalkisı-

mı-zf beyefendi 1. 
YÂ;SÎN HA11İBOĞLU (Devamıla) — MMı-

tereıra imıilletvekilleri, biz kamlümiızım'lm kızıılını 
duyduk ama, komünizmin yeşilini de aııubterem 
-söylüyor, duydunuz mu... (A. P. sıralarından 
gürüıltüllıer) 

BAŞKAN — Sayım Hatilboğkı, Sayım Hati-
boğlu biır dakikanızı rica ediyorum! e-f eridim. 

YÂjSlN HATİBOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı-, rica ediyorum 
Bakımız, sîze -.kadar başka hatipler de konuştu. 
Bu tarzda..^ 

YÂS.ÎN HATİBOÖLU (DevaımOa) — B>en ne 
yaptıım Sayın Başkam?.. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bu 
tarzda, olaylara -sebebiyet verecek şekilde (ko
nuşmayınız, riıca ediyorum. 

YİiSîtN HATÜBOĞLU (Devamla) — Peki... 
BAŞKAN — Lütfen yerlerimize1 oturumu^.., 

Onları da ikaz ediyorum «fendim. 
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Biz 

dinlemieısimi biliyoruz, onlar dinıliçmıesiaıi bilmi-
yorılar, 

A. P. •sıralarından bir mi'Me'tv ekili — 'Sayın 
Başkan, -aday »ediyor sizinle. 

BAŞKAN — Efendini rica ediyorum, alay 
©dem kendisi ile eder. (A. P. sıralarındıan «Bra
vo Başkan» sesleri, alkışlar.) 

YÂİStt'N HATÎBOĞLU (Devamla) — Aidata* 
Partisi X9®6 yılımda... Her h&Tde bu alerji- kâ
ğıttan okuduğum içim doğuyor, irticalen söyle
yeyim : Biz burada samimiyeti tespit 'ediyoruz, 
buna mecburuz; 1966 yılımda... 

(SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Sem " nere
deydim o zatman? Utan be... 

BAŞKAN — Sayım Kelskih, 'Sayım Keskin, 
rica ediyorum... 

SABRİ KEİS'KİN (Kastamonu) — Belediye 
reisi içlin- o zaman, o partimin içimde belediye 
reisi idin. (Ğüriiltüler) 
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BIAŞKAN — Efendimi rica ediyorum.,.. Efen
dim), (müzakerelerin devamına imkân veriniz. 

YASİN HATİBOĞLU. (Devamla) — Muh
terem imalle tvekilleri1, 1966 senesinde bir af- ka
nunu çukarıMı, 780 sayılı Af Kanunudur. il*9*6i3 
senesinde de '218 sayılı Af Kamunu çıkarıldı. 
Biz ibranın ımulraseb esini yapmaya mecburuz. 
21*8 sayılı Af Kanununda 163 ncü madde nere^ 
/do .. Affın dışında. 780 sayıılı Af Kanunu '1966 
(tarihinde çıkmıştır ki, Sayım Adalet Partisi o 
zaman meşhur 2i26 raıkaımınında çok üstünde
dir. Nerede 1, 

BAŞKAN — Efendimi rica ediyorum. Eitea 
ediyorum Sayın Hktiiboğılu... 

TİİSÎtN HATİIBOĞLU (Devamla) — Bitir
dim efendim. 

BAŞKAN — Bu da nıı affın içinde efendimi. 
2f2ı6 rakamlıda nıı affın içinde, rica ediyorum 
(Gürültüler) 

YÂBÎtN HJATÎBOĞLU (Devamla) — O da 
içinde efendim... 

Muhteremi arkadaşlarım... (Gürül tüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum... 
YÂiSttN HATfîfBOĞLU (Devamla) — Konuş

mamın ibazı yerlerini sansüre tabi tutarak geçi
yorum,. 

Muhalefet serililerinde bilhassa dikkati çe
ken (bir hulsusa katılmadığımızı b-elirltımek iste
riz. işlenen teima şudur : Komisyon üyeleri .hep 
orada ildi, şerhlerinde de var, sanki muhıtereım 
Ordu bu tekliıfiıı karşısımdadır. (Sanki muihtereını 
Ondu ayrı, biz ayrı, millet ayrıdır. 'Sanki işle
nen fiililer , (D. P. şûralarından «Ordu ayrı de
ğildir.» sesleri) Çok dinledik 'onu orada. 

işlenen fiiller sanki ımiinlhaısıraın. Ordu'nun 
şahsına karşı işlenmiştir. Şunu bilmeye mecbu
ruz ki, Ordu bu teklife değil, ama kendisini, mil
letten parlamentodan ayrı. düşünenlere karşıdır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» »esleri, alkış
lar) kendi üzerinde spekülâsyon yapmak itete-
yonılere karşıdır.. (C. H. P. ve iM. ıS. P. sıraıla-
rından «Bravo» sesleri alkışlar) Bugün sbiz ka
nun çıkarırız, O'na «uy»1 deriz, Anayasa ve ka
nunlar çerçevesinde uyar. Görevi [budur. Yarın, 
Allah korusun -bir harp olursa kütanıa iltihak 
-öderim, benden bir gün kıîdeımli muhterem Or
du ımşeaısıi'bu koımıutanın «Hücum» dediği zaman, 
tereddüt gösterımeden emrime uyar, ölüme ıgide-

I rim. (C. H. P. ve M. 'S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar,) 

I Şu anda hepimiz askeriz. Öyle zannediyo
rum ki, evlâtlarımıza bırakacağmuz en güzel 
miraa da budur. Bu konuda yapılan ve yapıla
cak spekülâsyonlara karşı okluğumuz için söy
lenebil eeek Ibirçok şeyi mııeslkût geçiyorum. 

{Muhalefet şerhinde 'bir husus daha dikka-
I 'timizi çekiyor ve (bu hususa ka.tıılmıyoruz. De

niyor ki : «Bu af devlet aleyhine; işlenen fiille
ri kapsamaktadır,» Bu mantığa ileride yeni bir 
;ad buluncaya kadar, böylece bırakalıım. 

Arkadaşlar millet adıma (burada buluma cak-
I ısınız, devletim idaresi size verilirmiş olacak, size 

karşı, yeni devletim hülkmî şahsiyetin© karşı 
fiilileri affeıtmeyeeıeksiniz, atına Ahmet'e veya. 
Mehmet'e karşı işlenmiş fiilleri affedeceksiniz, 

I Esasen, mümkün olsa da, şansa 'karşı işlenmiş 
I fiilileri affetımesek veya tazimini mümkün ise 

tazmin etsek. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarıım, affetmek suçu müeş-
ruilaştifnmjak loüsa idi, karşısına çıkacağımız o k;a-

I dar çok fâü var ki... Ancak, affetmıelk suçluya 
merhameit göstermektir. Bellki merhametimizi 
hiçıe sayıp, nadim olmadııklannı yeniden gölste-

I recekler buluıtıafbilecektir. Tüm 'af kanunlarım-
;da bu hallerde rastlanılmıştır. O zaıman hilesini?) 
ki, tüım Parlamento ve onun hükümeti olanca 

I güdü ve vasıtasıyle onların karşısına, dikilecek
tir, (C H. P. sıralarından «Bravo»' sesleri) 

Cezaevinin karanlık havasından çıkıp ilk 
günlerde hürriyete intibak edenıeyeeelkler bu-

I lunabilir, İğfal (edilmişlere belki merhamet dıı-
I yaibiliriz aıma, bilerek hareket edenlere ve onla

rı tahrik edenlere anerhaımetimiz yoktur. îndi-
I reeeğimiz daıibe hayalhanelerini tarumar ede

cektir. Af selbehini kendi ham hayallerine vesi
le sayanlara, dervteft ve hükümeti âciz telâkki 
edenlere iimitlenmemıelerini tavsiye elderiz. 

I Muhteremi .milletvekilleri, affeden insanı 
I kudretli insanıdır. Devletimizin kuvvet ve kud

reti affına ımustehak kıılınanilardan 'bin kere 
büyüktür. (C. H. P. ve M. ,S. P. sırala nmd;an 
«Bravo» sesleri, aUkışlar) Demokrasi istibdat 
rejimi değil, iltifat rejimidir. Yaraları sarma
lıyız. Cemiyete ıstırap vermiş olanlara dahi 

I ıstırap vermemeliyiz. 

379 — 
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Gürüm zillet isıe affetmek fazüeittir; bunu 
burada göstereceğiz. 

(Sayın Avukat Meihmet Ali Selbük'ün - 'bilin 
yorısunuz kriımino'listtir - evvelce bir parlamenv 
tere yazdığı mektuptaki şu parça calibi dik-
ıkaıttir : «Kaynağı ne olursa olsun, eski kinle
rin, dargınlıkların, haksızlıkların ayırıcı ve bö
lücü davranışların üzıe'rine ıslak bir sünger çe-
ıkilımıelidir. Ancak bu suretledir ki ımazinin yü-
fkü bir tarafa bııralkılaraJk millletçıe aydınlık ve 
yeni bâr geleceğe yönelmek imkânı hâsıl lolabi-
lecektir. Bu ise anca'k dörtlbaşı maımur bir af ille 
mümkündür.!». 

Muhterem milletvekilıleri, dün daha Anaya
sada değişiklik yapmak suretiyle Yüce Paıia-
ınıento fazilet gösterdi. Yüce Parılanıentionun 
hükümeti, bu Pariaımentoda ımriıllete: hizımet et
miş -olanların naaşiarnnın naJkline imkân verdi1. 
Hatta sayın hükümet naaşiların nalkl'ine yaırdım-
cı ol'acağını bile beyan e t t i Bu hükümet, lehli
ne kullanaırniadığınn... 

BAŞKAN — Bu da ma afla,.. 
.Yİİ9ÎN HATÎBOĞLU (Devamla) — Bu 

hükümetin lehine.,.. (A. P. sıvalarından ıgürültü-
ler)| 

.BAŞKAN — iSayın Hatilboğikı, idün de aynı 
.konuyu .rica 'etmiştim, kaldı İki, sayın hükümet 
ıbu 'konunun siyasî bir ıme&ele olmadığını da 
ifade etti, siz siyaset kürsüsüne getirmeyink. 

YÂ'SlN HATÎİBOĞLU (Devamla) — Bul 
günlerde af görüşülüyor da (efendim, o bakım
dan. 

ÎBBAN ARjSLAN (Yozgat) — Sen /benim 
ımemllelketlmdensin, ben seni bilirim, 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum., rica 
ediyoruımı 'Sayın Arslan. Rica ediyorum ıSayın 
Aralan, müdahale etmeyiniz efendim. 

Devam buyurun efendim. 

Y İ B Î N HATİBOĞLU (Devamla) — Muhte
rem ımilıletveikilıleri, Millî ISlelâimet Partfeinin 
Grubu bu af kanunu teklifinin tümü ürerinde, 
tekrar ediyoruz, müspet oy kullanacaktır. 
(A, P. sıralarından arilaşıllimayan müdahale
ler)! 

BAŞKAN — Rica ediyoruim efendim. 
YÂSÎN HATİBOĞLU (Devamla) — Buna 

(sebeplerden birisi ide, senelerce vatan - cüda 
yaşayan hanedan ımensuplarmın -erkek evlâtla
rının yurda dönmelerinin temininin ömgörül-

I <müş olmasıdır. Kostantin Dragases'in torunları 
îstanSbul'un en mutena (köşelerinde devran sü
rtenken, ceddüm Fatih'in kılıç haJkkı .olan mül
künde torunlarının vatan - cüda olmasına gön-

I l'ümüz razı değildir. Akif ımeırlhum der k i ; 
I «Etmesin tek vatanımdan beni 'dünyada cü

da» 
(Sayın Başkanım, vaiktim var mı acaba? 
BAŞKAN — Vaktiniz. Ibitmıek üzere, az kal

dı. 
YJÜSlİN HATİBOĞLU (Devaımıla) — Muhte-

I rem milletvekillileri, hep düşmandan bahsettik, 
I ben de söyleyeyim, komünizm hepimizin düşnıa-
I nıdır, biz topyekûn onun düşmanıyız. (€. H. P. 

vo M. S. P. şuralarından «Bravo» sesleri alkış-
I liar) Evvelice arz ettim, snçu meşrulaştiirfmıyo-
I ruz, sııç meşrullaştırı'lmıyor, bir af meselesidir 
I bu.. (A. P. sıralarından anlaşıılımıayan müdaıha-
I 1 eller) 'sordunnz söylüyoirum, dinleyin. Bugüne 
I Ikaıdar hayatıımaz elhamdülillah,,. 

I BAŞKAN — Efendiım rica ediyorum., sayın 
I hatip sadece Genel Kurula hitap edeceksiniz 
I efendiım1. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Ne ya-
I payım efendim, kimseyle (konuşmuyorum ki !Sa-
I yını Başkanım... 
I Muhterem arkadaşlar, bir hususu merak 
I ediyorum; eve 'gidince seçim Iböiljgamden verilen 
I mazbataya bakacağının, «Mecliste (konuşamaz-» 
I sın» kaydı var ise bir dahia söz alımlayae ağını 
I zaten/.. 

Muhterem, milletvekilleri, demin belirttiğini, 
komünizmin karşısındayız, hayatımız böyle 

I geçti... (A. P. sıralarından müdahaleler) Bun-
I dan sonra da kloımünizımleı mücadele edeceğim, 
I edeceğiz. Namus sözüdür bu, yeminimize! sâdı-
I ğız. Ama biır tek düşmanı kimse söylemedi ; 
I' komünizmin süt kardeşi;, ikiz kardeşi, öz karde;-
I şıî masonıluık,. (C. H. P. ve M. 'S. P. sıralarından 
I «Bravo» sesleri alkışlar. Komünizm.., 

I BAŞKAN — Sayın Hatiboğln, bir şey rica 
ediyorum.. (C. H. P. sııralarından «iNiiçdîm sözü-

I nü hep kesiyorsunuz ?» sesleri) Bür şey mi var 
I efendim?.. (C. H. P. sıralarından, «ıHatibün sö-
I zünü (kesiyorsunuz, konuşturmuyorsunuz» ses-
I ileri gürlültüler.,»! 

BAŞKAN t— Bu yetkim var efendim., (C. H. 
I P. sıralairınidan «Hatibin, süzünü kesmeye.. h,ak-
I kınız yok» sesleri, gürültüler) Bu yetkim var 
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'efendim, fces»3Tİim hatilblm sözümü bu yetkilim 
var «fendim. (C. H. P. şuralarımdan! gürültü
ler) 

ISaıyam. Hatilboğlu, süremiz doldu efendimi. 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) — Şimdi 

yine .mi doldu efendim ? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
YÂ$İN HATİBOGLU (nevamla) — Sükû-

nîeti! llemin <ediıı, toplarlayayıım. lefendilm. 
BAŞKAN — ıSürenlz doldu efendim, tamam

layın ikoraışmamızı. 
YÂS'lN HATİBOGLU (Devamla) — Muhte

rem milletvekilleri, biz bu memilelket'i, bu vata
nı ıblllkte korumaya ım'eciburuz. Düşmanımız, 

• evvelice söylediğim gibi tek .değildir; fccmiünlzm 
düşmanıımız, siyomizım de düşmanıımi'zdrr ve îko-> 
münizm, masonluğun, siyonizmin icadıdır; hal
ikı sömüreMlme'k için milleti biınbiırine düşür-
ınuenin vasıtasıdır <komTÜnizım.. 

Bu • sebeple, ıbir tarîki var, komünizm1 bu 
ımctTjlefceıtte 6!3' sienedir faaliyette, siıyorjizan hu 
\memklkette (14 mcü asırdan beri faaliyette.. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendimi, tamam
layınız. 

YASİN HATİBOGLU (Devamla) — Bir itele 
raıosel'e var, koimünilst'ler ceza görür, görecekler
dir, ama masonlar için hir ceza müeyyidesi yok, 
huınu düşünelim.. 

BALKAN — Bayın Hatilboğlu, ıSayım Hati-
boğlu, süreniz doldu efemdim. 

YÂISİN HATİBOGLU (Devamla) — Pekj 
ef endim-.., 

İBAŞICAN — Bitti efendimi süreniz, .aştınız 
sürenizi); aştınız efendilim süremizi. . 

YÂBİN HATİBOGLU (Devamla,) — Arka
daşlar, /biz fecmiümizımin karşıcında olduğumuzu. 
(bağırduk, haykırdık; sizleri de masonluğun 
karşısında lolmaya .davet 'ediyorum. 

Hürmetlerimle. (C. H. P„ ve M. !S. P. sıra
larımdan alkışı]ar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür .edeilim İSayın Hati-
iboğlu.' 

İBRAHİM BEHREM EKER (Balıtoesk) — 
Allah belânı versin. 

BAŞKAN — Rica edüyorum beyefendi. 
Muhterem arkadaşlarım, sayın üyeler... 

(A. P. sıralarından •gürültüler) iSıayın üyeler, 
söz 'hürriyetine geniş ölçüde müsamaha edilme
si lâzımgelenı (bir çatının, altımda bulunuyoruz. 

Riıea ediyorum, hadiselere meydan, vermeksizin 
ımüzakeneleriın sükûnetle ikmaline yardıimeı olu
nuz. 

Buyurun İSayın Bezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Grup adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi gerekçeyle efendim? 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın ha
tip, 780 sayılı Af Kanunu bu Mecliste konuşul
duğu zaman 163 ncü madde ile ilişik olarak 
A. P. İktidarı tarafından bir istisna tanındığını 
ifade ettikten sonra; Adalet Partisinin de kendi 
af teklifini 163 ncü madde hariç olmak üzere 
vaz'ettiğini, bilâhara komisyondaki görüşmeler
de meselenin mahiyeti değiştikten sonra 163 ncü 
maddenin af kapsamına alındığını söylemek su
retiyle yanlış beyanlarda bulundu. Adalet Par
tisinin davranışı, beyanlarını tahrif eden beyan
larda bulunmuştur, bunun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, bu çerçeve içinde 
kalmak kaydıyie söz veriyorum, buyurun sayın 
Sezgin. 

Sayın Sezgin, sizden de istirham ediyorum, 
mutlaka bu çerçeve içinde kalınız ve yeni sataş
malara yol açmayacak bir seviyede konuşunuz. 

A. P. GRUBU ADINA REFET SEZGİN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, ikazınız çerçeve
si içerisinde, yeni meseleleri çıkarmamaya gay
ret eder bir düşünce içerisinde konuşmaya gay
ret edeceğim tabiîdir. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimiz için 
son derece önemli, öneminde her siyasî partinin 
ittifak etmiş bulunduğu bir meseleyi görüşmek
teyiz. Bu, seçim öncesinde, seçimler sırasında 
Hükümet kuruluşuna takaddüm eden çalışma
larda, Hükümet proto.kolunda ve Hükümet prog
ramında ele alınmış bulunan af meselesidir. 

Uzun çalışmalardan, görüşmelerden sonra ni
hayet... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Allah 
razı olsun. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Allah razı 
olsun mu, olmasın mı, konuşmanın sonunda izin 
verirseniz ben de onu ilâve edeceğim. 

Af kanunu bir tasarı şeklinde değil, bir tek
lif şeklinde huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
Siyasî parti grupları bu konuda görüşlerini Yü
ce Meclise İçtüzük hükümleri içerisinde intikal 
ettirmek gayretinde bulunmaktadırlar. 
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Bu arada, koalisyon ortağı Millî Selâmet 
Partisinin sayın sözcüsü, kendi beyanından da 
anlaşıldığı üzere, 1968 senesine kadar Adalet 
Partisinin, zannediyorum Alaca veya bir kaza
sında belediye başkanı bulunan... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bunun 
hiç alâkası yok Sayın Başkan. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Var efendim, 
var.. 

BAŞKAN —Efendim rica ediyorum, beye
fendi rica ediyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Alâkası ol
duğu için, 1968 senesine kadar Adalet Partisi
nin, Alaca zannediyorum veya bir kazasında 
belediye başkanı bulunan... (A. P. sıralarından 
gülüşmeler; C. H. P. sıralarından, «Bunun 163 
îicü madde ile alâkası yok» sesleri) 

Var efendim var... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum beye

fendi, rica ediyorum. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Alâkası ol

duğu için arz ediyorum. Alâkası var.... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
ediyorum beyefendi. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Diyor ki; 
«1966 senesinde Adalet Partisi bir af kanunu çı
kardığı zaman»... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum... (C..H. P. sıralarından «Hep bize ri
ca ediyorsunuz» sesleri) Hatibe de rica ederim 
efendim, siz fırsat verirseniz. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır hayır, 
kimseye cevap vermiyorum. 

«163 ncü maddeyi, o af kanununun dışarı
sında bıraktı» diye tenkidettiği zaman, kendisi
nin Adalet Partisinin içerisinde olduğunu işa
ret etmek, onu söylemek için naklediyorum. Sa
mimiyetini tescil etmek için söylüyorum. (C.H.P. 
sıra! arından gürültüler) 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Beğenmemiş ay
rılmış. 

BAŞKAN — Efendim, şahsiyat yapmaya
lım lütfen efendim. Buyurun. 

REFET SEZGİN (Devamda) — Muhterem 
larkadaşlarrnı, sayın sözcü burada Af Kanunu 
ile ilişkili mütalâalarını serd ederken, müşa-
hade «tnıiş bulunduğunuzu ümit eıttiğilnı bü
yük tezatlar içerisinde bir konuşmayı Yüce 

Meclise ve bu kanalla -Türk Milletine takdim' 
•etmenin güzel bir örneğini verdi. Bu yönüyle, 
içerisinde bulunduğu tezatlar ve Türk Mille
tinin inançlarına aykırı beyanılıarıyle tebrike 
şayan olduğunu ifade 'eltımek istiyorum. 

Affın evvelâ bir müsamaha, bir nıerhamct, 
bir atıfet meselesi olduğunu söyleyen 'arkada
şım, kendilerinin bu düşüncelden tamamen 
ırak bir davranış içjerilsindc, bu '.meseleyi Mec
lislin huzuruna 'getirdiklerini söylerken, Adatlet 
Partisiyle ilişikili gerçek dışı /beyanlarımda kin
darlığın, husumetin şaheser örneğini vermek 
ısıırdtiyle afta da ne katlar samlimî 'olduklarını; 
Adalet Partisi ile ilgili beyanlarında da ne ka
dar gerçökçi ve samimî olduklarını ortaya koy
du. Bu hükmü Türk Milletine havale ediyo
rum. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — 
Benin kadar olamaz. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Bir za-
ım&nlar Yeni Türkiye Paıritisimdıeın!... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
REFET SEZGİN (Devaımla) — Sayın 

Çan eri, Sayın Çaneri, zaitıâliniz bu meseleleri 
(anlayamazsınız. iSize, geçen defa söylediğim 
gibi, tebessüm -ediyorum. Bir tleıbessüın size 
kâfidir. 

BAŞKAN — Beyefendi, rica ediyorum. 
ASMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — 

|Seni çok iyi tanırım. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Çok iyi ta

nırsınız, tanınmaya devam edeceksiniz. 
ISADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Çaneri 

senin ıgi'bi on tanesini cebinden çıkarır. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
/mille t vekilleri, sayın sözcü ısrarla bir konudan 
kaçınmanın yolunu lühtiyar ettiler. Bu .mesele
yi, bize sataşma meselesini ve bundaki sami-
ımiyoti ortaya koymak için üç beş satırlık bir 
yazıyı Meclis zabıtlarımdan okumama izninizi 
lica edeceğim: 

«Türk Milletinin em büyük düşmanı olan ko-
münizımin dün okluğu gibi bugün de karşısın
dayız. Yurdumuzdaki! komünist faaliyetleri 
ve propagandaları Anayasaya ve mer'i kanun
lara rağmen varlığımızı vıe âtimizi tehdit eden 
bir tehlike manzarası arz etmektedir.» ;(C. II. 
P. sıralarnıdain, «Ne ilgisi var» sesleri) 
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, ne j 
kadar tehammülsüz&ünüz. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bir dakika 
efendim, ımüsaade buyuran; sonra gürültü 
edenler yanlış bir şey yaptıklarını anlayacak
lardır, izin veriniz. 

«Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde-
lerindttti mahkûm edilmiş olanlar birkaç kişi
den ibaret olup, ikamaatimizcıe fikir suçlusu de
ğildirler. Bunlar rejim düşmanıdırlar. Bu ba
kımdan Türk Geza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerine göre mahkûm edilenlerin Af Ka
mımı şümulü dışında bırakılmasını uygun ve 
olumlu buılımaktayız.» diyen, 11 . 7 , 1966 tari
hlimde Meclis zaptımın 576 nci sayfasında ko
nuşması yazılı bulunan ve şimdi Millî Selâmet 
Partisinin idarecileri arasında olan Sayın Feh-
ımi Cuımalıoğlu'dur. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ne 
olur? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır, bir 
$ey olmaz. Şunun için arz .ediyorum, irtibatı 
var. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
REFET SEZGİN (Devamla) — İrtibatı var 

efendim. 1966 senesinde, idareci Sayın Cuma-
lıoğlu arkadaşım, bugün bizim de katıldığı
mız, ıo zaman da aynı fikri paylaştığımız çok 
doğru 'bir mueseleyi Meelis kürsüsünde isabetle 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, sizden istirham 
etmıiştim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
arz edeyim... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kikanızı rica ^ediyorum. Sayın Cumalııoğlu'nun 
o tarihteki düşüncesi, fikri sataşmaya konu ol
madı edendim. Rica ediyorum, çerçeveyi ge
nişletmeyin.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır, se
bebi şu efendim: 1966'diaki o Af Kanunundan 
(bahisle, «Adalet Partisi 163 ncü maddeden hü
kümlü olanları bu Af Kanumınun içerisine al
madı» demek suretiyle bize tân'da bulundu sa
yın sözoü. 

BAŞKAN — Alınıp alınmadığı lütfedin, di
le getimn. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ben de di
yorum k i : Bakınız, Sayın Cuımalıoğlu o zaman J 

j bu fikirde idi, şimdi bu fikrini değiştirmiş... 
(C. H. P. sıralarımdan gürültüıleir) 

BAŞKAN — Olabilir efendim, olabilir. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Mil î Selâ

met Partisi komünistlerim affının istekçisi bu
lunduğu cihetle, fikrinde «bir tekâmül var, onu 
ifade etmek istiyorum. 

Bize gelince, 196.8'de böyle bir mesele bahis 
fcofnusu olmamış; ama grubumuz şimdi, ibu me
sele Komisyonda görüşülmeden önce, Türk Ce
za Kanununun 163 ncü maddesiyle ilgili şa
hısların Af Kanuımı kapsamına alınmasına, Ko
misyonda müzakereden önce karar vermiş; 
grup kararına iktiran ettirmiş ve bu meseleyi 
Adalet Komisyonuındatoi üyeleri vasıtasıyle de 
Komisyona mal etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Genel Başkanımız Grup adına yap
tığı konuşmada da, Adalet Partisinin Af Kamu
nu konusunda hangi suçların karşısında oldu
ğunu açıkça ortaya koymuştur. Anarşistleiriiin) 
ve komünistlerin affına karşıyız. 163 ncü mad
deden mahkûm olanlarım affın şümulünde ol
duğu hakkında, komisyonda önergemiz olduğu 
gibi, beyanlarımız da mevcuttur, grup ka-
ırarımız da önceden alınmış bııkı'nımak.tadır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» seslerli, alkışlar) 

Şimdi ben bir 'hususu soruyorum: Bu kür
süde din isitirmarcılığını bir mânada temadi 
ettiren.. 

BAŞKAN — Şimdi efemdim, Sayın Sezgin.. 
REFET SEZGİN .(Devamla) — Öteden be

ri yaptıklarınım bir misalini beyan edem sa
yın sözcüden... (C. H. P. sıralarımdan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin rlüca ediyorum, 
konu dışına çıkamazsınız efendimi, rica ediyo
rum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Topluyo
rum ef emdim. 

HASAN CERİT (Adana) — Sataşmaya ce
vap ver. 780 sayılı Kanunda var mı, yok mıu, 
ona cevap ver. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Eğer seçim 
öncesi sayın grup sözcüsü ve onum (mensup ol
duğu teşekkül, Müslüman Türk Milleltine, «Bi
zi iktidar yaparsanız, bizi iktidar ortağı ya
parsanız...» 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, rica ediyorum 
efendim. 
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REFET SEZGİN (Devamla) — «...Bu mem
lekette ırza 'geçenleri ve komünistleri affede
ceğiz» deseler idi... 

BAŞKAN — Sayın Seızgin... Sayın Sergin... 
REFET SEZGİN (Devamla) — Tek Müs-

lümandan rey alacaklarını öğrıeııımıeik... (C. H. P. 
ve M. iS. P. sıralarından gürülütiler; A. P. sıra
larından «Biravoı» sesleri, aillkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Sayın (Sezgin.. 
Efendim, sözünüzü kaşımak mecburiyetıinde ka
lacağım... 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
imüsaade buyurur onusunuz 1 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Size de 
sıra gelecek ©fendim; .müsaade 'buyurunuz. 

Buyurunuz efendim. 
€EVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Baş

kan, Millî Selâmet Partisi Sözcüsü, Demok
ratik Partili üyeinıin verdiği şerhten bahseder-
'ken, Demokratik Partiyi samimiyetsizllilkle it
ham. etmek suretiyle grubumuza sataşmıştır. 

BAŞKAN — Anayasaya aykırılık iddiasın-
(da samimiyetsiz olduğunu ifadet etmiştir, Sa
mimiyeti (tespite çalışmıştır. Bu çerçeve ilcin
de söz istiyorsunuz. 

OEVAT ÖNDER (Ankara) — Hay hay 
lefendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HASAN CERÎT (Adana) — «Hayır» diyor. 
BAŞKAN — Kulaklarım, duyuyor efendim. 
Sizden de istirham ediyorum Sayın Önder, 

yeni bir sataşmaya ımeydan vermeyecek seviye
de ve sataşma çerçevesi içerisinde lütfediniz, 

Buyurun efendim. 
ıD. P. GRUBU ADINA CSEVAT ÖNDER 

ı(Anlkara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rımı ; 

Sayın Başkanımız müsterih olsunlar, lıerhan-
<gi bir sataşmaya maihal vermeden maruzatta 
bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarımı, yülkseık huzurunuzda 
Adalet Komisyonunun raporu vardır, 50 ne i yıl 
ımünaselhatiiyle çıkarılması düşünülen af kanu
nu telklifi görüşükneıkteıdir. Komisyonda bulu
nan her üyenin reıyini izhar etnnesi ve reyine 
ınütledair gerekçeyi yazması tabiî hakkıdır. De-
ımclkratiık Partiiye mensup Anayasa ve Adalet 
Komisyonu üyesi arkadaşlarımuz da Deımıkratik 
Parti Grubunun görüşünü yansıtan muhalefet 

şerhini vermişlerdir. Burada bu af teklifine 
141 ve 142 nci muaddelerin girmesi sebebiyle 
Anayasaya aykırılık olduğunu beyan etmişler
dir. Sayın Haltlip bunu samimiyetsizlikle vasıf
landırmış ve grubumuzu bu şekilde tavsif et
mişlerdir. 

Değerli arkadaşların, Anayasanın 11 nci 
maddesi vardır. Anayasanın 11 nci maddesi, 
mıalumuâliniz, 197.1 yılında yapılan Anayasa 
tadilâtıyle yeni bir hükme kavuşmuştur. Bu 
hüikmü aynen tekrarlıyorum: «Bu Anayasada 
yer* alan halk ve hüraiiyetlerden hiç birisi, insan 
hak ve hürriyetlerini veya Türk Devi çitinin ül-
Ikesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya 
dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımıma dayana
rak, nitelikleri Anayasalda belirtilen Cumhuri
yeti oıltadan kal'dırmalk kasdı ile kullanılamaz.» 

Arkadaşlar, Anayasanın 11 nci maddesinin 
bu hükmü bir şapika hükümdür. Hürriyeti tah-
ırîibeiümıe hürriyetini bu Anayasa tanımamıştır. 
Bu Anayasa sınırsız hürriyet anlayışını reıddet-
mdktddir. Hürriyetlerin sının vardır. Anayasa
lar kanunlarla müeyy'idelenıdirilirier. Türk Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri, işte 
bu Anayasanın 11 nci maddesinin müeyyidele
ridir. 141 nci madde, komünizmin propaganda
sını yasaklamıştır; 142 nci madde ise kcımüniz-
mi getirtmeyi ya&nCd.aımışJtır. 

Arkadaşlar, bu memlekette 26 ay müddetle 
sıkııyöme'Jim oldu, sıikiyönetim mahkemeleri ça
lıktı. Sıkıyönetim mahkemeleri, Türk Milletti 
adına yargı yetkisini kullanldılar. Bu malııkeıme-
lerdle Türk Devletini ve milletini yıkmaya ma
tuf her türlü eylemi tespit edilmedi mi? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Edildi. 
OEVAT ÖNDER (Devamla) — Muhterem 

aılkadaşlanlm;. Orta Doğu Tcıkniık Üniversitesin -
de 6 saat müddetle Türk Silâhlı Kuvvetleriyle, 
jandarma ile çarpışılmadı mı"? (C. II. P. sırala
rından «Ne alâkası var» sesleri, gürültüler, 
A. P. ve D. P. sıralarından alkışlar) 

-Muhtıörem arkadaşlarım, idam sehpasının al
tında dahi... 

BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakika efen
dimi, rica -e diyorum. (C. II. P. sıralarından gü
rültüler) Bir dakjka efendim, rica ediyorum. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — P>eyeıfendi 
141 ve 142 ile ilgili değişiklik teklifleri getir
sin. 
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BAŞKAN — Efendini, rica ediyorum beye
fendi, siz buyurun buraya, siz buyurun buraya 
beyefendi ben ineyim; rica ediyorum efendim., 
müdahale etmeyiniz ıbu kadar. 

•KADİR ÖZPAK (Uşak) — Hatibe zamanın
da müdahale etmiyorsunuz, O'nun sözünü kes
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Vesayetle çalınmıyorum efen
dim, nica ediyorum. 

'Sayın Önder, sizden istirhamını şu efendim: 
iSamimiyetsizlik iddiasına, karşı Demokratik 
Parti Grubunun saımiimî olduğunu savunuyorsu
nuz; gerekçe olaralk gösterdiğiniz hususları çok 
şümullü ifade etmeyiniz. 

.OEVAT ÖNDER -(ıDövaımla) — PeM efen
dim, fazla şümullü ifade etmeyeyim; arif olan 
tariften anlamaktadır. 

Arkadaşlar; 141, 142 ile yargılananlar, hat-
ita hüküm giyenler, «Ben komünistim, ben Tiüik 
değilim, Müslüman değilim» deyip, idam sehpa
sı altında dinî telkini dahi reddetmediler mi? 
(A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

.HASAN TOSYALI (»Kastamonu) — İşte 
ibunlar affediliyor. 

BASK!AN — Rica ederim efendiım... 
OEVAT ÖNDER (Devaımla) — İşte biz di

yoruz ki, 141, 142'yi bu affın şümulüne sokma
yın, bunları affetmeyelim, Şimdi, asıl bunu söy-
lemdk samimiyettir. 

'Milletin karşısına çıkacaksınız, «Biz komü
nist düşmanıyız» diyeceksiniz; diniden, diyanet
ten bahsedeceksiniz, ondan sonra da komünist
leri affedeceksiniz. (A. P. ve D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri,' alkışlar, C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN —r- Efendim, rica ediyorum, Sayın 
Önder rica ediyorum... 

(KADİR ÖZPAK (Uşak) — Cümlesi bittik
ten sıonra müdahale ediyorsunuz. 

BAŞKAN •— Efendim, ağızdan çıkacak lâfı 
nereden bilebilirim beyefendi, nereden bilebili
rim beyefendi1? Rica ediyorum. 

İKADIR ÖZPAK (Uşak) — Ama bundan ön
ce konuşan hatibin her kelimesinde kesiyordu
nuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum yerinize oturun 
efendiım, yerinize oturun. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sataşma sı- -
nırlı değil mi, daha vakit dolmadı mı1? 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Muhterem; 
aıikadaşlamm, biraz evvel konuşan hatip bura
da buyurdular ki ; «ıSelâmünaleyküm denildiği 
için "mahkûm edilen var,- elini başına koyup su 
içtiği için maıhkûm edilen var...» 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder... 
OEVAT ÖNDER (Devamla) — Sanıyorum 

Hükümetten, kendilerinden... 
BAŞKAN — Sayın. Önder, rica ediyorum... 
CEVAT ÖNIDER (Devaımla) — Sayıları kaç

tır? (A. P. ve D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Önder, sözünüzü kese
rim efendim. Sayın Önder, rica ediyorum, size 
verdiğim sözün hudutları dışına çıkıyorsunuz. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Çıkmıyorum, 
çılkmıyoruım. 

BAŞKAN — Çıkıyorsunuz efendim, tekrar 
çıkarsanız slözünüzü keserim efendim. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Hükümet
ten bir şiey öğrenmede istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, sual zamanı da değil 
eıfendim., 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Sorumu sor
mama müsaade ediniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
iSayın Önder, lütfen kendi samimiyetinizi, grup 
'olarak samimiyetinizi ifade çerçevesinde konu
şunuz. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kan, açıkça .beyan ediyorum: 

Demokratik Parti, ıkamünizımle mücadelede 
'kararlıdır. 141in, 142'nin karşısındadır; 163'ün 
yanındadır. Şimdi, acalba 1631ten dolayı; der
dest dava miktarı nedir, kaç kişi takibata ma
ruzdur? (O H. P. sıralarından gürültüler) Bar 
de, 141,'den, 142'den dolayı kaç kişi hakkında 
talkiibat yapılmaktadır ? Bunu, Millî Selâmet 
Partili Adalet Bakanı açıiklaımaik mecburiyetin
dedir. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın 
Önder... 

OEVAT ÖNDER (ıDevaımla) — Demokratik 
Partinin samimiyeti buradadır. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Samimiyetsizliği -
ifadeye çıktınız, samimiyetsiz davranıyorsunuz. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Aziz arka-
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daşlarını, af konusu koalisyon protokolüne ko
nuluyor, Hükümet programına konuluyor... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bu da 
konuya dahil mi? 

'BAŞKAN — Bir dakika efendim, anlayalım 
önce... 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Ondan son
ra tasarı halinde getirmeyip, teklif halinde geti-
ııiliıyor. (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

ı'DAglHAN — 'Sayın Güneş, «Hükümet prog
ramında af koalliisyonu» kelinıelerinden sonra, 
a ı iksınm ne geleceğini anlamadan; «Bu da ko
nuya dalh.il mi?» diyorsunuz; rica ediyorum. 

OEVAT ÖNDER (Devamda) — Değerli ar-
ıkadaşlariim, Demıclkratik Paılti; muhalefet şer
hini verirken, bu konuları dile getirirken samıi-
miyetle, gönlünden geldiği gibi, iradcisi ne ise 
•onu ortaya koymaktadır. Asıl samimiyetsizlik 
biz şunu zannediyorduk: Şimdiye kadar açıkça 
komünizmle mücadelede dinin, maneviyatın bü
yük bir faikıtör okluğuna inanıyordmık. Din isıbis-
aııarı yaıpanlar... 

BAŞKAN — Sayın Önder... 
-OEVAT ÖNDER (ıDevamla) — D i n istisma

rı yapanlar, bugün kotmünisıtteri himayesi altına 
almaktadırlar ;asıl talihsizlik buradadır. (A. P. 
ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlan; 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

DAVUT AKSU (iKatö) — Kimin evimde 
Rus generalinin fotoğrafı var? 

BAŞKAN — Sayın Önder... (C.H.P. sırala-
Tinklan gürültüler) Rica ediyorum efendim, lüt
fen yerinize oturunuz. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — 141. ve 142' 
yi affın şümulüne sdkarJar... 

BAŞKAN — Sayın önder, rica ediyorum... 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Manevî bas

kısı altında... 
. BAŞKAN — Sayın Önder, sözünü/ii kestim 

efendim, Sayın Önder sözünüzü kestim. 
OEVAT ÖNDER (Devamla) — Saygılar su

narım. 
KADİR ÖZPAK (Ugak) — Efendim, sorun 

bir kere, Rus generalinin fotoğrafı kimin evin
de. 

BAŞKAN — Bir şey mi buyurdunuz efen
dimi, anlayamadım?... 

Buyurun Sayın Hatiboğlu. (O. II. P. sırala-
irından gürültüler. D. P. ve M. S. P. sıralarından 
karşılüklı konuşmalar) 
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| Bir dakika efendim, bir arkadaşı dinliyo
rum. 

Buyurun Sayın Hatiboğlu. 
HİLMİ TÜRKMEN (İçel) — (M. S P. sı

ralarına dönerek) O müflis emellerin için 
Kur'anı alet etme!. (M. S. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN —Efendim, rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Haitiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Çanım) — Gerek 

Adalet Partisi sözcüsü ve gerekse Demokratik 
Paııtti sözcüleri şahsımla alâkalı ve... 

BAŞKAN — Ne söylediler efendim, gerekçe
nizi söyleyin? (D. P. sıralarından gürültüler) 
Anlayamıyorum efendim; rica ediyorum, istir-

I ham ediyorum efendim. 
I Evet efendim, buyurun. 

YASIN HATİBOĞLU (Çorum) — Komüniz
mi himaye ettiğimi ve dolayısıylfe müdafaasını 
yaptığımı ibeliı'tıtüler. 19Ü6 tarihinde belediye 
başkanı ilen Adalet Partisinde olduğumu be
lirtmek suretiyle bunu bir istismar konusu yap
tılar; neden okluğunu ve neden ayrıldığımı 
izah edeceğim ve komünizmi müdafaa etmedi
ğimi ve eitmeyecıeğimi ve belirli hususları aydın
latmak üzere söz istiyorum efendim. 

(A. P. ve D. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir daikika beyefen
di, rica ediyorum. 

iSayın Hatiboğlu, Belediye Başkanı olduğu
nuz devreyle ilgili bir konu sataşmaya girmi
yor; aneaik, diğer hususlarla ilgili zaptı alıp in
celeyeceğim efendilin, ımüsaade buyurunuz. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Bcıkleye-
eeğim efendim, bekleyeceğim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Balkan, tarafsız olamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Anlamadım beyefendi, lütfen 
ayakta ifade buyurur musunuz Başkanlığa »kar-
şı? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, diğer sataşmalarda hafızanıza çok kuv
vetli idi; fakat arkadaşımız söz isteyince, zabıt
ları inceleyeceğinizi söylüyorsunuz. 

©AŞKAN — Efendim, bir dakika Sayın 
I Yağcı... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hafıza 
] zafiyetinizi söylemek iisıtedı'm. 
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BAŞKAN — Sayın Yağcı, hafızamdan bah
setmedim; zaptı inceleyeceğim dedim ve- ayrıca 
sataşmayı kabul edip etmediğim bakımından da 
bir açıklama yapmadım. Lütfen elinizi vicdanı
nıza koyunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, belirttiğiniz hu
sus hakkında Sayın Sezgin Grup adına görüş
tü, bu itibarla size ayrıca sataşmadan dolayı 
söz veremiyorum efemdim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Müsaade bu
yurun Sayın Başkan... . 

•BAŞKAN — Hayır efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Fakat, müsaa

de buyurun... 
BAŞKAN — Nedir efendimi?.Buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

ben Komisyonun ilik çalıştığı saniyeden şu sa
niyeye kadar bütün müzakerelerine katıldım, 
Sayın Hatiboğlu'nun söyledikleri olay katiyen 
cereyan etmedi; bunu maddesiyle, hatta Sayın 
Adalet Bakanının da dahil olduğu... 

BAŞKAN — Efendirm, rica ediyorum; ha
yır.... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Müsaade bu
yururdanız, bu benim bulunduğum toplantıda 
cereyan 'etti. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... 
VAHİT BOZATLI (ıSivas) — Ayrıca bah

settikleri muhalefet şerhi de benim ianzanıla-
dır. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, olabilir; rica 
ediyorum. Bir sataşma ikonusu değil efendim 
bu. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Müsaade bu
yuran. Benim bulunduğum toplantıda cereyan 
etti bu, Sayın Başlkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim de... Mıen-
suibokluğunuz grubun başkanı, grubun sözcüsü, 
grup adına buna cevap verdi. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ayrıca, bah
settikleri muhalefet şerhinin altında bendeniz' 
oluyorum; bir... 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, rica ediyorum 
'efendim. Hayır... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
bir-şey daha var : «141 nci maddeye karşılık, 
onun kaibulü, sırasında böyle bir muamele ko

misyonda olmadı» diyor. İnsaf edin. Oradaydım, 
böyle bir muamele olup olmadığını Genel Ku
rul öğrenmek istemez mıi 1 

Bu çizginin tamamen içinde açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Gere
kirse- Komisyon onu açıklar efendim. Rica edi
yorum.. Komisyonu temsil etmiyorsunuz efen
dim; Komisyon üyesisiniz. 

Sayın Bozatlı, rica ediyorum... Tamam efen
dim. 

Sayın Cumalıoğlu, sizin de ayrı mı efen
dim? 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — 
Evet, 

BAŞKAN — Hangi konuda eefndian, onu ri
ca edeyim'? 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — 
'Sayın Sezgin şahsıma ait bir konuşmada bulun
du. Oevap vereceğim, tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Efendimi, Sayın Sefcgin sizıe ait 
bir konuşmayı zabıttan okuduklarını ifade etti
ler. Bu konuşmanın size aidolmadığmı mı idjdia 
ediyorsunuz. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Ha
yır efendim. Onun devamı var. 

BAŞKAN — Devamı var... «Mana değişiyor» 
mu diyorsunuz? (C H. P. sıralarımdan «Değişi
yor, değişiyor de» sesleri) 

Bir dakika efendim. Anlaşayım ben, müsaa-
4e buyurunuz. Beyefendi, bir Meclisi on kişi yö
netmez yani. Yapmayınız, rica ediyorum.' 

Evet efendim, «Mana değişiyor» diyorsunuz. 
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — 

Evet, manayı tamamlıyor. 
BAŞKAN — «Tama'mlamaımalk» ayrı efen-

diiım. Değişiyor mu! 
1. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — 

Değişiyor efendim, değişiyor. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (M. S. P. 

sıralarından alkışlar) 
1. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başlkan, mu'ht'eneım milletvekilleri; 
Adalet Partisi adına konuşan Sayın Sezgin 

zabıtlara istinadetım>elk suretiyle, Mecliste evvel
ce bulunduğum bir devrede komünizmim aley
hinde konuştuğumu söylediler, doğrudur. Bu
gün de karşısındayım ve toptan karşısındayız. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Müsaade buyu
run. 
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Yalnız, o (konuşmamda, masonluğun da kar
şısında okluğumuzu bildirdik. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarımdan «{Bravo» sesleri, alkışlar) 

Burada her şey söyleniyor, bir reaksiyon 
gelmiyor. Acaba Sayın Sezgin ve onun gibi zih
niyette olanlar masonluğa ait ufacık bir kelime 
geçtiğinde neden infial duyup ayaklanıyorlar? 
Bunu anlatmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Ef enldim, Sayın Cumalıoğlu, 
(Say m Cum alıo ğlu. S ay m Cum a 1 ııo ğlu,.. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devaımla) — Şu
nu da hatırlatayım ki... 

BAŞKAN — «Sayın CumaTıoğlu,.. 
1. FEHMİ CUMALIOĞLU (ıDevamla) - . . 

Bir dakilka, bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu... 
1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Şu

nu hatırlaitaymı ki, müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Cumalıoğlu... 
L FEİIIMI CUMALIOĞLU (Levamla) — Bir 

dakiika, tamamlıyorum. 
BAŞKAN — Ama beyefendi, rica ediyorum, 
1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Do

ğu Perinçdk'in baibası Sadık Perinçek... 

BAŞKA'N — Efendim, rica ediyorum,, sözü
nüzü kastim efendim. Sözünüzü kestim efen
dim,. (Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı) 

Sözünüzü kestim efendim, rica' ediyorum, 
ıSayın Cumalıoğlu, sözünüzü kesitim beyefendi. 
Rica ediyorum ycmnize buyurun. 

.METİN TÜZÜN (ifotanbul) — Saym Başkan, 
sizinle ilıgili bir şey söyleyeceğim,. 

BAŞKAN — Bir daıkika efendim. Müsaade 
• buyurursanız, incelediğim başka bir konu var, 
rica ediyorum. 

Efendim, Sayın Ömer Lütfü Zararsız? Sayın 
Ömer Lütfü Zararsız?.. Saym Zararsız yok mu 
efendim? 

ÖMER LÜTFÜ ZARARSIZ (Yozgat) — Bu
radayım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yaklaşır mısı
nız'? Bir anlaşmaya çalışalım, sizinle. 

ÖMER LÜTFÜ ZARARSIZ (Yozgat) — Bu
yurun Başlkan. 

BAŞKAN — Efendim, gönderdiğiniz bir 
ünergede: (Saym Yasin Hatiboğlu görüşmesini 
yaparken Başkan, hatibi ikaz edası ile, hatip 
163 ncü madde üzerindeki bir grubu samimiyeft-
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sizliğini tespite gayret ettiği bir noktada «dsıtis-
m a n bu siyaset- kürsüsüne gertireme'zsiniz» de
miştir) diyorsunuz, 

ÖMER LÜTFÜ ZARARSIZ (Yozgat) — 
Bveit, 

(BAŞKAN — Beşeriden sayılırım, ben de; ama 
. böyle bir sez sarf ettiğimi hatırlamıyorum. Zap-
l ı inceleyeceğim, omdan sonra size cevap vere
ceğim. 

ÖMER LÜTFÜ ZARARSIZ (Yozgat) — Pe-
Iki, inceleyin. 

BAıŞKAN — Efendim,, zaptı rica etmiştim? 
ıÇi'kmaidımı zaptın o kısmı? 

Efendim, müzakerelere devam ediyoruz. 

'Saym Ilatiboğlu, zaibıtlar geldiğimde isteği
niz hakkındaki kararımı belirteceğim. Sordum, 
zabıtlar henüz ikmal .edilmemiş. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ku-
hilây İmıer, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBÎ-
LÂY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, 
Yüce Meclisin kıymetli üyeleri; 

iDemokraıtiık Part i Grulbu olarak halen gö
rüşülmekte olan af kanunu teklifi ile ilgili ola
rak genişle rimizi arz etmeden evvel hepinize 
saygılarımı graıbum adına sunmak isterim. 

Görüşülime'kte olan af mevzuu, bütün parti
lerin 1973 umumî seçimlerinde millete seçûm 
beyannamelerinde ilân ettikleri taahhütlerden
dir. Bu sebeple Parlamento bünyesinde, grubu 
'bulunsun veya bulunmasın, muhtelif partilere 
mensup milleitveikilleri bu kusuüta kararlıdır. 
Demokratik Parti de bu ölçüler içinde, geçmıiş-
te 1960 yılından beni çıkan üç kanunu nazara 
alarak aynı zamanda maznun ve mağdurları, 
bir başıka ifade ile, !bu aftan yarar ve zarar gö-
recclklerin de düşünüş ve arzularını bir arada 
mülâhaza etmek suretiyle, Parlamento üyesi 
mensupları marifetiyle bir umumî af kanunu 
teklifini vermiştir. Adalet Komisyonunda diğer 
tekliflerle birilikte görüşülen bu teklif, şimdi 
yeniden Millet Meclisi önünde müzakerelere ko
nu teşkil edecelkitdr. 

Bu taraflyle açıiklrkla ifade edelim ki, yrJka-
rıdaki esaslar dairesinde bir Umumî af çıkarıl-
ımasını parti ve grup olarak arzu et/mekite, bu 
yolda bir kanunim biran evvel kader maMmm-
lan için neşrini temenni etmekteyiz. Bu suret
le umumî efkârın bir kısmının uzun müddettir 
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beklediği, mahkûm ve maznunların tedirgin1 iği
ne söbeibolan bir mevzu halledilmiş olacaktır. 

Biz bu af ile bir içhuzur ve biriçbarış sağ
landığında, gereken neticenin doğduğuna her
kesin kanaat getirelbiledeğine inanmaktayız. 
•Affı suçu ve suçluları teşvik eden ceza ve tev-
kifevlerini boşaltan bir teşriî tasarruf olarak 
'kabul 'etmiyoruz. Aftan istifade edenler, maz
lumlara zulmeden zalimlerden değil; yaptığına 
pişman olan kader ımahkûmları olmalıdır. 

Af, millelt adına vazife gören Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bir atıfeti olarak ele alı
nıp çıkmalıdır. Bu ısöheple ceza miktarı yönün
den geniş tutulmuş bir af teklifi getirmedik. 
Bütün partilere ve milletvekillerine, affedile
cekler tarafından mağdur edilmiş mazlum kişi
lerin de müracaatları vardır. 

Bunlara kulak tıkanamayacağını, adaleti 
maddî ve manıevî yönde hak ve menfaatleri, te
razide mürnfcün olanı kadarıyle 'dengede tut
ması gerektiğine de inanmaktayız. 

Adalet Komisyona! sol iktidar kanadına 
m'ensıubolanlardan yeni C. H. P. İllerin teklif
lerini esas .metin alarak huzurumuza teklif ge
tirmiştir. Parti olarak teklifimizin en uygun ol
duğuna kani bulunduğumuz içindir ki, bu tek
life tümüyle karşı çıkarak, bu hususta teklifi
mizin maddelerini muhtevi değişiklik önergele
rimizi Başkanlığa sunmuş bulunmaktayız. 

Komisyon metninin karşısında olmamızın bir 
seıbelbi; bu teklifin bir uımumî değil hususî af 
mahiyetinde oluşu, sadece komünistler için 
uımuımî .af getirmesidir; suçlara değil, suçlulara 
af tanımasıdır. Bu yüzden teklif ve kanun ola
rak affın lehine bulunmamıza rağmen, şayet bu 
teklifin maddeleri üzerinde ve tümünün kabu
lü yokunda ısrar edilirse, bunun karşısında ola
rak menfi rey kullanacağız beyan etmek isteriz. 

Bilhassa komünistlerle ilgili af hükümleri
nin çıkmaması için, Parlamento içi engel yolla
rını, İçtüzük imkânları ölçüsünde sonuna kadar 
kullanacağız. 

Bu sebeple; şayet umumî af kanununun çı
kışı gecikirse, bunun müsebbibi, iktidar kana
dının bu yolda direnişi sebebiyle bu yolda ısrar 
edenler olacaktır. Komünistleri yani vatan hai
ni, millet düşmanı ve Devlet yıkıcılarını affet
mekte kararlı olanlara karşı, biz de bunların af
fedilmelerine karşı kararlı olduğumuzu ifade et

mek isteriz. Milletvekilleri içinde bu, edilen ye
min icaJbı Anayasadan doğan vazifedir. 

.Şimdi soruyoruz, Hükümet programında 
umumî bir af vadedilmemiş midir? Buna rağ
men sorumluluktan kaçmak için Hükümet, ta
sarı getirmekten kaçınan iktidar, birinci ve 
ikinci başının teklifleriyle ülkemizi ve milleti-' 
ımlzi bir içhuzur ve bir içJbanş içine değil, bir 
iç.anarşi ve içsavaş içine itmek istemektedirler. 
Son onlbeş senenin, içtimaî bünyede açtığı de
rin yaralar, bu türlü sorumsuz davranışlarla 
meydana gelmiştir. 

Devlet güvenliği ile ilgili suçların sanık ve 
'hükümlülerine af getirmek için, evvelâ bunu 
sağlamakla Anayasa hükümlerine göre vazifeli 
müesseselerin fikirlerini almak gerekirdi. 

Millî Emniyet ve Millî Güvenlik Kurulu gi
bi bu yöndeki kuruluşların bu yoldaki fikirleri 
alınmamıştır kanaatindeyiz. Sorduk, Devlet Ba
kanı alınmadığını beyan etti, şimdi tasarı yok. 
Adalet Bakanı da hurdadır, Devlet Bakanı da 
burdadaır. Alınmış ise, bu yola tevessül etme
nin ilmî, mantıkî ve hukukî bir izahı yapılamaz. 
Bu sebepledir ki, Hükümet sorumluluğunda bdr 
af tasarısı değil, milletvekili ve senatörler ola
rak birer teklif getirme yolu seçilmiştir. Muha
lefet, Hükümet içinde olmadığına göre; tasan 
değil, ancak, teklifler getirebilir. 

Hükümet tasarı getirse icraî sorumluluk al
tında olurdu. Tekliflerin kanunlaşması ise, Hü
kümeti ancak idarî, yani pasif sorumluluk içine: 
sokabilir. Burada şunu söyleyeyim; milletvekil
lerinin kanun teklif etme hakları var. Kanunla
şırsa, Hükümet bunu idarî yönden tatbik eder. 
Ama, tasarıyı geıbiren Hükümet; hem icraî, hem 
de idarî yönden sorumludur. Buraıda Hükümet 
icraî sorumluluktan kaçmaktadır. 

Sonunda milletvekillerinin getirip, me'Cİisle-
rin çıkardığı kanunun tatbikinde sorumlu olur. 
Bu ise, açıkça, Hükümet olarak icraî sorumlu
luktan tekrar ediyoruz kaçmaktır. 

Biz bu kaçışı önlemek için, Hükümeti bu ko
nuşmamızdan sonra Meclis ve Türk kamuoyu 
•önünde, Devlet güvenliği yönünden, ilgili kuru
luşların mütalâalarına da dayanan hukukî, aklî 
ve mukni bir izahat vermeye davet ediyoruz. 
Böylece, bu teklif kanunlaştığında, doğru bilgi 
vermeyi tekellüf eden Hükümet, sorulmlukığu» 
değil paylaşmalk, belki de doğrudan üzerine al-

— 389 — 



M. Meclisi B : 53 27 . 3 . 1974 O : i 

mış olacaktır. Hukuk, özel ve tüzel kişilere ol
duğu kadar müesseselere de haklar ölçüşümde 
iSoniiiıılululklar da yükler. 

Komisyonun geltirdiği metin, komisyon mü
zakereleri sırasında bir karara karşı muhalefet 
şanhimizdeki belirttiğimiz esaslar dairesinde 
Anayasanın 2, 3, 4, 11, 30, 60, 105, 110, 111, 123, 
124, 136 ve geçici 21 nci maddelerinin ve bun
larla ilgili sair maddelerin açık hükümlerime 
aykırıdır. 'Ayrıca hukuka bağlı devlet ilkesini 
.getiren, Devlet nizamını temısil :Cidcn Anayasa
mıza tümünün mana ve ruhuna bu tcıklıiı aykı
rıdır. 

HaJkiımiyotıinin kaynağını milletten alan 
Devlet, ülke ve milletiyle mevcuttur. Alman 
Hukuk âlimıi Eslmıein'in tarifine göne 'milletin 
hukulkan teışkilâtlanimış şelkli olan Devleti mey
dana getiren ülke, millet ve hakimiyet aııayapı 
unsurlarından binisinle en ufak bir müdahale 
onun bütününe karşı işlenmiş suçtur. Bu durum
da Devleti muhafazayla vazifeli sivil ve askerî 
(kuruluş ve güçler hare'kete geçer. Bu hususlar 
Anayasanın 3 ve 60 neı maddelerinde sarih 
hükme bağlanim.ıgbr. 11 nci maddesi ise, hürri
yetlerin hangi yolda kullanılacağım, belirtm'eık-
/teıdir. Bu durumda Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen cürümlerden sayılan Türk Ceza Kanunu
nun 141, 142 ve 146 nci maddelerindeki ilgili 
bükümleri ihlâl eyleyen millet düşmanı, ülke 
bölücüsü ve Devlet yıkıcısı koımünistleri af 
şümulüne sokmanın hukuk ve mantık kuralları
na göre dayanağı yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, sataşma dolayısiy-
le söz alan kıymetli grubumuz mensubu, Parti
miz Genel Başkanvekillerinden Cevat önder Be
yin, burada arz etmek isteyip de yarım kalan 
bir hususunu tekrarlamak istiyorum. 

Anayasanın 11 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sını burada okumaya lüzum duyuyorum. 

«Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler
den hiç birisi, insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep 
ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kaseli 
ile kullanılamaz.» 

Komisyon metninde mükerrirler de affedil
mekte, meşruten tahliyedeki iyi hal müessesesi 
bir tarafa itilmektedir. Daha önceki af kanun

larında, aftan istifade edenlerin aynı cinsten 
suç işlemeleri halinde, 5 sene geçse de, bu 5 sene 
içerisinde tekrar suç işlerse eski cezalarını da 
birlikte çekeceklerine ait hüküm; sırf afta he
def olan komünistler sebebiyle, diğer hükümler 
gibi bir tarafa itilmiştir. Ayrıca, beraet edebi
lecek durumdaki sanıkların muayyen müddet 
içinde aftan peşinen istifade etmemek;, davala
rını devam ettirmek yolundaki hakları da elle
rinden alınmıştır. Tatbikatta bunlar, sonunda 
hüküm giyerlerse, bu aftan istifadelerine mani 
olunamayacağı yolunda teamülü hüküm, diğer 
allarda olduğu gibi yer alabilir, bizim teklifi
mizde de vardır. Âdil ve hukuka uygun olanı 
da bu yol olup, bizim teklifimizde de bu mev
cuttur. 

Diğer taraftan bakanların sıfat ve vazifeyi 
suiistimal suretiyle işledikleri suçlar ile kamu 
yararına çalışan derneklerde hizmet sebebiyle 
işlenmiş emniyeti suiistimal suçlarının tümünün, 
teklifimizde olduğu gibi, affın şümulü dışına çı
karılmamış olması, Komisyonun getirdiği met
nin noksan ve hataları cümlesindendir. 

Teklifimizin 4 ncü maddesi ile, «Yassıada 
Yüksek Adalet Divanınca verilen kararlar, da
yanakları mevzuat hükümleri ayırt edilmeksizin 
bütün hukukî neticeleri ile kaldırılmıştır,» hük
münün de, çıkacak af kanunu metninde yer al
masını zarurî görmekteyiz, hele son Anayasa 
değişikliklerinin burada müzakere edildiği za
man içerisinde.. 

Komiyson teklifinde; affı umumî ve hususî 
mânada isteyenler, komünistler; metni esas olan 
teklif sahiplerince sosyalist olarak ele alınmak
ta; sosyalizme sanki, Anayasamızın açık olduğu 
yolunda hükme varılmaktadır. Anayasanın ikin
ci maddesindeki, «Sosyal» teriminin bu mantı
ğa göre sosyalizm olarak kabulüne dayanan bu 
hüküm çok yanlıştır. Sosyal adalet esaslarına 
bağlı sosyal devlet ile, sosyalist devlet arasında 
büyük farklar vardır. Sosyalizm, materyalist bir 
doktrin olup, yine onun gibi materyalist görüş
te olan liberalizm gibi gayriahlâkî denemez ise 
de, lâahlâlddir, ahlâkla ilgilenmez yani. 

Sanayide üretimi devlete, tarımda ise koo
peratiflere bırakan, şahsiyete imkân tanımayan, 
ferdî teşebbüs ve özel mülkiyeti tamamen orta
dan kaldırmaya kadar varan, kısıtlama getiren 
iktisadî görüş, sosyalizmin temelidir. Sosyal 
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adalet ahlâka dayandığına göre, sosyalizmin 
altyapı' olarak tavsif ettiği müessesedir ve sa
dece istismar konusudur. 

Sosyalizmdeki altyapı, üstyapı hâdiselerini 
biliriz; iktisadî hâdiseler üstyapı; hukuk, ahlâk 
hepsi altyapıdır ve sondan gelir. 

Anayasa Mahkemesinin; 141 ve 142 nci mad
delerin Anayasaya aykırılığı yolunda kapatılan 
Türkiye İşçi Partisi tarafından açılan iptal dâ
vasını reddettiği kararın esbabı mucibesinde arz 
ettiğimiz hususlar, genişliğine belirtilmiştir. As
kerî yargıtaym da bu yolda açık kararları var
dır. 

Burada bir hususa işaret etmek isterim; eğer 
getirilmesinden bahsedilen fikir özgürlüğü ka
nun teklif veya tasarısı gelir de, bununla 141, 
142, 146 ve bu arada 163 ncü madde kaldırılır
sa; tekrar bunlar ihdas edilmek istendiğinde, 
Anayasa Mahkemesindeki bir farklı olan durum, 
bunun Anayasaya aykırı olmadığı yolunda bir 
hükme bağlanmaması için hiç bir sebebi ortaya 
koymayacaktır. Ama, Anayasanın 19 ncu mad
desi mevcudolduğu müddetçe, bu tarif edilme
diği müddetçe, Anayasanın 2 nci maddesindeki 
«lâik ve sosyal devlet» tâbiri bulundukça, ko
yacağınız bir 163 ncü madde ve bunu koyduğu
nuz takdirde, Anayasaya aykırılığı iddia edil
diği takdirde, Anayasa Mahkemesi seke şüphe
ye kalmadan, şekil hakkında değil, esasiyle de 
birlikte bu maddeyi Anayasaya aykırı bulmaz. 
Çünkü 19 ncu maddenin hükmü vardır. 

Komünistlikten halen mahkûm ve kapatılan 
Türkiye İşçi Partisi yöneticisi Profesör Sadun 
Aren, 12 Mart 1971 öncesi neşredilen (Söyleye
yim, Milliyet Gazetesinde) bir makalesinde : 
«Sosyalizmin pek çok türü mevcuttur; ancak 
hepsinin amacı tektir : İlmî sosyalizm. Bütün 
sosyalizm türleri buna erişmek için birer aşama
dan ibarettir.» ibaresini hulâsa olarak ifade et
miştir. Böylece, ilmî sosyalizm denilen ihtilâlci 
sosyalizme dayanan, komünizme giden bütün 
yollar sosyalizmden geçmektedir. Bu durumda, 
Anayasanın açık hükümlerine muhalif olarak 
getirilen komünistlerin affı mevzuu, doğrudan 
devlet güvenliğine karşı çıkıştır ve Anayasaya 
aykırıdır. 

Bu arada, komünistlere anarşist denildiğini, 
fikir ve kavram anarşisinin hüküm sürdüğü or
tamda müşahede etmekteyiz. Komünizm, aslın

da bir devlet nizamı olup; nizamın, anarşiyle alâ
kası yoktur. Ancak, komünizmin teessüsü için, 
komünistler anarşiyi körükler ve ihtilâl ile iş
başına gelmek isterler. Bu yoldaki çalışmala
rında dahi, bunlar, sert bir disiplin nizammda 
hareket ederler; meşhur terimceyle, «eylem» e 
geçerler. Bu suretle görülüyor ki, affı istenen
ler anarşistler değil, komünistlerdir. Bu mevzu
da Atatürk'ün görüşü ise şudur : 

«Türk âİeminin en büyük düşmanı komü
nistliktir; her görüldüğü yerde ezilmelidir.» 

Millet Meclisimiz Ankara'da, Rusya'yı gü
cendirmemek için panoyu Millî Güvenlik Abi
desinin oradan gerçi kaldıran Belediye Reisimi
ze ters düşüyoruz; ama Atatürk böyle söylü
yor. 

Dikkat edilirse, «affedilir» demiyor. Ata
türkçülüğü, tekelciliği ve şampiyonluğunda id
dia sahiplerinin dikkatlerine bunu sunmak iste
riz. 

Yine dikkatlere sunmak istediğimiz birkaç 
husus var; bu masumlar (hani affı istenilen 
141'deki masumlar) Atatürk için, Kemalizm 
için ne diyorlar (Rapor okunmadığı için, mu
halefet şarhimizden aktaralım) : 

«Sovyet, Çin ve Arnavutluk yapısındaki ko
münist olmayan herkes sağcı ve faşisttir. İşçi 
sınıfını ezenler; kapitalistler, sermayedarlar, 
burjuvalara sömürücü sınıflardır. Burhanlara 
köklü çözümler getirmenin tek yolu, işçi ve 
emekçi sınıflarının iktidara gelmesi ve sosyalist 
Türkiye'nin kurulmasıdır.» Bunlar mahkeme
lerde söyleniyor. «Devrimci yığın mücadelesini 
durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sö
mürücü sınıfların, devrimci yığın hareketlerini 
bastırmak için geliştirdikleri faşizmi yerle bir 
edelim. Anayasal direnme hakkı: İsyan ve 
ihtilâldir. Türkiye somut şartları itibariyle de
mokratik devrim sürecimi tamamlamıştır; bun
dan sonraki aşama: Sosyalist devrim aşaması
dır. Toplumların sürekli gelişme ve ilerleme 
sürecinin itici gücü sınıf kavgasıdır. Kemalizm, 
burjuva rejimidir ve Mustafa Kemal, («Atatürk» 
demiyor parentez içinde biz aldık) kapitalist 
ve burjuvaların önderidir. Sosyalist parti, işçi 
sınıfının öncü imüfrezesidir. Eylem, sıkıyönetim 
ve sonrası devam eder. İhtilâlci İşçi - Köylü 
Birliğinin gayesi silâhlı mücadele, hainleri yar
gılayarak ölüme mahkûm etmek ve ölüm cezası-
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nı infaz ederek cezalandırmaktır. İhtilâlcinin, 
ihtilâl ordusundan terhisti ancak ölümle müm
kündür.» 

Mahkemeye gitmeye hacet yok, onlar ken
dileri yapacaklar muhakemeyi. 

Yine, Kemalizmle ilgili beyanlarını aktaralım: 
Affı istenilen komünistlerde eylem var mı yok 
mu? İşte bunları şıimdi, mahkeme zabıtlarına 
dayanarak bildireceğim. İstenirse, zabıtların 
esas hakkında savcılık mütalaalarından tam 
metni okunur. Mahkemeden zabıt örnekleri de 
istenebileceği gibi, gidip Meclisçe tetkik de olu
nabilir. İşte örnek : 

«Millî nitelikteki kapitalistlerin ve burjuva 
aydınlarının temsilcileri halkın başına geçti. 
Mustafa Kemal (Yani, Atatürk demek istiyor) 
bunların en önde geleni idi. İstiklâl Savaşın
daki zaferi; esas olarak, işçiler ve köylüler ka
zandılar. Onların kanı aktı; ama öncülük ve 
kumanda zinciri, millî kapitalistlerin ve diğer 
sömürücü; ama emperyalizm düşmanı sınıfların 
elindeydi ve bunların temsilcisi Mustafa Kemal, 
İnönü ve diğer paşalar, aslında halktan korku-
yolardı. İstiklâl Savaşı sonunda, iktidar bun
ların eline geçti... Sosyalizme karşıdılar. Bun
lar bir burjuva Cumhuriyeti kurdular.» 

Yani, Cumhuriyetimiz bugün burjuva cum
huriyeti: bunların tarifi bu. 

Affı istenen, teklif sahiplerinin masum genç
lerinin, bu komünistlerin; sosyalizmden komü
nizmi kasdettiklerini anlayamayan eblehdir. 
Bugünkü Cumhuriyet ise, burjuva cumhuriyeti; 
Cumhuriyet kurucularına da söylenenleri din
lediniz. 

Bitmedi: «Kemalizm, daha Kurtuluş Savaşı 
içindeyken, emperyalizmle ve feodalizmle uz
laşmayı, yani karşı devrimciliği temsil etmeye 
başlamıştır. Halka ve komünistlere açıkça düş
manlık gütmüş ve onlardan gelen her hareketi 
gaddarca ezmiştir. Ayrıca, Mustafa Kemal'in 
«Tam bağımsızlık» ilkesi pratikte, (1938'e ka
dar iktidar döneminde) görüldüğü gibi; emper
yalizme teslimiyet, yarı sömürgelik şartlarını se
ve seve kabullenme ilkesidir. 

Mustafa Kemal'in «Sun - Yat - Sen» ile 
kıyaslanması bile doğru değildir; olsa olsa Çan-
Kay - Şek ile kıyaslanabilir.» (29 Ağustos 1971 
tarihli, komünistlerin yazdığı bir talimat) 

Dahası var: «Biz, aynı zamanda Kemalist 
rejimin, işçi ve köylüleri ezen burjuva karakte
rini açıkça ortaya koyar ve eleştiririz. Kurtu
luş Savaşı yıllarında, hukukuna riayet eden 
Kemalist, burjuva iktidarda en ağır baskı ve 
terörden çekinmemiştir. « 1 . 2 . 1973 tarihinde, 
halen devam eden Ankara'daki Sıkıyönetim 
Mahkemesindeki beyanlardır; affedilmesi iste
nen masum yavruların ifadeleridir.» 

İmdi, Millî Selâmet Partisi Liderini bilmdm; 
ama yeni de olsalar Halk Partili teklif sahipleri, 
başta başteklifçi Sayın Bülent Ecevit olmak 
üzere, bu beyanlar karşısında ne diyeceklerini 
merak ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 12 Mart 1971 hare
ketini kendisine karşı yapıldığını iddia eden za
tın bu yoldaki teklifini, şahsı itibariyle yadırga
mak, belki bir ölçüde yersizdir. Yeni Cumhuri
yet Halk Partisinin başı, af teklifçilerinin başı 
Hükümetin başı, bir zamanlar, «au kullananın, 
toprak işleyenin» demişti. (C.H.P. sıralarından 
«doğru» sesleri) Bu sözü bize, Kızıl Çin sorum
lusu Mao'mm (aynen kitaplarda var bu) «kul
lanana ya, işleyene toprak» ifadesini, ister iste
mez hatırlatmakta; bu yönüyle de kendisini ide
olojik yapıda haklı bulanların çıkabileceğimi dü
şündürmektedir. (C.H.P. sıralarından «sen ne 
anlarsın?» sesleri) 

İşin enteresan tarafı; mahkemelerde, affı is
tenen komünistletr, «Merhamet ve ;af istemedik
lerini» beyan ettikleri halde, bunların affında, 
teklifçilerin ısrar etmeleridir İdam edilenleri da
hil; şerefli Türk Ordusu mensuplenndan kuru
lu Sıkıyönetim Mahkemeleri önünde Türklüğü, 
Müslümanlığı ve Allah'ı ret ve inkâr eden bu-
eşkiya yarüsü, 1 den 10 a kadar gerileyen bir pu
anlamada, ancak 7 - 8 - 9 ve 10 ncu «ırayı al
maktadır. «Aftan gaye ve muradın bunlar değil, 
1 den 6 ya kadar uzanan baş sıraları alanlara 
sıranın geleceği korkusuyla, bu militanların, ye
niden bir 12 Mart ortamı doğurmak için, piyai-
saya piyon olarak sürmektir» denildiğinde, ve
rilecek cevabı merak etmekteyiz. Minareye kılı
fın. nasıl dikildiğimi, mızrağın çuvala nasıl gir
diğini görebilmek de kolay değildir. 

Şimdi, «Bu, affı istenenlerin Ordu ile ne iliş
kisi var?» diyor, onları okuyalım; şimdi görelim, 
neler beyan etmişler: 
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«üç, yurtsever arkadaşımız, (Deniz Gezmiş 
ve avenesi,) kardeşimiz idam edildi», «Türkiye 
Ordusu, hâkim ymıflarm bdr hâkimiyet aracıdır. 
Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi programına 
göre; hâkim sınıfların muhafızlığını meslek edin
miş Ordu kaldırılacak.» Ordu kaldırılacak, yani 
Türk Ordusu «Halkın genel silahlandırıl
masına dayanan halk ordusu kuvvetlendiri
lecek ve böylece millî bağımsızlığımız ve 
yurdumuzun savunması gerçek...» Bu sö
zü komünistler, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğindeki «Pravda» sözcüğü
nün karşılığı olarak kullanırlar. «Teminatına 
kavuşacaktır», «bu dava, fasiyi; - askerî dikta
törlüğün halkımıza karşı en ağır baskı ve zu
lüm uyguladığı t i r dönemde görülüyor. Biz 
Türkiye komünistleri, inancımızı her şart altın
da savunmaya azimliyiz.» «Halkımız için tek 
kurtuluş yolu, halk savaşıdır. Bu savaş, 
halk yığmlarınm savaşıdır. Halk kurtulu
şunun, ancak Marksizm, Leninizm, Ma-
ozetung düşüncesinin kılavuzluğunda dlerleyen 
bir silâhlı mücadele ile gerçekleşeceğine inandığı
mızı belirtiriz» «Sıkıyönetim mahkemeleri, ihti
lâlcileri ve yurtseverleri mahkûm etmek amaeiy-
,1e kurulmuştur» Millî Selâmet Partisi ve Halk 
Partdsi teklifleri de, bunları salıvermek için af 
hazırlamaktadır. 

«Bizi suçlayanlar, s;iy.K.i2 yurtsever genoi şev 
hit eden, üç yurtsever genci idam ettiren, eli 
kanlı katilleri savunuyorlar.» Kim bu eli kanlı 
katiller? Kastedilen, Sıkıyönetim Sevcıları tabii. 
«Halkın ihtilâlci mücadelesinin içinde bir nefer 
olarak çalıştım» «Ya zafere ulaşmak, ya da Mao'-
nun belirttiği (şekere bulanmış mermilere mağ
lup olmak) biz komünistler halkın yolunu seçe
riz. Bize, halkımızla gelen, düğün - bayramdır; 
bunun için, zorluklar karşıtlıda faşistlerden 
merhamet,» yani, (af) demek istiyor, «..dilenme
yiz. Bizden önce gelen yoldaşlarımızın çizdiği 
kızıl yolda ilerleriz,» «Amerikancı generaller 
çetesinin emrindeki bu ordu» «faşist diktatörlü
ğün bir kurumu olan mahkemeniz» Sıkıyönetim 
Mahkemesine hitabediyor, «faşist askerî diktatör
lüğün dayandığı ordu, Amerikan emperyalizmi
nin saldırgan aakeru örgütü NATO generalle
rinin... Bu generaller içinde Türk generalleri de 
var. «Erleri ve astları ezmeye dayanan gerici fa
şist disiplin» İç Disiplin Kanununu tenkit edi

yor, onu kastediyor, «Partimiz, Mustafa Suphi 
ve Şefik Hüuaü yoldaşların kurduğu ve önder
liğini yaptığı, gerçek Türkiye Komünist Parti
sinin devrimci mirası üzerinde yeniden inşa edil
miştir. 

Bu balkımdan en ufak pişmanlık duymuyo
rum;:, 

•Pişmanlık duymayanı siz affedeceksiniz. 

•«Devrimci mücadelenin gücünün seli, bü
tün halk düşmanlarını boğacaktır», «Halik ihtü-
iâlinin başarıya ulaşması, bilinçji ve teşkilâtla 
halk kitlelerinin silâhlı mücadelesiyle olacak
tır,» «Kenetlenmiş proleteryaıım ihtilâlci par
tisinin halk savaşı yoluyla siyasî iktidarı ele 
geçirmesi,» Heyetinizle aramda, bu mıuhaikeme-
ye devanı ettiğinliz sürece, uzlaşmaz ve asıla ba-
ırıştırılmaz bir düşmanılıfc vardır.» «Türkiye 
ihtilâlci işçi Ivöylü Komünist Partisi, hatala
rından dersler çıkararak yara1 arını sarıyor.» 
Yani, geçmişin hatalarım tekrar etmeden müca
deleye devam edilyıor; el'hak günümüzdeki ha-
dlüseıler bunu gösteriyor. «Ordu içinden gelen 
ib'iır ıkoımünisıt olarak;» (Bunu da, ordu içindeki 
!bir komünist söylüyor) «Yurtsever ve genç 
subaylar, ıNAlTOya uşaklık eden kumanda he
yeti tarafından..», «Orduda gerici bir disiplin 
uygıulanmakta, ırkçı ve miltarist,» (Militarist, 
ajkerî demektir) «...Militarist bir ruh, devamlı 
körüklenmektedir j» Orduda militarist, yani as
kerî ruhu körüklemeyeceksihiz.. «'Askerî Savcı
lıkta belirttiğim gibi,» (ıSaıvcıukıfca öyle döv
me mövm;e yok.) «..Marksizm, Leninizm, Mao 
Zedunıg düşüncesine ve bu düşünceyi kılavuz 
edinmiş bir partinin, halkımızın kurtuluşunu 
sağlayacağına inanıyorum.,», «...Yani, fasit as
kerî diktatörlüğün, azgın talan ve zulmünü an
latmak, hakaret değil, biziinı savunmamızın 
esasıdır.» «En sadık, en gerici, azgın terorcü 
di'ktatedüğü hüküm sürüyor faşist generaller 
çetesi geniş emekçi ynğmlaroyla.'», «12 Mart fa
şist darbesi» 12 Mant'ı tavsif ediyor. Bcevifte 
«Bu, bana karşı idi;» diyordu. «12 Mart faşist 
daı 'oesi, ha1. ikin mücadelesini,bastırmak için dü
zenlendi. Çünkü, Türkiye İhtilâlci İşçi Komü
nist Partisi önde ili ğkflekli demokratik halk 
ihtilâli, bütün gericileri ergeç yerle biır ede-
edk.'» 12 Mart kiim-e karşı yapılmış, söyleniyor. 
«!B,u ordunun mutlaka kökten değiş 'İrilmesi 
gerekmektedir.» Kimin? Türk Ordusunun. 
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«Faşist generaller çeltesi, faşist paşalar, orduyu 
amaçlarına daıha uygun bale geıtl/nmek. için 
ırkçı ve militarist ruhu devamlı körüklüyorlar.» 
•«İhtilal yoluyle İtaTJka hiymet, meşru ve tek 
'kurtuluş yolu ve bu en bülyük şereftir», «Bunun 
•doğru olmadığım, (Dinleyin iy'ice) bunum doğ
ru olmadığını 141, nci maddenin hükmünden 
kurtulmak için değil (Adam fikrinden kurtul-
'mak istemiyor) (Onlar af istemez, Millî Selâ
met Par'tkli ve Haljk Fantisi af geırdklidir diye 
af 'teklifi getirdi, talbiî) «Ortalk yiyip içiyoruz; 
komün diyoruz 'böyle ortak paylaşmaya», «Sı-
ikıyönetim, faşist ıgeneraıller çdtesinin halk üze-
ıiindcki zulüm ve baskı aracıdır». 

Bunun dışında, burada metinde, Tüı'kiye'de 
Kuvayı Milliye hudutları içerisinde bir birlik 
teşkil eden Tikliye Cumhuryet hudutlarını par-
çalaşmak ve içerisinde yaşayan insanları bölmek 
yolunda birtakım hareiketlere girildiğini, Türk 
Milletlinin muhtelif parçalara ayrı/lmaik istendi-
ğilni yakından biliyoruz. Yakın devletlerde ve 
Orta Şarkta meydana gelen son hadiselerin kim
ler marifetiyle ;o/r>taya çıkarıldığı, mahkemeler
de bu hususu, açıkça beyan eden ve selfedeter-
aııinasyion sistemlinin Doğu'da uygulanmasını 
mahkemelerde isteyenlerin, yine kömüni&t'ikten 
ıma'hkûm olma durumunda olanlar tarafından 
mahkemelerde ileriye sürüldüğünü burada bâr 
kere daha millet önünde tescil etmek üsiteriz. 

(Mahkemelerde son günlerdeki duruşmala
rında «göz - gez arpacık» diyerek, açıkça si'âh-
!lı bir mücadele ve Übtilâle kararlı clanlaırı affe
den zihniyet; onların, .maddî denilmese bile, 
muhakkak manevî şerikleri, işbirlikçileridir. Bu
nun karşısında olanlar, affı bu şekilde çıkart
mak isteyenler kadar çıkartmamakta kararlı 
•olunca; af kanunu çıkmakta gecikirse (tekrar 
ediyoruz) bunun nrüsehhibi, komünistleri affet
mek isteyenler olacaktır. Bunu,. Millet Meclisi 
kürsüsünden Türk kamuoyuna arz ederiz. Dış ve 
iş düşmanlara karşı devlötin, dolayısıyle ülke ve 
milletin emniyetini temine, bütünlüğünü koru
maya, sivil ve asker her Türk vazife olarak 
meoburdur ve bu, Anayasa GO neı maddesinin 
âmir hükmüdür. 

Muhterem 'milletvekilleri, devam ediyoruz; 
kanunlar ister teklif islerse tasarı şeklinde gö
rüşülerek çıksınlar, Anayasaya aykırı olamaz. 
Anayasayı tebdil ve tağyir, Anayasa müessesesi 

yasama organları olan Meclisleri İskata kalkan
lar, bunun için gizli cemiyet kurup, bu yüzden 
mahkûmiyeti kesinleşen veya kesinleşmeyen 
mahkûmlar affedilemez, sanıklar hakkında taki
bata son verilemez. Bu, Anayasaya aykırı bir 
durum ve tutum,' olur. 

'Sayın Ecevit Başbakan olarak, Hükümet adı
na bir af tasarısı getiremiyor; ama komünistle
re, geleceğin mutlu aflarını müjdeliyor. Hattâ, 
«Şim,dilik elimden bu kadarı gelebildi; ne ya
payım?» diye özür bile diliyor. Sol iktidarın, ya
kında şayet 'af bu şekliyle kanunlaşırsa, kendi de
yimleriyle, bir fikir özgürlüğü kanunu tasarısı ge
tirileceği de bilinmektedir. Böylece, af pazar
lığı konusu olan 183 ncü maddeye karşılık, ko
münistlere imıkân verecek, onları ceza tatbika
tından kurtaracak bir kanun çıkarılmak isten
mektedir. Filhakika, Sayın Erhakan ilk tekli
finde 141 ve 146 ncı maddeleri af şümulü dı
şında tuttuğu halde sonradan, partisine mensup 
parlamenterler tarafından verilen teklifte bu 
maddeler af içine Sokulmuştur. 

Şimdi, Sayın Erbakan'm 20 Aralık 1972 ta
rihinde, 1973 yılı Bütçesinde İçişleri Bakanlığı 
Bütçesiyle ilgili bir konuşmasını bütçe müzake
resinden, oradan aynen veriyorum : «Bu 40 mil
yon insanın bir kısmını komünist, bir kısmım 
gerici, bir kısmını işbirlikçi diye birer köşeye 
atacak olursak, bu memlekette huzur olur mu? 
Memleket evlâtlarını aşırı uçlar edebiyatıyle, 
bir nevi birbirlerine karşı tahrik etmekle hu
zur ve selâmet olur mu?» Partisinin adını ev
velden koymuş. «40 milyon insanın birbirinin 
kardeşi olduğunu bilelim. İçimizde sol düşün
ceye sahip, toplumcu düşünceye sahip, toplum
cu düşünceye sahip, (hurada ifade tekrar edi
liyor) kimseye, «evet, sen böyle düşünüyor
sun» demeye medburuz, selâmet istiyorsak.» 
Aynen alınmış sözlerini, şimdiye kadarki beyan
larımız ve bundan sonraki beyanlarımız karşı
sında, hâlâ benimseyip benimsemediklerini Sa
yın Eroakan'm ağzından burada bir defa daha 
duymak istiyoruz. 

Hele, iki Partinin, Temmuz 19'80'da Yassıada 
Mahkemesinde yargılananlar için, o tarihte 3 
ncü fıkra olarak 148 ncı maddeye eklenen hük
mü af dışı tutmaları çok gülünçtür. Zira, bu 
fıkra hükmüyle bugün için yargılanan veya hü
küm giyen tek kişi yok. Varsa, Adalet Bakanı 
burada açıklama yapsın, bekliyoruz. 

— 394 — 



M. Mİ60Î1İSİ B : 58 

Adalet Bakanından bir hususun daha açık
lanmasını istiyoruz. O teşbih çekti diye, «Selâ-
münaleyküm» dedi diye mahkûm, olan kim, var
sa onu da açıklasın burada da, bilelim, 

YASİN H A T I B O & L U (Çorum) — Ankara 
Birinci Ağır Cezada. 

M. KUBİLÂY İMER (Devamla) — Bilelim, 
öğrenelim hepimiz. 

Diğer taraftan, Millî Selâm dt Partisi, affı
nı istemediği esrarkeş ve emsali uyuşturucu 
madde, sanık ve kesin hükümlülerini, ortağı ye
ni Cumhuriyet Halk Partisinin (terimceyle) 
önerisine uyarak 5 yıllık af içine sokmayı da 
yine taviz olarak kabul etmiştir. Devletin ima
li ve iktisadî zaviyeden menfaatleri, bilhassa 
malî ve vergi suçları münasebetiyle, ele titiz
likle alınıp korunm,aya azamî gayret sarf edilir
ken; bu dikkatli tutum, komünistler için, ne
dense rikkatli tutuma dönüşmüştür. Âciz'ci du
ruma getiriliyor. 

Sıkıyönetim devresinde suç âletleri sadece 
namaz takkesi, takunya ve teşbih olarak tes
pit edilebilen, ellerinde çakı bıçağı dahi yaka
lanamayan, devleti yıkmayı hedef aldıkları; de
ğil ispat, iddia dahi olunamayan, 163 ncü mad
deyle ilgili suçların faillerinin af edilmesi için 
•Sayın Adalet Bakanı, yeni Cumhuriyet Halk 
Partisiyle pazarlığa girdiklerini, bu hususta on
lara taviz verdiklerini Adalet Komisyonunun 
huzurunda açıklamıştır. (A. P. sıralarından «Ta
kasa takas» sesleri.) «Getirmeseydik, Halk Par
tisi 183 üncü maddeyi affın kapsamına sokmu
yordu» dedi. Adalet Bakanı burada, 

Fecaat; Müslümanların komünistlerle bir te
razide tartılmaya kalkışılması, suç ve ahlâkî re-
daet yönünden arada en ufak bir mukayesenin 
dalhi caiz olmadığı kimseler arasında bir af mu
vazenesi tesis ve temine çalışmak, kalkışmak
tır. Bu, en efendice ifadeyle, hafifliktir muhte
rem, milletvekilleri. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

Düşünülsün ki, idam sehpasına dahi gider
ken Türklüğü, Müslümanlığı ve hattâ haşa, 
Allah'ı red ve inkâr eden valtan haini, millet ve 
milliyetçilik düşmanı, devlet yıkıcısı komünist
leri, .büyük ekseriyetiyle müslüman Türk olan ve 
Devletine, Riyaseti Cumhur forsundaki 16 Türk 
Devleti için de daima sahip çıkan atalarının to
runu, Büyük Türk Milletiyle ve müminlerle af 
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pazarlığı içine sokanların zihniyetiyle karşı kar-
şıyayız. Bu hem korkunç, hem, dehşet verki tu
tumdan doğan bir durumdur. Üstelik bunların 
çoğu, «Nurcu» diye anılan ve hapisaneyi, «Ma
kamı Yusuf» diye kabul eden müslünijanlardır. 
Bunların, şifahî ve taihrirî beyanlarla, komünist
lerle pazarlık konusu haline gelen bir aftan fay
dalanmayı arzu etmedikleri ifade edilmekltedir. 

Soracaksınız, «Nereden duydun» diye? Se
lâmet Partisindeki Hüsamettin Akmumeu'ya Se
lâmet Partililer sorsunlar. Bana izin verdi, 
«Açıkla» dddi. 

Aslında, bu 163 ncü madde hiçbir ivazsız ve 
tavizsiz olarak Demokratik Parti mensupları
nın af tekliflerinin şümulüne sokulmuş, bu tek
lifte bilindiği gibi özellikle 141, 142 ve 146 neı 
madde gibi devlet güvenliğini ilgilendiren ceza
lar ve bunların failleri; sanık olsun, hükümlü 
olsun, af dışı bırakılmışlardır. İmanın küfürle, 
ıhakkın bâtılla mukayesesi dahi, islâmî inanışta 
yer almaz. Türklüğünü inkâr eden, im,ansız ve 
Allah münkirleri komünistleri affederek dışarı 
salınmasını isteyenler, mademki ivaz, taviz ve 
pazarlıkla dinî mevzuları ve müslümanları ileri
ye sürüyorlar, «ıküfre rızanın» müslünıanlık'ıaki 
yerini ve hükmünü de büirler sanırız. 

Sonra, af mevzuunda müslümanlığı orta ye
re getirmeye kalkmasınlar. Nemrud'u da m,ı af
fedeceksiniz, Firavun'u da mı affedeceksiniz, 
Ebu Cehil'i de mi affedeceksiniz? (A. P. ve D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Eğer îslâmiyeti ortaya sürüyorsanız, İslâmi-
yetteki mevzu «Allahm dostuna dost, düşmanı
na düşman olandır.» Allahi inkâr edenleri siz 
ne hakla affediyorsunuz? Ondan sonra da affı 
'buna sığdırıyorsunuz? (A. P. ve D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.)' 

Bu af mevzuunda dinî mevzuları ele almak 
istemezdik; ancak, Komisyon müzakereleri, Ko
misyondaki taleplerimize uygun olarak tam, tu
tanakla tespit edilseydi, yeni Cumhuriyet Halk 
Partisi mensuplarının dahi af ınevzuunda, mu
kaddes dinimizi, Allah'ın Resulünü ve hattâ Al
lah'ı nasıl istismara yeltendikleri, kalkıştıkları 
anlaşılacaktı. İtiraz olursa, gerekirse bunları 
açıklayacağız. (A. P. sıralarından «Açıkla» ses
leri.) İsimleri söyleriz, kimler konuştu biliyo-
ruz, ileri Dikmen buradadır. 

Diğer taraftan, affedilecek komünist eşkiya-
smm sayısı bir kaç bini bulduğu ve bu sayının 
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devleti ve kırık milyonluk milleti tehlikeye sok
mayacağı ileri sürülmektedir. Bu tamamen yan
lıştır. Yeryüzündeki emsalleri göstermektedir 
ki, bir devlet içinde komünist militanlar binde 
üçü bulduklarında yer üstü eyleme geçerler. 
Binde beşi bulduklarında ise, ihtilâli başlatırlar. 

Komünistler, Şili hariç, hiçbir ülkede seçim
le iktidar olamamışlardır. Ailende'nin sonu ise 
bilinmektedir. Biz de yerli benzeri olmak iste
yene ve onun tilmizlerine durumu berayi malû
mat arz etmek isteriz : 

Yerli Kerrensky ve Mazerek özenticileri-
ne, son Macaristan ve Çekovlavakya hadiselerini 
de hatırlatmakta fayda (herşeye rağmen) var
dır kanaatindeyiz. 

Hukukta «Muktedir olmayana ceza veril
mez» hükmünü tatbik elden bir mahkeme ilâmı
nın, Askerî Temyizce, son günlerde Solmazer ve 
arkadaşlarıyle ilgili davada bozulduğunu da 
hatırlatmakta fayda vardır. 

Şimdiki affı istenenler, küçük çapta baş ola
rak arkalarına taktıkları ile, hele gerilla hare
ketleriyle çok işler becerebilirler. Bunu, 12 Mart 
löncesinin şehir ve kır gerillası hareketlerinde 
yakından 'gördük. 

Tabiî, 12 Mart'tan sonra İsviçre'de istirahat 
edenler; Sibel'in babası gibi... (D. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar.) Sibel'in babası gibi ev
lât acısını çekmeyenler, bunu anlamak duru
munda olmazlar, bu alçıyı çekmezler. 

Ayrıca, milyonlarca cephaneyi ve bir ordu
yu donatacak silâhları, sıkıyönetim komutanları
nın izahları ile birlikte televizyonda ve gazete
lerdeki fotoğraflarda bu millet görmüştür. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Bu ne 
rezalet Sayın Başkan. Sigara ile C. H. P.'li bir 
üye Heyeti Umumiyeye girdi Sayın Başkanım? 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir bir şey mi var? 
(A. P. sıralarından «Bu ne rezalet» sesleri.) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — C. H. P. 
li bir üye elinde sigara ile Heyeti Umumiyeye 
girdi efendim. 

BAŞKAN — Hangi üye efendim? 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Cumhu

riyet Halk Partilidir efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, anla

dım,. 

Muhterem arkadaşlarım,, herhalde böyle bir 
davranış olmuşsa bunu büyük bir dalgınlık ola
rak kaıbul edebilirim. 

Devam ediniz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA K t B l L Â Y 

ÎMER (Devamla) — Ayrıca, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliğine bağlı olan komünistle
rin, başarı halinde, milyonları kısa vadede imha 
planları da, yine sıkıyönetim, komutanlarımızca 
açıklanmıştır, Genel Başkanımızın da bu husus
ta beyanı vardır. Biz açıkça belirttik bunları. 

Şimdi, birtakım af goygoycularının türediği-
ni gömlekteyiz. Bunlar, komünistlerin affedil
mesine karşı muhalefet edenleri, açıktan tehdite 
başlamışlardır. 

Deniz Gezmiş ve 'arkadaşlarının idamlarının 
hesapları sorulmakta, sıkıyönetim komutanla
rından ast rütbelüle iline kadar Ordu mensupları 
tehdit edilmekte, las'kerî savcı ve hâkimlere -en 
adî hücumlar yapılmakta, MÎT gibi bir 'millî gü
venlik kuruluşu ve mensup'lıan kontr - gerilla 
ithamlarıyla âdeta yerle bir ledikneye çalışıl
makta, 1961 Anayasasını tadil 'edenler suçlu tu
tulmakta, Türk Geza Kanununun 141, 142 ve 
146 ncı maddelerini İkaldırmayıp -d'an yürür
lükte tutanlara, tatbik edenlere gözdağı veril-
nneye yeltenilmöktedir. 

Diğer taraftan parlamento dışı muhalefet, 
parlamentoya karşı muhalefet hortlamaya baş
lamıştır. Bunlar 12 Mart önsesli vardı. Bunlara, 
bu cürete kadar varan ee&ar.eti, komünâslerin 
hamisi rolünü oynayan, onların laffedilmielerini 
isteyen mânevi (müşevvikleri vermektedir. 

Solcu koalisyon ortaklarının, şimdilik sosya
lizm dunağmdaki yenli Cumhuriyet Halk Parti
si mensupları ile 40 milyon içinde cümle solcu
ları da kardeş sayan düşünüşü Genel Başkanla
rının ağzından açılklayanlar, ister yoldaş denil
sin, isterse kardeş denilsin, komünistlere af ge
tirmekle esasta onların dışarıdaki büyük başla
rına imkân sağlayacaklardır. 

Muhakıemeleri sırasında Türkiye İhtilâlci 
İşçi Köylü Partisini, 1920 lerdeki Mustafa Sup
hi ve Şefik Hüsnülerin Komünist Partisinin de
vamı ilân ederek, .şimdiki partilerimin, halen dı
şarıda Hüseyin Gazi müstear lisimli b'ir komü
nist idaresinde faaliyete devam ettiğini, bumın 
komünist iihtjilâlinm ülkemizde başarıya ulaşın
caya kadar devam edeceğini ve sonra i§ başına 
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geleceğini; kendilerinin Kızıl Ordunun birer ne
feri olduklarını, ancak ölümle bu ordu ve as
kerlikten terkisin mümkün olacağını ifade eden
leri affedenler sorumluluktan hiçbir zaman kur
tulamayacaklardır. 

Binlerce ıgarii ve şehidin kanı ve canı paha
sına kurulan bu son müstakil Türk Devletini 
yıkmak isteyenleri affedenleri bu toprak üstün
de yaşayanlar kadar, merhumlar da affetmeye
ceklerdir. (A. P. ve D. P. sıralarından alkış
lar) . 

Bu arada belirtmek istediğimiz bir husus var. 
Adalet Komisyonunda yeni Cumhuriyet Halk 
Partisi mensubu üyeler dışındaki eksertiyet, Os
manlı hanedanının erkek ahfadı için, 1950'de 
hanım mensuplarına tanınan, yurda giriş - çıkış 
imkanının tanınması, vatandaşlığa müracaat ve 
vatandaşlık hakkının tanınması yolundaki De
mokratik Partinin teklifindeki maddeyi ve hük
mü kabul etmekle yerinde/bir tasarrufta bulun
muştur. 

1071'den beri Müslüman Türk milletinin va
tanı olan bu topraklarda ülke, millet ve hâki
miyet üçlüsü içerisinde var olan bir Devlet Var
dır. Bu sebepledir ki, Düyûn-u Umumiye öden
miş, yine bu sebepledir ki, Osmanlı devrinde 
ıkabul edilen birtakım kanun, nizamname ve ta
limatnameler el'an tatbik edilmektedir. 

Bize bugünkü topraklan bırakanların nasıl 
bizler ahfadı isek, Fatih, Yavuz ve Kanunî'lerin 
ahfadı da bu durumdadır. Haklarında taribin 
hükmü bir yana, bugün açan 50 nci yılını idrak 
eden Türkiye Cııımhuriye tinde bir hükümdarlı
ğa ve Cumhuriyet dışındaki bir idareye.dönü
şe imkân yoktur. -. 

Anayasanın Cumhuriyetle idare olunacağı
mızla dair 2 nci maddesinin hükmü, tek değişik
lik teklif edilemeyecek hükümdür. Bu sebeple, 
şimdi Osmanlı hanedanının gelişi, doiayısıyle, 
sözde hassasiyet ive 'celâdet göstermek listeyenle-
rin samimiyetlerinden bahsedilemez. Hele bun
lara Türklükle ilgili en çirkin ithamları basın
da reva gören komünist kalemler, evvelâ mah
kemelerde Türklüğü, Islâmiyeti, Allah'ı redde
denlerin affını niçin istediklerinin hesabını ver
meden bu tarz girişmelerde bulunama»zlar. Os
manlı hanedanı mensuplarından hiçbirisi as
lını, inkâr eden ıharenizadelerden olmamıştır. 
Kendileri vatanlarından dalha önceleri gerek 

görülen bir kanunla dışarıda bırakılmış, vatan
daşlık (halklarından isikat edilmişlerdir; ama, 
onları Müslüman - Türk oluşlarından hiç kim
se mahrum edememiştir, edemez de. Bu toprak
larda yiyip içerek, ölüme dairi gidenleriyle 
Türklüğü, Müslümanlığı, Allah'ı ret ve inkâr 
edenlerin affı istenecek, bunlarla kıyası dahi 
caiz olmayanların yurda dönüşlerine, vatandaş
lığa müracaatlarında kalbulüne karşı çıkılacak... 
Buna hangi aıkıl, mantık ve hukuk kaidesi mü
saade eder ve cevaz verebilir? Bunun hangi vic
dan sahibi Müslüman - Türk ileri sürebilir? 

Bu mevzuda ilâve edeceğimiz şu olacaktır: 
Osmanlı 'hanedanının yurda dönüşlerine imkân 
»ağlamak, kanun tekniği yönünden burada gö
rüşülmesinde hiçjhir sakınea olmayan bir husus
tur. Bu eiihef , komisyonda karara, esbabı mu-
cübesiyle birlikte ibağlanmıştır. Bir umumî af 
mevzuu içinde (böyle ıbir hükmün yer alışı ise, 
bazı basın organlarına akseden beyanlarda ol
duğu gibi,. Osmanlı hanedanının erkek mensup
larını, afları îstenen sanık ve bükümlülerle bir 
tutmak değil, mukayeseye dahi cevaz vermez. 
Mesele, sadece bir kanun tekniği yönünden hal
ledilme şeklinde ele alınabilir. Tekrar edelim, 
Osmanlı hanedanı mensupları için 'getirilen hü
küm, buna (karşı çıkan, Türklüğü, Müslümanlı
ğı,. Allah'ı inkâr eden komünistlerle asla bir 
terazide tartılamaz, mukayese edilemez, Yavuz 
hırsızlar misali bağıran- komünistleri, işbirlik
çilerini ve yardakçılarını Türk kamuoyu çok 
yakından bilmektedir ve tanımaktadır. 

Af, Türk Milleti adına «onun temcilsilerinin 
kullandıkları, bir atıfettir. Bu duygu ve .dü
şünce, Cumhuriyetin 50 nci yılı dölayısiyle, bir 
kanun çıkarmayı istemiştir. Ancak, af kapsa
mını 7 Şubat 1974 tarihine alan teklif, Cumhu
riyetin 50 nci yılını aşarak 51 nci yılın sınırla
rına girmiştir. D. P. olarak, (biz, nihaî, tarihî, 
1973'ün sön günü olarak kapsam tarihi kabul 
ve teklif etmekteyiz. * 

Komisyon metninde 1 . 9 . 1968, 7 . 2 . 1974 
ve neşirle yürürlük tarihi gibi, af ile ilgili muh
telif tarihler kapsam olarak ele alınmıştır. Bu 
tarafiyle dahi getirilen af teklifini tutarlı ka
bul etmeye imkân yoktur. Böylece kasıtlı olarak 
birtakım suç ve suçluların hedef alındığı ve ko
runmak istenildiği açığa çıkmaktadır. 

Her mevzuda 'bir ayrı büküm getirmek, ta
rihleri dahi değişik'tutmak',' bir xtmumî 'af mev-
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zira olamaz. Daha önce çıkan aıf (kanunlarında 
kaideleşen prensipler, bu kere ayaklar altına 
alınmak istenmektedir. Hele nıükerrirlerin dahi 
affedilmesi, meseleyi sırf komünistler bakımın
dan ele alışın neticesidir. Çoğu mahkûm, »onun
da pişmanlık duyar ve affa .uğradıktan sonra 
ekseriyetle aynı cinsten hiç olmazsa suç işle
tmekten kaçınır. (Bu sebepledir >ki, diğer af ka
nunlarında, aynı cinsten suçu muayyen bir ce
za miktarı üzerinde işleyenler, geçmiş hüküm
lü bulundukları cezayı yenisiyle birlikte çeker
ler. Meşrûten tahliyede iyi hal şartını af yö
nünden .geçersiz kabul eden 'görüş, ceza ve tev
kif evlerinde isyan çıkaran (komünistleri, mu
hakkak dışarıya bırakmak kaısdmdan başka ka
sıt taşıyamaz. Böylece komünist haşerat eşlki-
yalar, dışarıda mütenelbbih olmasalar dahi, me
lanetlerini işlemeye devam edeceklerdir. Bun
ların suçlarından pişman olmadıkları, mahkeme 
zaibi!tlariyle salbittir. îşte, gerçek (budur... 

Komünistlerin affı mevzuu ele alındığından 
beri basın ve diğer neşriyat yolu olan dergi ve 
kitaplarda, komünist propagandasının sosya
lizm kisvesi altında sürdürülmeye başlandığı 
bir hakikattir. Eşirra, (şirretler) koruyucula
rının kendilerine ilerisi için daha geniş kapsam
lı af ve fikirlerini rahatça savunacak kanun
lar çıkacağına daiı* teminatları muvacehesinde, 
yeniden faaliyete geçmiştir. 

Bu çıkarılması istenilen komüniist affı ile 
mutluluk ^getireceklerini iddia edenler gibi, ko
münistler de insanlığın mutluluğu için çalıştık
larını söylem ektedirler. Bu mevzuda İngiliz İş
çi Partisinin teorişyenlerinden ve Clement Atlee 
kabinelerinde İaşe, Savunma 'Bakanlıkları va
zifelerinde bulunan John iStrachey'in 1961 ba
harında (Singapur'da verdiği bir dizi konfe
ransının meydana getirdiği «Büyük uyanış» ese
rinden bir husus nakletmek istiyorum. Bu eser
de, emperyalizmden hürriyete geçişin ortaya 
koyduğu, özellikle kalkman ülkelerle ilgili so
runlar incelenir. Bu eserin 14 ncü sayfasında 
aynen şu i|pwde yer ^maktad ı r : «Mektupların
dan birinde Eiıgels, Mars'ın ve kendisinin, 
«İnsanları zorla mutlu kıltaıaya» daima karşı ol
duklarını yazıyor. Bence bu, pek derin anlam
lı, sömürgecilerin üzerind.e derin derin düşün-
ımesi gerekli, bir ihtardır. A%a, bana öyle ge-
V$or Jd, | u 1$ÇQ y i t o î a Su hususu .en"fazla, 
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ciddiyetle düşünmesi gerekenler komünistlerdir. 
Eğer 1960 yılının komünistleri, sistemlerinin 
kurucularından birinin bu akıllıca sözlerindeki 
anlamı ciddiye almaya yanaşır da; «İnsanları zor
la «mutlu kılmaktan» vazgeçerlerse, dünyamız da
ha iyi ve çok daha sükûn içinde bir dünya ola
caktır...» 

Yukarıya aktardığımız bu satırlar, sanırım 
iki, gerek içimizdeki komünistleri ve gerekse on
ların koruyucularını mutluluk yönünden aydın
latmış olmalıdır. 

ıSonra, ibir hakikat daha vardır: Dünyanın 
hiçbir hukuk nizamında, hürriyetleri yok etmek 
isteyenlere, hürriyet hakkı verilmemiştir. Me
denî Kanunumuz «Bir hakkın, gayri izharı için 
suiistimaalini kanun tecviz etmez.» hükmünü 
başlangıç, kısmında açıkça ortaya koymuştur. 
İnsan anaihak ve (hürriyetlerini, vatandaşların 
ne şekilde kullanabilecekleri Anayasanın 11 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında açıklanmıştır. Bu 
durumda komünistlerin affedilmeleri istenemez. 

Burada komünistler ve onların kullandıkla
rı taktikler hakkında söz etmek istemiyorum. 
Komünistlerin fikir ve hareketleri, zamanlımız
da ve hür ülkelerde bütün açıklığiyle ve bel
gelerle sabittir. Ancak, komünistler ve onların 
koruyucuları dışındakilere bu af vesilesiyle bir 
husus arz edelim. 

Büyük Alman şairi Heinrich Hein şöyle der: 
«Şeytanın en iyi dostları, şeytanın varlığına 
inanmayan liberal aydınlardır.» O halde biz de 
şöyle diyebiliriz: «Komünist fesatçının en bü
yük dostları, komünist fesatm varlığına inan
mayan liberal aydınlardır.» Bu .satırlar, özgür
lük ödülü kazanan bir Fransız kadın yazar, 
Suzanne Labin'in «Koniünist propaganda tak
tikleri» adiyle dilimize çevrilen eserinden alın
mıştır. 

Bu suretle, fikir hürriyeti için liberal dü
şündüklerini iddia edenlere, bilmediklerini bil
dirmek ve kendilerini Ibu yoldaki yanlış düşün
celerden kurtarmak istemekteyiz. Millet Mecli
sinin üyeleri arasında bu şekilde ve tarzda dü
şünenler, sanırız ki, bu satırlardan sonra inti
baha geleceklerdir; en ufak tereddüt ve şüphe
lerini dalhi gidermiş olacaklardır. 

Burada tekrar Ibelirtmek isteriz: Ordu - mil
let olan 'Türk Milletine ve ordusuna rağmen ve 
karşı getirilen, Adalet Komisyonunun iktidar 
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•kanadı üyelerinin, oylariyle kabul ettiği bu af 
teklifindeki affedilmesi istenen komünistlerin 
affı, bütünüyle Allah'a inanan, büyük ekseri
yetiyle Müslüman 'Türk Milletinin hakikî tem
silcileri tarafından hiçjbir zaman kaîbul edilme-
yeceıktir. Bu yoldaki direniş dolayısiıyle Af Ka
nununun çıkması (gecikir veya imkânsızlaşırsa, 
buna sebep olanlar, komünistleri affetmekte- ka
rarlı bulunanlar olacaktır. 

BAŞKAN — ISaym îmer, süreniz doldu, lüt
fen 'tamamlayınız. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBÎ-
LÂY ÎMER (Devamla) — iki satırım kaldı, bi
tiriyorum efendim. 

Bu yüzden, affı bekleyen kadar, kader mah
kûmlarının aftan istifadesine engel olanlar, ko
münistlerin koruyucusu ve affedilmelerini iste
yişi durumunda bulunanlardır. Bunu tekrarlı
yoruz. 

Bugün affı istenen komünistlerin karşısında 
olunmaz, 'bunlar için çıkarılması istenen tekli
fin (bu yoldaki hükümlerinin kanunlaşmasına 
engel olunmazsa, içeriden dışarıya çıkanlarla 
daiha da cüretlerini artıracaklarla, haklarında 
takibat ve tahkikat mevcut olmayanların yapa
cağı ve dışarıdan yardım görecek bir komünist 
ihtilâl, milyonlarca Müslüman Türkü sorgusuz 
sualiniz öldürecek, mübarek kanlarının akması
na sebebola çaktır. 

BAŞKAN — ıSaym Îmer, iki satır dediniz, 
lütfen tamamlaaıymız efendim. 

MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Devamla) — 
Bitiriyorum 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Efendim, 'bir şey mi buyurdunuz? 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — 

İki satır diye söyledi, hâlâ bitiriyorum diyor. 
BAŞKAN — ıSiıze şahitlik görevi düşmedi 

ki efendim. 
ıSaym Îmer, rica ediyorum efendim, beni 

müşkül duruma sokmaya »hakkınız yak. 
MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Devamla) — 

Bütün çaibamuz iç huzur ve iç barış değil, bir 
iç anarşi ve iç savaşın gelmesine, 12 Mart 1971 
öncesi ortamının doğmasına mâni olmaktır. 

Muhterem milletvekilleri, son olarak arz et
mek isteriz ki, bizden evvelkiler kanları ve 
canları palhasma bu memleketi nasıl bize ema
net etmişlerse, Ibu milletin insanları da onların 

torunları olduklarını bilmek durumunda her 
zaman olacaklardır. 

Bu görüş ve kanaat içerisinde bizim görüşü
müze uygun bir affın memlekete iç huzur ve ba
rış 'getireceğine inanıyor, ama onun dışında ko
münistlerin affını getiren bir affın tamamiyle 
karşısında olduğumuzu D. P. Grubu adına be
yan ediyor, saygılarımı sunuyorum. (A. P. ve 
D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 'Teşekkür •ederim Sayın Îmer. 
Zabıtlar peyderpey gelmektedir ve henüz 

tamamlanamamıştır. Ancak, ıSayîn Zararsız ar
kadaşımın iddiası ile ilgili zabıt gelmiş bulunu
yor. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayım 
ıBaşkan, ben yokken isminden baihsedilmiş. 
Lütfedip zabıtları tetkik buyurduğunuzda, böy
le bir busus varsa söz talebedeceğim efendim. 

BAŞEAN — Böyle şarta bağlı bir konuyu 
ben inceleyemem efendim. Zabtı sabık hakkın
da sizin söz ihakkmız vardır, siz tetkik ediniz; 
böyle 'bir husus söz konusu ise o takdirde söz 
verebilirim. 

ıSaym Zararsız arkadaşımın önergesini oku
tuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Hatip Yasin Hatiboğlu imillet kürsüsünde 

konuşurken, oturumu yöneten Sayın Başkan, ha
tibi ikaz edasıyle, batip 163 neü madde üzerin
deki bir grubun samimiyetsizliğini tespite gay
ret ettiği bir nokta; «İstismarı bu siyaset kür
süsüne getirmezsiniz» demiştir. Başkan millet 
kürsüsünü bu .geniş ve şümullü mahiyetinden 
çıkararak millet kürsüsünü yukardaki beyanla-
riyle; «Belli bir siyaset kürsüsü» diye tavsif 
etmekle kürsünün şümulü ve maihiyetine gölge 
düşürmüştür. Sayın Başkanın bu durumu tav
zih etmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Ömer Lûtfi Zararsız 

BAŞKAN — Bununla irtibatlı bir başka ta
lep dalha vardır, onu da okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ömer Lûtfi Zararsız tarafından işaret edi

len «Sîz istismar etmeyin» cümlesini 26.3.1974 
günü Yasin Hatiboğlu'na karşı sarf ettiniz. Bu
gün beşerin şaşacağını beyan etmenize teşek
kür eder, dünkü beyanınızın da böylece taslhi-

309 — 



M. Meclisi B : 58 27 . 3 . 1974 O : 1 

İhı imkânının doğmasından d-uydoıgumıız mem
nuniyeti ifade ederim. 

(Saygılarımla. 
Konya 

Şener Battal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, «Ben 
de beşerim elbette şaşarım» derken, bu sözü 
kabul anlamında değil, o maksatla değil; «Ha
fızamda kalmadı, ben ide (beşerim, zaptı incele
yeceğim.» mânasında dedim. 

Bununla ilgili zaptı getirtmiş bulunuyorum, 
okutuyorum efendim. 

«Başkan -— Sayın Hatiboğlu, efendim ri
ca ediyorum. Sayın Hatiboğlu, dun de aynı ko
nuyu rica etmiştim. Kaldı ki, sayın Hükümet 
bu konunun siyasî bir mesele olmadığını da 
"\fade etti. Siz siyaset [kürsüsüne getirmeyiniz. 

Yasin Hatiboğlu (Devamla) — Bugün
lerde aif görüşülüyor da ©fendim o bakımdan. 

Muhterem milletvekilleri...» 
ISayın Zararsız ^görüyorsunuz ki, «İstismarı 

bu siyaset kürsüsüne getirmeyiniz» şeklinde 
bir beyanım vaki değildir. Ümidederdim ki, bu 
kadar kesin ibir iddiayı taşıyan yazınızı daha 
dikkatli şekilde kullanmalıydınız. (A. P. ve 
D. (P. sıralarından alkışlar.) 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Ben
deniz kesin olarak iddia ediyorum efendim. 

ıBAŞKAN —• Efendim, 'ben zapta sadık ka
larak (beyan ediyorum. 

ÖMER LÛTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Muh
terem Başkan, (bir cümle söylerlken, bizim arka
daşlarımız konuşunken cümlenin akıbetini bek-
leımeden sözümüzü kesiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, dünü 'görüşmüyorum 
şimdi. Dünkü konuşma hakkında bir beyanda 
bulunmadım. Dünkü mesele hakkında bir be
yanda bulunabilmem, yine; «Beşerim zabıtları 
incelememe 'bağlıdır», kaldı iki, îbu da günde
mimizde yer işgal edecek bir mesele değildir, 
İçtüzük mânidir. 

ÖMER LÛTF1 ZARARSIZ (Yoagat) — Çok 
isabetli 'bir lâf .sadettiniz memnun oldum. Zap
t ı sabık ayrı (bir konudur. Ama (bendeniz bura
da israr ediyorum ve tescil ettirmek istiyorum. 

BAŞKAN —iGayet tabiî, beşerim beyefen
di, herkes şaşar. Ayrıca muhterem arkadaşla
rım, hiçbir arkadaşımı, istisnasız kırıcı bir söz

le itham etmek aklımdan geçmez, Kaldı ki bu
na yetkim de yok. 

ÖMER LÜTFt ZARARSIZ (Yozgat) — O 
zaman şaşarlığmızı kabul ettiğinize memnun ol
dum. 

BAŞKAN — Bu konu zaptı sabığa da gir
mez. Lütfen yerinize «oturunuz efendim. 

Efendim, söz C. H. P. ıGrubu adına Sayın Ha
san Basri Akgiray'dadır. Buyurunuz Sayın Ak-
giraıy. 

Sayın Akıgiray, bir hususu size hatırlatmak 
lüzumunu hissediyorum; birleşimin bitmesine 
22 dakika bulunuyor, söz (hakkınızı ilki parçada 
kullanmak ıgilbi b i r durumla da karşı karşıya 
kalabilirsiniz. Şayet bir saati tüm olarak işigal 
edecekseniz içtüzüğümüz 5 - 10 dakikalık to
leransı tanımaktadır. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ 

AKGİRAY (İstanbul) —• Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Aylardır kamuoyunda tartışılan ve 60 bine 
yakın vatandaşımızın büyük bir umut ve sabır
sızlıkla beklediği af yasası teklifi nihayet ba
ğışlayıcı ellerinize sunulmuş bulunmaktadır. 
Aslında af yasalarının temelinde adaletsizlik 
yatar. Ne var ki, yasa koyucuları bu adaletsiz
liği en azma indirmek 'zorundadırlar. Suç işle
mek suretiyle başkasına zarar veren ve toplum 
huzurunu kaçıran kişinin,. özellikle hukuk dev
leti ilkesini (benimsemiş ülkelerde affedilmesi
nin, Devletin yetkilerinden bulunup bulunmadı
ğı günümüz ünlü 'hukukçuları arasında tartış
ma konusudur. 

iBöyle bir yetkinin ancak kral, imparator 
gibi dikta rejimlerinde monark ile tebaasının 
birbiriyle olan münasebetleri nedeniyle monar-
km kullanabileceği düşünülmektedir. Nasıl ki, 
ımonank tebaasını cezalandırır, hattâ öldürüle-
bilirse onu af da edebilir. Bu konuya bir nebze 
değerli büyük hukukçular «Peki» diyorlar; 
ama demokratik ilkeleri benimsemiş hukuk dev
leti olma iddiasında bulunmuş ülkelerde, özel
likle adi suçların affına şiddetle karşı çıkıyor
lar. 

Oerçekten insan halklarına saygılı demokra
tik ülkelerin, zorunluluk olmadıkça, hele adi 
suçlarda af yetkisini kullanmakta kaçınmaları 
•gerekir. Yalnız siyasî suçlarda demokra'tik ül-
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"keler kanun koyucularının da affetme yetkisine 
salhiholdulkları yine hukukçular arasında oy bir
liği ile kaibul edilmiş bir gerçektir. Ama, Tür
kiye'mize baktığımızda ıbu kuralın daima ters 
işlediği, her af yasasında âdi suçlular lehine 
daha rahat bir bağışlama yetkisinin kullanıldı
ğı /görülmektedir. 

Değerli üyeler, gerçekten demokratik ülke
lerin bu yetkiyi kullanmalarında çok titiz ol
maları ıgerekir; ama Türikiye'ımize baktığımız 
zaman Cumhuriyetten bu yana, yaini 50 yılda 
33 kez genel ve özel af kanunu çıkarılmıştır. 
Hemieın hemen 1,5 yılda bir af kanunu çıkarıl
mış demektir. Bu sonuç «aslında düşündürücü 
bir sonuçtur; ama Türkiyelinizin yakın geçmi
şine ve toplum yapımıza şöyle bir göz attığımız
da, bu şekilde davranmaımin! to kadar kuşku ve
rici, üzüntülü oluşu düşünülemez. Şöyle ki, 
(Cumhuriyetimiz büyük önder Mustafa Kemal'in 
liderliğinde 'bir devrim: sonucu kurulmuştur. 
Yepyeni bir toplum olmak, Batı uygarlığına 
kısa zamanda erişebilmek kaygı ve çabası, es-
(kimiş kurumlar ve hukuk düzeninin hızlı bir 
tempo ile değişmesini gerektirmiştir. Örneğin, 
Ortaokullardan hukuk fakültelerine öğrenci 
lalmak, zalbıt kâtiplerinden hâkim atamak, hat
ta ve hatta onbaşı ve çavuşlardan! subay seçmek 
zorunlu hâle gelmiştir. Bundan başlka, toplum 
yapıları ve sosyal koşullar gerektiği gibi incellen-
nıeden Batılı toplumlardan yeni kurumlar ve 
kurallar acele ile aiktarıllmışltır. Örneğin, önceleri 
kalkınmamızda saf devletçiliği benimsediğimiz, 
(Devlet sistemimiz olarak ekonomik temelde 
devletçiliği benimsediğimiz ve sonradan bunu 
ikarm'a ekonomiye çevirdiğimiz halde, Batının 
/en Hibemi ülkesi olan, en liberal iktisadî siste
me dayalı ülkesi tolan isviçre'den Medenî Ka
nun getirilmiştir. 

Halkçılık Ve Cumhuriyetçilik ilkesini benim-
sedliğimiilz ve Anayasamıza koyduğumuz halde, 
faşist İtalya'dan Ceza Katnunu aktarılmıştır. 

Hatta ve hatta Keizer'in ülkesinden usul ka
nunları getirilmiştir. 

Böylece, sosyal ilişkilerimizi düzenleyen ku
rallar dernek olan hukukun toplum ikoşulları-
mıza ters düşmiesi sonucu, .giderek sürtüşmeler 
çoğalmış, suç ve suçluluk artmıştır. Eğer hâlâ 
Medenî Kanunun birçok maddeleri işlemez hal
de ise, Ceza Kanunumuz birçok kez değişti-
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rilmişse nedenimi bu çelişkide aramak gerekir. 
Cumhuriyetle birlikte birdenbire yeni bir top
lum düzenine 'geçişin meydana ^getirdiği aksa
malar da buma eklenince, 50 yılda 33 kez af ka
nunu çıkarmak zorunlu bir hâl almıştır. 

Eğer bir devlet kuruluşunun 50 nci yılı 
gibi toplum yaşjantısında öünemli bir dönüm 
noktası söz konusu ise ve kamuoyu bir af- , 
fin getirilmesini şiddetle istiyorsa ve eğer top
lumumuz 12 Mart gibi biilr ara rejiminden geç
mişse ve hele yöneticilerin toplum koşullarına 
ve hukuk ilkelerine ters düşen tutum ve davra
nışları yüzünden düzen bozulmuş ise, suç ve 
suçlular artmışsa, artık bu ülkede gerçekten 
geniş kapsamlı bir af kainunu yapmak Yüce 
Meclislimiz için kaçınılmaz bir ıgörev olmuştur. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, (bir kısım sayın üye
lerin bugün bu kürsüden beyan ettMıerine gö
re, af teklifinin Hükümetten gelmemiş olması 
hüyük hir günah imiş. Af teklifinin hazırlan-
ımasında ve Meclislere getirilmesfcıde Millî Gü
venlik Kurulunun düşüncesinin alınmamış ol
ması tutarlı ıbir davranış değilmiş. Devletin 
temeline -dinamit koyanların, yani anarşist ve 
komünist olarak nitelen'einlerin... (A. P. sıra
larından «Nitelenenlerin değil, olanların» ses
leri)... iaffedilmesi ise Anayasaya aykırı imiş. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica 
»ediyorum... 

C. H. P. GRUBU ADINA HASAN BABR1 
AKGİRAY (Devamla) — Değerli arkadaşla-* 
rım, oysa Anayasamız ve içtüzük hükümleri 
ıh'er parlamenterin yasa tekliflinde bulunması
nı öngörmüştür. Şimdi Hükümet Programın
da af 'konusu var diye, parlamenterin bu doğal 
hakkını engellemeye olanak var mıdır? Tıpkı, 
Hükümetin de benlim programımda bu konu 
vardır, parlamenterler bu konuda yasa getire-
mezler dermeye hakkı (olmadığı gibi. Aslında, 
Hükümet Programında vaat ledilen bir konu
nun, parlamenterler tarafından 'benimsenip, ka
nunlaştırma girişiminde hulunuknlası, Hükü
met için. ancak övünmeye değer (bir olgudur. 
iMillî Güvenlik Kurulunun aynı konuda eğiliımi-
'nin alınmasına dair yabalarımızda bir hüküm 
yoktur. Eğer gözbebeğimiz Ordumuzun mümes-
ısillerinıin de içinde bulunduğu Millî Güvenlik 
Kurulu böyle bir eğilim göstermek istiyorsa, 
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.anayasal kurallar içinde bu eğilimini Hüküme
te bildirımektoe serbesttir. Söz konusu af"' ya
sasının çıkarılacağı ve hüldimieriinin nelerden 
Oluştuğu aylardan beri TRT ve basında tartı
şılmaktadır. Eğer Millî Güvenlik Kurulunun 
loflumlu veya olumsuz bir tavsiyesi mevcutsa 
bunu kuşkusuz Hüküınete bilidİTimıelsâ gerekirdi. 
Hükümetin de bn teklife katılıp IkatıİJmıadığım 
(beyan letomıesi zorunlu idi. Böyle bir davranış 
olmadığına göre bu iddialar havada kalmakta
dır. Bu nedenle, bu konuda yapılan tartışma
lar kanımızca yersiz bulunmaktadır. 

Devletin temeline dinamit koyanların affı 
[Anayasamıza aykırı imiş... / 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 14 
(ncü maddesi kişinin öz varlığını korumakta 
özgür olduğunu âmirdir. Şimdi, bir başkasının" 
bir başkasına takat atması, dövmesi veya öl
dürmesi Anayasanın bu "maddesine aykırıdır. 
Binaenaleyh, böyle bir hususun affedilmesi 
de Anayasaya aykırıdır mı 'diyeceğiz.... Böyle 
bir mantıkla yürüdüğümüz .takdirde Yüce Mec
lislerin Anayasal halkkı olan, yetkisi olan af ka
nununu çikarmaya imkân yaktur. 

Değerli üyeler, gönül isterdi ki bu af ya
sası teklifi hakkında, diğer partili arkadaşları
mız tarafından bilimsel ve hukuka uygun bir
takım eleştiriler yapılsın. Oysa af yasasının 
Anayasaya aykırı olduğu iddiası, bilimseiLlk-
ten uzak, hukuk ilkeleriyle ilgisi olmayan bdlr 
savdır. Gerçekten Anayasamızın 64 ncü mad
desi affetme yetkisini Yüce 'Meclislerin mutlak 
takdirine bırakmıştır. 

Yine .'bir kısım sayın üyeler, anarşik olayla
ra karışan genciler ile, fikir suçu İşlemiş yazar 
ve düşünürlerin af kapsamı dışında bırakılma
sı için direnmektedirler. Bu kişilerin cezala
rını çekmelerini ve ancak cezanın ıslâh edici et
kisini duyduktan sonra özgüdiükleırinin g*eri ve
rilmesini, aksi halde bu kimıseilerin suç işle
yeceklerimi iddia etmektedirler. 

îSayın üyeler, bir an için bu gibileri affetme-
Idiğimizi kabul «delim. Bunlar cezalarını ta
mamlayarak 3 yıl, 5 yıl, ya da 10 yıl sonra çık-
ımayacalklar mıdır?. Kuşkusuz evet. Ama, o za
man daha küskün, daha keskin ve daha bilinç
li olarak aramıza kavuşaeaklaırdır. O zaman 
ne yapacağız i . Devlet mi çekecek?.. Biz diyo
ruz ki, güçlü Devlet bağışlayıcı olur, cesur 

iolur. Unutmayalım ki güçlü devletin sembo
lü olan Mustafa Kemal, Oumhuriiyetiiln 10 ncu 
yıllında kendisine suikast düzenleyenleri bile 
af£etmişti. Ne oldu?.. Mustafa Kemal'i öldür
düler mi? Olmaz böyle şey arkadaşlar. 

Değerli üyeler, modern devlet, daha doğru 
bir deyimle sosyal devlet cezadan yardım bek-
llemamelidir. Politika, ceza müeyyidesiyle ya
şamaz. Eğer böyle olsa İdi, en şiddetli ceea 
bükümlerini kapsayan bir ceza kanunu yapar, 
mükemmel /bir devlet düzeni' kurmuş olurduk. 
Üniversite sorunları çözümlenemedikçe, köylü
nün, işçinin ekonomik refahı, insanca yaşama 
olanağı sağlanmadıkça, emek potansiyeli ger
çek üretime yönaltilmedikçte, ımillî geliür sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak dağıtılmadıkça 
(istediğiniz kadar ceza verin, istediğiniz kadar, 
istediğiniz süre affetmeyin, suç yine işlenecek, 
toplum huzuru yine bozulacaktır. (A. P. sı-
ılarından «siz böyle söylersiniz.» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfe
diniz. Bu konularda zannediyorum ki, bu Bir
leşimde yeteri kadar bâzı şeyler oldu, rftea edi
yorum. 

Buyurunuz efendim'. 
HASAN BASRİ AKGİRAY (Devamla) — 

Rejimi koruyalım, rejimi fcorüyaİDm diyoruz 
ve öyle diyorlar; biz de aynı şeyi diyoruz. Re
jim, kanla ve ceza ilıe korunmaz. Ünlü'bir1" 
devlet adamının dediği gibi, «Anayasa rejimi
nin gerçek teminatı kan tasarrufudur».. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sunduğum bu ge
rekçelerle biz, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak af teklifini ıgenellikle olumlu karşılıyoruz. 
Gerçekten, Cumhuriyetimizin 50 nci yılı onu
runa hazırlanan ve aileleriyle birlikte 300 bine 
yaklaşan vatandaşımızın bu büyük bayram se
vincine katılmasını sağlayacak olan af teklifi, 
ülkemizde yeni. bir dönemin başlamasına ne
den olacaktır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak fikiır 
suçlarının1 affına taraftar olduğumuzu söyle
dikçe muhalefet ımilletvekilleiri arkadıaşlarımiî! 
ihançereleri'nan tüm gücü ile bağırarak karşı
mıza çakıyorlar; «C. H. P. komünistleri, anar-
şistlıeri affetmek istiyor. Demekki, C. H. P. 
nin komünistlerle, anarşistlerle manevî bağ
lan var, onları koruyorlar.» 
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Değerli arkadaşlarım, eğer bu mantık ka
bul edilirse... (A. P. sıralarından «mantığını 
sevsinler» sesleri) çok .ters bir sonuca varı* 
rız. Diğer partilerim af teiklifiarinde; ikatille-
rin, hırsızlanın, dolandırıcıların, nüfuz suiisti
mali edenlerin affı var. Şimdi ben diyebilir 
miyim M, bu arkadaşlar da hırsızlarla, katil
ilerle, dolanıdırıeılaTtla, nüfuz ısuiistimaM yapan
larla manevî bağ içindedirler?.. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar) Onları koruyorlar. Böyle 
bir iddia havada kalmaya, mahkûmdur. 

Değerli arkadaşlarım, şiımdi izin verirse
niz af teklifinin neler geıtardiğini sunmaya ça
lışayım. 

'Teklif, cezalarım bağışlanması konusunda 
üç temel ölçü almıştır. Bu ölçünün saptanma
sında daha çak suçun toplumdaki yıkıntısı na
zara alınmaktadır. Gerçekten, teklifte birtakım 
cezalardan 12., ıdiğar bir kısmından 5 yıl indi
rim öngörülmüş ve bâzı suçlar da tümden af! 
dışı bırakılmıştır. Bundan başka, ölüm ceza
larının 30, süresiz ağır hapis cezalanman 24 yı
la indirilmesi suretiyle yapılan bağışlama ise, 
çok yerinde bir davranış olmuştur. Şundan 
İki, ülkemizde yaş ortalaması 50 - 55 olduğuna 
göre, 24 ile 30 yıllık özıgürlükten yolkisun bıra
kılma, yandan fazla bir yaşamı. demektir. Eğer 
cezada ıslah amacı 'güdülüyorsa bu süreler ye
terli sayılmalıdır, kaldı M, çağımızda birçok 
uygar ülkeler ölüm cezalarını yasalarından çı
karmışlardır. 

12 yıllık bağışlama genellikle âdi suçlarla, 
fikir suçlannda öngömlmüştür. Biz, Cumhu
riyet Halk Fantisi olaraik ceza affıinın, .bu tek-
İMe göre, yeni sayılabilecıek kapsama alınmış 
olmasını sevinçle kıarşıliadıik. 

Gönül islterdi M, diğer siyasî suçlarda da 
aynı ölçüde bağışlama esirgenmesin. Çünkü, 
siyasî suçlarda suçluların ahlâk! redaetlerl ke
sin ve mutlak olarak illeri sürülemez. Siyasî 
suçlu kazanırsa millî bâr kahraman, kaybeder
se âsi bi-1" mahkûmdur., Çoğu kez kaybeden âsi 
mahkûmların, yıllar sonra ırnülî kahraman ola-
ırak (alkışlandığıma tar ih ' birçjOJk ömefeierte ta
nıktır. 

.6 yılhk bağışlatma ise, yüz kızartıcı suçlar 
olarak nitelenen, zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi1 

eylemlerle, uyuşturucu madde ticareti yapan
lara ve aile nizamı aleyhine imlemen suçlara ve-

Böyle bir ayıırım ülkemizde uygulanan ceza 
affı geleneklerine de uygun bulunmaktadır. 
Teklifte bu üç ölçüden! başka, Türk Ceza Ka
nununun 149/1 nci maddesiyle kamuoyunda 
hiaklı teplkilere yol açan ve Türkiye 'ımiziln içte 
ve ıdışta saygınlığını azaltan ünlü GOÜVEEL far
ımasının işlediği suç ile, eski eserlerimizin yurt 
•dışına kaçırılması eylemleri af kapsamı dışın
da bırakılmıştır. Kanımızca bu istisnalar çok 
yerinde ve isabetli saptanmıştır. 

Kaçakçılık suçlannda af, Cumhuriyet Halk 
Partisinin balıkçı ve »ezilenlerden yana felsefe-
ısdne uygun bir şekilde yapılmıştır ki', biz bun^ 
dan ancak sevinç duyarız. 

Gerçekten, ihracaltta CİF ithalâtta POB de
ğeri 20 bin liraya kadar olan suçlan genelMkle 
lekonsomik olanaklan dar, fakir kimseler tara
fından işlenmektedir. Bu gibilerin affı ise, 
yerinde bir davranıştır. 

Vergi cezalarında getirilen affın da, Maliye
nin vergi tahvilâtını fkolaylaştırmak gerekçe
siyle düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

Son yıllarda ülkemizdeki olaylar nedeniyle 
öğrenimi arini gereği gibi yapamamış ve aynı 
lOİayların etkisiyle dMpliner yönden cezalandı
rılmış Mr kısım öğrencilerle, cefakâr memurla-
rimuzm disiplin suçlarının affı ise, gerçekten 
Cumhuriyetin 50 nci yılı onuruna yaraşır bir 
şekilde öngörülmüş ve bu cezalar bağışlanmış
tır . 

Burada bir noktayı dile ıgetirimek İsterim. 
Bugün diğer arkadaşların sözlerinde bahis ko
nusu oldu. Barbakan ve bakanların af kapsa
mı içinde bulunmaması sadece eskiyi hatırla
mamak içindir; leskiye bir sünger çekmek için
dir, barış felsefesine uygun bir davranış olsun 
içindir. Cumhuriyetçi Güven Partisi Sözcüsü-
(nün beyan ettiği gübi yeni bakanların böyle bir 
aftan yararlanmasına hukukî ve maddî olanak 
yoktur. Çünkü, yeni Bakanlar Kurulu göreve 
başladığı tarihten sonra af kanunu bir hüküm 
İfade etmez. Aslında 7 . 2 . 1974 tarihini, af 
tarihinin kapsamı olarak almamızın bir nedeni 
de budur. 

Değerli üyeler, yukarıda sözlerimin bir 
yterinde bu teklifi genellikle olumlu karşıladı
ğımızı söylemiştim. Kuşkusuz bu söz tüm tek
lifi olumlu bulduğumuzu ifade etmez. Ger
çekten, i ç in in yasal toalkkı olan siigor'ta ceza-
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l a n ille, faizlerinin affedilmesinin ve protesto I 
(edilmiş kişilerin bu durumlannın af yasası ile 
kaldırılmasının, bizim C. H. P. olarak, çalışan
lardan yana olma ilkemize ters düşmektedir. 
Ama, birlikte bir iş görmek, toplumun! büyük 
bir sabırsızlıkla beklediği bir yasayı çıkar
mış olmak ve bir yandan da sigorta primleri
nin tahsilini sağlamak amaeryle böyle bir tek
life Ikatılmayı zorunlu (görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarim, bu arada izin verir
seniz Yüce Meclisin saygınlığı ile bağdaşma
yan bir davranışı belirtmek isterim. 

Getirilen teklife (muhalefetini yazan ıbir ar
kadaşımız ; bu af teklifinin ımilletin 'hakikî tem
silcilerinin cesetleri çiğnenmeden yaısalaşaıına-
yacağını bildirmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, demek oluyor ki, bu 
teklifi Yüce Meclisin çoğunluk oylan ile 
yasal aştınrsak, bu çoğunluğu oluşturan sayın 
üyeler milletin hakiki temsilcisi olmayacak; 
ama çoğunluk karanna ters düşen üye arkadaş 
milletin hakikî temsilcisi sayılacaktır. Mantık 
fcurallanna bu denli a y k m düşünce, olsa ol
sa, değirmenlere kılıç sallamak olur. 

Hukulk dışı, imlantılk dışı böyle bir sava kar
şı büz; «Bu af teklifi bir tek oy farkıyle de 
olsa, Yüce Meclislerden ıgeçer kalnunlaşırsa, bu
nun önünde kimse duramaz.» diyoruz. Büyük 
Meclisin iradesine karşı gelenlerin başına ge
rekirse, sayın (arkadaşımın dedikleri gelir. 

Değerli milletvekilleri, eğer bir toplum: 
suçluyu (affetmeye karar verimişse, o toplum 
kendisini düzeltmeye, yenilemeye yönelmiş i 
demektir. Şundan ki, suçlarıini işlenmesinde en 
az suçlu kadar toplum yapısının bozukluğu ve 
sosyal ilişkilerin adaletsiz düzenlenmesinin de 
(büyük payı vardır. Deyim yerinde ise, «Genel 
af, Devlet gelmişinin fırtınalı bir havadan son
ra limana girmesi» dernektir. Bu nedenle biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu teklife 
olumlu oy kullanmaya (kararlıyız. 

Getirilen bu affını ülkemize ve aftan yarar-
llanaeak çileli vatiandaşlanmıza mutluluklar ıge-
/tirmesinl idiler, Yüce Meclisi saygı ile selâm-
larum. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Aifcgi-
r a y . ı • • •• • j 
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CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, sataşma iddiası 
ile ilgili olarak söz isteyein bir arkadaşımız var; 
onunla ilgili işlemi bitirinceye kadar... 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Zabıtları ge

tirttik efendim; Kadir Özpaik'm bir sözü var: 
«Cevat Önder — iSaygılanmı sunarım.» 

«Kadir Özpak (Uşak) — Efendim, sorun 
'bir ikere; Rus generalinin fotoıgrafı kimin evin
de?» / " 

Bu neye delâlet ediyor, kimim evindedir? 
Bu Kadiir Özpak denilen zat, çıksın açıklasın' 
Ibafcaliim. 

BAŞKAN — Efendim, peki teşeıkikür ede
rim. 

İçtüzükte bu isteğe uyduracak bir madde 
ibulaımıyorum iSayım Önder. (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Hatiboğ-
lu'nun isteği hakkında. Başkanlıkça bir karar 
almak üzere, Birleşimi Ibu muamelenin bitimi
ne kadar uzatmak istiyorum ve bunu tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... (C. H. P. 
sıralarından «Anlamadik» sesleri) 

Efendim, Hatiboğlu arkadaşımız sataşma
dan dolayı söz istediler; zabıtların tetkikatını, 
>ancak zabıtlar şimdi geldiği içlin ikmal edebil
dim, .hu talebi karara bağlayacağım. Bunun 
bitimine ikadar Birleşimin uzatılmasını oyüan-
nıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir etfendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yalnız bu 
ikoınu için değil mi efendim1? 

BAŞKAN — Münhasıran bu ,konu için efen
dim. 

ıSayun Hatiboğlu, siz sataşma iddiası içeri-
ıslinde söz ister iken, Sayın Refet Sergin; «Bah
settiğiniz af yasası çılkarfcen, sizin Adalet Par
tisi mensubu olduğunuzu, bu selbeple sizin sa
mimiyetinizi tescil ettiğini» ifade etmiş, söyle
miş. Bu hususu bir sataşma maddesi olarak id
dia ettiniz. Ayrıca, konuşmanın genel havası 
içerisinde de, şahsınıza sataşma olduğunu iddia 
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löUâniz. Şimdi bir şeyi öğrenmek lüzımııriu his
sediyorum ; bu Adalet Partisinle mensubiyetiniz
le ügHâ iddia gerçek mi gerçek dışı mı? 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum.) — Tabiî, 
Yalnız müsaade buyurursanız duyabdlmeleri 
için kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, ben duyacağım bunu, 
başkasına değil bana söyleyeceksiniz. Ben duya
biliyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Tabiî bel
li bir süreye kadar doğru. 

BAŞKAN — Doğru.. O takdirde efendim... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Anacak, 

ayrılış sebeplerini oradan ifade etmem lâzım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. O tak
dirde, ben birindi maidde ile iilgıili iddianızı bir 
sataşma çerçevesinde görmüyorum. Ancak, Sayın 
Refet Sezgin'in konuşmalarında.. Efendim, beni 
lütfen dinler misiniz? 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Dinliyo
rum «fendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Ben size beye
fendi diye nifcabediyoınım, lütfen diyorum;. sizin 
hareketleriniz bunun tersine anlam taşıyor, rica 
ediyorum. 

Şimdi beti bir hususu ifade ediyorum:. «Bu 
kürsüde din, istismarcılığını bir mânada temadi 
eıtbiren, 'öteden beri yaptıklarının bir miöâlûni 
beyan 'eden sayın sözcü..» demek suretiyle, size, 
sadece bu ıbeyanlarıyle, bir satışmada bulundu
ğu hususunu kabul ediyorum. 'Size, bu çerçeve 
içinde kalmak ve yeni bir sataşmaya yol açma
mak kaydıyle söz veriyorum. 

Buyurunuz. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Yalnız, 

'sadece bu mevzuda değildi. Sayın Demokratik 
Part i sözcüsünün de sataşması var. 

BAŞKAN — ı'Sayın Cevat önder'in konuş
masının hepsini ineeleidüım, bir sataşma görmey
dim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Oradan 
imi konuşacağım?. 

BAŞKAN — Evet efendim. Zaptın son say
fası de henüz ıgelmiiş değil efendim, onu da arz 
•ediyorum. 

Buyurun Sayın Hatiboğlu. (C. H! P. sırala
rından alkışlar.) 

'Tekrar edeyim Sayın Hatiboğlu, tekrar is
tirham ediyorum; «Bu kürsüde din istismarcı

lığını bir mânada temadi ettiren» şeklindeki 
sözü, Başkan olarak 'Sataşma kafbul ettim ve 
size bu sınırlar içerisinde söz verdim. Lütfedi
niz bunun dışına çıkmayınız. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Teşek
kür 'ederdim efendim. 

Muhterem Başkan, Yüce iMJecEsın değerli 
üyeleri;, 

İstismar konusu, .cidden çak uzun zaman is
teyen, hani bir konferans konusu olacak ka
dar geniş muhtevaya sahip ve1 cidden istismar 
kelimesinin dahi istismar edildiği bir memleket
te saatlerce konuşmak gerek. İstismar... Nedir 
o istismar?.. İnanmadığınız bir şeye inanıyor 
gibi görünmek... Meselâ oruç tutmadığınız hal
de iftar sofrasında duaya el kaldırmak. İstis
mar bu.. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından gü
rültüler, ayağa kalkmalar.)-

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum... Lüt
fen yerinize -oturun. (A. P. sıralarından gürül
tüler). Efendim rica ediyorum. Sizinle iligiili bir 
konu mu var efendim? Rica ediyorum. 

Buyurun efendim, devam ediniz. 
YASİN HATİBOĞLU (Devaımila) — Muhte

rem ımilletvekilleri.... (A. P. sıralarından gürül
tüler. ) 

BAŞKAN — Efendim, şahsınızla ilgili bir 
mesele mi var, anlamıyorum? Rica ediyorum. 

Evet, devam ediniz efendim, (buyurun.... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhte
rem... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hatiboğlu, yani 
istismarı tarif «itmek gibi de bir konferansa 
(girmeyelim. (A. P. sıralarından •gülüşmeler.) 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Efen
dim, ne yapalım artık? Rica ediyorum muhte
rem Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sadece din is
tismarı yapmadığınızı ifade ediniz efendim. 
(Gürültüler) Rica ediyorum 'efendim, yerimize 
buyurunuz efendim. 

Evet efendim, buyurunuz. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, istismarın ne olduğunu, 
ikimin istismar eıttiğıini sizler ve yüce milletimliz 
gayet iyi biliyor. Biz, istismar etmemek için 
kellemizi vermeye hazırız. Biz, karşısında oldu
ğumuz her tehlikenin karşısında olmaya devam 
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•öleceğimizi buradan ilân ettik. Ancak, Mason
luk söz konusu olunca, bizden sonra çıkanlar 
tek kellime söylemediler. Merak ettim, Sayın 
Refet Sezgim'e hiçMr sözüm yok tüken neden 
çıktı konuştular diye 'merak ettim ve ben de
dim,.. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip Grup adı
na konuştu efendim, rica ediyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Affeder
siniz bilmüyordum, bilmiiiyordum efemdim. 

Simidi muhterem ımiilletvelkilleri, inanın me
rak ettim, bekliyornını; .bundan sonra söyleye
cekler inşallah, komünizmin karşısındayız, 
masonluğun da karşısındayız... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Komü
nizmle masonluk aynı mânadadır; komünizmi 
müdafaa eden masonluğu da müdafaa eder. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Ve si
ze, muhterem Parlamento üyelerine... (A. P. sıra
larından gürültüler)' 

BAŞKAN — Efendim Sayın Hatiboğlu, ben 
size komünizmin karşısında olduğunuzu ifade 
edin diye söz vermeldiım muhterem arkadaşım, 
rica ediyorum yani muhterem arkadaşım... (A. P. 
sıralarından gürültüler) Bir dakika rica 'ediyo
rum beyefendi. 

Muhterem arkadaşım, İçtüzüğe göre bir 
(hakikinizi kullanıyorsunuz, bu hakkınızı yerinde 
(kullanınız; buyurunuz, Başkanlığa da yardımcı 
'olunuz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Başüs-
tüne efendim, emreıdersiniz. 

Muhterem milletvekilleri, bir 'kere gerek ya
şayışımız, gerek hayatımız itibariyle elhamdü
lillah, hiçbir şeyin istismarına 'gitmedik; hele 
din -gibi' ulvî biir konuda ve senelerce içerismıde 
(bilfiil görev yapmış bir insan olarak onu istis
mar etmiş olmamız düşünülemez. Biz bu kanaat
teyiz ; ama •istismar edenlerin nasıl ettiklerini 
gayet iyi biliyoruz. (A. P. sıralarından «Bir va
kit namazını 4 camide kılıyorsunuz.» 'sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Ben sa

yın parlamenterlere haddim olmayarak bir tav
siyede bulunacağım, bir tavsiyede bulunacağım... 
(A. P. ve D. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, .şiımdi Sayın Hati-
Iboğlu.... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) ^ 
Sen kimsin ulan serseri? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum beye
fendi. Sayın Hatlıboğiu... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Bu 
memleketi... 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, Sayın Ha-
tihoğlu sizden bir şeyi rica edeîbilir miyim? 
(A. P. sıralarından gürültüler) Efemdim, rica 
ediyorum bir dakika. 

.Sayım Hatiboğlu, sizden ıbir şey rica edebi
lir 'miyim? 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Buyu
run efendiim. 

BAŞKAN — Yapılan sataşmaya kanımca ce
vap verdiniz, lütfetsemiz, şu Meclisimizi bugün 
bu şekilde burada kapatsak; bu fırsatı verir 
imisiniz beyefendi? 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Bir de 
şu husus var muhterem Başkanım; 1966'de be
lediye.... 

BAŞKAN — Hayır o hususta söz vermedim 
aslında; lütfedin, rica ediyorum sizden efen
dim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — O hal
de muhterem milletıvelkilleri, burada sıözlerimi 
bağlamak istiyorum. Yine gider ayak «Mason 
Diktatörlüğü» isimli kiıtaibı kütüphaneden alıp 
.bir tetkik buyurmanızı da istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (M. ıS. P. sıralarımdan alkış
lar, A. P. ve D. P. sıralarından gürültüler.) 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Efendim, 

Kadir üzpaik ıbeın konuşurken daha son sözümü 
(tamamlamadan... (Gürültüler.); 

BAŞKAN — Efemdim, rica ediyorum. Buyu
run efendim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Kadir özpak, 
'ben konuşurken som sözümü tamamladığımda 
bana hitabem; «Efendim, sorun Mr kere Rus 
.generalimin fotoğrafı ıkiimin evimde var?» de
mek suretiyle en ağır şekilde bana sataşmıştır, 
lomun içim söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim... Bir dakika 
Sayın önder... 
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KADİR ÖZPAK (Çorum) — Saym Başka* 
mim. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika beyefen
di... 

KADİR ÖZPAK (Çorum) — Söz ortanın
dır, acaba arkadaşım neden alınmıştır? İlik önce 
ıo izah etsin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen bu
yurunuz, ıben size ıbir sual sormadım. 

Bir dakika Sayın önder. Şimidii Sayın Önder, 
takdir ledersiiniiz kî, sataşma ile ilgili İçtüzük 
maddesi, kürsüden yapılan konuşmalarda \ iş
ler, bir. 

İkincisi, ben bu birleşimi uzatmayı münha
sıran Sayın Hatiboğlu'nun daha önce vaki 
olan ve bu birleşim içerisinde karara bağla
mak mecburiyetinde bulunduğum husus için 
•Genel Kurulun oyuna ve onunla sınırlı. Salisen. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bana hita-
ıben.... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Salisen, 
sayın arkadaşımıız, usulsüz de olsa şurada yap
tığı beyanla sizi kaydetmediğini de ifade et-

ımdş oldu. Onun için birleşim burada biıtti efen
dim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hayır Sa
yın Başkan, buradaki (beyanında İsrar etti ben 
daha evvel söz istedim. Beniım evimde Hazreti 
Muhaımmed'in Kur'ânı Keriını'i var, o süıtü bo
zuğun evinde neler var? Orospu çocuğu.. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, ba
ğırmalar ayağa kalkarak kürsü önüne doğru 
gelmeler ve C. H. P. ile D. P. sıralarından ba
ğırmalar, karşılıklı itişmeler, yumruklaşmalar.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. (C.H.P ve D.P. sıralarından ön sıralara 
doğru yürümeler kürsü önünde yumruklaşma
lar, bağırmalar). 

iSayın önder, muhterem arkadaşlarıım rica 
ediyorum... Efendim yarın... Rica ©diyorum. 
efendim... (Bağırmalar ve yumruklaşmalar.) 

Muhterem arkadaşlarım rica lediyorum, rica 
•ederim Sayın önsal, rica ediyorum.. (Şiddetli 
(gürültüler, bağırmalar.) 

Yarın saat 15,00^te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum efendim. 

(Kapanma saat : 20,15) 

)>o<* 
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GÜNDEMİ 

58 NCt BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1 — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 
arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/6) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba-
tkan'hfcça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (*) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletveküi Celâl Paydaş'm, 
Urfa - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

•8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
C6/71) (•) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

10 — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
ndn, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergtesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29)' 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair1 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrümi§tir. 



14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, I 
toprak tevzi kotmisyoınlarııııa dair Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zamımına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl illine aynılan ilmam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair (Sanayi ve Teknoloji Babanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili Güllhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başlbabandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Elbistan Termik Santralına dair Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soıru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Musltafa Parlar 'm, 
İşçi dövizlerine dair . Başlbabandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

26.—İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Devletleştirilen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) | 

27. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm,, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akava'nın, 
Sivas iline bağlı 'bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık; Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,. 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,, 
Kars Devlet Has'tanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

92. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçijere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

,35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın,. 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,. 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından. 
sözlü soru önergesi (6/65) 

.38. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın,. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 



39. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin içiş
le ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — içel Milletvekili Hasam Gürsoy'un, 
I ç d Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sonu önergesi (6/70) 

7 
KANUN TASARISI VB TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 
İŞLER 

X I . — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 214 arkadaşının T. C. Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve referandumla 
kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırıl
masına dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arka
daşının, T. C. Anayasasına bir geçici madde ek
lenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/67, 2/114) (S. iSayısı : 19) (Dağıt
ma tarihi : 5 . 3 . 1974) 

X 2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle 'bazı suç ve cezaların affı hakkında; İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve Î14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erlbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kübilây Imer ve 8 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç. ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatifboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 

yılı sebdbiyle -çıkarılması düşünülen bazı suç ve 
cezaların affına mütedair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 
2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayısı : 25) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 3 . 1974) 

3. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

4. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 132 arkadaşının, 
3 1 . 8 .1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'm, '6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve !5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 3 1 . 8 .1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 .1973 gün 
ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Koca
eli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 
'6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 .1973 tarüh-
li ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 oıcü mad
de (A) fıkrası (c) ıbendinin değiştirilmesine da
ir 'kanun teklifleri ve 'Tarım, Orman ve Köy iş
leri ve Plan Komisyonları raporları. (2/55, 2/65, 
2/79, 2/111, 2/112) (S. Sayısı : 24) .(Dağıtma 
tarihi : 20 .3 .1974) 





Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cum
huriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hak
kında; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, 
Af; Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 7 arkadaşının, Sportif 
Faaliyetlerle İlgili Cezaların Affı Hakkında; Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Af; Konya Millet
vekili M. Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af; Ankara 
Milletvekili M. Kemâl Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı Suç ve 
Cezaların Affı Hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu 
ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Sebebiyle Çıkarılması 
Düşünülen Bazı Suç ve Cezaların Affına Mütedair Kanun teklifle
ri ve Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2 /12 , 2/37, 2/78, 2/92, 

2/102, 2 /124) 

Zonguldak Milletvekili Bülent Eoevit ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı 
suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi (2/123) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkındaki kanım teklifimiz, ge-
rekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Zonguldak 
B. Ecevit 

Kocaeli 
T. Güneş 

Sivas 
İV. N. Aslan 

Ankara 
1. Seçkin 

Kars 
D. Araslı 
Balıkesir 
S. Usumi 

Erzincan 
H. Çetinkaya 

Edirne 
C. Sayın 

Ağrı 
C. Erhan 

İstanbul 
0. Eyiiboğlu 

Ordu 
F. Güley 

Tokat 
/. H. Birler 

Adana 
M. Can 

Adana 
H. Cent 

Konya 
H. Keçeli 

İzmir 
S. Genç 

İçel 
Ç. Yılmaz 

Amasya 
H. Bütüner 

2 . 3 

İstanbul 
N. Uğur 

Trabzon 
M. Arslantürk 

İstanbul 
B. Er soy 

Kırklareli 
T. Akalın 

İstanbul 
V. Çalın 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Adana 
E. Çevikçe 

Amasya 
V. Meşhur 

25 
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Ankara 

M. Alıcı 

Ankara 
M. İmirzalioğlu 

Ankara 
ö. Sav 

Artvin 
E. §. Erdem 

Balıkesir 
0. Üretmen 

Bolu 
A. özkök 

Bursa 
M. Emekli 

Çorum 
K. Parlar 

Edirne 
/ . Işık 

Eskişehir 
A. A. Koksal 

Gümüşhane 
E. Tuncer 

Hatay 
M. S. Reşa 

İstanbul 
N. ökmen 

İstanbul 
R. Ülker 

izmir 
Y. Çakmur 

İzmir 
R. özen 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

Kırşehir 
S. Şayiam 

Mardin 
İV. Yılmaz 

Niğde 
A, Yavuzalp 

Ankara 
K. Ataman 

Ankara 
R. Kandemir 

Antalya 
ö. Buyrukçu 

Aydın 
/ . Ayhan 

Bilecik 
M. Ergiil 

Burdur 
0. Aykul 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Denizli 
II. Erçelik 

Erzincan 
N. Karsu 

Gaziantep 
M. özmen 

Hakkâri 
M. tlçin 

İçel 
0. Mavioğlu 

İstanbul 
A. N. ölçen 

İstanbul 
E. Unsal 

İzmir 
C. Karagözoglu 

İzmir 
N. Türkcan 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
V. Bakirli 

Muğla 
H. Bere 

Ordu 
M. S. Erbil 

Ankara 
0. Ceran 

Ankara 
C. Kayra 

Artvin 
T. Altunkaya 

Balıkesir 
N. Cebe 

Bingöl 
H. C. Ezman 

Burdur 
A. Sanlı 

Çanakkale 
II. Sever 

Denizli 
H. Oral 

Eskişehir 
M. Kâhyaoğlu 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Hatay 
S. İnce 

İstanbul 
A. Köksaloğlu 

İstanbul 
M. K. özeke 

İzmir 
A. Coşkun 

İzmir 
A. K. önder 

Kastamonu 
V. İlhan 

Kırklareli 
M. Dedeoğlu 

Kahraman Manas 
0. Söğütlü 

Nevşehir 
M. Z. Tekiner 

Rize 
0. Y. Karaosmanoğl 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 



— 3 — 

Sakarya 
. H. Uysal 

Samsun 
t. Yankutan 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tokat 
H. Ulusoy 

Tunceli 
S. Yıldırım 

Urfa 
C. Paydaş 

Zonguldak 
C. Karakaş 

Gaziantep Senatörü 
8. Tanyeri 

Ordu Senatörü 
8. Koksal 

Adana Senatörü 
M. Y. Mete 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

Diyarbakır Senatörü 
8. Cizrelioğlu 

Hatay Senatörü 
K. Kthçoğlu 

Kars Senatörü 
8. Atalay 

Bize Senatörü 
T. Doğan 

Sivas Senatörü 
A. Alt ay 

Yozgat Senatörü 
V. Uyar 

Samsun 
F. Birer 

Sinop 
Y. Oğuz 

Tekirdağ 
ö. Kahraman 

Trabzon 
H. K. Eyuboğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Yozgat 
N. Korkmaz 

Manisa 
M. Ok 

Manisa Senatörü 
D. Barutçuoğlu 

Bursa Senatörü 
8. Ural 

Ankara Senatörü 
# . 0. Bekata 

Burdur Senatörü 
E. Kobay 

Hakkâri Senatörü 
N. Cidal 

İstanbul Senatörü 
M. Feyyat 

Konya Senatörü 
F. özlen 

Samsun Senatörü 
Z. G. Mülayim 

Sivas Senatörü 
K. Kangal 

Kırşehir Senatörü 
H. özmen 

Muğla 
A. Doğ erli 

Samsun 
F. Uysal 

Sinop 
T. F. övet 

Tokat 
A. Kurt 

Tunceli 
N. Saltık 

Urfa 
N. Aksoy 

Zonguldak 
K. Anadol 

İstanbul Senatörü 
F. Gündoğan 

İçel Senatörü 
L. Bilgen 

Çanakkale Senatörü 
/. Elmas 

Artvin Senatörü 
R. Kocaman 

Denizli Senatörü 
H. Atmaca 

Erzurum Senatörü 
H. Nalbantoğlu 

İstanbul Senatörü 
A. Peker 

Malatya Senatörü 
H. özer 

Samsun Senatörü 
Fevzi Geveci 

Tokat Senatörü 
Z. Betil 

Mardin Senatörü 
(Söz hakkım mahfuz) 

M. A, Arikan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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CUMHURİYETİN 50 NCl YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

G E R E K Ç E 

Cumhuriyetimizin 50 nei yıldönümü, Türk Milletinin uzun ve şerefli tarihinde önemli ve 
mutlu bâr aşamadır. Cumhuriyetin 50 nei yıldönümü, demokratik rejimimizin, geçirdiği sar
sıntı ve bunalımlardan kurtularak daha sağlıMı (bir ortama kavuşacağı umulan günlere rastla
mıştır. 

Böyle bir yıldönümü sevincinin bütün milletçe eksiksiz duyulabiilmesıi ve bir sosyal ve siya
sal iç barış dönemine de başlangıç olabilmesi için bir genel ıaf çıikarılması zorunluğu kamu vic
danında yer etmiştir. 

Cumhuriyetin 10 ncu yıldönümünde, Devletimizin Kumcusu Atatürk'ün insan sevgisini ve 
hoşgörürlüğünü yansıtmak üzere çıkarılan Genel Af Kanunu, Cumhuriyetin 50 nei yıldönümü 
vesilesiyle hazırladığımız /af ikaınunu teklifine başlıca ilham kaynağı olmuştur. 

Siyasal, sosyal ve ekonomik bünyemiz balknmındaın toplumumuzda meydana gelen gelişmeler 
karşısında işllenmiş ıbir kısım suçlara verilmiş olan cezaların çeMiriffimesıinde ve bazı suçların ta
kibinde ısosyal hir yarar kalmamış, affm toplumumuzun huzurunu ve toplumumuzda barışı sağla
yacak; önemli bir unsur olduğu kalbul edilmiştir. 

Hazırlanan kanun teklifinde ıgenel olanak eezalardaaı 12 yıl indirilmesi, ayrıca bütün idam 
cezalarının 30 yıl ağır hapse, bütün ımüelbbet ağır hapis cezalarının da 24 yıl ıağır hapse çevrilme
si öngörülmüştür. Suç tarihinde 15 yaşını bitirmeyenlerin nevi ve mahiyeti ne olursa olsun ce
zaları ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedrîlmiştiir. Suç tarihinde 15 
yaşını doldurmuş olup heınüz 18 yaşında olmayanların cezalarından 18 yıl indirilmekle birlikte, 
bunların fer'i ve ımütemımim cezaları ile ceza ma Hkûmiy etlerinin bütün sonuçları atff edilmiştir. 

Anoalk son yıllarda Devlet bütünlüğüne ve hür demokratik rejime karşı işlenmiiş bulunan vo 
silâhlı şiddet eylemi niteliğini-taşıyan suçların toplumdaki olumsuz etkileri henüz tamamen ortadan 
kalkmamış olduğundan bu suçlarla ilgili cezalar konusunda istisnai hükümler getirilmesi uygun 
görülmüştür. Hazırladığımız ikanun teklifine göre bu gibi cezalar 12 yıllık indirimden yararlan
dırılmayacaktır. Şu kadar ki, toplum yararları gözetilerek bazı suçlar bu Ikanunun kapsamı dı
şında bırakılmıştır. 

Bununla beraber, insanî düşüncelerle istisnasız bütün idam cezalarının 30 yıl ağır hapse, müeb
bet ağır hapis cezalarının da 24 yul ağır hapse çevrilmesinin doğurduğu hn'kulkî zorunluluk nedeni 
ile, 12 yıllık indirimin istisnaları arasında yer alan cezalardan da 5 yıldan ibaret bir indirim ya
pılması öngörülmüştür. En yülksek cezalardaki indirim karşısında diğer cezalardan da böyle 
mıahduit bir indirim yapılmaması halinde, bir yandan Anayasanın eşitlik ilkesinin, bir yandan 
da ceza adaleti ilkesinin zedelenımiş olacağı açıktır. 

Kanun teklifi disiplin cezalarımı da kapsamaktadır. Bunun yanışım vergi! cezaları ille ilgili 
olarak Devlet yararımı da gözeten af hükümleri getirilmiştir. Af 7 . 2 . 1974 tarihine feadar işlen
miş olan suçları (kapsayacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Affın genel prensiplerini ihtiva eden ve dört hentten übaret bulunan 1 nei mad
de gereğince, 7 . 2 . İİ974 tarihine kadar işlenmiş suçlar, teklifte yer alan istisnalar dışında, af
tan istifade etmiş olacaklardır. 

A) ıBu bent ile, bilûmum taksirli suçlar ile, yukarı haddi 12 seneyi geçmeyen hürriyeti bağ
layıcı bir cezayı veya bu ceza ile birlikte yahut mü'stakiHlen para cezasını müstelzim suçlar hak
kında kovuşturma yapılmayacağı esası kabul edilmiş ve dolayısıyle hu suçların genel af hüküm
lerine tabi olacakları belirtilmiştir. . 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) ' 
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B) (Maddenin bu bendinde (A) bendine paralel olarak, 12 sene ve daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hük-
.medilmiş olan para cezasına mahkûm bulunanları ı cezaları, fer'i ve mütemmim cezalarla ceza mah
kûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilecektir. Bu haliyle (B) bendi hükmü umu
mî af niteliğinde bulunmaktadır. 

C) .12 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm edilmiş olanların, aftan ne nis
pette faydalandırılmaları gerektiği hususu bütün yönleriyle incelenmiş ve sonunda bunların da, 
belli bir oranda aftan faydalandırılmaları uygun görülerek, bu bent hükmü sevk edilmiş bulun
maktadır. Bu hükme göre 12 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü bulunanların 
cezalarından 12'şer senesi ve hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hükmedilmiş miktarı ne olursa 
olsun para cezalarının tamamı affedilmektedir. 

D) (Bu bent gereğince ölüım cezasına mahkûm edilenlerin cezaları (30) yıl ağır, hapse, müeb
bet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezalan ise (24) yıl ağur hapse çevrilmektedir. 

Madde 2. — Bu maddenin 1 nci fıkrasında sayılan bâzı suçların nitelikleri dikkate alınmak 
suretiyle, bu suçlardan mahkûm edilenlerin cezalarından yapılacak indirme ayrı bir esasa bağlan
makta ve anılan suçlardan dolayı (5) yıl veya bu miktarı aşmayan bir süre ile mahkûm olanla
rın cezaları, fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak 
üzere affedilmektedir. Bu haliyle maddenin 1 nci fıkrası hükmü (genel af niteliğinde bulunmak
tadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında nevileri metinde yazılı suçlardan dolayı (5) yıldan fazla süre ile 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin cezalarından da af kanununun genel esprisine uy
gun nitelikte olmak üzere (5 )yıl indirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Bu fıkrada T.C.K. ile 
diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına veya müebbet ağır hapse mahkûm edilip 
de cezaları (30) yıl ağır hapse veya (24) yıl ağır hapse çevrilenler hakkındaki 1 nci maddenin 
(D) bendi hükmü mahfuz tutulmuştur. 

Madde 3. — Bu madde bâzı suçların nevileri itibariyle hangi şartlar altında, af kanunu kap
samına dahil olduğunu göstermektedir. 

A) Bu bentte nevileri gösterilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda, 
suç konusu 2 000 lira veya daha az ise, madde metninde gösterilen bu suçları işleyenler hak* 
kında bu Kanunun 1 nci maddesi hükmünün uygulanacağı ifade olunmaktadır. Bu niteliği ile 3 ncü 
maddenin (A) bendinin ilk fıkrası genel af niteliğindedir. 

Maddenin 1 nci bendinde yazalı suçlar dolayı uyl e suç konusunun 2 000 liradan fazla bulun
ması halinde ise Ihükmolunacak hürriyeti bağlayi3i cezalardan üçte bir nispetinde indirme yapıl
ması ve para cezalarının da tamamının affolunmadı (A) bendinin 2 nci fıkrasında kabul olunmak
ta ancak hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme miktarının 1 yıldan az olamayacağı belir
tilmektedir. 

Maddenin (A) bendinde tadadolun&n suçlar mahiyetleri itibariyle suç konusunun maddî öl
çülerle ifade edilmesi imkânı karşısında, kıstas olarak 2 000 liralık bir ölçü uygun görülmüş bu
lunmaktadır. ISuç konusunun bu ölçülere göre takdiri pek tabiidir ki soruşturma safhasında C. (Sav
cılıklarınca, 'kovuşturma sırasında mahkemelerce ve gerekli görülen hallerde de yapılacak bilirki
şi tatbikatı ile saptanmış olacaktır. 

B) Bu bentte yazdı suçların nevileri ve vahametleri gözönünde tutularak ayrı bir tanzim 
tarzı öngörülmüş ve metinde sıralanan suçlar sebebiyle mahkûm edilenlerin hürr/iyeti bağlayıcı 
cezalarından üçte birinin affedilmesi derpiş olun muştur. Bent, bu halliyle zükrolunan suçlar için 
özel af nlitel'iğindedir. Bu bent hülkümlerine göre yapılacak indirimin her halükârda bir yıldan 
az olmayacağı da son cümle ile belli edilmiştir. 

Madde 4. — Maddenin (A) bendinde, suçu işlediği tarihte 15 yaşımı doldurmamış olanlarla, 
T. C. K. nun 47 nci maddesinde belli edilen ve fiili işlediği zaman şuurunun veya harekâtının 
serbestisini ehemmiyetli derecede azaltacak surette aklî maluliyete müptelâ oldukları tespih 
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edilerek haklarında tayin olunan ceza indirimine taibi olan kimselerle, 48 nci maddede öngörülen, 
ârâzi 'bir sebepten dolayı aklî maluliyeti halinde bulunanlar hakkında öngörülen uygulamaya 
taibi bulunan iM>mselerin, affın kapsam tarihi olan, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işledikleri tüm 
suçlar genel affa taibi tutulmuş ve gerek tahkikat safhasında olsun ve gerek takıi/bat safhasında 
olsun, suçlan genel af fim kapsamına dahil edilmiştir. Suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olan
lar için teklifin geltlirnnıiş bulunduğu genel af aynı ölçüler içerisinde (bundan önceki Af Kanu
nunda ıda öngörülmüş bulunmaktadır. (A) benldinde (ilâve edilen husus haklaannda T. C. K. nun 
47 nci ve 48 nci maddeleri gereğince "haklarında uygulama yapılan kimseleri de affın kapsamı
na almak maksadına matuftur. 

Maddenin (B) foendi ayna tarihi kapsamak üzere, suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş olup 
da 18 yaşını 'bitirmemiş olanların işledikleri suç larda, suça mahsus kanun maddesinin üst sınırı 
18 yılı geçmeyen hürriyeti .bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası 
ile cezalandırıldığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmasını veyahut bu ce
zalardan hirini veya (birkaçını gerektiren fiiller halikında takibat yapıimayacağını ifade etmek
te, müteakip fıkrada ise 18 yıla kadar olan hürriyeti (bağlayıcı ceza veya bu ceza ile birilikte pa-
ra cezasına mahkûm edilenleri genel affm kapsamına almakta, bu miktarı aşan mahkûmiyetti er
de de hürriyeti sağlayıcı cezaların 18 yılını ve pa ra cezai arınm tamamı ile fer'i mütemmim cezala
rı, affın kapsamına almaktadır. 

Bu madde kapsamında mütalaa edilenlerin özellikle yaş durumları dikkate alınarak, (kendileri
nin topluma kazandırılması amacıyle, halklarında daha geniş bir bağışlama öngörülmüş bulunmak-
tadıır. 

Madide 5. — Teklifim hu maddesinde affın ka psamı dışımda bırakılan istisna hükümleri şu şe
kilde gösterilmektedir. 

A) T. C. K. nun 149 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında, 403 ncü maddesinde, 404 ncü madde
sinin bir numaralı (bendinde, 406, 407, 408 ve 414 ncü maddelerinde ve 416 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasında yazılı suçlarla T. C. K. nun ikinci kitaibının üçüncü babımın 4 ncü faslında yazılı olan 
ve hâkim, savcı ve hu meslekten sayılanlar tara fından işlenen suçlar ve anılan . kanunun ikinci 
kitabının yedinci 'babımın üçüncü faslında yazılı; umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
müteallik suçla vahametleri ve toplumda meydana getirdikleri tepki gözönünde tutularak, affın 
kapsamı; dışında (bıralkılmışlardır. 

Maddenin (B) bendi, yazılı suçlar için tespit ettiği ölçü içerisinde, 10 000 lira dahil konusu 
bu miktardan az olan suçlan kapsamafcta ve zriik redilen miktarı aşan konudaki suçlan ise yukaı*-
daki gerekçe ile affın kapsamı dışında bırakm alktadırr. Madde tanzim tarzı itibariyle, 780 sayılı 
Af Kanununa mütenazır olarak kaleme alınmış ancak 1966 senesi için öngörülen 2 500 liralık 
ölçü, teklifte 10 000 lira olarak saptanmıştır. Maddenin (C) foemdi, öngörülen fiillerin niteliği ve 
faillerini takibat safhasında yurt dışımda bulunup, affını öngörüldüğü tarihe kadar yurda dön
memiş bulunmalannı gözönünde tutarak, aslî ve fer i şerikleri ile 'birlikte işledikleri suçu affın 
kapsamı dışında bırakmaktadır. 

Madde 6. — Affm kapsamına giren suçların ayrı ayrı ve tespit edilen ölçüler içerisinde aftan 
yararlanacağı ta'biî olmakla beraber, uygulamaya açıklık getirmek üzere maddenin 1 nci fıkrası 
sevkedilmiştir. İçtimaa taibi mahkûmiyetlerde, içtima çözülerek her suçun affm kapsamına hangi 
ölçülerde girdiği dikkate alınarak, hu indirim uygulanacaktır. 

Haklarında T. C. K. nun 77 nci maddesi uygulanmak suretiyle, tatbik edilecek cezaların 36, 
30 ve !25 yıl olarak tespit edilen hükümlülerin, içtimain çözülmesi halinde ve afla yapılacak in
dirime rağmen, binnetice 77 nci madde uygulanarak tatbik edilecek cezalarında bir eksiklik ol
madığı ahvalde, tatbik olunacak cezanın mecmuu üzerinden seyyanen 12 yıllık bir indirim yapıl
ması öngörülmektedir. 

Maddenin son fıkrası, yapılan uygulama sonucu T. C. K. nun 77 nci maddesinde belli edilen 
miktarlara ulaşmaması sdböbiyle, oniki yıllık indirimden yararianmıamış bulunanlar hakkında, 
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tatbik olunacak 'bakiye şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların, aynı neviden şahsî hürriyeti 
bağlayıcı cezaların birleştirilmesi halinde ağır hapiste (24), hapiste (13) ve başka neviden şahsî 
hürriyeti bağlayıcı cezaların birleştirilmeısinde de (18) yılı geçemeyeceği tespit edilmektedir. Bu 
hükme bir örnek vermek gerekirse; 

T. C. K. nun 77 ndi maddesinin uygulanmasını gerektirmiş mahkûmiyetlerde, evvelemirde iç
tima çözülerek mahkûmiyetler ayrı ayrı bu kanun muvacehesinde mütalaa edilip, affm gerektir
diği ölçüler içerisinde indirimler yapılacaktır. Neticede indirime rağmen, bakiye hürriyeti bağla
yıcı cezaların, 77 nci maddede öngörülen miktarlara ulaşması halinde bu miktarlardan 12 yıl ay
rıca indirilecektir. Ancak, içtimain çözülmesi halinde, diğer bir deyimle içtimain çözülmesinden 
sonra afla indirim yapılmasına rağmen, bakiye hürriyeti bağlayıcı cezaların yekûnu 77 nci mad
dede belli edilen 36, 30 ve 25 seneye baliğ olmayan hükümlülerde, hakkaniyeti teminen tatbik 
edilecek bakiye ceza miktarlarının (3ı6, 30 ve 25 yıl ürerinden afla öngörülen 12 yılın indirilme-
siyle) herhalde 24, 18 ve 13 yılı geçmemiş olması sağlanmaktadır. 

Madde 7. — Bu Kanundan yararlanıp, ölüm cezaları 30 sene ağır hapse ve müöbbet ağır hapis 
cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilen hükümlülerin şartla salıverilmeleri de mümkün hale getirilmiş 
ve bunların şartla salıverilmelerinde 30 yıl veya 24 yıl ağır hapis cezalarını kanun dairesinde 2/3 
ünü çektikleri takdirde meşruten tahliye edilmeleri öngörülmüştür. Muvakkat hürriyeti bağlayıcı 
üezaya mahkûm olup da, bu kanundan yararlanan ve ancak bakiye hürriyeti bağlayıcı cezaları 
bulunanların ise., .şartla salıverilmelerinde, istifade edecekleri 1/3 müddetin, aftan sonraki mah
kûmiyet miktarları üzerinden değilde, afla indirim yapılmadan önceki esas ceza miktarı üzerin
den hesaplanması hükme bağlanmıştır. Yine hükümlülerin lehine olmak üzere, 647 sayılı cezala
rın infazı hakkındaki kanunun değişik 19 ncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iyi hallilik 
ile, aynı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen ve firar edenler için tespit olunan ağırlaştırıcı şart
larım, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süre için aranmayacağı; maddenin son cüm
lesiyle belli edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu kanunun yürürlük tarihinden önceki iyi halLi olma
mak ve firar etmek keyfiyetleri, şartla salıverilmede olumsuz etki yapmayacak, bu kanunun yü
rürlük tarihinden sonraki iyi halli olma durumu Ve 19 ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü dikka
te alınacaktır. 

Madde S. — Teklifin bu maddesi ile 1973 yılı sonuna kadarki dönemlere (heyana dayananlar
dan 31.12 .1973 yılı sonuna kadar verilmesi ge reken beyannamelere) ilişkin vergi, resim ve harç 
asıllarından kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilafsız olanlar; Af Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 8 ay içinde (Kanunun yürürlüğünden önce tahsil edilenler dahil) kısmen 
Veya tamamen talhsil edildiği takdirde, bu alasaklara taallûk -eden vergi cezaları ile gecikme 
zamları ve faizlerinden henüz tahsil edilmemiş olanların tamamı veya 'bir oran dahilinde bir kıs
mı affedilmektedir. 

Aynı esas, Sosyal Sigorta ve BAĞ - KUR primlerine ilişkin cezalar bakımından da geçerli sayıl
maktadır. 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek vergi cezalan ile BAĞ - KUR ve sigorta 
primi ve para cezalarından bir vergi veya sigorta primi aslına bağlı olmayanların tamamı affın 
kapsamına dahil edilmiştir. 

Keza, sadece genel bütçeye irat kaydı gereken ve fakat artık tahsil olanağı kalmayan aşar 
bedelleri bakayası ile hazine hissesi ve tevziat bedellerinin 1 000 liraya kadar olan kısmı ile ka
dastro harçları ve bir kısım müteferrik alacaklar affa dahil edilmiştir. 

Af dönemlerine ilişkin «olarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek vergi ce
zaları ile BAĞ - KUR ve sigorta primi «ezaları ve varsa gecikme zamları ve faizler; bunlara taal
luk eden alacak asılları ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya tama
men ödendiği takdirde, kısmen veya tamamen affın şümulüne girmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 



_ 8 _ 

'Af Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan âmme alacakları ve BAĞ - KUR ve sosyal 
sigorta primleri, ihtilâfın kesin. (hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde. 
bunlara ilişkin vergi ve BAĞ - KUR ve sigorta primleri ve 'gecikme zamları ile faizler hakkında da 
yukarıda açıklanan (hükümler aynen uygulanır. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
ihtilâfı sürdüren veya ihdas •edenlerden âmme alacağı asılları ve sigorta primi borçları •% 20 fazlası 
ile alınır. 

Af Kanunu hükmü, 6183 sayılı Kanuna göre yapılacak tecillerden faydalanmaya ve bu yolla 
aftan yararlanmaya enıgel teşkil etmemektedir. 

ö t e yandan, af kanunu ile getirilen özel pişmanlık müessesesi ile mükelleflere af dönemleri ile 
ilgili olarak yapacakları pişmanlık talepleri için özel bir ödeme süresi kabul edilmiş bulunmak
tadır. Bu kabil mükellefler, pişmanhş dilekçesinin kayıtlara ıgeçtiği tarihten itibaren 8 ay içinde (ve
recekleri beyannamelere terettüp eden) vergilerini veya vergi farklarını ödedikleri takdirde, kendi
lerinden pişmanlık zammı aranmayacağı gibi vergi cezası da kesilmeyecektir. 

Madde '9. — Teklifin bu maddesiyle, esas olarak, Devlet hizmetlerinin gerektirdiği harcama
ların yapılması sırasında, kamu zararına yol açmadığı halde yürürlükteki şekle ilişkin malî usul 
ve kurallara uyulmadığı gerekçesiyle ilgili memurlar ve özellikle saymanlar adına hükmedilen taz
min niteliğindeki cezalar affedilmektedir. 

Öte yandan, eski yıllardan beri takibi yapıldığı halde taihsili mümkün olmamış ve çoğunlukla 
tutarları takip ve taihsil masraflarını karşılayamayacak derecede az olan borç kayıtları da siline-
bileaektir. 

'Madde 10. •— (Son zamanlarda memleketimizdeki iktisadî ve ticarî zorunluklar sebebiyle meydana 
gelen durumun izalesini temin gayesiyle sevkedilmiş (bulunan bu maddede özel hukuk hüküm
leri yönünden ıhukukî sonuçları maihfuız tutulmak kaydıyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
vasıtasıyle ıbankalara duyurulmuş bulunan ademi tediye protestoları 7 . 2 . 1974 tarihine kadar ke
şide edilmiş olma kaydıyle Af Kanunu kapsamına alınmış (bulunmaktadır. 

Madde 11. — Dış Ticaret Rejimine aykırı olan malların yurda sokulmasına müsaade edilmesi 
halinde kaçak eşyaların sürümü kolaylaştığı gibi millî sanayi büyük zarara uğrayacaktır. Kotalar
da bulunmayan eşyaların yurda sokulmasına hukuken imkân yoktur. Nitekim bu hususu dikkate 
alan Danıştay, Ceza Mahkemelerince bu neviden eşyaların iadesine karar verirse dahi, dış ticaret 
rejimi açısından yurda sokulamayacağını müstakar içtihatları ile karar altına almıştır. Bu konuda 
örnek olarak Danıştay 17 nci Dairesinin 13 . 4 . 1972 .günlü esas 971/227 - Karar 973/1093 sayılı 
kararı gösterilebilir. 

Maddenin ikinei fıkrasında; 780 sayılı Af Kanununun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında it
halde alman .gümrük ve diğer vergi ve resimler dışında öteki masrafların eşya sahipleri tara
fından ödeneceği hakkında bir hüküm bulunmaması ve iade sırasında bu masrafların ödenmesi 
ile ilgili müşkülât 'çekildiği dikkate alınmak suretiyle kanunen taihsili ıgereken masrafların eşya 
sahipleri tarafından ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin 3 ncü fıkrası orman suçlarına ilişkin hususlarda, iadesi ile ilgili konuları tanzim 
etmektedir. 

Bu kanun kapsamına girmek suretiyle, dosyaları işlemden kaldırılan 6831 sayılı Orman Kanu
nuna aykırı davranma suçlarında kullanılmış olan aletlerle, canlı ve cansız her türlü taşıt araç
ları ve paraya çevrilmiş ise 'bunların emanet hesaplarındaki bedelleri için sahiplerine iade hük
mü 'getirilmiştir. Bu konudaki işlemler dava açılmamış işlerde C. /Savcılıklarınca daya açılmış ve
ya karar verilmiş işlerde mahkemelerce yapılacaktır. 

7 . 2 . 1974 tarihinden önce kesMeşmiş bir hükme konu teşkil eden (alet, canlı taşıt araçları, 
araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar satılmış ise 
bedelleri, hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına girse dahi saihiplerine geri verilmeyecek
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 



— 9 — 

Maddenin 4 ncü fıkrasında fıkra metninde yazdı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükmü 
dairesinde müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, alet ve taşıma vasıtalarının, sahiplerine iade 
olunmaması öngörülmektedir. Müsadere kararı kesinleşmiş olan eşya, madde, alet ve taşıma va
sıtaları 1918 sayılı Kanunun 152 saydı Kanunla değişik 24 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğin
ce değerini 'bulduğu takdirde satılarak bedeli Hazineye irat kaydedilmektedir. Bu eşyalar benzeri 
kaçak 'eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden ise yok edilmesi bu fıkra ile hüküm altına alın
mış ise de aynı fıkra gereğince tatbikatta mezkûr eşyalar satılmama kaydı ile bedelsiz olanak 
isteyen resmî daireler ve müesseseletr veya kamuya yararlı derneklere verilmektedir. Müsadere 
hakkındaki bu 'hükmü tasarıya konulmaması halimde; yok edilen mallann be delilerinin Hazineden 
ödenmesi, dağıtılan mallann -bulunabilen kısımlalannın o kuruluşlardan] geri alınarak masraf edi
lip leski (hale .getirilerek gerçek sahibine iade edilmesi ve satılan .mallann da bedellerinin Hazine
den 'ödenmesi gerekecektir ki, bunun Hazineye ve idarelere yükleyeceği külfet ve masraf da büyük 
olacaktır. 

Maddenin 5 nci fıkrası, 780 saydı Af Kanununda olduğu gibi, resmî kayıtlara dayandarak sa-
tınalınian taşıt araçlarından zapt ve müsadere olanların, prim vergi ve resim alınmaksızın sahip
lerine verileceğini öngörmektedir. 

Madde 12. — Bu maddenin (A) bendi ile, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş bulunan ve 
disiplin cezaisini .gerektiren fiillerden dolayı kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler uyannea veril
miş veya verilecek olan disiplin, cezalan, bütün sonuçları ile affedilmekte ve affedilen disiplin 
cezalan ile ilgili kayıtların sicil dosyalarından .çıkarılması öngörülmektedir. 

Ancak, ıbu disiplin cezalarına istinaden, özlük haklan ile ilgili .olarak 1 . 9 . 1968 tarihinden 
önce yapılmış bulunan işlemler saklı tutulmakta, bunlara affın etkisi bulunmamaktadır. 

(A) bendinin 2 ned fıkrası, yüz kızartıcı suçlardan dolayı bu kanundan kısmen yararlanmış 
bulunanlarla, mahkûmiyetleri, bu af kanunu kapsamı dışında kalanların mahkûmiyetleri sonucu 
olarak verilmiş bulunan disiplin cezalan affın kapsamı dışında bırakılmaktadır. 

Maddenin (B) bendi, bâzı kamu görevlilerinin gördükleri görevin mahiyeti özellikle dikka
te alınarak bunlar hakkında uygulanmış bulunan disiplin cezalarını affın ıkapsamı dışında bırak
maktadır. 

Madde 13. — T. C. 50 nci Yıldönümü münaselbeltiyle çııkarüması öngörülen affın geniş tutul
ması fcararlaştırdan kapsamına, cezaya ilişkin hükümler yanında Avukatlık Kanununun staj 
hükümlerine riayetsizlikten doğan ve hak kaybına yol açan bâzı hususlann da dâhil edilmesi uy
gun görülmüştür. Getirilen bu madde ile, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 nci maddesinde 
yer alan, avulkatlı'k ve ona paralel olarak avukatlık: stajı ile birleşmesi yasaklanan görev ve işler-
la uğraştıiklan halde staj yapmış olanların, bu nedenle uğramış oldukları kayıplannm bir defa
ya mahsus olarak telâfisi öngörülmüştür. Bu maddenin düzenlenmesi sırasında, Avukatlık Kanu
nunun 11 nci ımaddesinide yer alan, «Meslek onuru ile bağdaşması mümkün olmayan» engelden 
dolayı stajlan geçersiz sayılanların istisna edilmeleri uygun görülmüştür. 

Bu maddenin 1 nci fıkrasına <göre stajlarının geçersiz sayılması nedeniyle Avukatlık Kanunu
nun 72 nci maddesinin (B) bendi uyannea adlan baro levhasından silinen avukatlarla, staj bitim 
belgesi aldıkları halde aynı nedenlerle baro levhasına yazdmayanlar veya yazılıp da yazılmala
rına ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmamış bulunanlara ye
niden bir hak verilmekte, bu durumda olup da halen avukat olanların da mevcut statüleri ko
runmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrası, stajla birleşmesi yasaklanan bir işle uğraşmalarından dolayı adları 
staj üstesinden silinnenlerle bu nedenle listeden silinmeleri 'gerekenlere bir hak verilmesini ön
görmektedir. önceden adlan listeden silinmiş, olaniann silme kararından önce yaptıklan staj ih
ya edilmekte ve Avukatlık Kanununun geçici 7 nci maddesi gözönünde bulundurulmak suretiyle 
ilk defa staja başladıkları tarihte tâbi oldukları hükümlere göre staj yapmaları sağlanmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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Madde 14. — Bu madde bâzı öğrencilerin, öğrenimlerine devam .edebilmelerini ve toplumumu

za yararlı kişiler olarak kazandırılmalarını sağlamaik amacı ile sevfkedilmiş bulunmaktadır. 
Madlde 15. — İstiklâl Savaşına katıldıkları için 869 sayılı Kanun uyarınca 'kendilerine madal

ya verilmiş; ancak sonradan, ortaya çıkan bâzı nedenlerle madalya beratları iptal edilmiş kişi
lerden, 1005 sayılı Kanuna göre ödenmiş şeref aylıkları haksız iktisap sayılarak geri alınmak
tadır. istiklâl Savaşı günlerine ailt belgelerin yeterli olmamasından ve askerlik şufbesinde bu ne
denle işlemlerin tam, ve zamanında yapılamamasından Kurtuluş Savaşına katılmış kişilere ulus
ça şükran borcu olarak verilen bu şeref aylıklarının sonradan geri alınması ıbu kişilerin günün 
ekonomik koşullan karşıısında zarara uğramalarına sebeb olmaktadır. Açıklanan bu sakıncaları or
tadan kaldırmak için anılan hüküm sevkedilmiştir. 

Madde 16. — Eğitim, tatbikat, atış talimi ıgibi çeşitli .askerî .hizmetlerin yerine getirilmesi sı
rasında hizmetin özelliğinden doğan zorunluluklarla da olsa, Hazine zararına selbebolan görevliler 
hakkında kovuşturma yapılması yürürlükteki mevzuat .gereği olmaktadır. 

Ancak, vatan savunmasının ileri derecede eğitimle sağlanabileceği esasına dayanan eğitimlerin 
gerektirdiği nitelik ve rütbede tecrübeli personelin kısa sürede yetiştirilememesi nedeniyle hizmet 
gereklerime uygun personel yerine daha küçük rütbede ve tecrübesi az personelin kullanılması 
zorunluluğu devam etmektedir. 

Bu durumun doğal sonucu olarak idarenin yukarda söz konusu edilen hizmet kusuruna per
sonelin tecrübesizliğinden doğan kişisel kusuru eklenince, asker kişiler ödenmesi uzun süreler 
devam eden hattâ mirasçılarına intikal eden Hazine zararlarını tazmin etmek zorunda kalmakta
dırlar. 

Madde bu sakıncaları bir ölçüde bertaraf etmek için sevikediimiş 'bulunmaktadır. 
Madde 17. — Teklifin bu maddesi, firar halinde olup yurt içinde (bulunanların bu. kanun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren. 3 ay ve yurt dışında bulunanların da 6 ay içinde resmî (mercilere nrü-
raeajaitla teslim olmadıkları takdirde bu kanundan faydalanaımıyacağını hükme bağlamaktadır. Kıta
sından veya görev yerinden uzaklaşan yahut lizin süresini mazeretsiz olarak geçiren askerî kişiler 
hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygulanacaktır. 

Madde 18. — Maddenin 1 nci fıkrası, herhangi fbir ceza mahkemesince sonuçlandırılmış olup, 
Yargıtay veya Askerî Yargıtay Ceza Dairelerince incelenmekte iken, ıbu kanun gereğince af kapsa
mına 'girmesi nedeniyle, ceza dâvasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi hallinde, ayni karar 
içinde hükme bağlanmış şahsî farklara ait kararların ne şekilde inceleneceğini, karara bağlanaca
ğını göstermektedir. Ayrıca, şahsî hak yönünden 'bozulup iade olunan dâvaların, eski hükmü veren 
Ceza Mahkemesince 'bakılmayacağı cihetle, görevli ve yetkili Hukuk Mahkemesinde bakılması gereke
ceği gösterilmiştir. 

İkindi fıkra 'ile, ıbozma kararı üzerine Yargıtaydan dönen dosyaların, görevli ve yetkili hukuk 
mahkemelerinde, sair hukuk dâvalarının görülebilmesi için tahsili zorunlu olan peşin harçlar alın
madan görülüp karara bağlanması sağlanmıştır. Ancak, son kararla (birlikte gerekli karar ve ilâm 
harcının genel bükümlere göre alınacağı da a'biîdir. Bu maddede öngörülen hüküm, 'bundan 
önceki af kanunlarında da mevcut bulunmaktadır. 

Madde 19. — Af Kanunu hükümleri ile sabıka kayıtları arasındaki ilişki yönünden düzenlenen bu 
madde ile; 'genel afla tamamen ortadan kalkan mahfcûmiyeit hükümlerine ait sicil varakaları, Ana
yasanın 68 nci maddesinde yazılı suçlar hariç olmak kaydıyle, Adlî Sicilden çıkarılmakta ve bu ma
hiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmeyeceği der
piş olunmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrası ile Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı suçlara ilişkin mahkûmiyet hü
kümlerine ait sabıka kayıtlarının sadece Yasama Meclisi veya mahallî idareler seçimleri ile ilgili ola
rak talep olunması (hailinde yetkili mercilere verilmesi öngörülmektedir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası uygulamanın Adalet Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmellMe gösteri
leceğini ifade etmektedir. 
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Madde 20. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme işleri
nin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 gün içinde tiamamlanacağı hükme bağlanmak
tadır. 

Madde 21. — Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini »belli etmektedir. 

Madde 22. — Bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği madde ile belirtilmek
tedir. 
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İsparta fMMlleitveıkÜ $üîetymıafl J>eanaırel ve 14 a r d a s ı n ı n , ıAf Kamunu ıteMifi'(2/12) 

Millet Meclisi İEa.jkanlı|Tna 

İBazı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte takdim olunmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

İsparta (Milletvekili 
- S. D emir el 

Aydın Milletvekili 
İV. Menteşe 

Kayseri Milletvekili 
H. Nakiboğlu 

Kocaeli Milletvekili 
S. Akay 

EsikişjeMr 
Ö. Ucuzal 

Eskişehir MiıHettvekld 
S. Öztürk 

Erzincan Milletvekili 
H. Atabeyli 

Urfa Senatörü 
H. Balkis 

Çanakkale Milletvekilli 
R. Sezgin 

İstanbul Milletvekili 
F. G. Mankut 

24 . 10 . 1973 

Eskişehir Milletvekili 
Prof. O. Oğuz 

Bolu Milletvekili 
A. Çakmak 

İstanbul Milletvekili 
/ / . Özdemir 

Çanakkale Milletvekili 
M. Bayrak 

Sakarya Milletvekili 
N. Bayar 

BAZI SUÇ VE CEZAİ/ABIN AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE 

1973 yılı, Devlet ve 'Millet hayatımız bakımından büyük önem taşıyan Cumhuriyetimizin 50 nci 
yılını idrak ettiği bir dönüm noktasıdır. Toplumumuzun 50 yılda ulaştığı sosyal, ekonomik, kültü
rel ve siyasal merhaleyi sürekli bir iç barışın mutlu vesilesi yapmak amacıyle bir genel af çıkarıl
masını faydalı görüyoruz. 

Af, insan haklarına dayalı millî, demokratik laydık ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriye-
tiımizin çeşitli sarsıntılian geçerek vardığı ıbu noktada, toplum bünyesinde tesis ve devamına çalış
tığımız barış, huzur ve güven ortamının teşekkülüne yardım edecektir. Ancak, toplumun eğilim
leri de dikkate alınarak yaptığımız ıbu teklifte affın hudut ve şümulünün tayininde titizlik göste
rilmiştir. Sarsılan kamu düzeni ve huzurun iadesi, tatbik olunan cezanın tesirini göstermesiyle 
mümkündür. ıSuçlunun nedamet hissi bu tesirin en belirgin örneğidir. Sosyal huzur, sınırları iyi 
tayin edilmemiş ve gerçekçi olmayan bir af ilıe sağlanamaz. Toplumda suçun faili olduğu gibi, 
muhatabı da vardır. Bu itibarla, af ile cem dengesi âdil 'bir ölçü içinde tutulmuştur. 

Hür demokratik rejim ve Cumhuriyet aleyhine işlenen bazı fiiller için af uygun görülmeımiş, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı, Cumhuriyet düşmanları için bir af vesilesi sayılmamıştır. 

Af Kanunu teklifiyle 11 Eylül 1973 tarihine kadar işlenmiş olan suçlar kanun kapsamına alın
mıştır. 
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İSPARTA MİLLET VEKİLİ SÜLEYMAN DEMÜREL VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
AF KANUNU TASARISI 

11 . 9 . 1973 tarihine kadar işlenmiş bulunan suçlardan : 

MADDE 1. — ö seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bu miötan aşmayan 
hüıriyeti bağlayıcı oeıza iıls birlikte veya yalnız para cezasına mahkûm olamiliar fer'i ve mütemjmjiıın 
cezalariyle ceza mahkûmiyetlerindin neticelerime de şâmili olanak üzere affedilmişleirdir. 

MADDE 2. — Taiksıiırli cürümlerin, kanunun yukarı haddi 6 işemeyi geçmeyen hürriyeti bağla
yıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte para cezası ile cezalandırdığı veya müsadereyi yahut 
bir meslek veya {sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden 
suçlardan «anık bulunanlar hakkında takibat yapılmaz. 

MADDE 3. — 15 seneden fada hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenlerin işbu cezalarının 
sekizer senesi, 15 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm -giyenlerin bu cezalarının 
altışar senesi indrUiır. 

Hükmedilmiş veya edilecek elan ölüm cezaları müebbet ağır hapse, müebbet ağır hapis ceza
ları 20 sene muvakkat ağır hapis cezasına çevrilir. 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanununa göre zimmet ve ihtilas suçların
dan dolayı hükmen tespit edilmiş zararı ödeyeni ar ile irtikap veya rüşvet suçlarından ve Türk 
Ceza Kanununun 339, 340 ve 341 nci maddelerinde yazılı 'sahtecilik suçlarından mahkûm edilmiş 
veya edilecek olanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının yansa ve para cezalarının tamama affedil
miştir. 

MADDE 5. — Hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs ve yukarıki mad
de hükmü dışında kalan sahtecilik suçlarından hüküm giyenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının 
beşer senesi affedilmiştir. 

MADDE 6. — Hususî kanunlarına göre mercilerince verilmiş ve bu kanunun yayımı tarihinde 
henüz infaz edilmemiş para cezaları «8» madde hükmü saklı kalmak kaydiyle bu kanunun birinci 
maddesi hükmüne tabiidir. 

MADDE 7. — Bu kanundan önce yürürlüğe girmiş bulunan af kanunlarından fiilen yarar
lanmış olanların fbu cezalarından /üçer .senesi dindirilir. 

MADDE 8. — Mükellefler veya sorumlular adına 31 Aralık 1972 tarihine Ikadarki dönemlere 
aidolmak üzere kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulu
nan, vergi cezaları «mülga vergi kanunlarına göre kesilmiş olanlar dahil» ile uygulanan gecikme 
zamları, taallûk löttikleri vergi asılları kanunun nıeıiyetlinden itibaren 6 ay içerisinde lödendûği (tak
dirde «Kanunun meriyetinde vergi asılları ödenmiş olanlar (dahil» affedimişt&r. 

İhtilaflı vergilerde tarafların mali veya İdarî İcaza mercilerine müracaatları veya ihtilâfi de
vam ettirmeleri, mükeleflerin veya sorumluların ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde öden
mesi kaydiyle aftan istifadelerine engel olmaz. 

Ancak, ihtilâfın hallinde tamamen veya kısmen haksız çıkan mükelleften veya (sorumludan 
haksız çıkılan vergi aslı yüzde on zamla tahsil olunur. 

MADDE 9. — Aşağıda yazıla bentlerde gösterilen suçlar bu kanunda (derpiş olunan af hüküm
lerinin şümulü dışında bırakılmışlardır : 

a) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132 ve 133 ncü maddeleriyle 135 nci 
maddesinin 2 nci bendimde, 136,137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde 
gösterilen şekilleri 163, 164, 165 ve 166 nci maddeleriyle 264 ncü maddemin 1, 2 ve 3 ncü fıkra-
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tanıda yazılı suçlar il© 369, 870, 373, 384 ve 403 ncü "maddelerimle 404 ncü maddesinin 1 nci ben
dimde ve 405, 406, 407, 408, 495, 496, 497, 498 ve 499 mcu maddelerinde yazılı suçlar; 

!b) Askerî Ceza Kanununun ©5, 56, 59, 91, 94, 131 ve 132 nci maddeleriyle 148 nci maddesi
nin (b) bendinde ceızalandırılaın fitiller; 

c) 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun 12 ve 14 ncü maddelerinde ya
zılı suçlar; 

d,) '5816 fsasyulı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar hakkımdaki Kanunun şümulüne giren suçlar; 
e) 6187 sayılı Vicdan ve Toplamıma Hürriyetinin Korunması hakkımdaki Kanunun 1 nci mad

desinde yazılı suçlar. 
MADDE 10. — 12 nci Imıaidde hüküınlerinden yararlanacakların affı fcalbul etmemeye hakları 

vardır. Haklarında soruşturana veya kovuşturma yapıldığına imuttalfö olanlar (bu kanunun yürürlü
ğe ıgirdiğâ tarihten itibaren bdır ay ve her halde altı ay töçinde bu haklarını kullandıkları takdirde so
ruşturma veya kovuşturmaya devam olunur, hu hakkın kullanılması mahkumiyet halinde aftan 
istifadeyi engellemez. 

MADDE 11. — Bu kanunun 2 nci maddesi dışımda dülger hükümlerinden fiilen yararlananlar 
kanunun yürürlüğe glirdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde taksirli suçlar hariç aynı cinsten bir cü
rüm işledikleri takdirde evvelce haklarında hüknxedilmiş <bulunian cezanın af sebebiyle infaz edil
meyen kilsimi aynen çektirilir. 

Bu kanun uygulamasında, aynı kanun maddesine uyan veya kanunun bir faslında bulunan cü
rümler bir cinsten sayılır. 

MADDE 12. — Firar hailinde olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt içinde bu
lunanlar 8 ay, yurt dışında olanlar 6 ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim olmadıkları 
takdirde bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar. 

MADDE 13. — Kıtasından veya görev yerinden uzaklaşıp yahut izdin süresini mazeretsiz g&-
çirip de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere müracaatla 
teslim olmayanlar bu kanun hükümlerinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıtasından veya görev yerinden uzaklaşmış yahut izin 
süresini mazeretsiz (geçirmiş izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı (ve saklı bulunanlar veya askerlikten 
kurtulmak için hile yapanlar bu kanunun yürürlüğe ıgirmesinden İtibaren yurt İçinde 'bulunanlar 
üç ay, yurt ıdışında bulunanlar altı ay içinde resmî mercilere teslim olmak şartayle bu kanundan 
faydaJknırlar. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümleri bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa dahi 
kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması, alınması ve memlekette sokulması 
suç teşkil eden veya inhisara tabi bulunan eşyanın müsaderesine mâni değildir. 

Yukardakâ fıkra haricinde kalan eşya gümrük ve djğier Devlet ve (belediye resimlerinin öden
mesi hailinde sahiplerine geri verilir. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümleri taksirli suçlar hariç hâkimler ve memurin kanunları ile 
bunlara ek kanunlar ve sair hususî kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idarî ve inzibatî 
karar veya yapılmış yahut yapılacak işlemlere, subay, askerî memur ve assubayların cezalarının 
hukukî neticelerinden olan (rütbenin kaybedilmesi veya (orduya subay, askerî memur ve assubay 
olarak kabul olunmamak ve askerî memur ve nispetin kesilmesi işjlemlerine şümulü yoktur. 

MADDE 16. — Yargıtay Ve Askerî Yargıtayca incelenmekte bulunan ıbdr ceza dâvasının orta
dan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş olan 
şahsî hak davalarına ait kararlar üzerinde (temyiz incelemesi yapılmak üzere dosya görevli hukuk 
dairesine gönderilir. Şahsî hakka ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesinde bozulduğu takdirde, 
dosya (görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır ve o mahkemece Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu gereğince dâva karara bağlanır. 

Millet Meclîsi (S. Sayısı : 25)-
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Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar hıuikulk ilâmlaraıdaki taçların aynı ma-

halli mahkemeler peşin îlâm baremi tamamlattıktan sonra davaya ıdevam ederler. 
Mahallî mahkemelerce verilmiş, bulunan bir ceza mahkûmiyet kararıyle beraber, usulüne açıl

mış şahsî hak davalarına aâdolarak verilmiş mahkûmiyet kararlarının ftemyizce incelenmesi ceza 
kararlarının temyisindeki şartlara göre istenildiği takdirde dosya yukardakd fıkra gereğince iş
letme tabi tutulur. 

MADDE 17. •— Bu kanun hükümlerinden faydalanacak (tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işlemleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 18. <— Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 19. — Bu kamın hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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5 . lil . 1973 

Bursa Müılleftvıeteilıi (Kasım iönadıan İve 7 iaatodaşımın!, sportif (Faa%eltlerle % i l cezalarım affı 
lıalkteuUda kanun (teklifi' (2/37) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü dönem 2/265 esas numarada kayıtlı Sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hakkındaki 
kanun teklifinin yenilenme'sini arz ederiz. 

Saygılarımla. 
Bursa Milletvekili • Bursa mıilletvekiili Aydın Milletvekili 

H. 8. Sungur K, önadım N. Menteşe 

tamir Milletvekili İzmir Milletvekilli Aydun MiMetvekiili 
C. Tercan Y. Dirik B. Tozkoparan 

- İzmir MilletvetoiM, İstanbul Milletvekili 
A. Demir H. Tiyanşan 

MİLLET MECLtSt YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hakkındaki kanun teklifim ilişikte sunulmuştur. 
Gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

30 .1 .1970 
Bursa Milletvekili 

Barlas Kunt ay 

Ö E E E K Ç E 

Sporumuz yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile (bir düzene ve ciddî çalışma, belirli "hedef
lere yönelme niteliğine kavuşmuş bulunmaktadır. 

iler güzel teşebbüs (barış zemini ürerinde değei'lendirilelbilir. Gerek hukuk tarihi, gerek spor ta
rihi bütün dünyada «yeni» bir devrin beraberinde getirdikleri arasında «af» fm bulunduğunu de
vamlı olarak 'göstermiştir. Bizim tarihimiz de bunun misalleriyle doludur. Cezalı 'sporcu ve spor 
adamının bulunmadığı bir zeminde Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet göstermesi elibetbe rahat 
ol'aeaıktıır. Bu. sebeple 'bu Bakanlığım kuruluşu vesilesi ve Teşkilât Kanuınunun Meclise sevk edilece
ği günü dönüş kalbul ederek, sporitiif faaliyetler içinde işlenmiş hataları cezalandıran hükümleri bir 
defaya mahsus olmak üzere kaldıracak bir teklif getiriyorum. Bu teklifi getirirken Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne 'bağlı Merkez Ceza Kurulu ile 'Bölge Ceza Kurullannrn bugüne kadar vermiş 
olduğu kararları, Türk sporunda ve Türk sporcusunda disiplinli, spor adamlığını gerektiren (bir 
tedbir olarak lüzumlu gördüğümüzü ıbdirftelim. 

Merkez ve Bölge Ce^a Kurullarının buıgüne kadarki ciddî tutumlarını tasvip ediyor ve bugün
den sonra da aynı şekilde devanı edeceklerimi biliyoruz!. Teklifimiz mevcudiyetini ve kararlarını Itıas-
vifbettiğimiz bu kuralların bundan böyle cezaya müstahak daha az spor adamı ve 'sporcuyle karşıla
şacağına emin olduğumuz yeni sportif devrenin başlangıcı sebebiyle verilmiştir. 

Özellikle spor cezalarında profesyonel - amatör ayrımı yapacak yeni (bir statünün 'getirilmek üze
re olması da teklifimizin dayandığı ikincıi esa:s olmaktadır. 

Amerikasından, Japonyasına, Almanya'sından Brezilyasına kadar hiç 'bir demokratik ülkede, ek
mek parasını 'spordan kazanan profesyonel sporcu ile, zevk için yarışan amatör sporcu aynı statü
ler, ayna ceza kavranılan içinde mütalaa edilmemektedir. 

Millet Meelüsl (S. Sayısı : 25) \ 
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Bu •gayrİâdil durum halen Türkiye'de bulunmakta, profesyonel sporcu ile amatör sporcu aynı te
razide tartılmaktadır. 

Yeni düzenin getireceği, ,yeri ve âdil statünün çabuklaştırılmasını dilerken eski statünün verdiği 
cezaların ibütün neticeleri ile kaUbrılnıasıtım gerek hukuk, gerek atıfet yönünden faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 

BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIM VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

SPORTİF FAALİYETLERLE İLGİLİ CEZALARİN AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 29 Ocak 1970 tarihine kadar amatör ve profesyonel bütün spor dallarında ceza 
almış yönetici, teknik yönetici, antrenör, hakem, sporcu ve spor teşkilâtı mensupları affedilmiştir. 

MADDE 2. — 29 Ocak 1970 tarihine kadar spor suçu işleyip de hakkında henüz ceza verilme
miş olan yönetici, teknik yönetici, antrenör, hakem, sporcu ve spor teşkilâtı mensupları hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır ve takibat bütün neticeleri ile kaldınhr. Affı mevzubahsolan 
kimselerden müebbet ceza almış olanların cezası 3 seneye indirilmiştir. Diğer bütün cezalar ta
mamen kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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Konya JMMletvtekii NetimıettijjiL jErbaikiaitt'uı, Cumhuriyetin 150 inci Yılı Af (Kamunu TekÜifd!(2/78) 

MİLLET MECLİSİ MUHTEREM BAŞKANLIĞINA 

Millî Sefâmlelt FaJrtüjmlife i&a&fı&ıidjaaı h to î r t amış bulunan «Cumhuriyetin 50 ndl yılı af feanutnu 
teldifi» iüiişiikltte taikldlm e!d$lm%t(itr. 

Gter&ğiam İfasını ıslaygıyie arz ve rica «eldietrlm. Mil î Sefâmefl Bairtisi 
Grtop Bardanı 

Prof. Dr, Necmettin Erbakan 

CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI AF KANUNU TEKLİFİNE MÜTEDAİR UMUMÎ GEREKÇE 

Toplum hayatı insan yaradılışının gereğidir. Bu hayatın birlik ve düzen içinde cereyanı için 
kanunların mevcudiyeti şart olduğu gibi değişen ve gelişen şartlara da uygunluğu gayedir. 

Toplum içinde her türlü sosyal ve iktisadî sorunlara cevap verecek dirlik ve düzenlik temin 
ve barışı tesis edecek zaman ve zeminin şartlarına ven uygun hukuk kuralları getirmek kanun ko
yucunun görevidir. 

Toplum hayatı daimî değişme içinde olduğu içindir ki onun, en gelişmiş şekli olan Devlet ha
yatı da bu gelişmeye ta'hidir. 

Milletlerin sosyal, kültürel, iktisadî gelişmesi millet hayatında 'dönüm noktası sayılabilecek 
önemli olay ve değişiklikler, millî birlik ruhusun tesis ve teminini kanun koyucunun kanun vazm-
da gözönünde bulundurması gereken 'başlıca etkendir. 

Bugün milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin 50 nci yılını 
idrak etmiş bulunuyoruz: Rejimin ilk kurulduğu ^gündeki şartlarla bugünkü şartlar değişmiştir, 
millî birlik ve beraberlik ruhunun temini o günlere nazaran Iragün daha gerekli bulunmuştur. 

Düşman istilâsından kurtulmuş bir memlekette henüz harfbin kalıntıları üzerinde dumanlar 
tütmekte iken millî 'birliğin temini için 'bir çabaya ihtiyaç yoktu. Bugün ise en ufak meselelerin 
çözümünde millî ibiriik şuurunun uyanmasına ihtiyaç vardır. 

BQ yıllık 'Cumhuriyet tarihimizde millet fertlerini birbirine yaklaştıracak, eski yaraları sara
cak, sosyal intibaksızlıkları unutturacak bir Af Kanununun lüzumuna inanmaktayız. 

Bu Af Kanununun çıkarılmasındaki zaruretlerden birisi de memleketimizin içerisinde bulun
duğu durumdur. 

Uzunca fsüren (buhranlı foir dönemden sonra bilhassa 14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra mille
timiz artık toir ferahlığa ve tazeliğe kavuşmanın hasretini çekmektedir. Yeni bir devrenin açıl
ması gerekmektedir. 

Bu devre 40 ımilyon vatan evlâdının muhtaç olduğu kardeşliği tesis edecek bir devre almalı
dır. Bu devre yurt kalkınmasında büyük bir önemi haizdir. Cumhuriyetin 5'Ö nci yılı çok büyük 
ehemmiyet taşır. 

Bir yıl dönümünde af ne kadar Ibüyük bir. şefkat ve bağışlama ile yapılırsa o nispette güçlü 
olur. 

Millî İbiriik ve beraberlik şuurunun tesisi, millî görüşün (başlıca prensipleri meyanıînda müta
laa olunduğu içindir ki iş (bu «Cumhuriyetin 50 nci yılı af kanunu teklifi» Yüksek Başkanlığa su
nulmak üzere hazırlanmıştır. 

Yüce Türk Milletine barış ve mutluluk dileğiyle. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

'Madde 1. — Bu madde affın şümulü tarihini tespit etmektedir. Türkiye'de işlenen suçlar ekse
riya fevrî suçlardır. Hazırlıklı suçlar ekalliyette kalmaktadır. Bu sebeple suç tarihini belirtilen 
güne .almak 'suretiyle affın tarih itibariyle geniş tutulmasında mahzur görülmemiştir. 

Madde 2. — Ölüm cezası ımüelbbet ağır hapse, müebbet ağır hapis cezası da muvakkat ağır hapis 
cezasının asgarî haddi olan 24 seneye indirilmiş bu suretle de teadül temin edilmek istenmiştir. 

Madde 3. — Cezada fark ve temyiz kudreti mühimdir. Bu sebeple de 15 yaşını ikmal etmemiş
lerle aklî melekeleri ehemmiyetli derecede malûl bulunanlar takipten affedilmişlerdir. Türkiye'de 
nüfusa tescillerin birçok defalar tam zamanında yapılamadığı, bazı kimselerin kendilerinden önce 
ölen kardeşlerinin nüfus kayıtlarını iktisap ettikleri vakıadır. Bu madde esasen küçük, oldukları 
halde kayclen büyük gözükenlerin /bu hallerini nazara almaktadır. 

Madde 4. — 3 ncü maddede belirtilen nüfusa tescil hataları bu maddede de nazara alınmıştır. 
Madde 5. — Temini düşünülen iç barışın şümulünü daha da genişletmek maksadı ile sevk edil

miştir. Takibatı ortadan kaldırmak suretiyle de hem adlî ve hem de idarî mercilerin külfetleri 
azaltılmak istenmiştir. 

Madde 6. — 7 nci madde hükmü mahfuz kalmak üzere tüm cezalardan onar sene tenzili hedef al
maktadır. 

Madde 7. — Bu madde ile T. C. K. nun bâzı (maddeleriyle bu maddelere atıfta bulunmak su
retiyle ceza tayin eden sair kanunlardaki maddeler af dışı bırakılmışlardır. Ancak bu fiilin fail
lerinin tamamen mahrumiyetleri uygun ve âdil mütalâa edilmediğinden mahkûmiyetlerinden be
şer sene indirilmesi uygun görülmüştür. 

Gerçi, bu maddelerin tecziye ettiği fiil faillerine merhamet kaplısını aralamak zor ise de, memle
ketimizde ceneyan eden hadiselerin çok yönlü oluşu, artık geçmiş fiillerin tevlidettiği ıstırapları 
unutturup, istikfbale güvenle bakma zamanının .gelmiş olması, Cumhuriyetimizin 50 nci yılı bayramını 
milletin her ferdine hakları nispetinde tattırmanın fazileti ıbu maddenin şevkine vesile olmuştur. 

Madde 8. — Bu madde ile, anarşik olaylara iştirak edenler tamamen affın dışında bırakılmıştır. 
İMad'de 9. — Bu madde Yargıtayda bulunup affın şümulüne tabi dosyaların ihtiva ettikleri şah

sî hakla alakalı prosedürü tespit etmektedir. 
ıMadde 10. — Bu madde disiplin cezalarına aittir. Ehemmiyetine binaen askerî şahısların kay

bettikleri rütbeleri yeniden iktisapları ve ihraç edümişlerse göreve avdetleri mümkün bulunmamak
tadır. 

Madde 11. —Verg i cezalarıyle gecikme zamlarının affına mütedairdir. 
Madde 12. — Suç sayılan eşyaların müsaderesine aittir. 
Madde 13. — Bugüne kadar hiçfbir af kanununda görülmeyen bir hüküm getirilmekte Ibu suret

le de cezanın infaz veya affına rağmen kaldırılmamış olan adlî kayıt •bültenleri dolayısıyle devam 
etmekte olan mağduriyet önlenmek istenmiştir. Esasen affın umumî olma vasfı da bunu gerekti
rir. Böylece kalan adlî sicil kayıtları da muntazam (bir sisteme ulaştırılmış olacaktır. 

Madde 14. — Firarda; bulunanların müracaat sürelerini ve bu aftan istifade edebilme şartlarını 
tespit etmektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile mütekabiliyet esası getirilmektedir. 
Madde 16. — Bu madde aftan istifade eden mahkum ve mevkufların salıverilme sürelerim 

tespit etmektedir. 
Madde 17. — Bu madde ile kanunun meriyet tarihi tespit edilmiştir. 
Madde 18. — Bu madde ile kanunu yürütecek merci tespit edilmektedir. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ NECMETTİN ERBAKAN'IN OIIMRLKİ YETİN ELLİNCİ YILI AF 
KANUNU TEKLİFİ 

MADDE 1. — işbu kanun 8 Ocak 1974 (tarihine kadar işlenmiş olan suçları kapsar. 

MADDE 2. — Tüm ölüm Cezaları müebbet ağır hapse, müebbet ağır hapis Celzaiarı da 24 se
ne muvakkat ağır hapse çevrilmiştir. 

MADDE 3. — A) Suçu fişlediği tarihten 15 yaşını doldurmamış alanlarla, fiili işlediği za
man şuurunun 've harekâtının seribesltfeM Jehemımiyetl derecede azaltacak surette aklî ımaMlyete 
müptlelâ olanların, 

B) Tedbirsizlik, dijkkaitsizllk, meslek ve sanatta aoelmllik veya nlzamat, evaimir ve talimata 
riayetsizlik sebebiyle suç İşleyenlerin cezaları bütün neticeleriyle birlikte affelditaıiştir. 

Bu maddede bahsli geçenler aleyhinde takibat yapılamaz. 

MADDE 4. — iSiuçu işlediği tıarihte 15 yaşını bitirmiş olup, 18 yaşını bitirmleîmsijş olanların ka
nunda yukarıda haddi 15 seneye kadar olarak belirtilen suçlardan ımiüitevelillit cezaları, ceza tmah-
kûmiyetledlniın nettilcieleırinıe dte şâmil olmak üzere affeldilmiştlir. Bu kjilmselîer hakkında ınelzkûr 
suçlardan dolayı tıaklibat yapılamaz. 

Birinci fıkrada belrtilKem (kimselerden 15 seneden yukarı hürrliyeti bağlayıcı ceza veya bu ceza 
ile birlikte para cezası ye felr'i cezaya mahkûm ediîlmalş lolamflari'n hürriyeti bağlayıcı ceızaiıaınn 15 
senesi, diğer ceaalaonın, tamamı affeditaiştliir. 

MADDE 5. — 10 ısene ve idaha az hüırrlijyeıti bağlayıcı cezaya yahut bu Ceza üe birlikte para 
cezasına veya Sadece para cezasılna mahkûm olanlar ide imahkemjeflierden başka Mercilerde bakların-
da para cezası hükmedilmiş olanların bu cezalan, fer "i ve mütemmim Cezalarını ve ceza mahkû
miyetlerinin bütün neticelerini de kapsamak üzere affedilmiştir. 

Onuncu (madde hükmü imahfuzdur. 
Yukardaki fıkrada belirtilen cezadan mucip fiillerle, müsaderemi yahut bir meslek ve saniatın 

yapılmasını, bunlardan birinin veya bir kaçının tatbikini gerektiren fiillerden dolayı takibat ya
pılamaz. 

ikinci fıkra hükmünden istifade edecek olanların affı kabul leltmıemıeye hakkı vardır. Bu kim
seler, haklarımda cezaî takibata geçildiğini öğrendiklerinden itibaren üç ay İçinde ve her halde 
kamilimin yürürlüğe girdiği tarihten, itibaren altı ay içimde talep ettikleri takdirde halklarında 
Ceizaî takibata devalm olunur. Mahkûm olurlarsa aftan istifade haklarını kaybetmiş sayılmazlar. 

MADDE 6. — 10 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza Vejya bu ceza İle birlikte para Cezası
na ve feır'i ©ezaya (mahkûm edilmiş olanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının on senesi, diğer Ce
zalarının da tamaimı af fedilmiştir. 

MADDE 7. — Aşağıda berkitilen imaddeleire taallûk eden suçlardan dolayı verllımiş ve verile
cek (hürriyeti bağlayıcı cezaların beşer yılı affedilmiştir. 

T. O. K. nun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135/2, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 
150, 151, 156, 157, 168, 171, 172, 384, 414/2. 

Diğer kanunlarda, T. C. K. nun Sayılan maddelerime atfen verilen cezalarda da bu madde 
hükmü uygulanır. 

MADDE 8. — T. C. K. mun 141, 146, 1:49 ncu maddeleri ile bu maddelere atfen sair kanunlar-
ca verilmiş cezalar İkinci ımadde hükmü Mahfuz kalmak kaydıyle affın dışındadır. 

MADDE 9. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte bulunan bir ceza dosyasının ortadan 
kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle sonuçlanmış olan şahsî 
hak dâvalarına ait kararlar üzerinde temyiz incelemesi yapılmak üzere dosya görevli hukuk daire
sine gönderilir. Şahsî hakka ait hüküm bozulduğu takdirde dosya yetkili hukuk mahkemesine 
sevk edilerek o mahkemece H. M. K. gereğince hükme bağlanır. 
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Yargıtay hukuk dairesi için alınacak harçlar hukuk ilâmmdaki harçların aynıdır. 
Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını tamamlattıktan sonra dâvaya devam ederler. 
Mahallî (mıalbkemıellefrce verilmiş bulunan bir ceaaî ımahkûmliyöt (kararı ile beraber, «usulünce açıl

mış şahsî hak davalarına ait olarak verilmiş mahkûmiyet kararlarının temyizce incelenmesi isten
diği takdirde birinci fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 10. — Kanunlar, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş disiplin cezaları affedilmiş-
tir. Bu konuda açılmış bulunan koğuşturmalar kaldırılır. 

Bu madde hükmü, Devlet Personel Kanunu, ve özel kanunlara göre kademe ilerlemeleri durdu
rulmuş olanlarla, memuriyetten çıkarılmış olanlar ve subay, askerî memur ve assubayların cezaları
nın hukukî neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî memur ve assubay 
olarak kabul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi işlemlerine uygulanamaz. 

MADDE 11. — 8 Ocak 1974 tarihine kadar kesinleşip bu kanpn yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tahsil edilmemiş vergilere müteallik cezalar ile gecikme zamları - mülga vergi kanunlarına göre 
kesilmiş olanlar dâhil, vergi asimin ödenmiş olması veya bu kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren altı ay içinde ödenmesi halinde affedilmiştir. 

ihtilaflı vergilerde ta,rafîarm malî ya da idarî kaza mercilerine müracaatları yahut ihtilâfı de
vam ettirmeleri aftan istifadelerine mâni olmaz. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri, bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa dahi, 
kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması ve yurda sokulması suç 
teşkil eden ya da inhisara tabi olan eşyanın müsaderesine engel değildir. 

YufkaimıdaM fıkra ıhalrliıciiSnide kalan eşya gümrük ve diğer vergi ve resimlerinin ödenmesi halin
de sahiplerine derhal iade olunur. 

Resmî kayıtlara dayanılarak satınalınan taşıt araçlarından zapt ve müsadere olunanlar hiçbir 
masraf, prim, vergi ve resim alınmaksızın sahiplerine iade olunur. 

MADDE 13. — Bu kanunun yürürlük tarihinden (önce ıcezalam infaz »edilmiş veya affedilmiş 
olanların adlî sicil bültenleri ile bu kanunla bütün cezaları neticeleriyle birlikte affedilmiş olanların 
adlî sicil bültenleri kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — Firar halinde olup memleket içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay, memleket dışında bulunanlar altı ay içinde resmî mercilere müracaatla tes
lim olmadıkları takdirde bu kanunun hükümlerinden faydalanamazlar. 

Birinci fıkra, kıtasından veya görev yerinden uzaklaşan, yahut izin süresini mazeretsiz olarak 
geçiren askerî kişiler hakkında da aynen uygulanır. 

MADDE 15. — Yabancı uyrukluların bu kanundan istifade edebilmeleri kendi memleketlerindeki 
Türk vatandaşlarının affedilmelerine bağlıdır. 

Mütekabiliyet esasına göre Türkiye'ye iade edilecek ve edilmiş bulunan kimseler de bu kanun 
hükümlerinden istifade eder. 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işlemleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 17. — Bu kanun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerini Bakanlır Kurulu yürütür. 
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Konya Milefcvtefcili M. Kuttiây imer ve 3 arkadaşının, Genel »Af (kanunu teklifi (2/92) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

31 Araihlk 1973 'ka'pfsattn tardM Gtenıel Af Kanunu Teklifimiz ilşiıktte gte>riek<te ve teklif mtetni 
ille Ibtiirİlkt© ffeakdıi'm \edilmiiŞ'bifr. 

Gtertepne lemirleırtifniszli isayigılanmıMla (arz ıdderiz. 
29 Ocak 1974 * 

Konya Milletvekili Kars Milletvekili Ankara Milletvekili Erzurum Milletvekili 
M. K. İmer Y. Bozkurt G. Önder R. Cinisli 

G E R E K Ç E 

Türk Milletinin bir diğer ifadeyle cemiyetimizin son senelerde içerisine düştüğü siyasî, içti
maî ve iktisadî buhran, hukukî nizamda ve cemiyetin bünyesinde meydana gelen büyük deği
şikliklerin neticesidir. Bu değişiklikler ile-meydana çıkan zarurî neticelerin, cemiyet üzerinde anor
mal tesirleri, gözden uzak tutulmayacak kadar meydandadır. 

Cemiyet nizamındaki 'bu patlamalar ve değişmeler, bilhassa genç nsesil üzerinde tesirlerini mey
dana getirmiştir. Eğitim, çalışma ve yerleşme nizamında da bu menfî neticelerin doğurduğu suç
lar olmuş, biır başka ifadeyle 'bu müessirler kanunların ve devlet nizamının ortaya koyduğu kaide
leri ihlâl mahiyetindeki suçların .artmasına vesile teşkil etmiştir. 

^Halihazırda ceza ve tevkif evlerinde yüzlbine yaklaşan sayıda bükümlü ve mevkuf vatandaşı
mız yatmaktadır. Bunların arasında salıverildikleri takdirde cemiyete kazandırılması mümkün ve 
cemiyetimize yarayışlı vatandaşlarımızın da mevcudiyeti, münakaşasız hukukçular tarafından 
kabul edilmektedir. 

Tahliye edileceklerin karşısında, bunların işledikleri suçlardan zarar görenlerin de mevcudiye
tini, hesaba katmamak imkânsızdır. 

Bütün bunları gözönünde tutan ibir görüş, affın fayda ve zararlarını birlikte mülâhaza ve mü
talâa etmeye, kanun koyucuyu mecbur eder. Böylece üzerinde dikkat ve titizlikle durulacak nok
ta, atıfet duygusu içinde affedilenlerin cemiyete, kazandırılmasıyle, bunun karşısındakilerin ada
lete ve devlete güven duygularını zedelememek ve böylece hukuka bağlı devlet prensiplerine uy
gunluğu sağlamak olacaktır. 

Cumhuriyetin 50 ,nci yıldönümü münasebetiyle Meclislerimizde temsil edilen veya edilmeyen bü
tün partilerin seçim beyannamelerinde yer alan; fakat, aralarındaki düşünüş farklılıklarına göre 
değerlendirilen, sınırlı bir affın çıkarılması bugün için zaruret halini almıştır. 

Yukarıda arz edilen hususların ışığı altında : 

Devlet nizamını ve demokratik rejimi tahrip ve tebdili hedef alan, ellerinde silah, devleti ve 
rejimi yıkmaya matuf hareketlerle ihtilâlci sosyalizm denen her çeşit komünist faaliyetlerde bu
lunan, şerefli Türk Ordusunun mensuplarmdain kurulu Sıkıyönetim Mahkemeleri önünde Türklü
ğünü, Müslümanlığını ve Allahmı reddederek ahlâkî redaetlerini ortaya (koyanların hariç bırakıl
dığı bir af teklifi getirmiş bulunmaktayız. 

'Bu «suretle umumî suçlar meyanmda basın yolu ile işlenen, vergi cezalarını ve orman suçlarıy-
le ilgili mevzuatı ihlâl suretiyle işlenen suçlara, yukarı haddi 5 sene ve kapsam tarihi 31 Aralık 
1973 olan bir umumî affın getirilmesinin yerinde ve yeterli olacağına inanmaktayız. 

Diğer taraftan protesto edilmiş ticarî senetler ve hileli iflas dışındaki iflasın sonuçlarının kal
dırılmasını da teklif etmekteyiz. 
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Ayrıca siyasî hakların iadesi mevzuundaki bir Anayasa değişikliğinde birleşen siyasî partilerin 
görüşlerine muvazi olarak, Yassıada Yüksek Adalet Divanınca verilen kararların, dayandıkları 
mevzuat hükümleri ayırd edilmeksizin bütün hukuki neticelerinin kaldırılmasını da arzu etmek
teyiz. 

Diğer taraftan 11'952 senesinde Osmanlı hanedanına mensup kadınlar hakkında 'kaldırılan, ya
saklar ve temin olunan hakların, erkekler içinde, aynen tatbikini sağlayacak bir hukukî değişikli
ği zarurî bulmaktayız. 

Bu anada, istiklâl Ha^bi 'gazileri ile ilgili hakkaniyete uygun bir afla, bunların arasındaki fark
lılığın kaldırılması lüzumuna da kaani bulunmaktayız. 

Kanun teklifimiz hukuk tekniği zaviyesinden ve maddelerinin müstenidatı itibariyle, daha ön
ce çıkarılan 134 sayılı Kanunla d'eğişen 113, 218 ve 780 sayılı umumî Af Kanunlarına muvazi ola
rak hazırlanmıştır. 

İzahına çalıştığımız hususlar muvacehesinde bir af kanunu için gerekli olan siyasî, içtimaî ve 
iktisadî bütün hususları dengeli ve'ölçülü biçimde getirdiğimiz bu umumî af teklifimizin, cemiyeti
mizin bünyesine en uygunu olduğuna inanmaktayız. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ M. KUBİLÂY İMER VE 3 ARKADAŞININ GENEL AF KANUNU 
TEKLİFİ 

MADDE 1. — 31 Aralık 1973 tarihline kadar işlenmiş suçlardan!: 
A) Taksiilrli dürümlerle kanunların suçu tespit öden aslî maddesinde yulkarı haddi 5 seneyi 

geçm&y&n. hürrifyeti bağlayıcı bir ceza üle yahut yalnız veya birlikte para clezası ille cezalandırdığı 
veya Imüsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasına veyahut bu cezalardan binini veya 
bir (kaçını istilzam ıeden fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu Ibent hükmünden İstifade ledeciek olanların affı kabul letmemıteye halkları vardır. Haklarında 
soruşturma veya kovuşturma yapıldığına muttali olanlar bu Ikanunun (yürürlüğe girdiği tarihten İti
baren 1 ıay v)e her halde 6 ay İçinde bu halklarını kullandıkları Itaikdirde soruşturma Veya kovuştur
maya Idevam dllunur. 

Mahkûmiyet ihajllinde bu hakkın kullanılmış olması af tan lisıtifadeye engel olmaz. 
B) 5 sene Veya daha laz hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu Imlilktarı aşmayan hürriyeti bağ

layıcı cıeza ile (birlikte (müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar Veya 'mahkemeler
den gayri mercilerce halklarında para Cezası tayin (edilenler f er U Ve mütemmim cezaları ile ıceza mah-
kûmiyetlerMu neticelerine ide şâmil lollmaik üzere affedilimişlerdlir. 

O) Müstakilllen 5 seneden fazla hürrijyeti bağlayıcı bir cezaya veya (bununla binlikte para ce
zasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının 5 yılı ve (malî cezalarının tamaml af-
fedilimlştir. 

D) Türk Ceza Kanunu, ille (diğer kanunlarda yazılh suçlardan dolayı ölüm ve müebbet ağır hap
se mahkûm (edilmiş Veya edilecek alanların ölüm cezaları (müebbelt (ağır hapse, müebbet iağır hapis 
cezaları Ida 30 işeme iağır hapsıe çevrilir. 

MADDE 2. ı— ISuıç tarihinde 15 yaşlnı doldurmamış olanlar tarafından iişlenen bilumum suçlar 
hakkında bu kanunun 1 ncd maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 3. — 134 sayılı Kanunla değişen 113, 218 Ve 780 sayılı Af kanunlarının 1 nci maddeleri
nin «(O) (bentlerinden tfıiıilen faydalananların bu cezalarından2 şetrsenesi(indirilir. 

MADDE 4. — Yassıada Yüksek Adalet Divanınca verilen kararlar (dayandıkları mevzuat {hüküm
leri layırdediOlmefcsilzin bütün hukukî neticeleri file kaldırılmıştır. 

MADDE 5. t— 26 Keeep 1342 ve 3 Mant 1340 tarih ve 431 (sayılı Kanunun 2 ve 4 ncü trnaddeüteai 
kaldırılmıştır. IBu durumdan (istifade etmek isteyen erkek (mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu ta* 
dili ıeden 16 . 6 . 1952 tariih ve 5958- Sayılı Kanun gereğince (kaidmlaffa tanınan haklar uygulanır. 

MADDE 6. — istiklâl Madalyası. veriEp de 20 . 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı Kanun gereğince 
kenldlilerliine Işleref layhğı bağlanmış olanlardan, Sonradan belge noksanlığı sebebiyle listaklâl ^Madalyası 
iptal Edinenlerin, lipltaJl tarihine kadar lalllmış oldukları şeref (aylıklarından dolayı borçlan, faiz ve 
masraflariyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 7, — Basın yolu fllie ilgili işöienen suçlar hakkında aşağıdaki laf hükümleri tatbik edilir: 
A) 31 Aralık 1973 tarihlinden önce basın yolu lile işlenen suçlar hakkında kovuşturma yapıl

maz. (Hükmedilip kesinleşimliş bulunan cezalar hakkında infaz yapılmaz. 
Bu mıaJdde (hükmü 'ferli' ve mütemmim cezaları ile eeza mahkûmiiyeıtileîrinin bütün neticelerini de 

ortadan kaldırır. 
B) Aşağıda yazılı fıkralarda gösterilen suçlar (A) bendinin işümuilü .dışımda bırakılmış tıtf: 
a) Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei maddelerinde yazılı basın yolu ile işlenen suçlar, 
b) Askerî öeza kanunları (ile 1402 sayılı (Sıkıyönetim (Kanununa fmuhalefetten işlenen suçlar, 
C) Yukardakü fikra hükümleri şahsi hak davalarının tazminata (ilişkin neticelerine tesir letmez. 

Oeza davasının lortadan kaldırılması hallinde şahsi haklarla ilgili talepler hakkında 16 bıcı madde 
hükümleri tatbik lolunur. 
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Bu kanunun İ npi maddesifrıin (A) (bendimin 2 ve 3 ncü fıkraları (hükümleri bu ımadde Hakkında 

da tatbik olunur. 
D) IBu (madde (hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerim salıverme işlemleri, ka

nunun jyıayun tarihinden itibaren 10 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 8. — Mükellefler ve sorumlular adına 31 Aralhlk 1973 tariühime (kadarki, dönemlerine 
aidolarak kesinleşmiş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan 
vergi cezaları ,Vergi Usul Kanununa göre kesilen ve 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu dle is
tenilen ceza ve gecikme zamları (Mülga Vergi kanunlarına göre kesinleşmiş olanlar dahil) ile 
uygulanan gecdkmle zamları, tahakkuk lettülkleri vergi asılları, kanunun yürürlüğe gjrjdiği ıtoı'ilh-
tletn iltljbı̂ Tien 6 (ay lilgerisinde ödendiği takdirde (Ka'munun yürürlüğünde vergi asıılları cfdenm'iş 
olanlar daihil) laffladilmiştir. 

Ancak, kesinleşen veya ftaiki'bolunan yaihut ımjalbkenıelerdie bakılan hileli vergi suçlarına ait 
her türlü cezalar, işbu (affın kapsamı dışındadır. 

İhtilaflı, vergilerde (HHfı)eıli vergi 'suçlarınla, taallûk edenler hariç) tarafların malî veya idarî ika
za miercüiarjlnie mümiöajaltları veya ihtilâfı devam 'ettinmekri mükelleflerin veya sorumlulariın ih
tilafın sonumda vargı aslının oüKeaûmıde ödedim-esil kaydiyle arifem istifadelerimle engel olımjaz, 

Anıcak, ihtidâfın hallimde tamıamjen vejya kıs miea (haksız çıkan mükelleften ve'ya sorumludan 
hjaıksaz çıkılan vergi alslı % 10 zamla tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe gftrdiği tarihten sonra 31 Aralık 1973 tarihinie kadariki dönemlere ait 
olarak ke'silacieik verlgi cezaları hakkında, vergi aslının 1 nci fıkradaki süresi içinde ödenme
si kaydüyle, yukarıdaki hükümler uygulatnır. 

MADDE 9. — 31 Aralik 1973 tarihine kadar ıhıar türlü ticarî senetleıtin protestolarından ve 
hüljeilli olmayan iflâs tan doğan sonuçlar, • aisol 'borcun kanunun yürürlüğe girdiği tariihifen iltiibaren 
6 ay içerisinde ödenımesd halüjnlde, ortadan kalkar. 

MADDE 10. — Aşağıda yaralı bentlettide gös teriilen isu'çöaır afftlajn hariç bırakılmışlardır : 
A) Türk (feza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü (maddelerince, 135 

iDdi maddemin 2 nci Kenıdünde ve 136, 137, 138,, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155 ve 157 nci maddelerin de yazılı suçlar ve tadarın 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri, 164, 165 ve 166 nci maddble'riındlaki suçlar, 

B) îhtülâs, irtikâp, rüşvet suçları iilıe miktar ve kıymleitçıe 1 000 liıjadain fazla olan ztiimmet suç
ları ve Türk Cezla Kanununun 339, 340, 341, 342, 343, 344 Ve 345 nci maddelerinde yazılı ısuçlar, 

C) Türk Ceza Kanununun 403, 404 ncü miad dlaainfim. 2 mıoi bendinCfn 1 nöi fılknajsı hariç, 405, 
406, 407, 408, 414, 415, 416, 417„ 418, 429 ve 430 ncu maddenin 1 aiei fıkrası ile 431, 435, 436, 440, 
441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı suçlar, 

D) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddeleriyle 91, 131 ve 132 nci maddeleri ve yu-
karıldaki bentlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar, 

E) 4237 sayılı fevkalâde zamanlarda haksız mal iktisap edenler hakkındaki kanun şümullüne 
giren suçlar, 

F) Askerî Ceza Kanunları ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa muhalefetten işlenen suçlar, 
ö ) icra ve îflâs (Kanununun 337, 338, 339, 340 ve 344 noü maddelerinde yazılı suçlar, 
H) 15 . 7 . 1963 tarihli ve 275 sayılı Sendikalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı hareket

ten dolayı aynı kanunun 31/3 ncü maddesi gereğince açılan davalara ilişkili suçlarla mahkûmiyet 
halinde aynı kanunun 20 nci maddesinin (C) bendi tatbik olunur. Şu kadarki verilen ceza infaz 
edilmez. 

I) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya kadar 
(2 500 lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkartılan kararname ve tebliğ
lere aykırı fiiller veya miktarları ne olursa olsun, döviz veya Türk parasının ziyamı intaç etmemiş 
bilumum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ye tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal 
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ve istihlâk maksadıyle işlenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı kanuna ek 2 nci maddesinin 1, 2, 3 
ncü ve 4 ncü bendinin 1 nci fıkrası hükmünü ihlâl eden fiiller hariç, tekel kaçakçılığının men ve ta
kibine dair 1918 ve Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunilar ile bunlara 
ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiiller, 

J) Mükerrirler, 
K) Kapsamı 5 . 6 . 1966 tarihli olan 780 sayılı Af Kanununun yürürlüğümden itibaren 31 Aralık 

1973 tarihine kaldar Bakanların sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işledikleri suçjlar, 
M) Kamu yararına çalışan derneklerde hizmet sebebiyle işlenmiş emniyeti suiistimiall suçlarının 

tümü, 
MADDE 11. — Bu kanunun 1 nci maddesinin (B) ve (C) bentlerimden faydalanan hükümlü

ler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, mahkûm oilduklari cezanın zaman aşımı süresi 
içinde ve herhalde 5 yıl zarfında aşağı haddi 6 aydan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı mıüstel-
zim aynı cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde, evvelden haklarında hükmedilmiş bulunan ce
zanın infaz edilmeyen kısmı aynen çektirilir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurul
ması, satılması, alınması ve mieimllelkete sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi bulunan eş
yamın müsaderesine karar vermeye mâni değildir. 

Yukarıdaki fıkra haricinde kalan eşya, gümrük ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resimle
rinin ödemimesi halinde sahiplerine verilir. 

MADDE ;13. — Fİrîar fhalinldte loılup Idla bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ıımemıleket 
içlinde bulunanlar 3 ay ve ımemlelket dışında bulunanlar 6 ay zarfında resmî mercilere müracaatla 
teslim olmadıkları takdirde, bu kanunda yazılı af hükmünden istifade edemezler. 

MADDE 14. — Kıtasından veya vazife yerinden uzaklaşıp yahut U n fmıüddetlünii geçiripte bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim ol
mayanlar, bu kanun hükümlerinden istifade edemezler. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kı
tasından veya vazife yerimden uzaklaşıp yahut izin müddetimi mazeretsiz geçirmiş izinsiz, baka
ya, paklama kaçağı 've Isaklı (bulunanlar ive askerlikten kurtulmak için hile yapanlar, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içinde bulunanlar 13 |a(y, jyurlt (dışında bulunanlar (6 lay içimde 
resmî mercilere teslim olmak şartiyle bu kanundan faydalanırlar. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine «taksirli suçlar hariç, Hâkiimler ve Memuriin kanunları 
ile bunlara ek kanunlar vesair hususî kanumlıara tevfikan verilmiş ve verilecek idarî ve inzibatî 
karar veya yapılmış ve yapılacak işileımlıere ve subay, askerî memur ve assübayların cezalarının 
hukukî netildelerimldem olan rlütlfoelerlimiin kajylbedilmjesi ve orduya subay, askerî memur ve assubay 
olarak kabul tolummiamak ve askerlikle îmıümasieıbetin kesilmesi işlemlerimle şümulü yoktur. Ancak, 
1 nci maddenin (B) benldümdem faydalanan askerî vte ısiivil şahııslarım elmieklillilk hakları geai verilir. 

MADDE 16. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca iincelenmlekte bulunan bir ceza dâvasının orta
dan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş olian 
şahsî hak 've tdâvalaırına lâit kararlar 'üzerimde t myiz incelenmesıi yapılmak üzere dosya görevli 
hukuk dairesine gönderilir. Şahsî hakka ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesinde bozulduğu tak
dirde, dosya görevli ve yetkili hukuk mahkemelerine yollanır ve o mahkemece Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu gereğince dâva karara bağlanır. Yargıtay hüküm dairiesinde ilâmdan alına 
cak harçlar hukuk ilâmlarmdaikimin aynıdır. Mahallî mahkemeler peşim ilâm harcını tamamlattık
tan sonra, dâvaya devam edilir. Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet ka
rarı ile birlikte usulünce açılmış şahsî hak dâvalarına aıiıfc olarak verilmiş mahkûmiyet kararları
nın temyizen incelenmesi, ceza kararlarının teımyizindeki şartlara göre istendiği takdirde dosya 
yukarıdaki fıkra gerieğinoe işleme tabi tutulur. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümllerindem faydalanacak tutuklu, ve hükümlülerin salıverme iş
lemi kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içimde tamamlanır. 

MADDE 18. — Bu kanun yayımu tarihimde yürürlüğe girer. 
MADDE 19. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Ankara Milletvekili (Mustafa Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı ısuç ve cezaların affı hakkında 
kanuni teklifi (2/107) 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı suçlarım affı hakkımdla ihaaı̂ liatmlş olduğumuz kanun teklifi eki sunulmuştur. Ait olduğu 
Kotmds|y<o(n)da ĝ bniişüfllmlelslilnie Mâltetîtle bulunmanızı sura ederiz. 

BaygılialrılmaKla. 

Adana Milletvekili Yozgat Milletvekili Ankara Milletvekili 
Alparslan Türkeş Ali Fuat Eyüpoğlu Mustafa Kemal Erkovan 

Ankara : 14 . 2 . 1974 

GEREKÇE 

Milletlerin tarihinde toplumun bütün fertlerini ilgilendiren büyük günler vardır. Cumhuriye-
tiımizin t50 nci yıldönümü de bu günlerden biridir, Böyle zamanlarda o güne kadar şu veya bu 
sebeple zedelenen iç barışın yeniden kurulması meclislerin vazifelerinin basında gelir. Bunu dü
şünen Milliyetçi Hareket Partisi Genel bir af kanunu tasarısını Meclis Başkanlığına vereceğini 
Türk kamuoyuna seçim öncesi beyan etmiştir. Bu kanun teklifini Meclis Başkanına verirken Dev
letin aleyhine işlenen suçlar ile toplum fertlerinin sağlığına ve Türk ekonomisinin genel karakte
rine kastedilen suçları da af kapsamının dışında tutmaya azamî itina gösterilmiştir. Bu ölçüler 
içinde verilen af kanununun toplumumuzda barış, huzur ve güven ortamı yaratacağına inanmakta
yız. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KEMAL ERKOVAN VE 2 ARKADAŞININ BAZI SUÇ 
VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 29 Eküm 1973 tarihine kadar işleinm% suçlardan : 
a) Beş seınleyi geçtaıeytenı hüırrti|yıetli bjajğlayiicı 'bir clezaiya veya bu miktarı aşnılayan hürtrSiyeti 

bağülajyjicı ceza aüıe bHIkte vteya yalnız parla cez&sıtnia miaihkûm olanlar felr'i ve mutömımiüm cezala-
nyflle v!e ©eza nı/alhikunıliyeltJlIerliaıiiın netdcıellledinie! de şâmüH oOlmak üzere affeldiflanüşl'elridliir. 

b), TaJkBÜlrli cürümlleirüle kainıunlliaırın suçu (tespit 'elden alslî madldesiSniden yukarı halddli (bê  steftueyi 
geçmeyen hüMJyettâ <bağla|yıcı IbSır ceza SSle ylafhut yialnız 'vejyia birlüjkltle parla ©ezası lillle cezaîlalnidıılrldığı 
velyıa »î'üölaid/ê eiyii yiaihult bıiır mieölllelk veyla Islalnlatan yapııllnıJalmiasına veyahut bu ceizaJlardan bMaıl ve
ya bdoHkaçıni Mlzlakn edlen fSlilefr hajkfkinlda töahHkaJtl yapılmazı. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanların affı kabul etmeye hakları vardır. Haklarında so
ruşturma veya kovuşturma yapıldığına muttali olanlar bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 30 gün ve her halde 90 gün içinde bu haklarını kullandıkları takdirde soruşturma veya ko
vuşturmaya devam olunur. Bu hakkını kullananlar mahkûmiyet halinde aftan istifade ederler. 

MADDE 2. — 15 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin işbu cezalarının 
yarısı, 15 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezayla hüküm giyenler bu cezalannın 2/5 senesi 
cezalarından indirilir. 
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MADDE 3. — Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm ve müeb
bet ağır hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olanların ölüm cezaları 30 seneye, müebbet ağır 
hapis cezaları da 20 sene ağır hapse çevrilir. 

MADDE 4. — Suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olanlar tarafından işlenen bilûmum suçlar 
hakkında bu kanunun birinci maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar af kapsamı dışında bırakılmışlardır. 
a) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 135 

nci maddenin 2 nci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171, 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri 164, 165 ve 166 nci maddeleriyle 264 ncü maddedeki yazılı suç
lar, 

b) Türk Ceza Kanununun 403, 404, 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429, 430, 431, 
435, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 503, 506, 508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı 
suçlar, 

c) Askerî Ceza Kanununun 55, 58, 59, 91, 94, 113 ve 132 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin 
(b) bendinde cezalandırılan fiiller, 

Ancak, Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 ncü maddelerinde yazılı suçlar 15 yaşını bitir
memiş bulunanlar tarafından işlendiği takdirde bu kanunun birinci maddesi uygulanır. 

MADDE 6. — Basın yolu ile ilgili işlenen suçlar hakkında aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 
a) 29 Ekim 1973 tarihinden önce basın yoluyle işlenen suçlar hakkında kovuşturma yapılmaz, 

hükmedilip kesinleşmiş bulunan cezalar hakkında infaz yapılmaz. 
Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim cezalarıyle ceza mahkûmiyetlerinin bütün neticelerine 

de şamildir. 
b) Yukardaki fıkra hükümleri şahsî hak davalarının tazminata ilişkin neticelerine tesir et

mez, 
c) Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinde yazılı basın yoluyle işlenen suçlar af 

kapsamının dışında bırakılmıştır. 
ç) Bu madde hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverme işlemleri ka

nunun yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 7. — Mükellefler ve sorumlular adına 29 Ekim 1973 tarihine kadarki dönemlerine ait 
olarak kesinleşmiş olup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan ver
gi cezaları, Vergi Usul Kanununa göre kesilen ve 6133 sayılı Âmme Alacakları Kanunu ile isteni
len ceza ve gecikme zamları (Mülga vergi kanunlarına göre kesinleşmiş olanlar dahil) ile uygula
nan gecikme zamları tahakkuk ettikleri vergi asılları kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içerisinde ve 6 taksitte ödendiği takdirde «Kanunun yürürlüğünde vergi asılları ödenmiş 
olanlar dahil» affedilmiştir. 

ihtilaflı vergilerde tarafların malî veya idarî kaza mercilerine müracaatları veya ihtilâfı de
vam ettirmeleri mükelleflerin veya sorumluların ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde ödenme
si kaydıyle aftan istifadelerine engel olmaz. Ancak ihtilâfın hallinde tamamen veya kısmen haksız 
çıkan mükelleften veya sorumludan haksız çıkılan vergi aslı kanunî faiziyle birlikte tahsil olu
nur. Ancak kesinleşen veya takibolunan yahut mahkemelerde bakılan hileli vergi suçlarına ait 
cezalar bu affın kapsamının dışındadır. 

MADDE 8. — Kamun yürürlüğe gurdiği tıariibe kadar her türlü ticarî senetlerim pnoitleısltolıaınnın 
neticeleri asıl borcun kanunî yürürlüğünlden itibaren altı ay içerisinde ö'demmıeisi haliimıdıe oriaidan 
kalkar. 

MADDE 9. — 5590 sayılı Odalar ve Borsalar Kanununa göre üyelerin vermekle yükümlü ol
duğu laıid'altlariıa ceaa ve taihraîp giderleri neticeleriyle İbirlifcte jaffefdilkniştir. 
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MADDE 10. — Sosyal (Sigortaların prim asılları kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
prim asılları 6 leşıiit 'taksitle ödenir. Pritm asıllarmm dışımda kalası gecikme cezaları faiz ve takip 

' ğiderleıüylû Türk Ceza Kanunu aile taayyün eden sair ıCszalar affedilmiştir. 

MADDE 11. — Disiplin suç ve cezaların hangi müessese tarafından verilmiş olursa olsun bütün 
îiietdceleriyie birilikte aiffödilimiıştir. 

MADDE 12. — Yatılı öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaları halimde ödemekle yükümlü bu
lundukları ta,zmdmat, faiis ve itaflrip giderleri affedilmiştir, öğrenciye yapılan imfak ve iıaşe masraf
ları dört eşit taksitle 4 işemede ödenir. 

MADDE 13. — Çiftçilerin Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan ziraî borçlarının faiz ve ta
kip masrafları laffedilmiştir. 'Borcun aslı dört eşit taksitle 4 yılda tahsil olunur. 

MADDE 14. — Firar halimde olup da bu (kanunun yürürlüğe girldiği tarihten itibaren ınern-
îlekeifc içinde bulunanlar 3 ay ve memjMket dışımda bulunanlar 6 lay zarfımda resmî meroileıre müra
caatla teslim, olmadıkları takdirde bu kanunda yazdı af hükmünden istifade edemezler. 

MADDE 15. — Kıtasından veya vazife verirden uzaklaşıp yahut izim müddetini mazeretsiz 
geçirip ide bu Ikaııunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay zarfımda resmî mercilere müraca
atla teslim (olmayanlar bu kanunun " hükümlerinden istifade edemezler. Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği [tarihten Hatasından veya vazife yerim»deın uzaklaşıp veya liızin ımüddetini mazeretsiz geçir
miş Mnsiz, baikaya yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten ıkurtulmak ioim hile yapan
lar bu kamunun yürürlüğe girmie'simden itibaren yurt iiçinldıe bulunanlar 1 ay, yurt dışımda bulu-
nıanlar 6 ay içinlde rlesmî mlercüliere teslim olmak şartıyle bu kamumdan faydalanırlar. 

MADDE 16. — Bu kainiun hülkulmlJeırinte taksir1! suçlar hariç hâkimler ve memurin kaMinlairı 
ile bunlarla «ek katnunlar ve safir hususî kanunlara iiavfilkan verilmiş ve verilecek Adları ve SlniziilbaJtî 
karar veya yapılmış veya yapılacaik işlemlerle ve subay, askerî memur ve ajsisulbaylamn cezaîları-
nm hukukî neticelerimden olan rlütbemiin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî memur, ajssıulbay 
alarak kabul olunlmlamiaik Ve askerî nispetim kesilmesi d^emlerine şümulü yoktur. Ancak 1 ancöi 
maddemin (a) bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların lemiekMUk hakları gıeri verilir. 

MADDE 17. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte bulunan bÖir ceza davasının orta
dan kaldırılması halinde usulütocte açılmış veya mahkûmiyetle neticelenmiş olan şahsî hak ve 
davalarına ait kararlar üzerimde Teniyiz imoelemmesli yapılmak üzere dosya görevli hukuk dairesine 
gönderilir. Şahsî hakka alilt mahkûmiyet kararı hukuk dairesiilnide bozulduğu takdirde dosya gö
revli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır ve' o ımahkeimeıcıe İHukuk Usulü Muhakemeleri İKamu-
nıu gereğiımce ıdava (karara bağlalnır. Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmdan alınacak harçlar hukuk âflâan-
lannldaki harçların aynıdır. Mahallî (mahkemeler peşjüm ilâm harcını tamalmlattaktan sonra dava
ya devam (edilir. Mahallî mahkemelerce Verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet kararıyle beraber 
usulünce açılmış şahsî hak davalarıma ait olarak verilmiş mahkûmiyet kararlannın Temyizce dm-
öelenlmlelsli ceza (kararlarının Temyizdeki şıartlanna göre aıstenlildliği takdirde dosya yukatrldaM fık
ra gereğince işlemle tabi tutulur. 

MADDE 18. — Bu kamum hüktümleıriındien faydalanacak tutuklu ve mahkûımların saJkvörme iş
lemleri kanunuin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 1)9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu kanun Bakanlar Kurulu tarafımdan yürütülür. 
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Çorum, Milletvekili Yasin Hatiboğhı ve 2 arkadaşımın, Cumhuriyetin 50 inci 3711lı ıseibeıböıyle çıkarıl-
muası düşünülen bâzı suç ve cezaların af firma Idair kamun teklifi (2/124) 

MİLLET MECLİSİ MUHTEREM BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyetin 50 inci yılı sieMbiyle çılkanlanası düşünülen bazı suç ve cezaların affına mü
tedair kanun tekliflimiz lekedir. 

Gereğinin ifasını saygılarımızla arz ederiz. 
2 . 3 . 1974 

Çorum İsıtaübul İstanbul 
Yasin Hatiboğlu Fehmi Cumahoğlu Hasan Aksay 

OUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

GEREKÇE 

Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümü, Türk Milletinin uzun ve şerefli tarihinde önemli ve 
fmutlu hır aşamadır. Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü, demokratik rejimimizin1, geçirdiği sar
sıntı ve bunalımlardan kurtularak daha sağlıklı bir ortama kavuşacağı umulan günlere rast
lamıştır. 

Böyle bir yıldönümü sevincinin bütün milletçe eksiksiz duyulabilmesi ve bir sosyal ve 
(siyasal iç barış dönemine de başlangıç olaıbilınıesi için bir genel1 af çıkarılması zorun]uğu 
kamu vicdanında yer etmiştir. 

Cumhuriyetin 10 ncu yıldönümünde, Devletimizin kurucusu Atatürk'ün insan sevgisini ve 
hoşgörürlüğünü yansıtmak üzere çıkarılan genel a,f kanunu, Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
mü vesilesiyle hazırladığıımıız af kanunu teklifine Ibaşlıca ilham kaynağı olmuştur. 

Siyasal, sosyal ve ekonomik bünyemiz bakımından toplumumuzda meydana gelen geliş
meler karşısında işlenmiş bir kısım suçlara verilmiş olan cezaların çektirilmesinde ve hazı suç
ların takibinde sosyal bir yarar kalmamış, affın toplumumuzun huzurunu ve toplumumuzda 
barışı sağlayacak önemli bir unsur olduğu kah ul edilmiştir. 

Hazırlanan kamun tekliflinde genel olarak cezalardan 12 yıl indirilmesi, ayrıca hütün idam 
cezalarının 30 yıl ağır hapse, 'bütün müehbet ağır hapis cezalarının da 24 yıl ağır hapse çev
rilmesi öngörülmüştür. Suç tarihinde 15 yaşını ıb itıirmeyenleırin nevi ve mahiyeti ne olursa ol
sun cezalan ceza mahkûmiyetlerinin neticelerime de şamil1 olmak üzere affedilmiştir. Suç tari
hinde 15 yaşını doldurmuş olup henüz 18 yaşında olmayanların cezalarından 18 .yıl indirilmekle 
birlikte, bunların fer'i ve mütemmim cezaları ile ce'za mahkûmiyetlerinin hütün sonuçları affe
dilmiştir. 

An'cak son yıllarda Devlet bütünlüğüne ve hür demokratik rejime karşı işlenmiş bulunan 
ve silâhlı şiddet eylemi niteliğini taşıyan suçların toplumdaki olumsuz etkileri henüz tama
men ortadan kalkmamış olduğundan bu suçlarla ilgili cezalar konusunda istismai hükümler 
getrilmesi uygun görülmüştür. Hazırladığımız kanun teklifine göre hu gibi cezalar 12 yıllık indi
rimden yararlandırılmayacaktır. Şu kadar ki, toplum yararları gözetilerek bazı suçlar hu kanunun 
kapsaımı dışında /bırakılmıştır. 

Bununla beraber, insanî düşüncelerle istisnaisi z bütün idam, cezalarının 30 yıl ağır hapse, müeb-
het ağır hapis cezalarının da 24 yıl ağır hapse çevrilmesinin doğurduğu hükuikî ızorunluluk nedeni 
ile, 12 yıllık indirimin (istisnaları arasında yer alan cezalardan da 5 yıldan ibaret hir indirim ya-
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pılıması öngörülmüştür. En yü'kselk eezalardaiki indirim karşısında diğer ceizalardam da 'böyLe /mah
dut bir indirim yapılmaması halinde, ibir yandan Anayasanın eşitlik ilkesinin, -bir yandan da ceza 
adaleti ilkesinin zedeleıumiş olacağı açıktır. 

Kanun teklifi disiplin cezalarını da kapsamaktadır. Bunun yanaşıra vergi cezaları ile ilgili ola
rak Devlet yararını da gözeten a£ hükümleri getirilmiştir. Af 7 . 2 . İ974 tarihine ikadar işlenmiş 
olan suçları kapsayacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —• Affın genel prensiplerini ihtiva e.lon ve dört bentten ibaret bulunan 1 nci ınadde ge
reğince, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş suçlar, teklifte yeralan istisnalar dışında, aftan istifade 
etmiş olacaklardır. 

A) Bu ıbent ile, bilumum taksirli suçlar ile, yukarı haddi 12 seneyi geçmeyen hürriyeti bağ
layıcı bir cezayı veya bu ceza ile birlikte yahut müstakili en para cezasına müstelzim suçlar hak
kında kovuşturma yapılamayacağı esası kaıbul edilmiş ve dolayısiyle bu suçların Genel Af hüküm
lerine tabi olacakları belirtilmiştir. 

B) Maddenin bu bendinde (A) bendine paralel olarak, 12 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bü miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedil
miş olan para cezasına mahkûm bulunanların cezaları, fer'i ve mütemmim cezalarla ceza mahkû
miyetlerinin neticelerine de şamil olmak üzere affedilecektir. Bu haliyle (B) bendi hükmü umumî 
af niteliğinde bulunmaktadır. 

C) 12 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm edilmiş olanların, aftan ne nis
pette faydalandırılmaları .gerektiği hususu bütün yönleriyle incelenmiş ve sonunda bunların da, 
belli bir oranda aftan faydalandırılmaları uygun görülerek, bu bent hükmü sevk edilmiş bulun
maktadır. Bu hükme göre 12 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü bulunanların ce
zalarından 12 şer senesi ve hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hükmedilmiş miktarı ne olursa olsun 
para cezalarının tamamı affedilmektedir. 

D) Bu bent gereğince ölüm cezasına mahkûm edilenlerin cezaları (30) yıl ağır hapse, müebbet 
ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları ise (24) yıl ağır hapse çevrilmektedir. 

Madde 2. — Bu maddenin 1 nci fıkrasında sayılan bazı suçların nitelikleri dikkate alınmak sure
tiyle, bu suçlardan mahkûm edilenlerin cezalarından yapılacak indirme ayrı bir esasa bağlanmakta 
ve anılan suçlardan dolayı (5) yıl veya bu miktarı aşmayan bir süre ile mahkûm olanların cezaları, 
fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmek
tedir. Bu haliyle maddenin 1 nci fıkrası hükmü genel af niteliğinde bulunmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında nevileri metinde yazılı suçlardan dolayı (5) yıldan fazla süre ile 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin cezalarından da Af Kanununun genel esprisine uy
gun nitelikte olmak üzere (5) yıl indirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Bu fıkrada T. C. K. ile di
ğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına veya müebbet ağır hapse mahkûm edilip de 
cezaları (30) yıl ağır hapse veya (24) yıl ağır hapse çevrilenler hakkındaki İ n c i maddenin (D) 
bendi hükmü mahfuz tutulmuştur. 

Madde 3. — Bu madde bazı suçların nevileri itibariyle hangi şartlar altında, Af Kanunu kapsa
mına dahil olduğunu göstermektedir. 

A) Bu bentte nevileri gösterilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda, 
suç konusu 2 000 lira veya daha az ise, madde metninde gösterilen bu suçları işleyenler hakların
da bu Kanunun 1 nci maddesi hükmünün uygulanacağı ifade olunmaktadır. Bu niteliği ile 3 ncü 
maddenin (A) bendinin ilk fıkrası Genel Af niteliğindedir. 
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Maddenin 1 nci bendinde yazılı suçlar dolayısıyle suç. konusunun 2 000 liradan fazla bulunması 
halinde ise hükmolunacak hürriyeti bağlayıcı cezalardan üçte bir ııisbetinde indirme yapılması ve 
para cezalarının da tamamının affolunması (A) bendinin 2 nci fıkrasında kabul olunmakta ancak 
hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme miktarının 1 yıldan az olamıyacağı belirtilmektedir. 

Maddenin (A) bendinde tadadolünaıı suçlar mahiyetleri itibariyle suç konusunun maddî ölçü
lerle ifade edilmesi imkânı kargısında, kıstas olarak 2 000 liralık bir ölçü uygun görülmüş bulun
maktadır. Suç konusunun bu ölçülere göre takdiri pek tabiîdir ki soruşturma safhasında Cumhu
riyet savcılıklarınca, kovuşturma sırasında mahkemelerce ve gerekli görülen hallerde de yapılacak 
bilirkişi tatbikatı ile saptanmış olacaktır. 

B) Bu bentte yazılı suçların nevileri ve vahametleri gözönünde tutularak ayrı bir tanzim 
tarzı öngörülmüş ve metinde sıralanan suçlar sebebiyle mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı 
cezalarından üçte birinin affedilmesi derpiş olunmuştur. Bent, bu haliyle zikrolunan suçlar için 
özel af niteliğindedir. Bu bent hükümlerine göre yapılacak indirimin her halükârda bir yıldan az 
olmayacağı da son cümle.ile belli edilmiştir. 

Madde 4. — Maddenin (A) bendinde, suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurmamış olanlarla, 
T. C. K. nun 47 nci maddesinde belli edilen ve fiili işlediği zaman şuurunun veya harekâtının ser
bestisini ehemmiyetli derecede azaltacak surette aklî maluliyete müptelâ oldukları tespit edilerek 
haklarında tayin olunan ceza iııdirfimine tabi olan kimselerle, 48 nci maddede öngörülen, arızî bir 
sebepten dolayı aklî maluliyeti halinde bulunanlar hakkında öngörülen uygunlamaya tâbi bulu
nan kimselerin, affın kapsam tarihi olan 7 . 2 . 1974 tarühme kadar işledikleri tüm suçlar genel affa 
tabi tutulmuş ve gerek tahkikat safhasında olsun ve gerek takibat safhasında olsun, suçları genel 
affın kapsamına dahil edilmiştir. Suç tarihinde 15. yaşını doldurmamış olanlar için teklifin getir
miş bulunduğu genel af aynı ölçüler içerisinde bundan önceki Af Kanununda da öngörülmüş bu
lunmaktadır. (A) bendinde ilâve edilen husus haklarında T. C. K. nun 47 ve 48 nci maddeleri 
gereğince haklarında uygulama yapılan kimseleri de affın kapsamına almak maksadına matuftur. 

Maddenin (B) bendi aynı tarihi kapsamak üzere, suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş olup da 
18 yaşını bitirmemiş olanların işledikleri suçlarda, suça mahsus kanun maddesinin üst sınırı 18 yılı 
geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya bildikte olarak para cezası ile cezalan
dırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan bi
rini veya birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmayacağım ifade etmekte, müteakip 
fıkrada ise 18 yıla kadar olan hürriyeti bağlayıcı ceza. veya bu ceza ile birlikte para cezasına mah
kûm edilenleri genel affın kapsamına almakta, bu miktarı aşan mahkûmiyetlerde de hürriyeti 
bağlayıcı cezaların 18 yılını ve para cezalarının tamamı ile feHi ve mütemmim cezaları, affın kapsa
mına almaktadır. 

Bu madde, kapsamında mütalâa edilenlerin özellikle yaş durumları dikkate alınarak, kendile
rinin topluma kazandırılması amaciyle, haklarında daha: geniş bir bağışlama öngörülmüş bulunmak
tadır. 

Madde 5. — Teklifin İm.maddesinde affın kapsamı dışında bırakılan istisna hükümleri şu şekil
de gösterilmektedir : 

A) T. C. K. nun 149 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında, 403 neti maddesinde, 404 ncü madde
sinin bir numaralı bendinde, 406, 407, 408 ve 414 ncü maddelerinde ve 416 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasında yazılı suçlarla T. C. K. nun ikinci kitabının üçüncü babının 4 ncü faslında yazılı olan 
ve hâkim, savcı ve bu meslekten sayılanlar tarafından işlenen suçlar ve anılan Kanunun ikinci 
kitabının yedinci babının üçüncü faslı da yazılı; umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
müteallik suçlar, vahametleri ve toplumda meydana getirdikleri tepki gözönünde tutularak, affın 
kapsamı dışında, bırakılmışlardır. 

Maddenin (B) bendi, yazılı suçlar için tespit ettiği ölçü içerisinde, 10 000 lira dâhil konusu bu 
miktardan az plan suçları ka.psamakta ve zikredilen miktarı aşan konudaki suçları ise yukarıdaki 
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gerekçe ile affın kapsamı dışında bırakmaktadır. Madde tanzim tarzı itibariyle, 780 sayılı Af Ka
nununa mütenazır olarak kaleme alınmış ancak 1966 senesi için öngörülen 2 500 liralık ölçü, 
teklifte 10 000 lira olarak saptanmıştır. Maddenin (C) bendi, öngörülen fiillerin niteliği ve failleri
nin takibat safhasında yurt dışında bulunup, affm öngördüğü tarihe kadar yurda dönmemiş bu
lunmalarını gözönünde tutarak, aslî ve ferU şerikleri lile birlikte işledikleri suçu affın kapsamı dı-

Madde 6. — ıAffm kapsamıma giren suçların ayrı .ayrı ve tespit edilen ölçüler içerisinde aftan 
yararlanacağı tabiî olmakla beraber, uygulamaya açıklık getirmek üzere maddenin 1 nci fıkrası 
sevk edilmiştir, içtimaa taibi mahkûmiyetlerde, içtima çözülerek her suçun affm kapsamına hamigi 
ölçülerde girdiği dikkatte alınarak, bu indirim uygulanacaktır. 

Haklarında T.. C. K. nun 77 nci maddesi uygulanmak suretiyle, tatbik edilecek cezaların 
36, 30 ve 25 yıl olarak tetepit edilen hükümlülerin, içtimain çözülmesi halinde ve afla yapılacak 
indirime rağmen, binnetice 77 nci madde uygulanarak tatbik edilecek cezalarında bir eksiklik ol
madığı ahvalde, tatbik olunacak cezanın mecmuu üzerinden seyyanen 12 yıllık bir indirim yapıl
ması öngörülmektedir. 

Maddenin son fıkrası, yapılan uygulama sonucu T. C. İK. nun 77 nci maddesinde belli edilen 
miktarlara ulaşmaması sebebiyle, on iki yıllık indirimden yararlanmamış bulunanlar hakkında, 
tatbik olunacak bakiye şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların, aynı neviden şahsî hürriye
ti (bağlayıcı cezaların birleştirilmesi halinde ağır hapislte (24), 'hapiste (13) ve başka neviden şah
sî hürriyeti bağlayıcı cezaların birleştirilmesinde de (18) yılı geçemeyeceğini tespit etmektedir. 
Bu hükme bir .örnek vermek gerekirse; 

T. C. K. nun 77 nci maddesinin uygulanmasrıı gerektirmiş mahkûmiyetlerde, evvelemirde iç
tima çözülerek mahkûmiyetler ayrı ayrı bu ikamın anııvacehelsinde mütalâa edilip, affm gerek
tirdiği ölçüler içerisinde indirimler yapılacaktır. Neticede indirime rağmen, bakiye hürriyeti bağ
layıcı 'cezaların, 77 nci maddede öngörülen miktar, ara ulaşmam halinde bu miktarlardan 12 yıl ay
rıca indirilecektir. Ancak, içtimain çözülmesi hainde, diğer bir deyimle içtimain çözülmesinden 
sonra afla indirim yapılmasına rağmen, bakiye hürriyeti bağlayıcı cezaların yekûnu 77 nci mad
dede belli 'edilen 36, 30 ve 25 seneye baliğ olmadan hükümlülerde, hakkaniyeti teminıen tatbik 
edilecek bakiye ceza miktarlarının (36, 30 ve 25 yıl üzerinden afla öngörülen 12 yılın indirilme-
siyle) her halde 24, 18 ve 13 yılı geçmemiş olması sağlanmaktadır. 

Madde 7. — Bu kanundan yararlanıp, ölüm cezaları 30 sene ağır hapse ve müebbet ağır hapis 
cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilen hükümlülerin şartla salıverilmeleri de mümkün hale getirilmiş 
ve bunların şartla salıverilmelerinde 30 yıl veya 24 yıl ağır hapis cezalarını kanun dairelinde 
2/3 ünü çektikleri takdirde meşruten tahliye ed't neleri öngörülmüştür. Muvakkat hürriyeti bağla,-
yıcı cezaya mahkûm olup da, bu kanundan yaralanan ve ancak 'bakiye hürriyeti bağlayıcı cezala
rı bulunanların ise, şartla .salıverilmelerinde, isti ade edecekleri 1/3 müddeltin, aftan sonraki mah
kûmiyet miktarları üzerinden değil de, afla inu, im yapılmadan önceM esas ceza miktarı üzerin
den hesaplanması hükme bağlanmıştır. Yine h i :ümlülerin lehine olmak üzere, 647 sayılı cezala
rın infazı hakkındaki Kanunun değişik 19 nou maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iyi hal-
lilik ile, aynı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen ve firar edenler için tespit olunan ağırlaştırı
cı şarltların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tariiRen önceki süre için aranmayacağı; maddenin son 
cümlesiyle belli edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu kanunun yürürlük tarihinden Önceki iyi halli 
olmamak ve firar etmek keyfiyetleri, şartla sa'l rerilmede olumjsuz etki yapmayacak, bu kanunun 
yürürlük tarihinden sonraki iyi ha i l olma dum,nu ve 19 ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü 'dik
kate alınacaktır. 

Madde. 8. — Teklifin bu maddesi ile 1973 yılı sonuna kadarki, dönemlere (beyana dayanan
lardan 31 . 12 . 1973 yılı sonuna kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin vergi, resim ve 
harç asıllarından .kanunun yürürlüğe girdiği talihte ihtilafsız olanlar; >Af Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 8 ay içinde (Kanunun yürürlüğünden önce tahsil edilenler dahil) kıs-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25)' 



- 3 4 -

men veya tamamen tahsil edildiği takdirde, bu alacaklara taallûk eden vergi cezalan ile gecik
me zamları ve faizlerinden henüz tahsil edilmemiş olanların taımamı veya bir oran dahilinde bir 
kısmı affedilmektedir. 

Aynı esas, sosyal sigorta ve Bağ - Kur primlerine ilişkin cezalar bakımından da geçerli sayıl
maktadır. 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek vergi cezaları ile Bağ - Kur ve sigorta primi 
ve para cezalarından bir vergi veya sigorta primi aslına bağlı olmayanların tamamı affın kapsa
mına dahil edilmiştir. 

Keza, sadece genel binçeye irat kaydı gereken ve fakat artık tahsil olanağı kalmayan, aşar 
(bedelleri bakayası ile Hazine hissesi tavizat bedellerinin 1 000 liraya kadar olan kısmı ile ka
dastro harçları ve bir kısım müteferrik alacaklar affa dahil edilmiştir. 

Af dönemlerine ilişkin olarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek vergi ce
zaları ile Bağ - Kur ve sigorta primi cezaları ve varsa gecikme zamları ve faizler; bunlara taal
lûk eden alacak asılları ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya tama
men ödendiği takdirde, kısmen veya tamamen' affın şümulüne girmektedir. 

Af Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan âmınıe alacakları ve Bağ - Kur ve sosyal 
sigorta primleri, ihtilâfın kesin hükme hağlandığı tarihten itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, 
bunlara il'şkin vergi ve Bağ - Kur ve sigorta primleri ve gecikme zamları ile faizler hakkında 
da yukarıda açıklanan hükümler aynen uygulanır. Ancak, lbu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra ihtilâfı sürdüren veya ihdas edenlerden amme alacağı asılları ve sigorta primi borçları % 
20 fazlası ile alınır. 

Af Kanunu hükmü, 6183 sayılı Kanuna göre yapılacak tecillerden fay dal anmaya ve bu yolla 
aftan yararlanmaya engel teşkil etmemektedir. 

Öte yandan, af kanunu ile getirilen özel pişmanlık müessesesi ile mükelleflere af dönemleri 
ile ilgili olarak yapacakları pişmanlık talepleri için özel bir ödeme süresi kalbul edilmiş bulun
maktadır. Bu kabil mükellefler, pişmanlık dilekçesinin kayıtlara geçtiği tarihten itibaren 8 ay 
içinde (verecekleri beyannamelere terettübeden) vergüerini veya vergi farklarını ödedikleri tak
dirde, kendilerinden pişmanlık zammı aranmayacağı gibi vergi cezası da kesilmeyecektir. 

Madde 9. — Teklifin hu maddesiyle, esas olarak, Devlet hizmetlerinin gerektirdiği harcama
ların yapılması sırasında, kamu zararına yol açmadığı halde yürürlükteki şekle ilişkin malî usul 
ve kurallara uyulmadığı gerekçesiyle ilgili memurlar ve özellikle saymanlar adına hükmedilen, 
•tazmin niteliğindeki cezalar affedilmektedir. 

Öte yandan, eski yıllardan beri takibi yapıldığı halde tahsili mümkün olmamış ve çoğunlukla 
tutarları takip ve tahsil masraflarını karşılayamayacak derecede az olan borç kayıtlan da siline/bi
lecektir. 

Madde 10. — Son zamanlarda memleketimizdeki iktisadî ve ticarî zorunluluklar sebebiyle 
meydana gelen durumun izalesini temin gayesiyle sevk 'edilmiş bulunan hu maddede özel hukuk 
hükümleri yönünden hukukî sonuçlan mahfuz tutulmak kaydıyle Türkiye Oumıhuriyeti Merkez 
Bankası vasıtasıyle bankalara duyurakııuş bulunan ademi tediye protestolar] 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar keşide edilmiş olmak kaydıyle Af Kanunu kapsamına alınmış bulunmaktadır. 

Madde 11. — Dış Ticaret Rejimine aykırı olan mıalların yurda sokulmasına müsaade edil
mesi halinde kaçak eşyaların sürümü kolaylaştığı gibi millî sanayi büyük zarara uğrayacaktır. Ko
talarda bulunmayan eşyaların yurda sokulmasına hukuken imkân yoktur. Nitekim bu hususu dik
kate alan Danıştay, Ceza Mahkemelerince bu neviden eşyaların iadesine karar verirse dahi, dış 
ticaret rejimi açısından yurda sokulamayacağını müstakar içtihatları ile karar altına almıştır. Bu 
konuda örnek olarak Danıştay 17 nci Dairesinin 13 . 4 . 1972 günlü Esas 971/227 - Karar 973/1093 
sayılı kararı gösterilebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında; 780 sayılı Af Kanununun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında it
halde alman gümrük ve diğer vergi ve resimler dışında öteki masrafların eşya. sahipleri tarafın-
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dan ödeneeği hakkında bir hüküm bulunmaması, ve iade sırasında bu masrafların Ödenmesi ile 
ilgili müşkülât çekildiği dikkate alınmak suretiyle kanunen tahsili gereken masrafların eşya sa
hipleri tarafından ödenmesi 'gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin 3 ncü fıkrası orman suçlarına ilişkin hususlarda, iadesi ile ilgili konuları tanzim 
etmektedir. 

Bu kanun kapsamına girmek suretiyle, dosyaları işlemden kaldırılan 6831 sayılı Orman Kanu
nuna aykırı davranma suçlarında kullanılmış olan aletlerle, canlı ve cansız her türlü taşıt araçları 
ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet hesaplarındaki bedelleri için sahiplerine iade hükmü ge
tirilmiştir. Bu konudaki işlemler dava açılmamış işlerde C. Savcılıklarınca dava açılmış veya ka
rar verilmiş işlerde mahkemelerce yapılacaktır. 

7 . 2 . 1974 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden (alet, canlı taşıt araç
ları, araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar satılmış 
ilse /bedelleri, hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına girse dahi sahiplerine geri verilmeye
cektir. 

Maddenin 4 ncü fıkrasında fıkra metninde yazılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükmü 
dairesinde müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, alet ve taşıma vafsıtalarmın sahiplerine iade 
olunmaması öngörülmektedir. Müsadere kararı kesinleşmiş olan eşya, madde, alet ve taşıma vasıta
ları 1918 sayılı Kanunun 152 sayılı Kanunla değişik 24 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince de
ğerini bulduğu takdirde satılarak bedeli Hazineye irat kaydedilmektedir. Bu eşyalar benzeri kaçak 
eşyanın sürümünü kolaylaştıracak neviden ise yok edilmesi ibu fıkra ile hüküm altına alınmış ise de 
aynı fıkra gereğince tatbikatta mezkûr eşyalar satılmama kaydı ile bedelsiz olarak isteyen resmî 
daireler ve müesseseler veya kamuya yararlı derneklere verilmektedir. Müsadere hakkındaki bu 
hükmün tasarıya konulmaması halinde; yok edilen malların bedellerinin Hazineden ödenmesi, dağıtılan 
malların bulunabilen kısımlarının o kuruluşlardan geri «alınarak masraf edilip 'eski hale getirilerek 
gerçek sahibine iade edilmesi ve satılan malların da 'bedellerinin Hazmeden ödenmesi gerekecektir 

^ ki, bunun Hazineye ve idarelere yükleyeceği külfet ve masraf da büyük olacaktır. 

Maddenin 5 nci fıkrası, 780 sayılı Af Kanununda olduğu gibi, resmî kayıtlara dayanılarak satm-
alınan taşıt araçlarından zapt ve müsadere olanların, prim, vergi ve resim alınmaksızın sahiplerine 
verileceğini öngörmektedir. 

Madde 12. — Bu maddenin (A) bendi ile, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş bulunan ve disip
lin cezasını gerektiren fiillerden dolayı, kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler uyarınca verilmiş veya 
verilecek olan disiplin cezaları, bütün sonuçları ile affedilmekte ve affedilen disiplin cezaları ile ilgi
li kayıtların sicil dosyalarından çıkarılması öngörülmektedir. 

Ancak, bu disiplin cezalarına istinaden, özlük hakları ile ilgili olarak 1 . 9 . 1968 tarihinden ön
ce yapılmış bulunan işlemler saklı tutulmakta, bunlara affın etkisi bulunmıamaktadır. 

(A) bendinin 2 nci fıkrası, yüz .kızartıcı suçlardan dolayı bu kanundan kısmen yararlanmış bulu
nanlarla, mahkûmiyetleri' bu «af kanunu kapsamı dışında kalanların mahkûmiyetleri sonucu olarak 
verilmiş bulunan disiplin cezaları affın kapsamı dışında bırakılmaktadır. 

Maddenin (B) bendi, bazı kamu görevlilerinin gördükleri görevin mahiyeti özellikle dikkate alma 
rak bunlar hakkında uygulanmış bulunan disiplin cezalarını affın kapsamı dışında bırakmaktadır. 

Madde 13. — T. C.'nin 50 nci yıldönümü münasebetiyle çıkarılması öngörülen affın geniş tutulması 
kararlaştırılan kapsamına, cezaya ilişkin hükümler yanında Avukatlık Kanununun staj hükümlerine 
riayetsizlikten doğan ve hak kaybına yol açan bazı hususların da dahil edilmesi uygun görülmüştür. 
Getirilen bu madde ile, 1136 sayılı Avukatlık Kanununan 11 nci maddesinde yer alan, avukatlık ve 
ona paralel olarak avukatlık stajı ile birleşmesi yasaklanan görev ve işlerle uğraştıkları halde staj 
yapmış olanların, bu nedenle uğramış oldukları kayıplarının bir defaya mahsus olarak telâfisi öngö
rülmüştür. Bu maddenin düzenlenmesi sırasında, Avukatlık Kanununun 11 nci maddesinde yer alan, 
«Meslek onuru ile bağdaşması mümkün olmayan» engelden dolayı stajları geçersiz sayılanların istis
na edelmeleri uygun .görülmüştür. 
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Bu maddenin 1 nci fıkrasına göre stajlarının geçersiz sayılması nedeniyle Avukatlık Kanununun 
72 nci maddesinin (B) (bendi uyarınca adları îharo levhasından silmen avukatlarla, staj bitim belge
si .aldıkları halde aynı nedenlerle baro levhasına yazılmayanlar veya yazılıp da yazılma
larına ilişkin baro yönetim kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmamış bulunanlara yeni 
den bir hak verilmekte, ıbu durumda olup da halen avukat olanlar da mevcut statüleri korunmakta
dır. 

Maddenin 2 nci fıkrası, stajla birleşmesi yasaklanan bir işle uğraşmalarından dolayı adları staj 
listesinden silinenlerle bu nedenle listede silinmeleri gerekenlere bir hak verilmesini öngörmektedir. 
önceden adları listeden silinmiş olanların silme kararından önce yaptıkları staj ihya edilmekte ve 
Avukatlık Kanununun geçici 7 nci maddesi gözönünde bulundurulmak suretiyle ilk defa staja baş
ladıkları tarihte tabi oldukları hükümlere göre staj yapmaları sağlanmaktadır. 

Madde 14. — Bu madde bâzı öğrencilerin, öğrenimlerine devam edebilmelerini ve toplumu
muza yararlı kişiler olarak kazandırılmalarını sağlamak amacı ile sevike&lmiş bulunmaktadır. 

Madde 15. — İstiklâl 'Savaşma katıldıkları için 869 sayılı Kanun uyarınca kendilerine ma
dalya verilmiş; aneaik sonradan ortaya çıkan bâzı nedenlerle madalya beratları iptal edilmiş ki
şilerden, 1005 sayılı Kanuna göre ödenmiş şeref aylıkları haksız iktisap sayılarak geri alınmak
tadır. İstiklâl iSavaşı günlerine ait belgelerin yeterli olmamasından ve askerlik şubesinde bu ne
denle işlemlerin tam ve zamanında yapılamamasından kurtuluş savaşına katılmış kişilere ulusça 
şükran borcu olarak verilen bu şeref aylıklarının sonradan geri alınması bu kişilerin günün eko
nomik koşulları karşısında zarara uğramalarına sebdbo'limalktadır. Açıklanan bu sakıncaları orta
dan kaldırmak için anılan hüküm sevtkedilmiştir. 

Madde 16. — Eğitim, tatbikat, atış talimi gibi çjeşitli askerî hizmetlerm yerine getirilmesi sı
rasında hizmetin özelliğinden doğan zorunluluklarla da olsa, Hazine zararına sebebolan görevliler 
hakkında kovuşturma yapılması yürürlükteki mevzuat gereği olmaktadır. 

Ancak, vatan savun/masının ileri derecede eğitimle sağlanabileceği esasına dayanan eğitimlerin 
gerektirdiği nitelik ve rütbede tecrübeli personelin kısa sürede yetişir ilenrem esi nedeniyle hizmet 
gereklerine uygun personel yerine daha küçük rütbede ve tecrübesi az personelin kullanılması 
zorunluluğu devam etmektedir. 

Bu durumun doğal sonucu olarak idarenin yukarda söz konusu edilen hizmet kusuruna per
sonelin tecrübesizliğinden doğan kişisel kusuru eklenince, asker kişiler ödenmesi uzun süreler 
devam eden haltta mirasçılarına intikâl eden Hazine zararlarını tazmin etmek zorunda kalmak
tadırlar. 

Madde bu sakıncaları bir ölçüde bertaraf etmek için sevkedilmiş bulunmaktadır. 
Madde 17. — Teklifin bu maddesi, firar halinde olup yurt içinde bulunanların bu kanun yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay ve yurt dışında bulunanların da 6 ay içinde resmî mercilere 
müracaatla teslim olmadıkları takdirde bu kanundan faydalanamayacağını hükme bağlamakta
dır. Kıtasından veya görev yerinden uzaklaşan yalhut izan' süresini .mazeretsiz olarak geçiren as
kerî kişiler hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygıılanacakttır. 

Madde 18. — Maddenin 1 nci fıkrası, herhangi bir ceza ımalhkemesince sonuçlandırılmış olup, 
Yargıtay veya Askerî Yargıtay Ceza dairelerince incelenmekite iken, bu kanun gereğince af kap
samına girmesi nedeniyle, ceza dâvasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, aynı ka
rar içinde hükme bağlanmış şahsî farklara ait kararların ne şekilde inceleneceğini, karara bağ
lanacağını göstermektedir. Ayraca, şahsî hak yönünden bozulup iade olunan dâvaların, eski hük
mü veren eeza malhkemesince bakılmayacağı cihetle, görevli ve yetkili hukufk mahkemesinde ba
kılması gerekeceği gösterilmiştir. 

İkinci fıkra ile, bozma kararı üzerine Yargıtaydan dönen dosyaların, görevli ve yetkili hu
kuk mahkemelerinde, sair hukuk dâvalarının görülebilmesi için tahsili zorunlu olan peşin harç
lar alınmadan görülüp karara bağlanması sağlanmıştır. Ancak, son kararla birlikte gerekli karar 
ve ilâm harcının genel hükümlere göre alınacağı da tabiîdir. Bu maddede öngörülen hüküm, 
bundan önceki af kanunlarında da mevcut bulunmaktadır. 
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Madde 19. — Af Kanunu hükümleri ile sabıka kayıtları arasındaki ilişki yönünden düzenle. 
nen bu madde ile; genel afla tamamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil vara
kaları, Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı suçlar haricolmak kaydıyle, adlî sicilden çıkarılmak
ta ve bu mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis 
edilmeyeceği derpiş olunmaktadır.' 

Maddenin 2 nci fıkrası ile Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı suçlara ilişkin mahkûmiyet 
hükümlerine ait salbıka kayıtlarının sadece yasama meclisi veya mahallî idareler seçimleri ile il
gili olarak talebolunması halinde yetikili mercilere verilmesi öngörülmektedir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası uygulamanın Adalet Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gös
terileceğini ifade etmektedir. 

Madde 20. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme iş
lerinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarilhten itibaren 20 gün içinde tamamlanacağı hükme bağlan
maktadır. 

Madde 21. — Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belli etmektedir. 
Madde 22. — Bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği madde ile belirtilmek

tedir. 
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ÇOBUM MİLLETVEKİLİ YÂSlN HATIBOĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılması 
düşünülen tazı suç ve cezaların affına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 7! , 2 . 1974 terfihime kaJdar ipdnlmişj ®uçlar!dam : 
A) iHamıumlarım suçu tespit ekiem asıl raıaddesalnJde, üst sanırı (12) yilı gıeçmeyem bürntyıeti 

bağlayıcı bir ceza İle yahut yaflSnaz veya hMIktoe olarak para cezası iflle cezalandırdığı veya anlülsıa-
dereyi yahut bir meslek veya öamatım yapılamasına veyaJbut bu cezailardan bMlni veya birkaçını 
gierc&ltlitfem ftfüüer hakkımida takibat yapılmaz. 

B) (12) jû veya daha lalz hürriyetti bağlayıcı îbühr ceaaya yahut bu miktarı aşfmayam hürriyeti 
bağlayıcı bâr dem ille Ibiırfllilktle veya müsltakiılien biüIkmııeldüClmJiış para cezasıma ımahkûın oiamHar veya
hut mahkemelerden başka mercilerce halklarımda plaltla ©ezası tayin edilenler, feri ve miüteımımjilın 
ceaaflara Sile ceza mahkûmlijyelttllerimin sommçlarımı da kapsamak üzere aftf edimleridir. 

C) MütetaiMIlem (12) yılldaJn taia hürriyeta bağlayıcı bir cezaya Veya bumumffla birlikte para 
cezasıma miahkûm eldillefnlleriim hüratiyelti bağlayıcı cezafllainta (12) yaılı ve pana ceizallanmam tamamı 
aJffödütolilşJtlilr., 

D) Türk Ctega Kamumu ile diğer kanunlarda yazılk suçlaridan dolayı ölüm cezasınla miahkûlm 
©Idiemfllerin bu cezalan (80) yıl ağır hapse, müebbet ağur hapse mahkûmı edilenlerin cezaları da 
(24) yıfl ağır hapse çevrilmiştir. 

MADDE 2. — 7 . % . 1974 tarihine (kadar islenmiş Türk Ceza Kıamıumunum 125, 126, 127, 128, 
129, 181, 132, 133 mcü (mlaJddeleriimide, 185 nci mı&lddemtim 2 nci beaıldiinJde, 136, 137, 188, 139 mcu maJd-
fdelerinlde, 146 mcı miaJddlemliin 3 mcü fikr&lsımida 147, 148 tnıci maMelerİnJde, 149 ucu maddemin 3 neü 
ftlkraisaınlda, 150, 152, 156, 157, 168,171,172 ve 384 mcü miaiddeleritode yazıüiı suçlardan< ıdollayı (6) 
yıll veya bu imlktarı aşmayan (Mir süre Üle mahkûan ollamiarın cezalan, ferU ve miüteminılilm tiezailan 
ille ceza mlablrikı%ettle!rinin sonuçlarını da kapsamak üzere affeldü'miştir. 

Birincil fıferalda ytaizıdi suçlardan diolayı (5) yıldan lazTIa süre Je mahkum ddlilielnll&rin hünii(yelti 
bağlayıcı cezatamom (5) yıllı ıa£ffe!dli!lmlil§itdtr. 1 nci maddemin (D) bemldli hülkmıiü sakMır. 

MADDE 3. — 7 . 2 . 1974 t&Mhinie kaldar : 
A) Türk CeZa Kamumumum 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 

219, 491, 492, 493, 603, 508 ve \51Û ucu mıa)ddeWn!de gıösterlen suçları tMUeyletnUê in̂  suç konusu ilki-
biln lairiai veya (daha az iilse, haklarımidja bu kamumun 'bürtürudi mıiaJddeisi hükmü uygmiamtır. 

Suç Ikomiusu ikülbin İfflraldlaln lalzla olamfllar hakkımida haylin eldliem hürr%ıeltli bağlayıcı cezaJIlanm 
üçte bM ve para cezalanmam tornaimı affeldilllmüşıtlilıi. Ancak, (hürriyeti bağlayıcı cezadan yapıHacak 
iinldiriitm bir yıldan. laız olamiaz. 

B) Türk Ceza Kammmumium 208 ve 415 inci maddeHerlinJde, 416 mcı maddenin ikinci fıkrialsı ifüe 
495, 496, 497, 498, 499 ve '500 ncü mıaiddelerfiinıdle «grasitJetriiîietıı ısuçlan işffleyenlerin hür%ıelti bağllayıcı 
dezaJîajrMildaJn üıçjte bfflfi aff^dlilaJipr. Ancak, hür^iö^eti bapayıcı ceaaldan yapııllacak iinldliWilm bir yaffi-
dan az olajmiaiz. 

MADDE 4. — A) Suçu Sşîieldüği tariühlte 15 yaşımı doldurmamış olanlarla halkalarında Türk 
Ceza Kanunumun 47 ve 48 nci cmıaddeleıri uygmlamanlaınm 7.2.1974 tarihime kadar fflşîedikleri suç
lar içjin takibat yapılmaz. Bumilara vemüem, fer'i ve mmtemjmJiim cezalar, ceza mahkûmiyetlerinim 
bütün sanıuçjlanmı ıda kapsamak üzere affödiiflmıiştir. 

B) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş lolup 18 yaşını bliltirmemlilş olamiarım 7 . 2 . 1974 
traiihlinie kadar işledikleri kaanumlarım suçu tespit edem lasııl mıaddesdmde üst sınırı (18) JÛL ıgıeçnue-
yem hürriiyelti bağlayıcı fbfiîr ceza ile yahut yaJlmız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandır
dığı veya mıüsadereyi yahut bir meslek veya şamatam yapılamamasını veyahut bu cezalardam bi
rimi veya birkaçımı gıerektdrem fiiler haMamlda takibat yapılmaz. 
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Bu bentte belirtilen kiansıeilıeirden, (18) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı btiir cezaya veya bunun-
la birlikte para cezasına anahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (18) yıllı ve para ce
zalanman tamamı iüe feri ve mütemımliını cezaları affediümaştir. Ancak, Türk Oeza Kanununun 
450 nci (maddesinin 1 ve 10 ncu bentleri gereğince mahkûm edilenler, bu bent hükmünden yarar-
lananııazliar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar bu kanun hükümleri dışımda bırakıl
mıştır. 

A) T. O. K. nun 149 ncu maddesdnSn 1 nci fıkrasında, 403 ncü maddesinde, 404 ncü madde
sinin 1 numaralı bendinde, 406, 407, 408 ve 414 ncü maddelerinde ve 416 nci maddenin 1 udi 
fıkrasında yazılı suçla aynı kanunun ikinci kitabının 3 ncü babının dördüncü faslında yazılı olup 
da hâkim, savcı ve bu meslekten sayılanlar tarafından işlenen suçlar ve ikinci kitabının 7 nci 
babının 3 ncü faslında yazılı umumun sıhhatime, yenecek ve içilecek şeylerden, İhraç ve bu fasıl 
hükümlerine aykırı nitelikleri nedeniyle iade edilmiş maddelere müteallik suçlar; 

B) Türk Parasının Kıymetimi Koruma HakkunıdaM Kanunun şümulüne gtilren 10000 liraya ka
dar (10 000 lira dalhlil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu Kanuna göre çıkarılan kararname ve teb
liğlere aykırı fililer veya miktarı me olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı intaç efcme-
miş bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç (sayılmayan f i l e r ; 
istimal ve istihlâk maksadiyle işlemiş kaçakçıhkflMeri ile ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçıları, 
1918 sayılı Kanunla belirtilen ve CİF kıymeti] 10 000 İrayı geçmeyen (10 000 lira dahil) güm
rük ve tekel kaçakçılığı suçları hariç, Kaçakçılığın men ve takibime dair 1918 ve Türk Parasının 
Kıymetini Koruma hakkımdaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini İhlâl 
eyleyen fiiller. 

C) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetimi Koruma Hakkındaki Kanunla, 1Ö18 sayılı Kaçakçı
lığın men ve takibine dajir Kamunda ve bunların ek ve tadillerinde yazılı suçlardan dolayı hak
larında soruşturma veya kovuşturma yapılanlardan, yurt dışında olup da 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar yurda dönimıemliş bulunanların ve yukarıda belirtilen fiillerle aslî ve fer'i surette iştirak 
etmiş olanları suçları. 

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

ğince, aynı veya başka nev'iden şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların birleştirilmesi sonu
cu, tatbik edilecek cezadan (12) yıl indirilir. 

Bu kanun hükümlerinden yararlandıkları halde, mahkûmiyetlerinin toplamı Türk Ceza Kanu
nunun 77 nci maddesinde belli edilen miktarlara ulaşmaması sebebiyle, ikinci fıkrada öngörülen 
indirimden yararlanamayanların, bakiye şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalan birleştirilerek; 
aynı nev'iden ağır hapis cezalan için 24 yılı, hapis cezalan için 13 yılı ve başka nev'iden cezalar 
için (18) yüı geçmemek üzere, tatbik olunur. 

MADDE 7. — A) Bu kanundan yararlanıp, ölüm cezalan 30 yıl ağır hapse ve müebbet ağır ha-
piüs cezalan 24 yıl ağır hapse çevrilenlerim şartlı Dahverilmelerimde, dışjarda geçtirecekleri 1/3 süre, 
çevrilen bu cezalan üzerinden; muvakkat hürriyetti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu 
kanundan yararlananların şartla sahverilmelerinda isle, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapıla
cak indirimden önceki esas ceza miktarı üzerinden yapılır. Şartla salıverilmede: 647 sayılı Cezala
rın infazı hakkındaki Kanunum değişdfc 19 ncu maddeısdmiim birinci fıkrasında belirtilen iyi halliük 
ile, ikinci fıkrasında öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süre için 
aranmaz. 

B) Bu kanundan kısmen yararlananların fer'i ve mütemmim cezalan, ceza mahkûmiyetlerinin 
sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 
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MADDE 8. — A) 1973 yıllı ısomuna kadar olam Idömemlere .(beyana dayanan vergilendirme
lerde 31 . 12 . 1973 tarihime kadar verilmesi gereken beyammamelere) ilişkim vergi ve sosyal 
sigorta primli fezaları ve ıgfeçmkımje zamdan Ve faizlerimden tahsil edilmemiş lolanlara lait vergi veya 
r-esdlm veya ıharç veya sigorta primi asimin, bu kamumun. yürürlüğe (girdiği tarihten. önce veya-
Ihut (bu tarihten itibaren 8 fay âciınde daısmıen veya tamamen ödenmiş olması halinde (cebren tahsil 
edilenler dahil) ödemen vergiye veya resme veya harca Veya sigorlta prilm ıborcuma tekabül eden 
cezamın ve bunlara uygulamaması genelken gecikme zamlannım ve faizlerimin tamamı: 

Af dönemleri üle ilgili olarak rkesiillınilş ve (kesilecek ıbir vergi) veya resim veya harç veya si
gorta primli aslına bağlı olmayan tüm vergi ve sigorta primi ve ıpara cezalarının tamamı : 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hienıüz tahsil edilmemiş olan fer'i amme alacak
ları ile vergi cezalarınım ve tahsili içjim vergi dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gere
ken mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacakların ilki 
yüz el i liraya kaldar olanları (iki yüz el i İ ra dahil), 6933 sıayılll Kanuna gör© alınan hazine his
seleri, her türlü aşıâr bedelleri Hile 31.7.1973 tarihine (kadar Maliyeye devredilmesi gereken 
tâviızat bedelerimitn (bim İrası ve kadastro harçları affediitniştilr. 

B) Af dönemlerin© ilişkim olarak, bu kanıunıun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesiHecek 
vergi ve sdlgorta ıpriinıöi ıcezaları ve gecikme zamları ve faizleri hakkındar da, vergi veya resim veya 
harç veya siilgorlta primi borcu taşlının ilgililerim© tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde 
ödenmesi halinde yukardaki bend hükmü uygulanır. 

C) Bu Ikanunun yürürlüğe girdiği' tarihte dhîjilâfh bulunan veya ihtilaflı hale getirilen vergi, 
relsilm, harç ve sigorta primi asıllarını ihtilâfin kesin hükme bağlandığı tarihten İtibaren 8 ay için
de ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yukardaiki bentler büklümleri uygulanır. Ancak, 
bu kanunun yürürlüğe gtkmıesnmdem sonra vergi, resim, harç ve sigorta primi ihtilâfını sürdüren 
veya ihdas elden mükellief ve sorumlulardan yetkili amerdiler Itıarafından kesin hükme bağlanacak 
vergi, resin, harç ve sigorta primi borçları % 20 fazlasıylte tahsil ©dillir. 

D) Bu kanun Ihükümllleıii, borçlular ve mükelleflerin. 6183 saydı Kanunda öngörülen «tecil» 
müessesesine başvurmalarıma ve bu suretle aftan faydalanmalılarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine ilişkim olarak Vıergi Usul Kamununun 371 nci (mad
desine 'göre (bu kanunun yürürlüğü tarihimden itibaren bir yıl liçinde pişonanMk: talebinde bulunan
lara beyamları üzerine tarh Ve tahakkuk ettirilen vergti, resilm ve harçlar haber verme tarihimden 
itülbanen 8 ay içimde ödendilği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pfilşamamlık zammı uygulaınımaız. 

F) BAĞ - KUR Sigortalılarından başvurma ve basamak seçme iışlelmlerini 1479 sayılı Kanun
da gösterilen süreler geçtikten sonra yapanlarin bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından iti
baren üç ay İçinde (olmak kaydıyle başvurma ve basamak seçime İşlemleri ve haltaüı seçtikleri İbasa-
mıaklara dair yazılı düzeltime talepleri!, bu talepler sigorta yardımına hak kazandıran olaydan 
önce vukubulmak ve varlsa ödenmesi gereken kepenek ve primler ve bunların farkları ödenmek 
kaydıyle geçeri sayılır Ve bu gibiler hakkında herhangi bliir Imiüeyyilde w ıceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun «Geçici 2 nci maddesine göre verilmesi gereken çalışma belgelerimin ka
nunî süresi geçtiktlen sonra olmakla beraber 7 Şubat 1974'e kadar BAĞ - KUR'a intikal ettirilmiş 
olanları da geçeri sayılır. 

BAĞ - KUR Sigortalılarımdan Kuruma gerek! başvurmayı yapmış idamlarla gerekli başvurma
yı yapmamalş olup bu kanunda verilen süre içimde başvuranların geçmiş dönemlerle İlgil olarak 
tahakkuk (eden fakat ödenimeyem fark gecikme zammı ve faizleri takip ve tahsil edilmez. 

MADDE 9. — 7 . 2 . 1974 tarihime kadar yapılan malî işlemler nleldemiyle Sayıştay, mahkeme ve 
yetkililerce boğumluları aJdıma verileni tazmin veya zimmet hükümleri sonucu borç yazılan tutar
lar, sözleşjmeden doğmamış olması, hizmetim görülmüş veya maflın teslim edilmiş bulunması, fazla 
veya yersiz ödemle olmaması ve suç konusu teşkil etmemesi şjartı ile kurumlarınca silinir. Ayrıca: 

A) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununum 133 ncü maddesine göre, bu kamumun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar silmmesime karar verilmiş olam borçlar, 
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B) Kaldırılan eytam ve eramdl sandıklarının mali samdaklarına devrölmuş alacak artıkları, 
C) Tutan 250 liradan az olan bütün borçlar ile medeni tespit eMemedig-inden takibi yapıla

mayan borç kayıtları, 
D) 7.2.1974 tarihine kadar zamanaşımına uğrayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca veri

len tazimin hükümleri sonucu saymanlar adına kaydedilen borçlar, 
E) Silinmesi öngörülen borçlanın faizleriyle, bugüne (kadar ödenmiş diğer borçların henüz 

tahsil edilmemiş faizleri silinir. 
Bu madde kapsamına giren ve henüz yargılanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya zim

met hükmü verilmez. 
MADDE 10. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar keşide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası vasıtaısıyle bankalara duyurulmuş bulunian ademi tediye protestolan, protestonun hu
kukî sonuçlar! açısından özel (hukuk hükümleri saklı kalmak şartayle kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu kanun (hükümleri, (bir ceza maJbMmiyeti (olmasa ve faile ait (bulunmasa da
hi kanunen veya Dış Ticaret rejimi hakkındaki kararlara ıgöre kullanılması, yapılması, taşınma
sı, bulundurulmam, 'satılmateı <ve yurdıa sokulması suç teşkil leden veya inhisara tabi mollan eşyanın 
müsaderesine engel degfildür. 

Ancak, yukarıki lıkra (hükmü dışında (kalan eşya, iltlhalde 'alınan (güimalük ve düğer vergi! ye re
simliler lüSle ardiye ücreti ve sair masrafların ödenmek (hainde isıaMiplednje verilir. 

Bu kanun kapsamına igiren 6831 sayılı (Orman Kanununa aykırı davranma suçlarında kullanıl
mış olan aMlerle canlı ve cansız her tiürlDü taşıt anaçlan ve paraya çevrilmiş (ilse (bunlann emanet 

- hesabındaki (bedelleri, (henüz kamu davası açılmamış işlerde C. Savcılarınca, (kamu davası açılmış 
işlerde 'mahkemelerce, hüküm kesinleşmiş ilse hükmü veren 'mahkemece rahiplerine iade olunur. Şu 
kadar M, 7.2.1974 tarihinden önce kesinleşmiş bir Ihukme konu teşkil eden (alet, canlı taşıt 
anaçlan, araba, kağnı, traktör ve römorku hariüç) her ıtiürlü motorlu taşıt anaçları ve bunlar satıl
mış ilse bedelleri, hlükülmölü •hakkındaki cezla bu kanun kapsamına igftrlse dahi saMplerline iade edil
mez. 

6383 ve 1615 ısayılı Gihnruk Kanunları, 1916 sayılı Kavakçılığın Men ve Takibine dair Kanun, 
3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunlar, 13078 sayılı Tuz Kanunu^ 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Ka
nunu ve 1118 ısayılı Oyun Kağıtları injhlilsan Hakkında Kanun İle bunlara ek ve tadilleri gereğince 
müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, alât ve taşıma vasıtaları sahiplerime iade edilmez. 

Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın alınan taşıt anaçlarından zapt ve müsaderesi (kesin-
leşmem'iş olanların ardiye ve sair masrafları ödenmek şartıyle prim, vergi ve resim alınmaksızın 
sahiplerine verdir. 

MADDE 12. — A) 7.2.1974 toarfitaine kadar (İşlenmiş bulunan ve disiplin cezasını g-erektdren 
fullerden dolayı (kanunlar, tüzükler ve yönetmel Mer uyarınca verilmiş veya verilecek olan di
siplin cezalan bütün sonuçlarını kapsamak (üzere affedilmiştir. Bu hükümden yararlananlara ait 
sicil doisyaJlannıda mlelvcut disiplin cezalan (ile ilgiffi kayıklar, sücil dlosyalannd'an çılkanlır ve bu fî§«-
lemlerin uygulanmasına ölşkim hususlar ilgili Bakanlık veya (kuruluşlarca bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenecek yimetmeliklerle belli edilir. Şu kadarki, 
7.2.1974 tarihine kadar verilmiş malaş kat'ı, yer değiştirme, meınurfilyetten ihraç cezalan ile bu 
affın 1.9.1968 tarihinden \önce veıilmiş disiplin cezalarının sonucu olan işlemlere şümulü yoktur. 

Bu Kanunun 3 incü maddesinin (A) (bendinin ikinci fıkrası, (B) bendi /ve 5 nci maddesinde 
giöŝ tenilen fiiUleriln1 sonucu lolamak veaibn% veya verlecek disiplin cezalan hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

B) Subay, laslkerî memur ve assufbajylana uygulanmış veya uygmlanacak disiplin cezalan ile 
mahkemelerce verilmiş Veya verilecek cezaların hukukî sonuçlarından olan rütbenin kaybedilmesi 
veya lorduya subay, askerî memur, assulbay olarak kabul olunmamak *ve alslkerî nispetin kesil
mesi işlemleri saklıdır. 
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MADDE 13. — 1136 sayılı Avukatlık Kamununum 11 neî maddeslimde belirtilmiş olup, ımeslek 
onuru l e bağdaşması mümkün olmayan bdır işle uğraşma dışındaki b&r nedene dayanılarak : 

A) Yapmış oldukları stajın geçeri olmamasından dolayı 7 Şubat 1974 tarihinden önce aynı 
Kanunun 72 nci msuddeölMn (b) bendi uyarınca adlan baro levhasından sünımiiş bulunanlar, tbaş-
vurduküan takdirde ba^ka engelleri yoksa yenliden baro levhasına yazılırlar. Meslek onuru iülle bağ
daşmayan uğraş dışında 7 Şubat 1974 tarMndem önce mevcut stajı geçersita kılan nedenlerle lev
hadan silinmeleri gerekemlller haMamda sâOknoie işlemi yapılmıaz. 

B) 7 Şubat 1974 tarülhinden önce adları staj İşteşinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bu
lunmadığı takdirde ve üç ay 'içlinde başvurmaları üzerine yeniden ıstaj İşteşine yazılırlar ve silme 
kanarından önce yaptıkları sfbaj geçeri sayılarak kaldıkları yenden ilk yazılma tarihinde tabi ol-
diuklıan staj hükünıleriınıe göre stajlarına devam ederler. Meslek onuru ile bağdaşmayan uğraş 
dışında 7 Şubat 1974 tarihinden önce mevcut staj listesinden silinmeyi gerektiren nedenlerle üste
den silinmeleri gerekenler hakkımda, bu nedenlim anılan tariilhte ortadan kalkmış olması şjartıyle 
stühne işlemi yapılmaz. 

MADDE 14. — A) 1.9.1908 tarihinden 7.2.1974 tarihine kaidar geçen süre içinde kayıtlı 
bulundukları yüksek ve ortaöğrenim kurumlarındaki kayıtlan hangi sebeple olursa olsun slülnmiş 
öğrenciler (her derecedeki askerî okul öğrencifei hariç) bu kanunun yürürlüğe giırmesimden itiba
ren üç ay içinde eski öğreniim kurumlarına yaızılı olarak ba§vurduklan. takdirde ayrıldıkları sınıf 
veya sömestre bir yıl daha öğrencilik sıfatlarını devam ettirmek ve o sınıf veya sömestre iki defa 
da sınava girmek hakkını kazanırlar. Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik 
görevini yapmakta olanların üç aylık başvurma süresi terhis tarihinden başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenim kurumlanna müracaat eden öğrencilere, kurumla
rınca birer başvurma belgesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğrencilerden, Danıştaydan yürütmenin durdurulması kara-
n alarak öğrenim kurumlarına devam edebilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edilmez. 

B) Her derecedeki askerî okullarla diğer öğrenim kurumlarında Mili Savunma Bakanlığı 
adına ve hesabına öğrenim yapan öğrencilerden tart veya ihraç veya başka nedenlerle öğrenim 
kurumlanyle ilişiği kesilmiş olanların muvazzaf askerlk mükellefiyetleri ile tazminat borçlan af-
fedilmiştir. 

MADDE 15. — İstiklâl Savaşına katılmış olmalan nedeniyle 869 sayıl Kanun uyarınca İstik
lâl Madalyası ve 1005 sayıl Kanun gereğince şeref aylğı almış olanlardan, çeşitli nedenlerle sonra
dan madalya beratı iptal edilmiş bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alınmaz. Ancak, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce geri alınanlar yeniden ödenmez. 

MADDE 16. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar eğitimi, tatbikat ve atış gibi laskerî IhÛzmetlerıin yapıl
ması sırasında hizmete ilişkin taksiri ve ihmal fiillerden meydana gelen Hazine zararları, askerî 
bir suça bağl olsun veya olmasın, takip ve tahsil edilmez. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 17. — A) Fiırar hainde olup yurt içinde bulunanlar bu kamunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 ay, yurt ıdışımda bulunanlar 6 ay ligimde resmî mercilere müracaatla teslim 
olmadıMan takdirde bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

B) Bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kıtasından veya görev yerinden uzaklaşmış 
yahut izin süresini özürsüz geçirmiş izinsiz, baikaya yoklama (kaçağı ve, saki bulunanlar ve as
kerlikten kurtulmak İçin Mle yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içimde 
bulunanlar 3 ay, yurt (dışında bulunanlar 6 ay içimde retsnıî mercilere itesılm olmak şartiyle bu 
kanandan faydalanırlar. 

Bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını doldurarak askerlik çağı dışıma çıkmış olanlar 
resmî mercilere teslim olmak İkaydı aranmaksızın aftan faydalanırlar ve fiilî askerlik mükellefi1-
yetinden mııaf tutulurlar, yedeğe geçirilirler. 
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MADDE 18. — Yargıtay ve Askeri Yargıtayca incelenmekte bulunan bir ceza davasının orta
dan kaldırılmasına (karar verilmesi hailinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle ısonuçLonmış olan 
kişisel ihak davalarına ait kararlar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevi 
Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet (karan bozulduğu takdirde, dosya 
görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır ve mahkemece 'Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nu gereğince dava karara (bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâmlarlndaki harçların aynıdır. 
Şahsî hak yönünden bozulup mahalline iade olunan davalara, görevli ve yetkili hukuk mahkeme
lerince peşin harç istenilmeden bakılır. Verilen son kararla birlikte, genel hükümlere göre karar 
ve İlâm harcı tahakkuk ve tahsili olunur. 

Mahalli (mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce 
açılmış kişisel İhak davalarına laidolarak verilmiş mahkûmiyet kararlarının Yargıtayca incelenme
si, ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre istendiği takdirde, dosya yukarıki fıkra gereğince 
işleme tabi1 tutulur. 

MADDE 19. •— Anayasanın 68 inci maddesinde yazılı suçlar haricolmak üzere, genel afla ta
mamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakaları 'adlî sicilden çıkarılır. Aynı 
mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar İçin sicil varakası tesis edilmez. 

Şu kadar ki, Anayasanın. 68 nci maddesinde yazılı suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümlerine 
ait sabıka kayıtları, lamcak yasama meclisi veya mahalli idareler seçimleri ile iHıgili olarak, yetkili 
mercilerce istendiği 'takdirde cevap verillir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygulanmalına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenecek yönetmelikle belli edilir. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme iş
leri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 21. — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 22. — Bu (kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Zonguldak Milletvekili. Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, «Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle 
bazı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun teklifi» ile İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
14 arkadaşının «Af kanunu teklifi», Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının «Cum
huriyettin 50 nei yılı selbehiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların affına mütedair kanun 
teklifi», Konya Milletvekili Necmettin Enbakan'ın, «Cumhuriyetin 50 nei yılı af kanunu teklifi», 
Konya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, «Genel af kanunu teiklifi», Ankara Milletve
kili Mustafa Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, «Kazı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi» 
ve Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 7 arkadaşının, «Sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı 
hakkında kanun teklifi»; Başkanlığınızca, komisyonumuza havale olunmakla ve ilgili bütün hükü
met temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik vo müzakere olundu. 

Tümü üzerinde açılan görüşmeler esnasında; Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve arka
daşlarının teklifi ile Çorulm Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve arkadaşlarının teklifinin Anayasaya ay
kırı olduğu iddia olunmuş ve neticede adı geçen tekliflerin Anayasaya aykırı bir yönünün bulun
madığına karar verilmiştir. 

Keza; müzakerelere, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 
nei yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun teklifinin esas alınması ve diğer tek
liflerin, esas alman bu teklifle birleştirilmesi hususu da kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde yapılan uzun müzakereler sonunda maddelere geçilmesi hususu oya sunularak 
kaibul edilmiş ve böylece ma'ddelerin müzakeresine ibaşlanılmışltır. 

Affın genel olarak prensiplerini ihtiva eden ve dört bentten ibaret bulunan 1 nei maddenin A, 
C, D, bentleri aynen kaibul edilmiş, ancak, B bendinde yazılı bulunan «Mahkemelerden başka mer
cilerce haklarında para cezası tayin edilenlerin» affını önlgören ibare, malî afla ilgili 9 ncu mad
dede derpiş olunan ve affı bazı şartlarla ödenmenin yapılmasın haline talik eden ibarenin mahfuz 
ibırakılmasmı gerekli kıldığından, anılan bent hükümlerine, 9 ncu madde hükmünün s'aklı kaldığı 
ifade edilmişti. Maddede yapılan değişiklik bundan ibarettir. 

İkinci maddenin müzakeresi sırasında, bu madde ile üçüncü maddenin kapsadığı hususların 
aynı prosedür içinde tedvinini öngören önerige Komisyonca kabul edilmiş böylece 7 .2 .1974 tarihi
ne kadar işlenmiş olup, A bendinde tadat olunan fiillerden dolayı 5 yıl veya daha az bir süre ile 
mahkûm olanların cezalan, genel affın kapsamına alınmış, bendin son fıkrası ile, anılan suçlardan 
dolayı 5 yıldan fazla süre mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının, 5 yılı ile para ce
zalarının tamamının affı öngörülmüştür. Komisyonumuzca kaibul edilen ikinci maddenin B ben
di, bir ölçüde teklifin üçüncü maddesine mütenazır bulunmakta, ancak; teklifte af için kıstas ola
rak belli edilen suç konusunun iki bin lira ile sınırlı olması keyfiyetinin, uygulamada hatalara ve 
ibazı adaletsizliklere sehebiyet vereceği mülâhazasıyle metinden çıkarılmış, bunun yerine Türk Ce-
m Kanunu ile, Askerî Ceza Kanunun helli edilen maddelerinde yazılı suçları işleyenler hakkında, 
hu suçların mahiyeti özellikle dikkate alınarak, devlet zararının ödenmesi ve tazminat hükümleri 
saklı kalmak şartı ile, A bendinin uygulanması kabul olunmuştur.' Böylece B bendinde yazılı 
suçlardan dolayı her halükârda devlet zararının ödenmesi şartı aranacak ve tazminat hükümleri 
mahfuz tutulmak kaydı ile 5 yıl ve daha az bir süre ile mahkûmiyet halinde, bu mahkûmiyetler 
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genel af kapsamına alınacak, 5 yıldan fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı ceza
larının 5 yılı ve para cezalarının tamamı affediluiş olacaktır. 

Teklifin 5 nci maddesinin B ve C bentlerin birleştirilmesi ve 3 ncü madde olarak oluşturulmasını 
öngören önerge Komisyonca kabul edilmiş, Teklifin 5 nci maddesinin B bendinde, kaçakçılığın 
men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunla belirtilen CİF ve FOB değerler buıgünün ölçüleri dik
kate alınmak sureti ile 20 000 liraya çıkarılmıştır. Maddede yazılı muayyen ölçüler dışında 5 nci 

* madde ile affın kapsamı harici bırakılan suçların ıbir ölçüde af kapsamına alınması, geniş kapsamlı 
affın gereği olarak mütalaa edilmiş ve 1 nci fıkrada yazılı hususlar dışında kalan fillerle ilgili mah
kûmiyetlerden de, 5 yıllık bir indirim yapılması, anıcalk; para cezalarının af kapsamı dışında bıra
kılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Ayrıca 6136 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesin
de yazılı silâh kaçakçılığı fiilleri de bu ölçüler içinde af kapsamına alınmış bulunmaktadır. 

Teklifin 4 ncü maddesi, genel esprisi içerisinde Komisyonumuzca aynen benimsenmiş, ancak hak
larında Türk Ceza Kanununun 47 ve 48 nci madleleri «uygulanması gerekenler» şeklinde yapılan 
ilâve ile, bu madde gereklerinin filhal mahkemelerce uygulanmasından önce> soruşturma safihasında 
da uygulanması gerekenlerin, metne ilâvesi ve ayrıca teklifin A bendinin son cümlesinde, bunlara 
verilen aslî ceza .metinde bulunmaması sebebiyle teknik ilâve yapılarak, maddenin öngördüğü ki
şiler hakkında verilen cezaların, fer'i ve mütemmim cezalar ve ceza mahkûmiyetlerinin bütün so
nuçlarını da kapsamak üzere affedilmeleri mümkün kılınmıştır. 

Teklifin 5 ncî maddesi, affın kapsamı dışarısında bırakılan suçları belli etmektedir. Maddenin 
Komisyonumuzda müzakereleri esnasında, A bendinde gösterilen ve Türk Ceza Kanununun 403, 404, 
406, 407, 408 ve 414 ncü maddeleri ile 416 neı maddenin birinci fıkrasında yazılı suçlara ilişkin 
fiiller ve B ve C bentlerinde tadat olunan fiiller yukarıda açıklandığı üzere affın tayin edilen öl
çüler içerisinde kapsamına alınarak bundan önceki maddelere ithal edilmiş, aricak vehameti dik
kate alınarak Türk Ceza Kanununun 149 ncu mad leşinin ^birinci fıkrasında yazılı suç, A bendi hük-' 
mü ile aftan ayrık bırakılmıştır. Maddenin Komisyonumuzca kabul edilen B bendine göre, kamu
oyunda büyük ölçüde olumsuz yankılar bırakan ve bağımsız mahkemelerce sonuçlandırılmasında 
kamu yararı mütalaa edilen, Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 7 ncî babının 3 ncü faslında 
yer alan, umumun sıihhaltine, yenecek ve içilecek şeylere müteallik fiillerle ilgili dava konuları ve 
bu davalarla alâkalı, haklarında Hâkimler Kanununun 107 nci maddesi gereğince takibat icrasına 
lüzum görülenler aleyhine açılmış veya açılacak davalara ilişkin fiiller, keza affın kapsamı dışın
da bırakılmıştır. Maddenin C bendi özellikle memleketimizdeki tarihî eser kaçakçılığını önleünf 
maksadına matuf olarak, belli edilen fiilleri affın kap&amı dışında bırakmıştır. 

Teklifin 6 neı maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine dair önerge kabul edilmek suretiyle, 
bu kanun hükümlerinden yararlandıkları halde mahkûmiyetleri toplamı Türk Ceza Kanununun 
77 nci maddesinde belli edilen miktarlarla ulaşma nak sebebiyle, 2 nci fıkrada öngörülen indirim
den yararlanamıyanlar haklarında tatbik olunacak cezaların, metinde belli edilen azamî limitleri 
geçemeyeceği ve fakat bu miktarlar altında tatbik olunalbileceği, uygulamaya açıklık getirecek 
şekilde tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Teklifin 7 nci maddesinin (B) bendi hükmüne' evfikan bu kanun gereğince ceaaları genel afla 
tamamen ortadan kalkanlar hakkında, meslek ve sanatlarını icrasını teminen, özel kanunlarında 
yazılı bulunan ahvalde, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine dair hükümlerin tatibik 
edilmemesi görüşünde olan Komisyonumuz bunu sağlayıcı bir metni teklifin 7 nci maddesinin (B) 
ıbendine ilâve etmiştir. 

Metnin 8 nci maddesi ile ilgili müzakerelere başlandığı sıra verilmiş bulunan bir önergenin ka
bulü ile, 26 Recep 13412 ve 3 Mart 1340 tarüh ve 431 sayılı Kanunun 2 ve 4 ncü maddelerinin kal
dırıldığına ve bu durumdan istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu ta
dil eden 5958 sayılı Kanun gereğince, kadınlara tanınan hakların uygulanaöağına dair hüküm, 
metne 8 nci madde olarak ilâve edilmiş ve ilâve edilen bu madde ile, teklifin bundan sonraki mad
de numaraları birer fazlası ile teselsül ettirilmiştir. 
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Teklifin 8 nci maddesi olan malî afla ilgili metin, Komisyonumuzca yukarıda açıklandığı üze
re 9 ncu madde olarak aynen benimsenmiş ancak BAĞ - KUR'la ilgili başvurma ve basamak seçme 
işlemleri konusunda geçirilen süreleri ve hatalı işlemleri bertaraf etmek ve yeniden sosyal güven
lik açısından tamamlayııcı hakların ilâvesi suretiyle metnin F bendi daha vazıih ve şümullü olarak 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Teklifin 9 ncu maddesi, ilke itibariyle Komisyonumuzca aynen benimsenmiş, maddenin C ben
dinde yazılı 250 lira miktarı günün koşulları içerisinde 1 000 liraya çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz, Bakanlıklar hesabına burslu okuyan ve öğrenciliği sırasında kendi isteğiyle 
bursunu kestiren öğrencilerin gerek mahkemece ve gerekse bakanlıkça tespit edilen cezaî hüküm
ler ve faizlerinin (asıl burs borcu hariç) de af kapsamına alınmasını formüle eden önergenin tek
lifin 9 ncu maddesine f fıikrası olarak eklenmesini kabul etmiştir. Bu suretle teklifin 9 ncu mad
desi Komisyonumuzca 10 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 10 ncu maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 11 nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 12 nlci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan «7.2 .1974 tarihine kadar işlenmiş bulunan 

ve disiplin cezasını gerektiren fiillerden dolayı kanunlar» ibaresinden sonraya «Bakanlar Kuru
lunca çıkarılmış» cümlesinin; «tüzükler ve...» deyiminden sonraya da «Bakanlıklar ve kamu tüzel 
kişiliklerince çıkarılmış» ibaresinin eklenmesi, siyasî parti tüzüklerine göre verilmiş disiplin ceza
larının affın kapsamı dışında kalması hususunu kabul eden Komsyonumuzun kastını sağlaması 
bakımından kabul edilmiştir. 

Disiplin cezaları affedilmekle beraber özel kanunlarına göre mesleklerine dönme im/kâhı bulun
mayanlara, bu imkânın verilmesini teminen, teklifin 12 nci maddesinin A bendinin 2 nci fıkrasının, 
metinde yer aldığı şekilde düzenlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz teklifin söz konusu 12 nci maddesinin B fıkrası hükmünü metne açıklık kazan
dırmak bakımından yeniden düzenlemiş ve mezkûr fıkraya bu kanun hükümlerinden 1076 sayılı 
Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 8 .nci maddenin uygulanması sonucu yapılmış işlemlerin de 
faydalanmamasını temin eden bir cümle de ilâve edilmiş ve madde yukarıda zikredilen değişiklik
lerle 13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

-Teklifin 13 ncü maddesinin (A) fıkrası yeniden düzenlenmek suretiyle, yapmış oldukları 
stajın geçerli olmamasından dolayı 7 Şulbat 1974 tarihinden önce aynı ikanunun 72 njcd mıaddesinin 
(lb) »bendi uyaranca adları baro levhasından siliremiş bulunanlara ilâveten, staj bitim belgesi al
mış oldulkları halde aynı neidenlle baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazıl
malarına ilişkin baro yönetim iknurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro 
levhasına yazılmamış olanlar da metine alınmak suretiyle kapsam genişletilmiştir. 

Telldüfia 13 ncü maddesinin (B) fıikrasmm son cümlesi «7 Şubat 1974 tarihinden Önce meslek 
onuru ile bağdaşmayan bir uğraş dışımda stajla bağdaşması mümkün olmayan bir görev veya 
işte 'bulunmalarından dolayı staj fetesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu nedenin anılan 
tarihte ortadan balıkmış olması şartı füDe silme işlemi yapılmaz.» şeklinde yenidon düzenlenmek 
suretiyle metne sarahat verilmiştik*. 

Teklifin 1 nci maddesi hükmünden faydalanmak suretiyle affedilmiş bulunan avukatlarım 
mesleklerine dönebilmıelerini sağlamak amacıyle, teklifin 13 ncü maddesine bunu formüle eden 
bir metin (c) fıikrası olarak dMeınımiştdır. 

Teklifin 13 ncü maddesi yufkanda zikredilen değişiikliiklenle 14 ncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Teklifin 14 ncü maddesinin (A) fılknasında hler ne kadar umumî tabir olarak «... kayıtları 
hangi sebeple olursa olsun silinmiş öğrenciler» denilmekte ise de, tatbikatta bu umumî tabirin 
nıünakaşa edilmıemıesi bakımından ve fıkranın daha açık bir şekilde anlaşılmasını temin yönün
den buna ilâveten «kendi istıelklecrliyle ayrılmış olanlar» tabirinin de metne eklenanıesfi kabul edilmiş 
ve fılkra bu şekliyle yeniden düzenlenmiştir. 
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Tefclıifin 14 ncü maddesinin (B) fıkrası aşağıda arz olnınan gerekçeye banaen yeniden tedvin 
edilmiştir: Değişiklikle kalbul' edilen metinde Askerî Ceza Kanununun 154 ncü maddesinde yazılı 
fiilleri işleyenlerin suçlarındaki vahamet nedeni liıle, onların yeniden askerî birliklerle temasının 
zararlı olaeağı ihtimali lesos alınmış, bu gibilerin ham aslkerlilk yükümlülükleri ve hem de tazmi
natlarının affı uygun görülmüştür. Askerî Ceza Kanunumun 154 ncü maddesinin dışında her
hangi bir sebeple öğrenim kuruımlarıyle ilişiği kesilmiş olanların, muvazzaf askerlik yükümlülük. 
lerini ifa etımelerinde bir sakınca görülmemiş, bunlar için sadece tazminatların affı uygun gö
rülmüştür. 

Teklifin 14 ncü maddesi yukarıda belirtilen değişikliklerle 15 nci madde olarak kalbul edil
miştir. 

Teklifin 15 nci ımaddesi 16 neı madde ola rak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 16 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan «gibi» kelimesi metinden çıkarılmak 

suretiyle madde 17 nci madde olarak kalbul edilmiştir. 

Tetklifin 17 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarında- geçen ve «firarilerin yurt dışında bulu
nanlarının 6 ay içinde resmî mercilere müracaat etmelerini öngören» ibarelerdeki bu 6 aylık 
süre, yurt dışında bulunanların daha geç haberdar olma ve Türkiye'de yetkili mercilere mü
racaatlarının daha geç intikal edebileceği ihtimali gözönünde bulundurularak 1 yıla çıkarıl-
ımıştır. 

Tetklifin 17 nci maddesinin son fıkrası, (C) bendi alarak metnimizde aynen muhafaza edil
miştir. 

Teklifin 17 nci maddesi bu değişikliklerle 1 8 nci madde olarak kalbul edilmiştir. 

Teklifin 18 nci maddesi 19 ncu madde olara k aynen kalbul edilmiştir. 

Teklifin 19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının son satırında yer alan « cevap verilir» de
yimi, tatbikatta birtakım iltibaslara sebebiyet verebileceğinden ve ikasdolunanın da cevap ve
rilmesi olmayıp kaydın bildirilmesi olduğundan, mezkûr deyim yerine, «hüdirilir» kelimesinin 
metinde yer alması hususu komisyonumuzca kabul 'edilmiştir. 

Teklifin 20 nci maddesi 21, 21 nei maddiesi 22, 22 nci maddesi 23 ncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesinin temini temennisiyle, Genel Kurulum tasviplerine arz edilmek üzere 
saygıyla sunulur. 

Başkanvekili Sözıcü 
İat an'bul Çoruım 

8 nci maddeye muhalifim Muhalefet şerhim eklidir 
A. D. Öztunç (Madde 13, 15) 

Y. Hatiboğlu 

Başkan 
Sinop 

8 nci maddeye muhalifim 
Y. Oğuz 

Tunceli 
S. Yıldırım, 

Sivas 
Muhalefetimiz eklidir 

V. Bozatlı 

Hatay 
8 'nci maddeye muhalif im 

M. S. Reşa 

Adana 
Osmanoğullarma muhalifim 

O: Çıtırık 

Ankara 
8 nci maddeye muhalifim 

M. Alıcı 

İstanbul 
8 nci maddeye muhalifim 

/. Özbay 

Adana 
Muhalifim. 

Söz hakkım bakidir 
B. Koksal 

Ankara 
Muhalefetim eklidir, söz hakkım 

mahfuzdur 
1. H. Köylüoğlu 

İstanbul 
Muhalefetimiz eklidir 

C. Yavaş 
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Kars 
Muhalifim. 
Y. Bozkurt 

'Kırklareli 
Muhalifim 

Ekli 
M. Atagün 

Mardin 
Tümüne muhalifim, söz 

mahfuzdur 
T. Oğuz 

Nevşehir 

hakkım 

8 nei maddeye muhaılilim 
M. Z. Tehmer 

Süjrt 
A. Carh 

Kastamonu 
Muhalifim. Söz hakkını mahfiliz 

ve muhalefet şerhim ektedir 
S. Keskin 

Sakarya 
141 - 142 nirı 5 nıci maddeye 

dahil oJmaisın 
/ . Müftüoğlu 

Muş 
8 nci maddeye muhalifim 

T. î. Dikmen 

Niğde 
Muhalefetimiz eklidir 

§. T. Anibaş 

I M a 
Muhalefet şerhi ddidir 

N. Cevheri 

Kayseri 
Muhalefet şerhimiz ektedir 

8. İmanıoğlu 

Konya 
Tümüne muhalifim muhalefet şer
him Anayasaya aykırılık dahil ve 

Osmanlılar için lehte, eklidir. 
M. K. İmer 

Nevtşehir 
Muhaıl'efet şerhimi ıtakdim 

edeceğim 
M. 8. Dörtkol 

Samsun 
Muhalefetimiz eklidir 

H. Özalp 

I M a 
C. Paydaş 
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MUHALEFET ŞERHİMİZ 

Genel affa taraftarız. Ancak Komisyonun 14 . 3 . 1974 günü müzakeresini bitirerek kabul et
tiği bu teklife aşağıdaki sebeplerle muhali tiz. 

Ussu»! yönünden : 
1. Adalet Komisyonu müzakereye başladığı gün, Komisyona intikal etmiş yedi adet af kanu

nu teklifi ibulunduğunıı tespit ile bunlardan yalnız Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının getirdiği af 
kanun Iteıklifini müzakere etmeye karar vermiş ve yalnız bu teklifin maddelerini okuyarak, müza
kereyi bu teklife münhasır olarak yürütmüş, diğer teklif sahiplerinin Anayasanın 91 nci madde
sine dayalı haklarını istisnai ederek, verdikleri kanun tekliflerini müzakere 'konusu yapmamıştır. 

Hukukun ve bu konuya 'dair yasaların emirlerine uyarak Komisyonun, bütün teklifleri müza
kere konusu yapmaisı ve (müzakeresine; geniş kapsamlı olanı ve geniş kapsamlı olanların içinde de 
en önce verilmiş kanun teklifini esas alması gerekir ilken, bu noktada haksız 'bir tutuma girilerek 
en 'son verilmiş kanun teklifi müzakereye esas alınmıştır. 

2. içtüzüğün 6l/G - 7 maddesi gereğince son sözün üyeye verilmesi meoburî iken bu mecburi
yete uyulmamış, son söz Bakana aidolmuş ve ısrarlı talebimize rağmen 'söz sırası gelmiş olan 
milletvekiline Bakandan ısonra konuşma hakkı kullandırılmamıştır. Yine İçtüzüğün 62 nci •nnadde-
sine göre müzakerelerin 'hitamında üyelerin Komisyondan ve Bakandan ısoru sormak hususunda
ki haklarının kullanılması istendiği halde, Komisyonda l>u hakkın da kullanılmasına, imkân veril
memiş ve Komisyon üyelerinin, teklif üzerindeki ciddî kuşkularını giderici ve kararı verecek dere
cede bilgi sahibi olma haklarını, Komisyon yasa dışı olarak kullandırmamış, geçersiz kılmıştır. 

3. Komisyon teklifleri inceleyerek yeni bir teklif hazırlama kurusunda altkomisyon kurmaya 
karar vermiş ve kurulan altkomisyona, Anayasanın 84 ncü ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 21 nci 
maddesinin âmir hükmüne rağmen grubu bulunan partilerin hepsinden üye almamıştır. (Cumüıuri-
yetçi Güven Partisi) 

4. Komisyon üyesi bulunan arkadaşlarımız tarafından verilmiş olan 'bir önerge ile, Millî Gü
venlik Kurulunun af konusundaki görüşünün Hükümetten sorulması istenmiştir. Buna dair önerge 
kanunsuz olarak işleme konmamıştır. Ve bu suretle, Hükümetin ve >ona bağlı Anayasa kuruluş
larının affın kapsatan konusundaki görüşlerini öğrenme imkânı Komisyon üyelerinden esirgenmiş
tir. 

5. Bu teklifin amacı ve istihsal edeceği sonuçlar bakımından millî bütünlüğü bozacağı Cumhu
riyetin ortadan kaldırılması çalışmalarını kolaylaştıracağı iddiasiyle en azından Anayasaya aykı
rılık ihtimal'iıiıe binaen Anayasa Komisyonu görüş inim alınması istenmiştir. Bu 'istek, üyelerin tak
dirlerini .kullanırken konu hakkında yeterli ve doyurucu bilgi sahibi olma inaklarının sade bir 
ifadesidir. Bu derece açık ve tabiî öğrenme hakkı, çoğunluk yetkisi suiistimal edilerek reddedilmiş
tir. 

Esas yönlümden : 
1. Teklifin adından da anlaşılacağı üzere (Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümüne mütedair bir 

af tır. Hal »böyle iken, teklif sahiplerinin tekliflerine uyarak, Komisyonun, 'bu teklifi demokratik re
jimlerde olağan sayılan Hükümetin kurulduğu tarihi 'esas alması, amacı tecavüz eden bir tasar
ruftur. Siyasî itibar edinme 'gayretiyle getirilen, amaç .dışı .bu tarihin Komisyonca kabulü suç iş
lenmesini teşvik edici niteliktedir. Affın hangi tarihte geçerli lolacağmı yetkililer tarafından ilâ
nı, ne olursa olsun, toplumun 'güvenliğini düşünen, sorumluluk sahibi herkes tarafından riayeti zo
runlu bir kural sayılmalıdır. 

2. Anayasanın '9 ve 11 nci maddelerinde belirtilen kesin kayıtlar her yurttaşı bağlar. Parlâ
mento üyelerinin ayrıca yeminleriyle bağlı kalacaklarını II) ey an ettikleri, bu sınırlamaya rağmen, 
Cumhuriyeti ve millî 'bütünlüğü yok edici ve ortadan kaldırıcı eylemleri cezalandıran ve henüz, 
'bir kısmının duruşması dahi bitmemiş olan beynelmilel komünist örgütlere 'bağlı Türkiye Ko
münist Partisi ve emsali gizli örgütlerin militanları, eylemcileri, teşvikçileri olan kimseleri, henüz 
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olay ve olayın tesiri yatışmadan serbest bırakmak, affetnıeık ve onu 'suçsuz ilân etmek bu tek
lifin kabulü ile gerçekleşmiş olup; bu tasarruf, açıkça Anayasayı ihlâl ve onu geçersiz, yürümez 
hale getirir. 

Halen görev başındaki Hükümet ve onun Başbakanı da, bizim bu Anayasaya aykırılık iddia
mıza, bir davranışlariyle katılmışlardır. Şöyleki: 

Hükümet programındaki vaadine rağmen Anayasanın 105, 110, 1.11 nci maddelerindeki mesuli
yetinin gereği bir tasarıyı, aradan 'hayli zaman geçmiş olmasına rağmen, getirmemiştir. Anaya
saya aykırı düşien ve Anayasayı geçersiz hale getirme anı acını güden bu af teklifini, Anayasanın 
milleltivekillerine tanınan 79 neu madcl esindeki dokunulmazlık arkasına sığmaralk igetirmiştir. Bir 
cümle ile, sorumluluktan kaçmıştır. 

3. Komisyon bu teklifte, disiplin suçlarının 'belli 'tarihler arasında kalanların tamamının af
fına karar yenmiştir. Af kapsamına giren disiplin suçları 1 . 9 . 1968 tarihinden sonra ve 7.2.1974 
tarihine kadar işlenen disiplin suçları olup, bu tarz 'bir ıtefrik yapılması kanunların genellik, eşitlik 
'ilkesine aykırı solduğu gibi Anayasanın millî 'bütünlük ve eşitlik ilkesine de aykırıdır. Böyle bir 
ma'dde ile bölücülük yapılmış ve bu tarihler arasında kalan sürede işlendiği herkesçe bilinen mev
cut Anayasanın koruduğu düzeni yıkıp komünist düzen kurma suçla rıylc birlikte intikabedilen 
bütün disiplin suçlarını affetmekle, bu süre İçeriısinideki meşru organların tasarruflarını gayrimeş-
ru göstermek maksadı ^güdülmüş ve ayrıca Devlet 'memurlarından, dürüst çalışan, hiçbir disiplin 
suçu olmayanların önceliği ve üstünlüğü, haksız olarak alınıp, pek çok suç işlemiş kimselerle eşit 
duruma getirilmişlerdir. 

Teklifin 1 nci maddesi olarak kabul edilen maddede ,aftan yararlanüaralk cezadan düşüle
cek miktarın tayininde 'de, Cumhuriyeti devirmek, millî bütünlüğü bozmak gibi suçları işleyenlerin 
'tamamen cezalarını affedecek Ve onları hemen serbest bırakacak bir maksadı istihsale -müsait mik
tar esas alınmıştır. 

4. [Komisyona verdiğimiz bir önerge ile daha önce ve halen Bakanlık, Başbakanlık yapmış 
olanlarla, halen Parlâmento üyesi olanların bu affın dışında bırakılmasını istemiş idik. Bu tale
bimiz her yönüyle .haklı olup, Komisyonun C. II. P. ve M. S. P. li üyelerin oylarıyle reddedilmiş-
ıt'ir. Biz, Hükümetlerin Ve Parlâmentonun kendisi için af çıkaran müessese haline gelmesine kesin
likle karşıyız. Rejimin igüçlü 'olmasının temel şartı, Parlâmentonun güçlü olmasıdır. Güçlü bir Par
lâmento, her türlü zandan uzak kalmış, hesap vermekten kaçınmamış üyelerden meydana gelir. 

5. Af teklifinin kalbulünde özel maksatlar birinci plânda mütalâa edilmiş, cemiyetin huzuru, 
ikinci plâna atılmıştır. İlmen kesin olan, her medenî topluluğun reddetmediği birtakım kurallar 
bu tc'klifle reddedilmiştir. Şöyle ki : 

Toplumun huzurunu kaçıran suçlu tipleri (suç işlemeye müptelâ olan) suç işlemeyi itiyat, mes
lek haline ıgdtinmiş olanların varlığını kabul etmeyen bir teklif olarak Komisyondan geçmiştir. 
İnfisahı şart, mükerrirlik mevzuunda ve adlî jsieil konusunda kesin ilim knrallarıyle izahı mümkün 
olmayan bazı sonuçlar ve kurallar getirilmiştir. Affın, cezayı ortadan kaldırmak olup, fiilî ve 
suçu ortadan kaklunmaya muktedir olmadığı kaidesi ihlâl edilmiş ve bu noktada, Parlamento yet
kilerini aşan ve Anayasamın meşru düzenini reddeden bir sonuç getirmiştir. 

(i. Taraflımızdan, affı reddetmek suçsuzluğuııa inanan ve iftiraya maruz kalmış namuslu yurt
taşların mahkemeye giderek beraet kararı alması konusunda (halkça bcraot) yapılmış teklif, red
dedilmiştir. Bu ret kararı kişinin beraet kararı alma ve bunun ihukuıkî neticelerinden yararlanma 
'hakkını ihlâl edici niteliktedir. 
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Yukarda kısaca arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı Komisyonun kahul ettiği Genel Af ka
nunu teklifinin, güt'tüğü amaca ve bunu istihsale matuf bu yönlerine muhalifiz. 

Ankara İstanbul Kastamonu Kayseri 
1. II. Köylüoğlu C. Yavaş S. Kesicin 8. îmamoğlu 

Kırklareli Niğde Samsun Sivas 
M. Atagün Y. Arıbaş II. Özalp V. Bozath 

Urfa 
A7. Cevheri 
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Zonguldak Mlleıtvekili [Bülent Ecevit 've 134 (arkadaşının ıaf teıklifıinli Ibend'ımseyip kafoul ©den 
Millet Meclisi İAdıalıest 'Komisyonunun kararına karşı Konya Milletvekili ve Komisyon üyesi Mus

tafa Kubilây tmer'in muhalefet şerhidir. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Komisyonla Millet Meclisi Başkanlığınca muhtelif tarihlerde 
havale edilmiş, T. B. M. M. üyeleri tarafından verilen yine mühtielif af tekliflerinin müzakeresine, 
8 Mart 1974 tarihinde başlayıp, 14 Mart 1974 gününde sona erdirmiştir. 

İlk 'günü, Anayasaya gerek Zonguldak Millet voikiM Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, gerekse 
Çorum Milletvekili Yâ'sin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının tekliflerinin aykırı olduklarına dair, tara
fımdan yapılan itiraz, kabul edilmeyerek reddedilmiştir. 

Bu arada, Anayaisaya aykırırlık itirafından önce, müzakerelerin Bütçe Komisyonunda olduğu 
gibi basına açık olması teklifimle, yine müzakerelerin teyp bandına alınması veya stenolar mari
fetiyle tam tutanalk tutulması ve bunların basılması yolundaüd teklifin ve sivil ve aslker adalet 
Ve huku'k ırzmanil arının Komisyonda dinlenilmeleri yolundaki teklifini görüşülerek reddedilin iş/tir. 

Biihaisisa verilen bu son kararların, tekliflerimin gerek İçtüzüğün sarih hükümlerinin müsaa
desine dayanması, gerekse daha önceki dönemlerde teamül ve tatbikat hükümlerinin talebedilen 
hususlara imkân ve mesağ vermesi sebelbiyle, usul ve esas yönünden, mevzuata aykırılığı acık
tır. Müstaikar kararlara rağmen, bu yolların tutulması, komisyon müzakerelerinin geleceği bakımın
dan kötü bir başlangıç olmuştur. Hele, bu af görüşmelerinin bu dönemlin Adalet Komisyonunda 
ilk görüş melere tesadüf etmesi cidden beni, daha öncefld dönemde Adalet Komisyonu üyeliği yap
mış bir kimse olarak, ziyadesiyle üzmüştür. 

Bu yüzden, Komisyonca yapılan usul müzakereleri sonunda alınan kararlara, sol iktidar kana
dı milletvekillerinin reyleriylc ulaşılmış olması ne derece üzücü olmuşsa, haklı taleplerime muhalc-
feite mlenjsup üyelerin katılması da yerinde olmuştur. Arz edilen haldi sebeplerle, Komisyonun usu
le mütevakkıf aldığı kararlara muhalefetimi, oylama sırasında kullandığım istikamette muhalif 
olduğumu, karara kısaca eklemek zaruret halini almıştır. 

Bu muhalefet şerhinde; evvelâ tekliflerden esas alınan Zonguldak: Milletvekili Bülent Ece
vit ve 134 arkadaşının teklifi ile onun nüsha-i sânisi olana Çorum Millet vekil i Yasin Haiti/boğlu ve 
2 arkadaşın in. ikiz tekliflerinin neden Anayasaya aykırı olduğunu; saniyen tümü hakkındaki gö-
ırüşleriıml ve maddeleri hakkındaki düşüncelerimi; sâlisen bunlarla vardığım neticeyle muhale Nefti
min esbabı mucibesiui arz edeceğim. Böylece muhalefetimin müdellel olarak açıklaması mümkün 
olacaktır. Bu suretle Mecliste cereyan edecek müzakerelerde, Komisyon üyelsi olmayan, Komisyon 
anüzaikereilerine katılmayan milletvekillerinin, mesele ve mevzııya İttila keslbeıtmesi, müzakerelerin 
takibi daha kolaylaşacaktır. Evvelâ : 

Anayasaya aykırılık sebepleri : 
Görüşülmesine başlanılan ve efkârı umumiyenin bir yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu umu

mî af ile ilgili kanun t eki itlerinden Zonguldak O. 11. V. Milletvekili Sayın Bülent Ecevit ve 134 
arkadaşı ile Çorum M. S. P. Milletvekili Sayın Yasin lîa'tilboğlu'nun teklifleri, Anayasanın tümü 
ile maddelerinin manâ ve ruhuna aykırıdır. Bu sebeple İçtüzüğümüzün 39 ucu maddesinin 1 ne i 
ve 2 nci fıkraları hükümlerine göre, bunların maddelerine dahi geçilmeden, görüşülmesinin' reddi 
-gerekir. Bu husustaki görüşlerimi sırasıyle arz etmeye çalışacağım : 

Berveçhipeşin arz eldeyim ki, bu teklifler, özellikle Anayasanın 2, 3, 4, 11, 22, oO, 60, JUö, 123, 
124, 136 ve geçici 21 nci maddelerinin ve bunlarla ilgili sair maddelerinin acık bükümlerine aykırı
dır. Ayrıca hukuka bağlı devlet ilkesini ve anarşiyi değil nizamı, devlet nizaımım kabul eden Ana
yasamıza özel ve genel manâsıyle bu •teklif:1er aykırıdır. 

Bilinmesi icabeden bir gerçek: vardır ki: Devlet - Alman huikulk bilgini Esmein'in tarifine gö
re - ülke denen topraklar üzerinde yaşayan milletini hulhuken te şildiât lanmış şeklidir. Diğer ta-
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raftan Devlet, ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğü içinde, beşerî hakimiyeti ve otoritesi olan 
bir hükmî şahsiyettir. Devlet, gerek teorik ve gerekse pratik yönlerden içtihatlara güre, hâkimi
yetinin kaynağını milletten alır. Tarifi sosyal yapılara göre değişen millet, günümüzün «Millî 
Devlet» telâkkisi içinde, Devletin hükmî şahsiyetini temsil eden hakikî şahısların memur ve va
tandaşlar olarak meydana getirdiği sosyal yapıdır. Böylece anlaşılın aktadır ki, ülke, millet ve 
hâkimiyet halkkı ile varolan devletin, bu üç anavapısına en ufak bir müdahale ve tecavüz, onun 
bütününe karşı işlenmiş yıkıcı bir suçtur ve bu durumda, Devleti muhafazayla görevli sivil ve 
askerî güçler harekete geçer. Böylece görülmektedir ki, Türkiye Cumhuriyetinin muhafaza ve 
müdafaasına vaızifeli kılman kuvvetler, Anayasamızın 60 ncı maddesindeki hak ve ödev olan va
tan hizmetini, kaımu hizmeti şeklinde ve kanunlarla düzenlendiği şekilde yerine getirmekle yüküm
lüdürler. 

Bizim Anayasamıza, göre ayırıcı kuvvetler ayrılığı değil tamamlayıcı kuvvetler dengesi siste
mine göre, bu güçleri, fonksiyonları itibariyle Yabama Organı T. B. M. M. Yürütme ve Yönetme 
Organı Hükümet ve Yargı Organı her çeşidiyle bidayet ve yüksek mahkemeler teşkil ve temsil 
ederler. Bu arada bu organlara sivil ve askerî emniyet kuvvetleri, içeride ve dışarıda koruyucu ve 
vurucu güçleriyle yardımcı olmak mükellefiyet-ve mecburiyetindedirler. 

Anayasamıza aykırılığını arz ettiğim af kanunu tekliflerinde, bilhassa. Devlet güvenliği aley
hine işlenmiş suçların af kapsamına alınması ve bu suçu işledikleri sabit olan hükümlüler ile 
haklarında Sıkıyönetim ve Güvenlik Mahkemelerinde Anayasamızın 136 ncı ve geçici 21 nci mad
delerime istinaden takibat ve tahkikat yürütülen sanıklar hakkında -ki bu davaların çoğu bidayet 
mahkemelerinde ve Askerî Yargıtayda karar saf lasındadır - Af istenilmiş olması, yukarıda izahı
nı yaptığıim devletin hayatiyetini ortadan kaldırana neticesini doğurur. Bilhassa Türlk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci ile 146 ncı maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarına giren İm suçlar ve suçlular 
bilinerek ve kasıtla af dışı, tutulmuştur. Esasen aralarında disiplin, suçları yönünde nüans dene-
bilecelk bir ayrılığın dışında tam bir beraberlik olan her iki teklifte, 146 ncı maddenin 3 ncü fık
rasından kesinleşmiş hüküm giymiş olanların (5) yıllık cezaları affedilmiştir. İbret olsun diye bu 
hülkmü aynen alıyorum. Madde -— 146/3) «Bilinci frkrada yazılı suça ikinci fıkrada gösterilenden 
gayrı surette iştirak eden fer'i şerikler hakkında Beş seneden on beş seneye kadar ağır hapis ve 
âmme hizmetlerinden müehbeden momnuiyet cezası hükmolunur.» 

İMDİ : İnsafla düşünülürse, 146 ncı maddenin idam hükmü veren 1 nci ve 2 nci fıkralarını af 
şümulüne sokacaksınız, 3 ncü fıkrayı ise göstermelik olarak 5 yıllık affa taıbi tuttuk denilecek. 

Bu izalhatımızhı anlatmak istediğimiz cihet, 12 Mart 1971 öncesinde ve sonrasında ülke ve mil
letiyle bölünmez bir bütün teşkil eden Türkiye iCıiimıhuriyeti Devletini yıkmak için gizli cemiyet 
kuranlar O. K. ıran 141 ve 142 nci maddeleri, Anayasayı tebdil ve tağyirle ilgaya, Yasama Mec
lislerini ortadan kaldırmak isteyenler 146/1 ve 2 fıkraları af içine alınarak, suçlu ve sanıkları 
12 yıllık cezadan kuıtarmaktadır. 

Ayrıca : Hükmedilip kesinleşen veya hükmedilecek cezalarda, asıl ceza üzerinden üçte bir (Me
selâ : 30 yıl için 10 yıl) celza şartla salıverme denilen meşrüten taıhliyeden iyihai aranmadan bah
sedilenler istif aide edecekler.. 

Bu suretle Anayasanın 3 ncü maddesinin «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü
tündür» hükmünü bilfiil ortadan kaldırtmak suçuaıı işleyenler, bunun için gizli cemiyetler kuran
lar, teıkrar bu suçları işlesinler diye ortaya salınacaklar. 

Nitekim, Sıkıyönetim mahkemelerinden bir kısmı bu sebeplerle on beş yıl ceza istenilen veya 
hükmedilen (ancak kesinleşmemiş olan) sanık veya hükümlüleri salıvermektedirler. Biz bu tutu
mu, bir ölçüde, tdklif sahibi olanların iktidar partilerini temsil ettikleri için çıkacağı anlaşılan af 
ile tahliye olmadan, nazire olsun şeklinde salıverme kabul etmekteyiz. Son günlerde mahkemelerin 
bunu âdeta devamlı tutum Ihaline igetirdikleri ınmuımî efikârin gözünden kaçmıyor. 
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Asıl anlaşılamayan cihet: Bu tekliflerde Türk Ceza Kanununun 403 ve müteakip maddelerine 
göre, şahıslara ve cemiyet yönünden, Devleti yıkmak, ülkeyi parçalamak ve milleti Kürt ve Türk 
diye ikiye bölerek komünist boyunduruğuna sokmak isteyenler1 karşısında suçları pek masum ka
lan 'esrarkeşleri af f etim ey enler ki, buna rağmen komünist eşkıyaları affetmeleridir. 

Devlet nizamını ve demokratik parlaaııenter rejimi, Cumhuriyeti tağyir, tebdil,. ilga ve iskatı 
hedef alan, ellerimde silâh, devleti ve rejimi yıkmaya matuf hareketlerle ihtilâlci sosyalizm (İlmî 
Sosyalizm, Marksizm) denen, gizli veya alenî, ferden veya cemiyet kurarak her çeşit komünist fa
aliyetlerde bıılıraaıı, şerefli Türk Ordusunun mensuplarından kurulu Sıkıyönetim Mahkemeleri 
önünde Müslümanlığı, Türklüğü ve hatta Allah'ı ret ve inkâr ederek, ahlâkî redaetlerini ortaya 
'koyanları affedenleri, sivil ve askeri ile bu millet affetmeyecektir. Türk Milleti Ordu - Millettir. 

Sol iktidarın bu Anayaisa dışı çabaları af ile ikalın ayacaktır. Yakında fikir hürriyeti sağlama 
kisvesi altında, 163 ncü maddeyi ilga karşılığında 141 ve 142 nci Ceza Kanunu maddeleri kaldırıl
mak istenecektir. Islâmiycti komünizmle, Müslümanları komünistlerle bir tera.zide tartacak kadar 
din istismarcılığına gidenlerin, Allah'ın kanuni arının süfli pazarlıklara âlet edilemeyeceklerini 
'bilmelerini isteriz. Anayasa Mahkemesinde TİP'in açtığı davada 141 ve 142 nci maddelerin Ana
yasaya aykırı olmadığı bir rey farkıylc hükme 'bağlanımıştır. 163 ncü madde kaldırılsa hile, bunu 
Anayasanın 19 ncu ımaddesıine göre Anayasa Mahkemesi bu maddenin açık nıuıhtevalsı karşısında 
Anayasaya aykırıdır diyerek bir ekle iptal edecektir. Ama 141 ve' 142 nci maddeler için böyle 
bir hüküm tesisi bugün içıin imkânsız deneceik derecede zordur. 141 ve 142 ncii maddelerin İlgası 
Anayasaya aykırı sayılmıyacaktır diyebiliriz. 

Yine bıı üç maddenin ilgası olsa bile, 163 ihya edilince, yine müracaat vukuunda -buina bi
dayet mahkemeleri dahi müracaat edebilir - derhal bu hükmün Anayasaya uygunluğu karar al
tıma alınır. Ama, 141 ve 142 ihya edilirse, bu mevzuda iptal isteminin arz 'ettiğimiz üzere reddi 
değil imkânsız, aksine mümkündür... 

Bu teklifler, Anayasanın 20 nci maddesindeki düşünce hürriyetine dayandırıilmaik istenilmek
tedir. Ancak, ıhürrilyetleri selbeden (yok eden) hürriyetlere, hiçbir hür demokratik devlet ni
zamında, hürriyet hakkı verilemez. Doktrin sultası ve sınıf (işçi) halkimiiyeti üzerime müesses, 
halka rağmen halkı idare tarzı olan diktatörlük rcjimıind savunan komünist idarelerdeybaşlka dü
şünce ve inanışa yer yoktur. Çok partili demokratik parlamenter cuımnuriyeıt, işçi sendilkaları, 
hükmî şahsiyetli taşıyan demekler, komünist rejimlerde bir hayalidir. 

O halde Anayasanın açılk bükümleri karşısında sormak istiyoruz: Kimin suçlarını laffeıteıek 
istiyorsunuz ve Mimlere fikir hürriyeti: düye hürriyet hakkı yermek istiyorsunuz t Anayasanın 
11 nci ımaddeısün'İ ihlâl mi ediyorsunuz? Bu maddeye aykırı af çıkartmak ımı istiyorsunuz? Cevabı 
büz verelim: 

Evet, bütün bunlar yapmak isteniyor. Ancak : 
Ordu - Millet olaın Türik Milletine rağmen ve 'karşı getirilen bu afta affedilmesi istenülen ko

münistlerin affını, bütünüyle Allah'a inanan, büyük çoğunluğuyla Müslüman Türk Milletinin 
hakiki temsilcilerinin cesetlerini çiğnemeden çıkarmaya 'kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Anarşi! bir nizam olmadığına göre, hukuka bağlı Türk Devletinde Anayasaya aykırı .olarak 
ktamiüniıst anarşistlerin affına imkân vermeyeceğiz. 

Anayasamızda mülkiyet halkkı teminat altıma alınmıştır. Mülkiyeti ve nikâhı tanımayan ko
münistlere af getirenleri, böylece onların işbirlikçisi durumuna düşenleri, Türik Milleti affettma-
yecefatir. Kuyrukları kıstırılan ikızul yılanların 'başları da bulunup ezilecektir. Unutulmaısın ki : 
«Türjk âlemıiınıiln en büyülk düşmanı komünistliktir; her görüldüğü yerde edilmelidir.» 

'Aslında bu getirilen iki af teklifi, umumî değil, ihusıısî mânada af tır. 18 yıl cezası kesinleşen 
veya kesinleşımeyen her komünist, 1/3 cezasını şartla salıvermeden, kalanını yani 12 yılını da af 
ile kurtardığına göre,bu teklifler umumî komünist affı getirmektedir. Bugüne kadar aflarda. 
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idamlar müebbet hapse, müebbetler 30 yıla çevrilirken, idamları 30 yıla, müebbetleri 24 yıla indi
ren bu teklifler, sırf komünistleri idamdan kurtarmak ve cezalarını mümkün mertebe tahfif için 
getirilmiştir. Âdi idam ve diğer cezalar, âdeta piyon gibi öne sürülmektedir. 

Diğer taraftan, sıkıyönetim mahkemelerinde mahkemeleri devam eden, kesinleşen veya kesin
leşmeyen idam hükmü giyenler, 146/1, 2 nci madde tatbik edilenlerdir. Halbuki esas hüküm veri 
lenler, 141 nci ve 142 nci maddelerden ceza görmektedir ki, bunların miktarı 146'dan hüküm giyen
lerin 40 - 50 mislidir. 146/1, 2'den hüküm giymiş veya giymesi istenen sayısı 50 rakkamma ulaş
maz. 

Fikir hürriyetini komünistlere bağışlayan işbirlikçilerine, burada bu hususun Anayasanın 11 
nci maddesinin açık lâfzına aykırılığını belirtebilmek kasdiyle bu hükmü aynen alıyoruz. 

Anayasa - Madde 11/3 : «Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve 
hürriyetlerinin veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan 
kaldırmak kasdiyle kullanılamaz.». 11/4 Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası ka
nunda gösterilir. 

Affı istenilen komünistlerde eylem var mı? Yok mu? İşte bunları, şimdi mahkeme zabıtlarına da
yanarak bildireceğim. İstenirse, zabıtların esas hakkında, savcılık mütalâalarından tam metnini 
okunur. Mahkemeden zabıt örnekleri de istenebileceği gibi, gidip Meclisçe tetkik de olunabilir. 
İşte örnek : «Millî nitelikteki kapitalistlerin ve burjuva aydınlarının temsilcileri halkın başına 
geçti. Mustafa Kemal (Yani Atatürk demek istiyor) bunların en önde geleni idi, İstiklâl Savaşın
da zaferi esas olarak işçiler ve köylüler kazandılar. Onların kanları aktı ama, öncülük ve kuman
da zinciri millî kapitalistlerin ve diğer sömürücü, ama emperyalizm düşmanı sınıfların elindeydi 
ve bunlar, bunların temsilcisi Mustafa Kemal, İnönü ve diğer paşalar, aslında halktan korkuyor
lardı. İstiklâl Savaşı sonunda iktidar bunların eline geçti... Sosyalizme karşıydılar. Bunlar bir bur
juva Cumhuriyeti kurdular.» 

Affı istenen teklif sahiplerinin masum gençlerinin, bu komünistlerin sosyalizmden komünizmi, 
kcsdettikleri anlamayan eblehdir. Bugünkü Cumhuriyet ise, burjuva cumhuriyet, cumhuriyet ku
rucularına söylenenleri dinlediniz. 

Bitmedi : Kemalizm, daha. Kurtuluş Savaşı içindeyken, emperyalizmle ve feodalizmle uzlaşma
yı, yani karşı devrimciliği temsil etmeye başlamıştır. Halka ve komünistlere açıkça düşmanlık güt
müş ve onlardan gelen her hareketi gaddarca ezmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık 
ilkesi, pratikte (1938'e kadarki iktidar döneminde) görüldüğü gibi, emperyalizme teslimiyet, yarı 
sömürgelik şartlarını seve seve kabullenme ilkesidir. Mustafa Kemal'in Sun - Yat - Sen'le kıyas
lanması bile doğru değildir. Olsa - olsa, Çan - Kay - Şek'le kıyaslanabilir.» (29 Ağustos 1971 tarihli 
yazılı talimat). 

Dahası var : «Biz, aynı zamanda Kemalist rejimin işçi ve köylüleri ezen burjuva karakterini 
açıkça ortaya koyar ve eleştiririz. Kurtuluş Savaşı yıllarında kürtlerin hukukuna riayet eden Ke
malist burjuva iktidarda en ağır baskı ve terörden çekinmemiştir.» ( 1 . 2 . 1973'te mahkemede 
okundu.) 

İmdi : M. S. P. lileri bilmem ama, yeni de olsalar C. H. P. H teklif sahipleri başta Başteklifçi 
Sayın Bülent Eccvit olmak üzere, bu beyanlar karşısında ne diyeceklerini merak ediyorum. 

Anayasamızın 2 ııçi, maddesindeki «Sosyal bir hukuk devleti» ilkesini, bu teklif sahipleri de 
sosyalizm olarak kabul ettiklerine ve aflarını talebettikleri masum komünist gençler, sosyalizmi 
komünizm, Kemalizmi de burjuva iktidarı ve cu ııhuriyeti kabul ettiklerine göre aynı düşünceleri 
paylaşırlar mı? Mustafa Kemal Atatürk hakkında, aynı kanaatleri paylaşıyorlar mı? 

Sayın Ecevit, Başbakan ve teklif sahibi olarak izah ettiğimiz ve edeceğimiz hususlara ve affı
nı istediklerinin beyanlarına karşı cevap verirse aydınlanmış olacağımızı da bu arada belirtelim. 
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M. S. P. Sayın Lideri ve Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın 20 Aralık 1972 tarihinde 1973 yılı 
bütçesinin İçişleri Bakanlığı bütçesine ait kısmı Bütçe Komisyonunda müzakere edilirken «- Bu 
40 milyon insanın bir kısmını komünist, bir kısmını gerici, bir kısmını işbirlikçi diye birer köşeye 
atacak olursak, bu memlekette huzur olur mu? Memleket evlâtlarını aşırı uçlar edebiyatı ile bir 
nevi birbirlerine karşı tahrik etmekle huzur ve selâmet oluı- mu? 40 milyon insanın birbirinin 
kardeşi olduğunu bilelim, içimizde sol düşünceye sahip, toplumcu düşünceye sahip, toplumcu dü
şünceye sahip (İbare tekrarlanıyor) kimseye, evet sen böyle düşünüyorsun demeye mecburuz selâ
met istiyorsak.» (Aynen alınmıştır) sözlerini, şimdiye kadar ki beyanlarımız ve bundan sonraki 
yazacaklarımız karşısında hâlâ benimseyip benimsemediklerini de kendi ağızlarından burada din
lemek isteriz. 

Anayasamızın 1 nci maddesi «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» hükmünü koymuş olup, bu 
Cumhuriyetin 50 nci yılı 1973'tür. Bu durumda 7 Şubat 1974 nasıl Cumhuriyetin 50 nci yılını 
geçen hlr kapsamla, Cumhuriyetin 50 nci yılı affı olarak C. H. P. ve M. S. P. teklifleri olarak 
gelebiliyor? 1974 yılı 51 nci yıl olduğuna göre, Cumhuriyetin kuruluş yılı yoksa geriı mi gidi
yor? Bu da Anayasaya aykırı ve çelişkili bir durumdur. 

Meclisin Muhterem Başkan ve üyeleri: M. S. P. ve C. 11. P. sol ortaklığının bir başka tezar 
hürü olarak .gellen malûm iki teklifin Anayasaya aykırılığını madde, imâma ve ruhu itibariyle teş
rihe devam ediyor ve belirtiyorum:: 

Anayasamın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesi, 'asla sol ve sosyalizimle alâkalı de
ğildir. Biz aksine Anayasanın sosyalizme kapalı okluğru kanaatindeyiz. 

Diğer taraftarı sosyal lıuikulk devietinden murat edilen, sosyal adalet ile ilgilidir. Sosyal ada
letin sosyalizmle değil alâka, ınünasebellinin dahi bulunmadığı, iptidaî hukuk bilgisi olarak, Hu
kuk Fakültelerinin, 1 nci sınıflarında, huıkük başlangıcı derslerinde okutulur. Bunu bilmeyen ta-
llelbe dersi ve hattâ sınıfını geçemez. Ülkemizdeki kavram anarşisinin mevcudiyetinden istifade 
öden komünistler, sosyalizm perdesi (altında çalışmakla kalmaz, sosyal adalet denen ilâhî ve 
beşerî inanç!ardaki ahlâkî ve manevî durumu, sosyalizm gibi liberaliiamirı 'karşıtı olan tama/men 
materyalist görüşle 'karıştırmaya çalışırlar. Sosyalizm, gayrıahlâki denemez ise de, lâahlâkidir, 
yani ahlâkla ilgilenmez. Sanayide üretimi devi öte, tarımda ise kooperatiflere bırakan, ferdî 
teşebbüs ve özjel mülkiyete kısıtlama getiren bir iktisadî görüş, sosyalizmin analhatları arasın
dadır. Haıttâ ahlâk ve hukuk, alt yapı ile ilgili okluğundan, sosyal adalet 'gibi ahlâkî bir mü
essese sosyalizmde önemsiz bir istisımar vasıta ve konusudur. 

Anayasamın soisyalizımle ikapalı okluğu, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddeleri zikredilmek üzere, T. I. P. mensupları hakkında derfecattan geçenek kesin
leşen 3 Numaralı Ankara Sıkıyönetim Mahkeme sinin 17 . 10 . 1972 taraflı ve 1972/3 Esas, 1972/144 
sayılı hükmüyle de sabittir. Bu karar Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 26 . 4 .1973 gün vfe 
1973/35-100 Esas ve Karar sayılı ilamıyla onanmıştır. 

Muhtelif yazı ve imakaleleılmdie tekrarladığım bir husus vardır : Her sosyalist belki komü
nist değildir ama, her komünist sosyalisttir; komünizme giden bütün yollar s osy ailemden ge
çer. Misal : SSCB «Bu ifadeınıii 12 Mart öncesi Milliyet Gazetesinde kapatılan T. I. P. yöneticile
rinden komünistlikten mahkûm Prof. Sadun Ar em yazdığı bir makalede, su şekilde doğrulamış
tır: «Sosyalizmin peikçok (türü mevcuttur. Ancak hepsinin amacı tektir : ilmî sosyalizm (yani 
mıarksizım, ihtilâlci sosyalizm denen komünizm). Bütün sosyalizm, türleri İrana erişmek için bir 
aşamadan ibarettir». Şahıs bir tarafa, bu, bir fikir namusu ifadesidir. 

Bu izahatımız 'muvacehesinde. Anayasamızın sosyalizmin her '.türüne kapalı olduğu bedahet olarak 
ontay'a çıkmakta, getirilen İver iki af teklifinin Anayasaya aykırı okluğu meydana, çıkmaktadır. Bu 
arada şunu da heya'n edeyim ki- Bir başka ifadeyle sol görüş 'diye piyasaya sürülen görüşler, aslın
da Ibilinen sosyalizm, yani Pof. Sadun A ren'in de. -ihtilâlci sosyalisttir - belirttiği üzere ilmî 'sosyalizmi 
denen ihtilâlci sosyalizme dayanır. Bunlar Menşevik de, Bolşevik d;e, Troçkist de, Marlîsist de, Lc-
ninist de, Stalınei de, Mao'cu da, S. (iııveracı da, E id el Kaıstroeu da,, Tito veya, Enver Hoca görü-
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şü de Olabilir, ama hepsi de Hegel'in tarihî materyalizmi ilo Engelsin baibası olduğu dialektik mater
yalizme komünizmdir. 

TeMif sahiplerinin parti re Hükümet ortak görüşleriyle «Silâhlı anarşik eylem dışında» bütün 
suçlar, 'af kapsaimma, alınacakmış. Her halde Mecliste Adalet Balkanı bir açıklama yapacak, teklif 
sahipleriyle partili jiyeleri de buna*-uygun teklifler ileri 'sürecekler. Tabiî yeni - yenilere gelmez ise. 
Bu son (beyanlarda izahatımız muvacehesinde Anayasaya 'aykırılık kanaatimizi doğrulamaktadır. 

Bir kısmı çevreler ve hattâ hukukçu teşekkülleri, içerideki afları düşünülenlerin, bir anormal dö
nemin kurbanları 'olduklarını yaymaktadırlar. Ama devanı eden malıkeîrne zabıtlarını muhtevi savcı 
mütalâalarında, bunlar: Türkiye Komünist Partisinin 1920 lerde kurulduğunu, günümüze kadar gel
diğini, Türkiye İhtilâlci İşçi Komünist Partisinin bunun devamı olduğunu -ve men suplarının öncü müf
reze Olduğunu, kendilerinin neferi olduklarını, partinin evvelkiler gibi yine yeraltı mevcut bulundu
ğunu, ibu mücadelede gözlerinin pek olarak -mücadele edeceklerini, partinin İhtilâlci Sosyalizm denen 
komünizmi gerçekleştireceğini beyan etmektedirler; hattâ, bunların ekserisi, bir af dahi istememekte-
diılei'. 

Şimdi sizlere bunların mahkeme zabıtlarına geçen sözle ve yazılı beyanlarından bir kısmını ibret 
olsun diye aktarıyorum : 

«Sovyet, Om ve Arnavutluk yapısındaki komünist olmayan herkes sağcı veya faşisttir.», «İşçi sı
nıfını ezenler: Kapitalistler (sermayedarlar), burjuvalara sömürücü 'sınıflardır.», «Buhranlaraköklü 
çözümler getirmenin tek yolu, İşçi ve emekçi sınıflarının 'iktidara gelmesi ve sosyalist Türkiye'nin 
kurulmasıdır.», «Devrimci yığın mücadelesini durdurmaya 'kimsenin gücü yetmeyecektir», «Sömürü
cü sınıfların, devrimci yığın hareketlerini bastırmak için geliştirdikleri faşizmi yerle bir edelim.» 
Anayasal direnme hakkı: İsyan ve ihtilâldir. «Türkiye '-somut şartları itibariyle «Demokratik dev
rim» sürecini tamamlamıştır; bundan sonraki aşama : «Sosyalist devrim aşamasıdır.» Toplumların 
sürekli gelişme ve ilerleme sürecinin itici 'gücü sınıf kavgasıdır. «Kemalizm, burjuva rejimidir ve 
Mustafa Kemal (Atatürk), kapitalist ve burjuvaların önderidir.», «Sosyalist Parti, işçi sınıfının ön
cü müfrezesidir.», «Eylem, sıkıyönetim ve sonrası devam eder. İhtilâlci İçi - Köylü Birliğinin gaye
si : Silâhlı mücadele, hainleri yargılayarak ölüme malıktım etmek ve ölüm cezasını infaz ederek ce
zalandırmaktır.», «İhtilâlcinin, ihtilâl ordusundan terhisi ancak ölümle mümkündür.» 

Anayasanın 12-1 neü maddesi sıkıyönetimi tanzim eden anahükümleri açıklamaktadır. M. S. P. 
ve C. H. P. mesul ve 'mensuplarının getirdikleri iki teklifte afları istenilenlerin, bu Anayasal mües
sese ve onu sürdüren ordu mensupları hakkında mahkeme zabıtlarına sözlü ve yazılı belge ve be-
yanlarındaki hususlar, redaetlermi açıkça ortaya koymaktadır ve böyle davrananların affını isteyen
ler, bunları salıvermekle Devlet yıkıcılarına imkân tanıyan düşünüş, kanaate sahip teklifler getirmiş 
bulunmaktadırlar. Bu da Anayasanın ihlâli ve bu tekliflerin Anayasaya aykırılığının misalidir. 

Şimdi görelim neler beyan etmişler: Üç yurtsever arkadaşımız, kardeşimiz idam edildi. Kürt 
milliyetinden -halka karşı ağır baskı ve zulüm uygulandı. «Türkiye ordusu, hâkim sınıfların bir hâki
miyet aracıdır. T. İ. İ. K. P. programına göre hâkim sınıfların muhafızlığım meslek edinmiş ordu 
kaldırıilaealk, halllkın genel silahlandırılmasına dayanan Halk Ordusu kuvvetlendirilecek ve böylece 
millî bağımsızlığımız ve yurdumuzun savunması gerçek (bu sözü komünistler SSCB'ndeki Pravda 
'kelimesi •karşılığı sık - sık kullanırlar.) 'teminatına kavuşacaktır.» «,Bu dava, faşist askerî diktatörlü
ğün halkımıza karşı en ağır baskı ve zulüm uyguladığı bir dönemde görülüyor. - Biz Türkiye komü
nistleri, inançlımızı her şart altında savunmaya azimliyiz», «Halkımız için tek kurtuluş yolu halk 
savaşıdır. Bu savaş, halk yığınlarının savaşıdır». «Halkın kurtuluşunu, ancak Marksizm - Leninizm 
- Mao Zeldung düşüncesinin klavuzluğunda ilerleyen bir silâhlı mücadeleyle gerçekleşeceğine inan
dığımı belirtirim.», «Sıkıyönetim mahkemeleri, ihtilâlcileri ve yurtseverleri mahkûm etmek ama-
cıyle kurulmuştur.» (M. S. P. ve C. H. P. teklifleri de, bunları salıvermek için, af için hazırlanmış
t ır) . «ıBizi suçlayanlar, sayısız yurtsever genci şthllt eden, üç yurtsever genci idam ettiren eli kanlı 
katilleri savunuyorlar.» (Kastedilen sıkıyönetim savcılarıdır). «Halkın ihtilâlci mücadelesinin için
de bir nefer olarak çalıştım.», ««Ya zafere ulaşmak, ya da Mao'nıın belirttiği şekere 
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bulanmış mermilere mağlûp olmak. Biz komünistler halkın yolunu seçeriz, bize hal
kımızla gelen düğün - bayramdır; bunun için zorluklar karşismda faşistlerden mer
hamet (yani af demek işitiyor) dilenmeyiz, bizden önce gelen yoldaşlarımızın çizdiği kızıl yolda 
ilerleriz.», «Amerikancı generaller çetesinin emrindeki bu ordu.», «Faşist diktatörlüğün bir kuranın 
olan mahkemeniz (Sıkıyönetim mahkemesine hitap ediyor). «Faşist 'askerî diktatörlüğün dayandığı 
Ordu, Amerikan emperyalizminin sa'ldırgan askerî örgütü NATO generallerinin» (Bu generaller için
de TüıMer de var'talbiaıtıyle). «Erleri ve astları -ezmeye dayanan gerioi faşist disiplin (İç Disiplin 
Kanununu Ikasdediyor.», «Partimiz, Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnü yoldaşların kurduğu ve önder
liğini yaptığı gerçek Türkiye Komünist Partisinin 'devrimci mirası üzerinde yeniden inşa 'edilmiştir. 
Bu (bakımdan en ufak bir pişmanlık duymuyorum.», «Devrimci 'mücadelenin g üçünün seli, bütün halk 
düşmanlarını boğacaktır.», «Halk ihtilâlinin başarıya ulaşması, bilinçli ve teşkilâtlı halk kitlelerinin 
silâhlı mücadelesiyle olacaktır.», «..,. Kenetlenmiş prolcteryanm ihtilâlci partisinin halk savaşı yo-
luyle "siyasî iktidarı ele geçirmesi», «Heyetinizle aramda., bu 'muhakemeye devam ettiğiniz sürece uz
laşmaz ve asla barıştırılanı az bir düşmanlık vardır.», «T. 1. İ. K. P. hatalarından dersler çıkararak 
yaıraJlarmı sarıyor (Yani, geçmişin hatalarının tekrar ötmeden mücadeleye devam). «Ordu içinden 
gelen bir komünist olarak», «Yurtsever ve genç subaylar. NATO'ya uşaklık eden kumanda heyeti ta
rafından», «Orduda gerioi bir disiplin uygulanmakta., ırkçı ve militarist bir ruh 'devamlı körüklene
rek», «Askerî savcılıkta belirttiğim gibi, Marksizm - Leninizm - Mao Z'edung düşüncesine ve bu dü
şünceyi klavuz edinmiş 'bir pa-tinin halkımızın kurtuluşunu bağlayacağına, İnanıyorum.», «... Yani 
faşist askerî diktatörlüğün azgın talan ve zulmünü anlatmak, hakaret değil, bizim savunmamızın 
esasıdır.», «... En sadık, en gerici, 'azgın torörcü diktatörlüğü hüküm sürüyor; faşist generaller çe
tesi geniş emekçi yığmlarıyle», «12 Mart, faşist darbesi, halkın mücadelesini baktırmak için düzen
lendi, çünkü T. İ. 1. K. P. önderliğindeki 'demokratik kalk ihtilâli bütün gericileri er - geç. yerle 
bir edecek.» (12 Mart kime karşı •yapılmış, söylüyor). «Bu ordunun mutlaka kökten değiştirilme
si gerekmektedir. Faşist generaller çetesi, faşist paşalar, orduyu amaçlarına daha uygun hale getir
mek için, ırkçı ve militarist ruhu devamlı körüklüyorlar.», «İhtilâl yoluyle halka hizmet meşru ve 
tek kurtuluş yolu ve bu en büyük şereftir.», «Bunun doğru olmadığını 141 nci maddenin hükmünden 
Irartııknak için değil (Onlar af istemez - M. S. P. vo O. II. P. af 'gereklidir diye teklif getirir, bun
lar için). «Ortak yiyip - içiyoruz; kamun diyoruz böyle ortak hayatı paylaşmaya.», «Sıkıyönetim, fa
şist generaller çetesinin halk üzerindeki zulüm ve ibaskı 'aracıdır.» 

Anayasanın 124 ncü maddesindeki sıkıyönetim ve geçici 2i nci maddedeki sıkıyönetim mahkeme
leri ve devam eden davalar, yukarıda çok cüzi kısımlarını, ibare veya cümlelerini aktardığım gerçek
ler karşısında açıkça görülüyor tkü, yerle bir 'edilmektedir. Sonra, bunların affı için sol iktidarın 
mensupları, liderleri teklif getirecekler. Şimdi ne söyleyecekler bilemem. 

Anayasanın 11 ncü maddesinin. 3 ncü fıkrası ı rk ve mezhep ayırımına 'dayanarak- Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmak kasdiyile insan ana hak ve hü riayetlerinin kul lamla m ayacağını bildıLrmektodir. 
M. S. P. ve C. II. P. tarafından getirilen afla ser'best bırakılmaları istenenler arasında alevî ve 'bil-
hassa kürlt denen vatandaşlar arasında ayrıcalıklar sokulduğunu (bilmekteyiz. Bu gibiler için geti
rtilen teklifler, bu seibeplie de Anayasaya aykırıdır. Bu hususta da yine mahkeme za.bıtlarma. geçen 
ifade ve 'beyanların bir kısmını aktarmak istiyorum: 

•Misaller : «Kürt milliyetinden halka 'karşı ağır baıskı ve zülüm uygulandı». Biz zulme karşı 
'başkaldıran Balba îshâk, Börtlüce Mustafa, Simav nalı Şeyh Bedrettin, Pir Sultan Abdal gibi halk 
'kahramanlarınım safında yer olıyoruz.» (Bu ailevi. İlk: mezhebi ayırımıdır). «(Biz Türkiye'de yaşayan 
Kürt 'milliyetinin kendi kaderini tayin hakkını hor zaman1 savunduk ve savunmakta devam edece
ğiz». «.. Kunt halkının proleter enternaisyonalizminii'n temelinde kardeş halklar olduğunu savun
duğumdan,. Kürt halikına- yapılan (baskılar çekilecek gibi değildi... Tek çaresi, Kürt ve Türk hal
kının ortak kurtuluşunun silâhlı mücadele yoıluyleolan kurtuluşuna katılmakla ve bu mücadelenin 
içinde görev akmakla şeref duyuyorum. «Kürt milliyetinin üzerindeki ırkçı .baskı, terör ve eritme 
politikasının! kalkması, Devlet kurma hakkının tanınması ve Kürt milliyetı'nden halkın kurtulu-
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şu lise, ancak Proletcrya, Partisi önderliğinde, proletcrya enternasyonalizmi inim tomıeline 'dayanan Türk 
ve Kürt haiklarııını omuz - omuza feodal kalıntılara., ABD emperyalhznı'i'ne ve onun yerlıi işbirlikçi-
llerine karşı verilen silâhlı mücadeleyle gere elci esir». «Kürt uhiillyetl üzerindeki her türlü baıskıya 
•son verecek olan yol Toprak Devinimi Mücadelesinden geçer». «Halikım, demokratik iktidarı İle be
raber Kürt raillûyetii 'kendi geleceğini kendi hür -iradesiyle tayin ©deedktiir». «.. Komünistler Tüıki-
ye prioleteryasımm öncüleri olarak, Kürt halikının ikendi kaderini Kürt işçi ve köylülerinin mienfaiat-
leri yönünden tayini için çalışırlar» «..Bütün dünyanın komünlstleni Kürt milliyetinin devrimci 
birliğimi Kunt ve Türk halklarının devrüundi birliğini..» «Proletcryanın devrimci ideolojisini kavramış 
folir Kürt olarak yine 'bilirim k|i, Kürt halkının di-roncıini kırmak ınümjkün olmjayacak; Türkiye'nin 
Tüılk ve Kürt halikları hâkim sırnıfiarm faşist diktatörlüğünü mutlaka yıkacaktır». 

NaMeltitiğim sö?Aer ülke ve mllliyetiyle parçala uamlaz 'bütün teşkil eden Devldtiımiiaiıı temeline 
•nasıl dinamit yerleştirildiğinin açık örnekleridir. Doğu mitinglerimi tertipleyen ve Anayasa Mahkemesi 
tarafından Pıartiler Kanunu hüküm!erime göre kapatılan T. İ. P.'iın bölücülüğü ortaya çıkmakta
dır. Bunun yöneticileri' hakkında. Sıkıyönetim. M alıkom'eslinin verdiği kanan n ne 'denli haildi bir 
davaıya pannüalk basitiğı meydana eıknıialktadır. 

Üstelik şimdi sal iktidar tarafından afları, istemem komünistlerin ımialıkeıne önündeki yazılı ve 
ısözlü ifade ve beyanları, bunlarını en ufak bir ne damlat hissine salıiilx)lıın|a!lannı göstermektedir. Her 
duruşmada., türlü vesilelerle partilerinin kökünün 1920 lere 'kadar uzadığını, kendileri içeride ol-
miallarınıa rağmen yeraltı faıa'lliyctleıiiyle diğerlerinin şenaet ve deııiactlerini açıklaimafctam fütur ge
tirmiyorlar.'Sonunda toprak ağaları dedikleri mü liküyet sahiplerini, kapitalist dedikleri özel serma
ye ve hür teşiebbüs ^sahiplerini ve burjuva ded ilkleri İşçi ve emekçi saymadıkları küçük mülk ve 
iş sahiplerine, ellerine fırsat geçince ne yapacak la.nnı aç.ıklamışllardır. 

Bu hususlarda duba geniş bilgi ve -açıklamaları1, tekliflerin ve hazırlanacak Af kanunu tasarısının 
tümü ve maddeleriyle ilgili Imnuşmıalarımda daha ayrıntılı ve müdellel alarak izah edeceğim,. 

AııiayasaıiMi tümüne aykırılığını birazdan izah edeceğim bu tekliflerddki hükümler, yani ko
münistlerin affedilmeleri ciheti üzerinde ıısrar edilirse, Af Kanununun çıkması gecikecektir; çünkü bu
na bütün gücümüzle karşı koyaeağız. Bu suretle her gün bir yeni değişiklik'.arz eden M. S. P. ve 
C. II. P. teklifleri nasıl bizlerin getirdiği tekliflerden çok sonra gelerek ıaffı gediktirmüşig'e, ko-
ımüıııistleılin affı için İsrar halinde bunun gecikm (i linin sebebi de yine kendileri • 'olacaktır. İktidarı, 
sol ortakları ımıuhaleföt olarak murakabe vazife mlz, !komıünis)tlerin affını istemeleri sebebiyle bu 
yoldaki davranışlıarımız gün geçtikçe 'dozunu art ıran sıortllliğe gideoclktir. Viatan hainlerinin 'affının 
bir umumî af kanunu içinde bulunmiaması için, her türlü purlaımıanter engellemeye, bu komisyonda 
olduğu giibi ve Umumî Heyette de kararlı olduğumu zu, şahsım ve mensubu bulunduğum partinin 
düşüncelerine itereüman olarak, umumi efkâra açıkkıımiak istenim. 

'Sıkıyönetim mlahk emel eri mensuplarına, «ara'miza kan girdi, bağdla.şmıaimıza 'imkân yok» diyen 
kamünfetler baıkkında -bizde aynı şdkilde düşünm eldeyiz. Bu vatanı kanları ve eanlları pahasına bi
zse teisl'iun eden atalarımıza layik evlât olmaya m eeburuz. Bize verilen sağ reylerin, sağ duyu ve dü
şüncenin temsilcileri olanak hakkım vermeye ve bunları helâli ettirmeye, Anaıyasa gereğince ettiği
miz yemine s'adık kalmaya, (mecburuz. 

Anayasamız bütünüyle, sosyalizme karşı ve ka palıdır. Biz bu düşüncedeyiz. Sosyalizm çeşitleri
nin, türlerin'in ilmî sosyalizm denen ihtilâle! sos valizime, yani komünizme varmak için aşaıına, ba-
•samlak olduğunu çak iyi biliyoruz. Açıkça ilân ediyoruz: Solun her türlüsünün ve her solcunun kar-
şıısmdayız. Bu yolda azimliyiz, kararlıyız've'güçlüyüz. 

Anayasaya aykırı her fikir ve teklif ile taisarı 11ın karşısındayız. Çünkü solun .karşısındayız. Sol 
ortaklar iktidarınım karşısında, bu «ebeple en mü es^ir muhalefet D. P. olacaktır. 

Mahkomjede «Göz - Gez - Arpacık» diyerek açıkça silâhlı bir mücadele ve ihtilâle kararlı olan
ları affedenler, onların maddî dcmltomezse bile muhakkak manevî şerikleri, işbiıfiikçiil eridir. 
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Tekrar ediyorum, M. S. P. ve C. II. P. sol ortaklarının teklifleri bir ufak ben ile ayırdedilebilen 
ilkiz kardeşler gibi 'iki af teklifi getirmişlerdir. Bu teklifler diğer maddeleriyle hususî, komünistler 
lıiaiklkund'alldi hükümilerrle onlar için umumî af teklifleridir. 

Devleti koruma Vazifesi hizmet olarak bütün ikaim.ni hizmetierinde çalışanlara vieıliMişltiir. Üste
lik: Halkilkî bir şahıs için meşru müdafaa ifâsı! bir hak isle, hükmî ıŞailılsiyeti sahip Devlet için do 
halktır. Ondu - Millet olan Türk Milletli varlığını ve bekasını bütün gücüyle koruyacaktır. Devlet 
yıkııeılaırmıa hiarclkot imkânı veifm'cyeceğiz. Onla ra bu İmkânı bu af teklifleri ile 'sağlayacak sol 
ikitiidıaır ortaklarına da, komünistleri affcltımje veya affettirme fırsatını veıuneyeceğiz. t:a;nım;ayaca
ğız. Devleti korumla meşru hakkı, Birleşlmjiış Mil felttor Sözleşmesindeki tomiöl halk ve hürriyetlerin 
bahşettiği meşru bür haktır. 

Ouımhuriyetli korunmak ve kollamakla vazifeli sivil ve asker bütün vatansever 'kamu hizmetli
leri, üzerlerime düşen Aiazifeyi ıgöz/leıini kırpana dan, hattâ canları bahasına, yeisine getireceklerdir. 
Bundan kimsenin şüphesi alimasm. Dış ve iç düş inanlara karşı, Devletlin, dolayısıyle ülke ve miille-
tiııı omuiyetiihi temine, bütünlüğünü korumaya sivil ve asker her müslüman Türk, mecburdur. Bu 
mecburiyet Anayasa hükmüdür. Bu Anayasanın 8 0 ncı 'maddeyiirin açık hükmüdür. Türk Milletinin 
hıalkükî tcım'slil dilleri olarfalk, ülke ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devle
tlini yıkmfayı hedef alan komünistleri ve onların afçı işbirlikçisi «ol Koalisyon ortaklarımı bu tıı-
tuimJl'arı dovaım odeuıse - asla af fetırmoyeccğiz. Bu mücadele isürcıkli ve şiddetli olacaktır. 

Anayasaya aykırı bu iki teklifin gayeli: Bir umumî 'af efenin ak değil, 12 Mart sonrası delikle
rime Molan feamünistlerri affederek serbest bırakmak ve onlara dışarıdaki komünistlerle birlikte 
ımelancitlerini işlenmek ve işletilmek için imkân tanımaktır. Aksimi iddia eden müddei, iddiasını ispat 
'ttimeJkle ımükelleftİr. Bliz İddiiaımızı ispat •eltt'i'k, etmeye de 'devam cıdeceğiz. 

Ondu - amifllet olan Türk Milletimin Ordu kumandanı geneir'al terine, Faşist Generaller O ot. esi, Ameri
kan. ve NATO uşakları diyenleri mi affedeceğiz? 

«Türk âlenıiji'nün en büyük (düşmanı komünistliktir; hor görüldüğü yerde ozilmelidlr» 'diyen Mus
tafa Kcmıfal (Atatürk) burjuvaların önderi ve d'iğor 'sıfatları yakıştı ramları mı affedeceğiz?. 

Anayaısayı ihlâl edenleri affeden bir 'kanun, bir art' teklifi Anayasanın tümüne aykırı olmazsa, 
başka ne aykırı olabilir? Vietnam'a (Güney Vietnam) Parlamento Hoyot'i Üyesi olarak gittiğimde, 
Hindicimi diye çoğrafya.k.Lt.a;pilîa,ıanda okuduğumuz büyük üiikeyi, din ve dil ayrılığının bölmıeidlğiini 
müşahjelde eıtitiiım Güımey Vietnam, Kuzey Vietnam, Lâos, Kamboçya, Tayland ve Siyam diye Hindi
cini taun aıltıı devlete ve parçaya bölünmıüş, kardeş kavgaisı sürdürülüyordu. Güney Vietnam'ın 
Kuzey Vieltmaım hududunu ise, Kuzeyden kaçan ve hudutta gönüllü yerleşenler koruyordu. Dönüşüm-
de blir İstanbul gmeteSimde 20 gün devaim eden röportaj serisinde, 1970 lerde, Vietnam'dan sonra 
b!iz ilkindi olmıaaa bile üçüncü sırayı alırız diye ya zm-ışltım. 2 ncıi sı raiyi Mucib-ül Rahman ve Zülfi-
kâr Ali Butto sayesinde ikiye bölünen Pakistan adlı; İkbal ve Oinmihin birliğini kurduğu Pakistan'
ım bugünkü. durumunu billiyoruz. 

ılverrensiky veya Mazerek olmak hevesinde olanlara,, onların komünistler işbaşına gelince ne ol
duklarını sorarak batırlatm|ak isterim. Viıeitnam Haılbi ve kanlı Macar ayaklanmlası, Çekoslovakya 
mezalimimi unuftacalk kadar, «Hafıza4 beşer, nisyan unutkanlık» la malul mü acaba? Değilse, özür ka-
balıialtltlein büyük olur, delâldt yeridi lihanetc bırakır. 

Adımda 'ne 141 ve 142 ve ne de 146/1 ve 2 sayılı Ceza Kanunu maddeleri hükümleri yejterlidir. 
1963 lerıde bir İstanbul gazetesinde aynı mevzuu içline alan (3) makale yazmış, neticede fcomümlst-
ler içim (2) yeli tainımış iidim: Ya idaıın veya vatan diaşlıPktaın ıslkaltla SSCB veya Çin ile peyklerine 
'sürgün. İpe gli'derken bile, tellkin için gelen hoca 'efendiye. «Bıen Türk dleğifim, müal'üman h'iç de
ğilim, üstelik Allah'a da inanımıyoruint» diyenlerin geri bıraktıkla rı, bugün oniliarm andımdan, Sılkı-
yöneftiim malılkeimeflerinde melthiyelor döktürüyorlar. Sayın Adalet Balkanı buma ne buyuracak ve 
buollara da hoca g^öınderecek midir? Bilmıetn ama, onla,r yapaıöakkırının, hocaya söyleyecdkleılirii bi
liyor.. 
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Kanun tekliflerinin Anayasaya aykırılığını biz burada müzakere ve münakaşa ederken, hariçten 
gazel okuyanlar da çıkmaya başladı. Yasama organının vazifesine müdahale cüretkıdeki hm haddini 
bilmez, komünist affı - tâbirim mazur görülsün - Af Goy - Goycuları ne derlerse desinler. Biz sağ 
duyu ve düşüncenin temsilcileri olarak doğru bil (ligimizden şaşmayacağız. Güneşi sağ, ayı sol elime 
verseler, bu. dava.mld'a'n vazgeçmem diyen gaye insana inanıyoruz. 

Umumî Afla, belki bir baba katilini affetmek isteyene, komünistlerin affını isteyen kadar fi
kir öfkesi duyanıam. İstiklâl Piyesi'ndeki ADALI'nın Yunan süngüsünün eliyle kurtuluşu red 
ile Türk kelepçesini öpüşünü ben daha ilkokul sıralarında okudum ve hayran kaldım. Beynelmilel 
komünist hareketine bağlı, oradan direktif alan, kimi Mao'yu, kimi Enver Hoca veya bilmem han
gi komünisti örnek alan, Tayland iç savaş uygulamasını Türkiye'de tatbike çalıştıkları sözlü ve ya-
zıih beyahlarıyle mahkeme önünde belki olanları, affedecek Kanun teklifleri, Anayasa'nın tümüne 
aykırı olmaz da, ya ne aykırı olur? 

Beyler, Efendiler, Sayın Üyeler : Biz bir umumî affa karşı değil taraftarız, ama kanun tekli
fimde belirttiğimiz üzere Türklüğü, Müslümanlığı, Allah'ı reddeden, inkâr ıedem, Amayasasıyle bir
likte Devleti yıkmaya çalışan komünistlerin af edil meşime karşıyız ve bunda haklıyız. 

Cahil bir katilin idam hükmü ile, hem okumuş ve hem de komünist olan vatan haininin duru
mu, redaeti bir olur mu? Bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? Bunu da sol koalisyon ortağı, müslü-
manila.rı koımünfetlerin affıyle pazarlığa sekan M. »S. P. mensuplarıma liderleriyle birlikte soruyorum. 

Bu arada Meclislere akıl vermeye kalkan teklif sahiplerinden olan Sayın Başbakan Ecevıit, ba
zı MeiU'eriinde görüldüğü üzere, Af mevzuuyle ilgili oıkıadk dokunulmazlığımın kaldırılamamyle alâ
kalı bir kahramanlık gösterisine girmiştir. Bunun yerine, şimdi getirdikleri tekliflerin değişmesini 
istedikleri maddeler arasına, bu husus partili üyelerine teklif ettirsin. Tabiî onlar, kendilerini de 
ilgilendiren bu mevzua -komisyondaki gibi (1) - boyun eğerlerse. Komünist kundakçıların da 
idaınıdan kurtülımaısım öneren M. S. P. ve C. II. IV li iki teklif in sahiplerine,Deniz Gezmiiş ve larikadaşla-
rmm idamlarının görüşüldüğü Adalet Komisyonundaki sözlerimi tekrar ediyorum : Biz, insan ha
yatına o kadar ehemıniıiyet veririz ki, ecele bütün kalbimizle inancımızı muhafaza ederek, ellerine 
fırsat geçince kızıl ihtilâl sonunda milyonların kanını, sorgusuz - sualsiz, mahkemesıiz ve yargılama
sı z öldürecek olan kızıl yılanlara bu fırsatı vermemek için onları ifna gereklidir diyoruz. Aslında 
bunu diyen biz değil T. C. kanunları ve Anayasa'sıclır. 

Bizler Ankara sokaklarına çocuklarımızı ve haremimizi selâvatla bırakırken, İsviçre'de keyfe-
denler bu sıkıntıyı yaşamadılar. Zor kurtarılan küçük Sibel'in baıbaisıy'le, diğer maısuımPjanın evlât 
acısı çeken babalarının derdini bunlar bilemez. Tok, açın halinden anlamaz demişler. Hele, 12 
Mart bana karşı yapıldı diye, mevki ve .makamını istifa ile terkedenler, kömlüiîistlerin 'burada aktar
dığımız 12 Mart tahlillerine rağmen, elbette bizleri anlamakta ya güçlük çekecekler veyahut bu 
onların da henimjSıcdüği olaylar serMdir. 

Kanunlar, ister teklif, isterse tasarı şeklinde gelerek çıksınlar, Anayasa'ya aykırı olamaz. 
Anayasayı tebdil ve tağyir ve Anayasal müesseseler olan Yasa Organı Meclisleri İskata kalkan
lar, bunun için gizli cemiyetler kurup bu yüzden »mahkûmiyeti kesinleşen veya kesinleşmeyen mah
kûmlar affedilem'ez, sanıklar hakkında takibata son verilemez. İşte bu teklifler, bu taraflariyle 
de, Anayasanın madde ve tümü itibariyle mana ve ruihuna aykırıdır. Bilmem izah edebiliyor ve 
anlatabiliyor muyum ? 

Biz basın suçlarında da 141, 142 ve bunlarla murtabit suçluların affına taraftar değiliz ve 
bunu teklifimizde açıkla belirttik. Bu hususu da Anayasanın Basın Hürriyeti başlıklı 22 nci mad
desine aykırı buluyoruz. Şimdi bunlardan birisinin 16 Ocak 1974 tarihli görünüşünü 'bilgilerinize, 
yazısının bir paragrafını alarak sunuyorum: 

«Gelelim asıl soruna : İşte bu noktada asıl soruna gelmek gerek. Diyelim ki, Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesi. Bu maddeden yaırgüanıanlıaa* viar, haklarında henüz dava açulması 'bile 
akla gelımemiiş ama, eminde sonunda açıllması gerekenler de var. Örneğin İİ2 Mıaır't Muhtırasını vc-
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renler, devlet görevlisiyken buna göz yumanlar, 1961 Anayasayının altmışa yakın maddesini anti
demokratik biçimde değiştirenler, değiştirilmesine ioy verenler, çanak tutanlar... Çeşitli yollardan 
Anayasayı çiğneyenler, işkence yapanlar v.ib. v.b. 

Sonra, bir sosyal sınıfın bir diğer sosyal sınıf üzerinde hâkimiyetini tesis etmeyi yasaklayan 
141 ve 142 nci maddeleri, işçi sınıfının diğer sınıf üzerinde değil de, tam tersine, burjuva sınıfının 
emekçi sınıflar üzerinde hâkimiyetini tesis yolunda ihlâl edenler...» 

İmdi : Bu yazılanları okuduğumuza göre, asıl suçluların komünistler değil de, onları taki-
foeıden ve cezalandıranlar olduğu anlaşılıyor. Bu adamı ve benzerlerini affetmek için, baksın suçla
rının affına bunları dahil edeceksiniz öyle mi? M. S. P. lideri rey vermedi Anayasa değişikliği
ne,, şimdikilerde yoktular. Pdki iki teklif sahibinden birisi Sayın Ecovit ne yapacak? 

Muhterem milletvekilleri : 
Bu mevzuun başından beri, Anayasanın tümü ve maddeleri itibariyle mana ve ruhuna, M. S. P. 

ve 'C. H. P. sol ortakların ikiz kardeş kanun tekliflerinin neden aykırı olduğunu izaha çalıştım. 
Bunu ibir neiic<eye bağlanmak istiyorum, 

Bu getirilen teklifler, evvelâ sadece komünistler yönünden umumî bir af getirmekte ve (12) yıllık 
af müddeti, komünistlerdin hükümlüsü ve. tutuklusuyla, şartlı salıvermeden de istifadeyle hiçbirisi 
ceza ve tevkif evlerinde kalmayacak dersem, yeridir. Aksi durumda, yeni tekliflerle bu sağlanır. 

,Hepsi - hepsi 'diye af goy - goycu'luğu yapanlara Sayın Sol Koalisyon Başbakanı Ecevit, şimdi
den geıledeğin mutlu tarflaırıını ımüjdeliiyoır. Hatta şimdilik elimden bu kadarı gelebildi, ne yalpa
yım diye özür bile diliyor. 

Partisi mizah fıkra ve sütunlarında dışı yeşil içi kırmızı karpuza benzetilen Başbakan Yar
dımcısı ise, 1972 Aralık ayında yaptığı naklettiğimiz .'konuşmasının ışığında, Fikir Hürriyeti Ka-
.nunu getirileceğini müjdeleyerek, 141, 142 ve 146 ncı maddelerin kaldırılacağını da açık veya ka
palı ifade ediyor. Kerameti kendisinden menkul, cennet kapısı anahtarının seçimlerdeki mümezzii 
bu zait, kendisini Halife olmasa bide Şeyh-ül IsDâm yerine koysa gerek ki, müslümanlar adına 163 
ncü maddemin kaıldıralmiası için, koımünistllerlle ve onların koruyucuları ile 141, 142 ve 146 ncı mad
delerin kaldırılması yolunda açıık eksiltme pazarlığına giriyor. Eğer bu hareket ve sözleri de şaka 
ise, Türk Milletinin bir ferdi olarak biz de alıştık. Değil'sıe id ilindeki anahtara ıiıağmıen uhriada yeri 
elindeki anahtara rağmen Esfele Safirin olmak ihtimali var. Doğrusunu, mutlak hayır ve şerri 
bilen, Hâkim-i mutlak bilir. Dini siyaset borsasına sokarak hu mevzunu kâtib-i umumileri de bunu, 
gaflet ve dalâlet içinde değillerse, hiç. olmazya, sezerler. Bize gelince bu çeşit şeytan tarakların
da hiç bezimiz olmadı, dokunmadı.. 

Netice olarak beyan etmek isteriz ki : 
!S»ol koalisyon ortağı mensuplarının getirdikle ili iki af teklif leui, Anayasamın geırek tümüme ve 

gerekse zikrettiğimiz maddelerine mâna ve ruhu itibariyle aykırıdır. 

Bu seheplerle, İçtüzüik'ün 39 ncu maddesinin hükümlerine göre, yapılacak müzakere sonun
da, bu iki teklifin maddelerinin müzakeresine geçilmeden reddi gerekir. 

Saniyen : 
Tümü ve maddeleri itibariyle görüşleriım ve muhalefettim : 
Komisyonda birisi «sportif faaliyetlerle ilgili hususî mahiyette, altısı da umumî mahiyette 

(7) adet af teklifi görüşülmek üzere Millet Meclisi Başkanlığı tarafından görüşülmeye1 hazır 
vaziyette havale edilmiş olarak mevcuttur. Bunlar, görüşmelere başlanılmadan önce, bastırıl-' 
mak suretiyle, komisyon üyelerine dağıtılmıştır. 

Tetkik sırasında görülecektir ki, hu tekliflerden 2 . 3 . 1974 tarihini taşıyanları en son ve
rilmiş olup, birisi Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşı tarafından, diğeri Oo. 
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rum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşı tarafından verilenidir. Bu arada Konya Mil
letvekili Necme'ddin Etibakan'ın 22 . 1 . 1974 tarihinde verilen bir af teklifi de bu teklifler 
meyanındadır ki, bu teklif, M. S. P. mensuplarının son teklifleriyle, bilhassa komünistlerin 
affıyle ilgili olanak tenakuz halindedir. İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 14 arka
daşının teklifi ise, 24 . 10 . 1973 tarihini taşı makta olup, teklifler arasında ilik verilenidir. 
Bunu sportif faaliyetlerle ilgili teklif 5 . 11 . 1 973 tarihindeki yenileme ile takib etmektedir. 
Erbakan'ıu teklifinden sonra, Konya Milletvekili Mustafa Kübilây İmer ve 3 arkadaşının tek
lifi 20 Ocak 1974 tarihini taşımakta, bunu Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ve 2 
arkadaşının İS . 2 . 1974 tarihli teklifi taıkibet inektedir. 

Komisyon, Anayasaya aykırlık mevzuunu bütün görüşmelere takdimen karara bağlayarak 
reddettikten sonra, bu yedi tekliften birisinin ele alınması iktidar kanadı üyeleri tarafından tek
lif ve bunlardan Ecevit ve arkadaşlarının teklifi esas görüşme metni olarak kabul edilmiştir. 
Bu cihet dahi, muhalefete ımensup ımiUetvekille linıiın ımubailefetine rağmen kabul edilmiştir.. Bu. 
suretle, bir teklifin, hem de en aykırı olanının ele alınması, usule aykırı olmuştur 'ki, buna da 
muhalifim. 

Ele alman teklif metni, bir kere kanun tekniğine uygun hazırlanmamıştır. Daha önce ha
zırlanan ve çıkan Af kanunları, (misal olarak : 134 sayılı Kanun ile değiştirilen 113, 218 ve 780 
sayılı Af kanunları, 1960 yılından sonra çıkarılmış olup) bunlardaki, kanunî, daha 'geniş mâ
na siyle hukukî prosedür bir tarafa itilmiş, umumu hükümlerden hususilere ve istisnalara gidile
cek iken, bu yol bir tarafa itilmiştir. Benim arkadaşlarımla beraber hazırladığım teklifin ge
rekçe kısmının 2 nci sayfasının sondan 2 nci eli m leşi okunursa, bu cihet daha iyi anlaşılacak
tır. Böylece, bu tutuma da muhalif im. 

Diğer taraftan Ecevit ve arkadaşlarının teklifi olsun, bunun Komisyon değiştirişi olsun, 
bir hususî Af niteliğindedir. Halbuki, bu tekliflerin bir umumî af şeklinde olması gerekiyordu. 
Nitekim, sporla ilgili olanı hariç, bu M. S. V. ve C. II. P. teklifleri dışındaki muhalefet teklif
leri birer umumî af teklifleridir. 

Ecevit ve arkadaşlarının esas alman teklifi, anca'k bir tarafıyle umuımidir; oda, komünistler 
için getirilen umumî af hükümleridir... 

•Bizim teklifimiz tarih itibariyle kapsamı; 3 1/Aralık/l 973'ü tutmuş; bunun sebebi olarak 
da, Cumhuriyetin 50 nci yılının Cumhuriyet ilâ n günü olan 29 Ekim dışında ele aimmca 1973 
yılı olması gösterilmiştir. De'mirel ve arkadaşla pı. tekliflerini verişlerine göre 11 . 9 . 1973 tari
hini kapsam tarihi olarak almışlardır. 

Erbakan kapsam tarihini 8 Ocak 1974 olarak veriş tarihine yakın tutarak, 50 nci yılı ilk aşan 
olmuştur. Erkovan 29 Ekim 1973'ü kapsam kabul etmiştir. 

Ecevit ve Hatiboğlu tekliflerinde kapsam tarihi umumi olarak 7 Şubat 1974 olarak kabul edilmiş 
ise de, 1 .9.1968 tarihi bir kısım disiplin suçlarına kapsam tarihi alınmış (Bunun seibeM el'an meç
huldür), bazı maddelerde ise, kanunun neşirle başlayacak yürürlük tarihi kapsam tarihi olarak ka
bul edilmiştir. Böylece görülüyor ki, bir teklif ve ona uyarak hazırlanan komisyon metninde üç ay
rı kapsam tarihi mevcuttur. Bu teklifin nerasinin doğru olduğunu anlamak için, Meclis Umumî Heyeti 
epeyce güçlük çekecektir sanırım. Bu sebeple de komisyon kararma muhalifim. 

Diğer taraftan komisyon müzakerelerine Hükümet, canı istediği zaman üyleriyle âdeta bir gös
termelik olarak katılmış, Erbakan ve Ecevit teklif sahipleri olarak komisyona igelmek zahmetini 
dahi ihtiyar etmemişlerdir. 

Anayasanın 105 nci maddesine göre sorumlu olan Hükümet olup, yukarıda 'bildirdiğim, Cumhu
riyet Devrinde çıkan Af kanunları daima tasarı olarak ve Hükümet tarafından getirilmiştir. Ko
misyonun hazırladığı metin ise, bir milletvekili ve arkadaşlarının getirdiği teklif üzerine hazırlan
mıştır, 
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Enteresan olan cihet, üzerinde görüşülen ve esas alınan teklifin Sayın Başbakanın Zonguldak 
Milletvekili olarak birinci imza sahibi olmasıdır. Barbakan Yardımcısı ise, daha önce Grup Başkanı 
sıfatiyle verdiği teklifi komisyonun semtine dahi uğramadan meskût geçmiştir. Bu husus da câlifbi 
dikkattir. M. S. P.'li'lerin son teklifleri C. H. P. teklifi ile yüzdeki bir ben farkı benzetmesiyle ikiz
dir. Eteğinden biraz kısa olsa gerek ki, bu eksiklik sebebiyle M. S. P. Tiler C. II. P. teklifini esas al
mak için bilittifak karara iştirak etmişlerdir ve tekliflerine itibar etmemişlerdir. 

Bilhassa, komünist denen vatan hainlerinin, Devlet yıkıcısı anarşik eylem faillerinin afları için, 
Hükümet sorumluluktan kaçmak için, bu kanunun çıkışında tasarı getirmemiş, sorumluluktan kendi
sini uzakta tutmak i'stcmişjtir. 

Komisyon müzakerelerinde muhtelif ilgili bakanlık yetkili temsilcileri, esas alman C. II. P. tek
lifi mevzuunda peşin bilgi sahibi olduklarını, verdikleri izahat sırasında ortaya koymuşlar; bir mad
de, fıkra, hattâ bir ibare veya kelimenin neden konulduğunu teferruatına kadar vukufla izah etmiş
lerdir. Anlaşılıyor ki, bu teklif hazırlanırken, Hükümet istediği yerlerden bilıgi almış, ama bu gayri-
resmî ölçüde - sözde - bırakılmıştır. 

Buna rağmen: Talebim üzerine, bu tekliflerle ilgili .olarak bizzat Başbakan'dan Anayasanın 11 
nci maddesi ve 111 nci maddesi hükümlerine göre Güvenlik kuruluşlarının bu husustaki bilgisinin 
alınıp alınmadığı, Devlet ve Adalet Bakaııüıdan sorulmuş ise de, cevap alınamamıştır. Sonunda Ada
let Bakanı, bu hususu Barbakana arzuma ve diğer katılan üyelerin talebine uyarak Başbakana götü
receğini görüşmelerin 2 nci gününde beyan Gitmişse de, yine Başbakan'dan ses çıkmamıştır. Başba
kan Yardımcısı da bu hususta bilgi vermeye gelmemiştir. Bu sorumsuz sorumluların Anayasa dışı 
tutumlarının tipik bir misalidir. 

Komisyonu.'mm müzakerelere, M. S. P. ve yeni O. H. P.Tilerin teklifleriyle esas aldığı teklif, 
Türk Ceza Kanununun 14.1, 142 ve 146/1 ve 2 nci madde ve fıkralarının ihlâli suretiyle işlenen ko
münistlik ve bu ihtilâlci sosyalizmle Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga mevzuundaki suçları işleyen 
suçluları affetmek hedefini gütmektedir. 

Denilebilir ki : Bu af teklifleri, her iki koalisyon ortağı parti tarafından bilhassa bu suçlular 
için getirilmiş olup, diğer af mevzuuna giren fiillerin suçluları dolayısıyle veya bilvasıta af şümu
lüne dahil edilmiştir. Satranç oyununda, şah mat'a 'dayanan strateji ve taktikte, bu suçlular âdeta 
'birer piyon mesabesinde tutulmuştur. 

Komisyon teklifte değişiklik yaparken, M. S P. kanadının taviziyle, yine o kanadın af dışı 
olmasını tekliflerinde ileri sürdükleri uyuşturucu maddelerle ilgili fiil ve suçların faillerine (5) yıl 
ceza. indirimi ve affı kabul etmekte, C. II. P. ve M. S. P. tdklif ve oyları yi e. beis görmemiştir. 

Devletin malî ve iktisadî zaviyeden menfaatleri, 'bilhassa malî ve vergi suçları münasebetiyle 
ele titizlikle alınıp korunmaya gayret azamî ölçüde sarfedilirken, bu dikkatli tutum, komünistler 
için bir rikkatli tutuma dönüşmüştür. 

Sıkıyönetim devresinde suç, aletleri sadece namaz takkesi, takunya ve tesibih olara'k tespit edi-
Idbilen, ellerinde bir çakı bıçağı dahi yakalanmayan, devleti yıkmayı hedef aldıkları - değil ispat -
iddia dahi olunamayan 103 ncü maddeyle ilgili suçların faillerinin af edilmesi için, Sayın Adale.t 
Bakanı, yeni C. H. P. ile pazarlığa girdiklerini, bu 'hususta onlara taviz verdiklerini Komisyon hu
zurunda açıklamıştır. 

Fecaat, Müslümanların komünistlerle bir terazide, tartılmaya kalkışılması; suç ve redaet yö
nünden arada en ufak bir mukayesenin dahi caiz olmadığı kimseler arasında bir af muvazenesi te
mine kalkışmak, en efendice ifadeyle hafifliktir. 

Düşünülsün ki : İdam sehpasına dahi giderken Türklüğü, Müslümanlığı ve hattâ - hâşâ - Allah'ı 
red ve inkâr eden vatan haini, millet ve milliyetçilik düşman], devlet yıkıcısı komünistleri, büyük 
ekseriyeti Müslüman Türk olan ve devletine Riyaseti Cumhur Forsu'ndaki 16 Türk Devleti içinde dai
ma sahip çıkan atalarının torunlarını müminlerle af pazarlığı içine sokanların zihniyeJtiyle karşı -
karşıyayız. Bu hem korkunç, hem de dehşet vericibir tutumdan doğan durumdur. 

Üstelik : Komisyonda beyan ettiğim gibi, T. C. K. nun 163 ncü maddesinden kesin olarak hü-
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küm giyenler veya muhakemeleri devam edenler, yüzde yüze varan ekseriyetle «nurcu» diye anılan 
Müslüman vatandaşlarımızdır ki, bunlar hapisaneyi «Makam-ı Yusuf» diye kabul eden, soyıguncu 
Necdet Elmas'ı dahi ibadete sevkeden kişiler olarak şifahî ve tahrirî beyanlarıyle, kendilerinin bu 
şekilde bir pazarlık konusu haline getirilmelerinden şikâyetçidirler ve teklif sahiplerinin şekvası
na ve bu mevzuda tavizlerine de muhtaç olmadıkların], bu hususta imâ yoluyle de olsa, kimseye 
vekâlet vermediklerini ifade etmektedirler. 

Aslında : Bu 163 ncü madde hiçbir ivazsız benim Ve arkadaşlarımın teklifinde, D. IVnin gö
rüşü olarak af şümulüne sokulmuştur. Yine teklifimizde 141, 142 ve 146 ncı maddeleri af dışı tut
muş bulunmaktayız. îmanın küfürle, Hak'km bâtıl ile mukayesesi dahi îslâmî inanışta yer almaz. 
Türklüğünü inkâr eden, imansız ve Allah'ın münkirleri komünistleri af ederek dışarı salınmasına 
sebep olanlar, madem ki dinî mevzuları ileri sürüyorlar, «Küfre rızanın» ne olduğunu da bilirler 
sanırım. Komisyon müzakereleri isiteğim veçhile, tam tutanakla tespit edilse idi, koalisyon ortakla
rının başta M. S. P. ve hattâ yeni C. H. P. mensuplarının af mevzuunda dinimizi ve Allah'ın Resu-
lü'nü nasıl istismar ettikleri daha iyi anlaşılacaktı. Bu hususta, itiraz, Umumî Heyette ileri sürü-
lürse, gereken açıklamayı yapmak üzere, işin bu tarafını şimdilik bir tarafa bırakıyorum ve diyo
rum ki, bu tarafıyle de Komisyon kararma muhalifim. 

Diğer bir enteresan taraf : Sayın M. S. P. lideri ve şimdiki Başbakan Yardımcısının Af teklifin
de 141 ve 146 ncı maddelerin af kapsamı dışında oluşudur. Adalet Bakanı dalha önce beyan ettiğim 
«taviz»i bu sebeple 163'ün C. H. P.'lileree kabulüyle ilgili olarak verdiklerini, A. P.'lilerin itirazları 
üzerine söylemiştir. 

ölüm cezalarının (30) yıl ağır hapse, müeibbed hapis cezalarının (24) yıl ağır hapse çevrilmesi 
yolundaki af hükmü de komünistler için getirilmiştir. Bilgime kadar çıkan af tekliflerinde ve bi
zim teklifimizde idaimlar müebbet hapse, müebbet hapisler (30) yıla çevriliyor; 141, 142 ve 146/1 ve 
2 nci madde ve fıkralar hükümleri af dışı tutuluyordu. 

Şimdi : Komünistler idamdan diğer cezalara kadar affın şümulüne bu teklif ve onun komisyon
ca kabulü sonunda girecek; hattâ, bunlar bir pazarlık sonunda siyasî hakların iadesinde 68 nci 
madde için Komisyon metninden ayrı olarak getirilecek teklifle «Affedilmiş olsalar dahi» ibaresi 
çıkarılarak, milletvekili dahi seçilebilecekler. Geçmişte bu yolda yapılan değişiklik, komünistlerin 
daima affın dışında tutulmasıyle, gözönüne alınmamıştır. Ama, şimdi bu durum gözden kaçımıyior. 

Bu yönleri de nazara alarak, Komisyonun verdiği ve vardığı karara muhalifim. 
Bir hususu daha belirtmekte fayda var : Bu afları istenenler - ifadelerini Anayasaya aykırılık 

bölümünde ele almıştık - merhamet istemediklerini, af dışı kalmasını istediğimiz maddelerin ken
dilerine- tatbikinden çekinmediklerini ifade etmektedirler. O halde, bunları ille de affedelim diyen
lere ne oluyor? Denilebilir. 

Oevalbmı yine biz verelim : Şimdiki afları istenen kesin hükümlü ve sanıklar, ancak bu fiil
leri işleyen 'militanlar, 7, 8, 9 ncu sıradan komünistlerdir. Esas alhi babalarının, yılanın veya yı
lanların başı veya başları 6, 5, 4, 3, 2 ve nihayet 1 nci sıralarda yer alanların geleceği böylece te
minat altına alınmış oluyor. 

Bu tarz af isteyenler : Şayet aflarını istediklerinin şeriki değillerse, manevî işbirliği içine düşen
ler sayılmazlar mı? Bunları affedenler - realitenin yüzü serttir - şayet kendilerine «ihanet içinde 
değilseniz, dalâlet içindesiniz» diyenlere, verebilecek ilmî ve müknî cevabı nasıl vereceklerdir? Me
rak konusudur.. 

Komisyonda bu mevzu ile alâkalı olarak beyan ettiğim birkaç hususu dalha burada belirtmek ye
rinde olacaktır : Komünistler, bir yerde ihtilâli çıkarmak için binde beş (% 0,6) miktarı kâfi bu
lur, binde üç miktarda ise yerüstü ve açık hareketlere girişirler. Bunu (40) milyonluk milletimiz 
içim. hesaplamak zor değildir. Sıkıyönetim Komutanlarının milyonlarca cephaneyi, bir orduyu 
doüsataıctaık sülâhliaırı teTevizyorida, basında resimlerle gezlerimizin önüne sierdiklerini ıbüdycKrum. 
Yetkili 'ağızlarca, milyonlarca vatandaşımızın imha plânı için alındıklarının ifade edildiğini daha 
unutmadık, unutmadım. 
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12 Mart 19'7.1 tarihime gelişte, Yeni C. H. P. mensuplarının o zamanın iktidarına çatmalar], 
kendilerimin (işgali ile boykot (aynıdır) dediklerini aff'ettireui'ez. Hele, kitapllaırla kadar - kem de 
komünist propagandası yapanlara ka'daır - gecem Mao Ze Dung'un : «işleyene toprak, kullanana 
su» parafesi, komünistler hakkımda ufak ibir tetkikle meydana çı'ka'r. Şilindi komiiısyomcia e/lie1 'esıas 
me'tiın olarak almam teklifin 'baş iımzia.'cnsı Eoevit'in, (Toprak işleyenin, su kullananın) sözünü ve 
(1'2 Mjart haneketi banla karşı yapılmıstar) ifadesini unutmak imkânsızdır. Ondan haışjkiaı türllü af 
teklifi heiMemileınıezdi..» 

iKomıisyomdıa aynen ve mealen yaptığım, konuşmayı buraya aktardıktan sonra, meyin, kiimin 
için ve ne ilcin? 'Suallerimin cevabına» hulımak, vermek: zor olmaz siamırım. 

işte, bu af teklifi bu saikle, Mır uımıumî değil hususî af olarak geldiği; yalnız komünistler için 
umumî affıın hedef alındığı içim, muhalifimi. 

Ayrıca : Aftan falydailanlacaik'lairın, mıuıayyem 'müddet içimde müriacaatla, 'affı kabul etımied'ilk-
leriımi mıuhaik om eleri devamı «derken bildirebilir hükmü İni affa, teklifimizde hııhînmasına nağ
men alınmamış; beraet edeceklere bu en tabiî şahsî hak tainıınımtaımıştır. Kaldı ki, somumda mah
kumiyet halinlde humlıaon aftan.. yara.ıilaınrnaılaîrma hiiçjbir 'engel bulunmadığı hükmünü de, humtımila 
birlikte teklifimizde hüküm olanak koymuş bulunuyoruz. Bu tarafıyle de~ teklif ve komisyonun 
kamarıma, ımuhallifim. 

iMükerriirile,r ve ıaf ille mahkûmiyetten kurtulan veya hükümıJü olup tahliye edilenlerin 'yeniden 
aynı cinsten suç işlediklerimde eskisini 'binlikte çekeceklerime 'dair 'hükmü teklif etmeyen teklif 
ve komisyonun bu yoldaki karfaırı cl'a. yolsuzdur. Hele iyi hal müessesesini bir tarafa atarak, hapisa-
nede isyan çıkartan komünistleri J / 3 nispetindeki nıeşTiuten tahliliye (şaırtla sialıvıeTime) dem fay-
dalandıırmıaik, tamamlan hukulkumuza ters düşen, usul ve .esas yönümden staiklait bir görüş getirem 
hükümdür. Bu sebeplerle de teklife ve İm yoldaki komisyon klanlarıma, muhalifim. 

(Bu muhalefetim, gietirdiğiimiz af teklifine uygun olmayan her mövzuda ve «kiaırşı teklifin bu
nun dışındaki her hükmünde vardır. 

Açıklanmayla mecburum ki : Şimdi (birtakımı «Af goy - goy çulları» tünemiştir1. Bum/liar, basında 
şimnetçie, lEceiviiit ve komisyon kıarairı kaırşısıindakileri, nıuhaılifüleri tehdide yieltemimektedirlfer. Bun
lar, açııkça şahsımı hedef almiayıa başKalmışıl ardır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarımın. idaımlıaırınaıi he 
Sıaplarıı dalhi sorulmakta, ıSiikıyömetim Komutlanilarındamı ast (rütbelisine kadaır ordu mensupla/rı 
tehdit 'ddillimekîtiG'» askerî hâkimıleırıe en âdi hücumlar yarplımakta, MİT gibi millî bir müessese1 komtr-
geırilılâ ithaimfllarıylla yerldbir edilmeye çalışılmakta,, 196İ1 Anayasasımı tâdil edenlller suçlu tutuıl-
makta (Anayasaya aykırılık bölümünde misal olarak İbir yazı verilmiştir.) 141, 1142 vte 146 ncı nıaıd-
deielri (bırakım tatbik edenler, hu maddelerin kaldi.inilma.si 'teklifiyle bunıllaıî'i hâılâ yürürlükte tu
tanlar tehdit olunmakta dır... ' 

Parlamento dışı muhalefet, Parlâmentoya karşı muhalefet hortlamaya başlamıştır. Kimdir bun
lara bu cürete varan cesareti veren? Sorusuna, yine ben cevap vereyim : Solcu koalisyon ortak
ları birisi şimdilik sosyalizm durağındaki yeni CH. P. mensubu olanlar, diğeri Genel Başkanları 
ağzıyle cüjmle solcuları 40 milyon içinde kardeş sayan M. S. P. mensubu olanlar. Bu sol ortaklar is
ter yoldaş, ister kardeş denilsin, komünistlere af getirmekle, onların dışardaki büyükbaşlarına im
kân sağlamaktadırlar. Muhakemeleri sırasında, Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisinin 1920 lerdeki 
Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnülerin Komünıis't Partisinin devamı ilân ederek, şimdiki partilerinin 
dışarıda Hüseyin Gazi müstear isimli br komünist kumandasıüda faaliyetine devam ettiğini, ken
dilerinin Kızıl Ordu'nun birer neferi olduğunu, ancak ölümle terhisin mümkün olacağını beyan ve 
ifade edenleri, af edenler sorumludurlar... 

Bu af teklifi, Komisyondan geldiği gilbi kanunlaşırsa, çok yakın bir gelecekte, 8 Mart 1974 ta
rihli bir gazetede bir hukuk profesörünün beyan ettiği gilbi, yeni bir 12 Mart ortamına daha gir
mek imkânsız değildir. Hem de bu sefer, kanlı bir vasatta olacaktır. Bu memleketi, bu af, yakın bir 
gelecekte bir kardeş kavgasına iterse, Vietnam ve Ortadoğu^daki benzerleri gibi iç savaş çıkarsa. 
şimdiki Hükümetin üyelerinin Anayasanın 11, 111 ve 10ö rici ma'ddeleri muvacehesinde, sorumluluk
tan nasıl kaçacakları merak konusudur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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Bu sebeple : Komisyonun metni üzerinden yapılacak müzakereler sırasında, Devlet .güvenliği 
yönünden, bunu teminle ilgili millî müesseselerin, kuruluşların açık düşüncelerini - gerekiyorsa bir 
gizli, kapalı oturumda - Başbakanın açıklaması yerinde olacağı kanaatindeyim; bu açıklama Ko
misyonda yapılmadığı için ayrıca muhalifim... 

Netice olarak : Komisyonca getirilen metin kanunlaştığında ıbir iç huzur ve bir iç barış değil; 
!bir iç anarşi ve bir iç savaş geleceğine, yeryüzündeki geçmişte ve bıılgünümüz'deki emsalleri naza
ra alarak, istikbal için inanıyorum, endişeleniyorum. 

Bunun için tekrar ediyorum : Ordu - Millet olan Türk Milletine ve Ordusuna rağmen ve kar
şı getirilen, Komisyonun kalbul ettiği bu Af teklifinde affedilmesi istenilen komünistlerin affı, bü
tünüyle Allah'a inanan, büyük çoğunluğuyle Müslüman Türk Milletinin hakikî temsilcilerinin ce
setlerini çiğnemeden çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Zira : Bugün bu tutumda olmazsak, yukarıda arz ettiğim seibeplerle, milyonların cese^di üzerin
den, bir Sıkıyönetim Komutanının dediği gibi, Rusya ve Kızıl Çin'den yardım gören komünist 
kızıl ordu ihtilâlcileri, bu ülkede, hem de, sorgusuz - sualsiz geçeceklerdir. 

Bu millet, Devletini şehitlerinin kanları ve canları pahasına kurmuşitur. Danıarlardaki asil 
kan kurumadıkça, onların ahfadı da aynı yolda, ahfadına aynı mirası bırakacaktır. 

Dileğim, Türkiye'nin bir tecrübe tahtası yapılmasına engel olmaktır. 
İşte : Bu Komisyonun kafoııl ettiği Af teklifine muhalif olduğumu, şerh olarak saygılarımla 

arz ederim. 
18 . 3 .1974 

D. P. Konya Milletvekili 
Mustafa Kubilây îmer 

ADALET KOMİSYONU SAYİN BAŞKANLIĞINA 

Komisyonca kabul ledileaı ia£ kanunu teklifinin : 
1. — 13 tncüi toajdtodme \«ma terfi a t a s ı » ürerinle 1.9.1968 tariiMtaiın, 
2. — 15 inici imadkMnlde Imielbde ©Narak 1 .9 .1968 toriih&nilı ikalbul iedJiÜm% lalınaisına (moıJhaJMifîilrn.. 
Muhalefet şerhâmi Isajygılyîe atfz ıed«rü(m. 

Çorum Milletvekili 
Yasin Haüboğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ BÜLENT EOEVİT VE 134 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Zonguldak Milletvekilli Bütenit Ecevıt ve 134 arkadaşıma, Cumhuriyetin 50 aııci yılı nedeniyle bâzı 
suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş suçlardan : 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde, üst sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti bağ

layıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandırdığı veya müsadereyi 
yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerek
tiren fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya
hut mahkemelerden başka mercilerce haklarında para cezası tayin edilenler, fer'i ve mütemmim ce
zaları ile ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstekillen (12) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlite para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (12) yılı ve para cezalarının tamamı 
affedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edlemlDeirliln bu ceMsün. (30) yıl ağır h&pse, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları da 
(24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

MADDE 2. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 
129, 131, 132, 133 ncü maddelerinde, 135 nci maddenin 2 nci bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu 
maddelerinde, 146 nci maddenin 3 ncü fıkrasında, 147, 148 nci maddelerinde, 149 ncu maddenin 
3 ncü fıkrasında, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 ve 384 ncü maddelerinde yazılı suçlardan dolayı 
(5) yıl veya bu miktarı aşmayan bir süre ile mahkûm olanların cezaları, fer'i ve mütemmim ceza
ları ile ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

Birinci fıkrada yazılı suçlardan dolayı (5) yıldan fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürriyeti 
bağlayıcı cezalarının (5) yılı affedilmiştir. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

MADDE 3. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar : 
A) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 

219, 491, 492, 493, 503, 508 ve 510 ncu maddelerinde gösterilen suçları işleyenlerin, suç konusu iki-
bin i m Veya daha az ise, haklarında bu kanunun birinci maddesi hükmü uygulanır. 

Suç konusu ikibin liradan fazla olanlar hakkında tayin edilen hürriyeti bağlayıcı cezaların 
üçte biri ve para cezalarımın tamamı affedilmiştir. Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak 
indirim bir yıldan az olamaz. 

B) Türk Ceza Kanununun 208 ve 415 nci maddelerinde, 416 nci mjaddeıiin tiıkinca fıkrası ile 
495, 496, 497, 498, 499 ve 500 ncü maddelerinde gösterilen suçları 'işleyenlerin hürriyeti bağlayıcı 
cezalarından üçte biri affeddltm^tlr. Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirim bir yıl
dan az olamaz. 

Millet !Mecİsi (B. Sayısı : 25) 
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ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı 8uc. ve Cezaların Affı hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş suçlardan : 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde, üst sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti bağ

layıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasıyle cezalandırdığı veya müsadereyi 
yahut bir meslek veya sanatın yapılmasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerektiren 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya
hut mahkemelerden başka mercilerce haklarında para cezası tayin edilenler, «9 ncu madde hük
mü saklı kalmaik şartıyle» fer'i ye mütemmim cezalarıyle ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da 
kapsamak üzere affedilmişlerdir. 

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

D) Türk. Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edilenlerin bu cezalan (30) yıl ağır hapse, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları da 
(24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

MADDE 2. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş : 
A) Türk Ceza Kanununun 127, 128, 129, 131, 132, 133 ncü maddelerinde, 135 nci maddesinin 

ikinci bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu maddelerinde, 146 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 
148 nci maddesinde, 149 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 150, 152, 156, 157, 158, 171, 172 ve 
384 ncü maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlardan 
dolayı 5 yıl veya daha az bir süre ile mahkûm olanların cezaları, fer'i ve mütemmim cezaları ile 
ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürriyeti bağ
layıcı cezalarının beş yılı ve para cezalarının tamamı affedilmiştir. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 403 ncü maddeleriyle 404 ncü maddesinin birinci bendinde ve 406, 407, 414, 415, 416, 
491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503 ve 510 ncu maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 
131 ve 132 nci maddelerinde gösterilen suçları işleyenler hakkında Devlet zaravımn ödenmesi ve 
tazminat hükümleri saklı kalmak şartıyle bu maddenin (A) bendi hükmü uygulanır. 

C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) bendinde gösterilen maddelerine atıf yapan Askerî 
Ceza Kanununun 135 ve 152 nci maddelerinde yazılı fiiller hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş : 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren onbin lira

ya kadar (onbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname 
ve tebliğlere aykırı fiiller, veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı intaç 
etmemiş bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da sonra
dan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlâk maksadıyle 
işlenmiş kaçakçılık fulleri ve ithalle ilgili^olmayan tekel kaçakçılıkları, Kaçakçılığın men ve takibi
ne dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıymeti yirmi bin lirayı geçmeyen (yirmi bin lira dâ
hil) ithal ve FOB değeri yirmi bin lirayı geçmeyen (yirmi bin lira dâhil) ihraç kaçakçılığı ve 
değeri yiirmii (bin lirayı geçmeyen (yotrnıi bin lira Idahil) 6136 sayılı Kamunun 'değişdlk 12 ııoi maJddıeisiln̂  
de belirtilen sliMı veya mtermii kaçakçılığı suçları haikkuııd'a (bu 'Kanunun 1 noi maddeisi 'hüikmü !ujygu-
lanır. 

Millet İMeclıisi (S. Sayısı : 25) 
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MADDE 4. -* 
A) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurmamış olanlarla haklarında Türk Ceza Kanununun 

47 ve 48 nci maddeleri uygulananların 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işledikleri suçlar için taMbat 
yapffmjaz. Bunlara verlen, ferli ve miütenıtmiJm ceıalar, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını 
da kapsamak üzere affedlilmiiştir. 

B) Suçu (işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş olup 18 yaşını bıitiırımeınliş olanların 7.2.1974 ta
rihine kadar işedikleri kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde üst sının (18) yılı geçme
yen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya barlHlkte olarak para cezası ile cezalandır
dığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılamamasını veyahut bu cezalardan birini 
veya birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu benttte belirtilen kimselerden, (18) yılıdan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bunun
la birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (18) yılı ve para ce-
zaknnın tamamı ile fer'î ve mütemmim cezaları affediimliştir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 
450 nci maddesimiin 1 ve 10 ncu bentleri gereğince mahkûm ©dilenler, bu bent hükmünden yarar
lanamazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gös terilen suçlar bu Kanun hükümleri dışında bı
rakılmıştır. 

A) T. C. Kanıunumıuaı 149 ncu maddesdjnin 1 nci fıkrasında, 403 ncü maddesinde, 404 ncü 
maddesinin 1 .numaralı bendinde, 406, 407, 408 ve 414 ncü maddelerinde ve 416 nci maddenin 
1 nci fıkrasıpda yazılı suçla aynı kanunun ikin ci kitabının 3 ncü babının dördüncü faslında 
yazılı olup da hâkim, savcı ve bu meslekten sayılanlar tarafından işlenen suçlar ve ikinci ki
tabının 7 nci babının 3 ncü faislıpda yazılı umumun sıhhatine, yenecek ve içitecek şeylerden, 
ihraç ve bu fasıl1 hükümlerine aykm nitelikleri nedeniyle iade edilmiş maddelere müteallik 
suçlar; 

B) Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren 10 000 liraya 
kadar (10 000 İ ra dahi) kıymet kaçakçılığı suçlan veya bu Kanuna götfe çıkanllan karar-
nama ve tebliğlilere aykın filler veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk Parasının 
zıyaıpıı imtacötmemtiş bilûmum fuller Veya önceden çıkanlan kararnamie ve tebliğlere göre 
suç sayılmayan fiiller; istimal ve istihlâk maksadıyle işlenmiş kaçakçılık fiilileri ile ithalle 
iljgüLi olmayan tekel kaçakçılân, 1918 sayılı Kıaoıunla belirtilen v© CİF kıymeti 10 000 lirayı 
geçmeyen (10 000 lira dahil) gümrük ve tekel kaçakçılığı suçlan hariç, kaçakçılığın men 
ve takibimte dair 1918 ve Türk Parasının Kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar 
ile bunlann ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl ey leyen fMler. 

C) 1567 saplı Türk Para3inun Kıymetini Koruma hakkındaki Kanunla, 1918 sayılı kaçak
çılığın miejrı ve taklibine dair Kanunda ve bumla naı ek ve tadillerinde yazılı suçlardan dolayı 
haklannda soruşturma veya kovuşturma yapılanlardan, yurt dışında olup da 7 . 2 . 1974 ta
rihine kadar yurda dönmemiş bulunanlann ve yukarıda belirtilen Millerle aslî ve fer'i surette 
ilştirak eıtmiş olanların suçlan. 

MADDE 6. — Bu Kanunun uygulannıas^ıd a içtima hükümleri dikkate alınmaz. 
Ancak, bu kanundan yararlanmış olmakla beraber Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesi ge

reğince, aynı veya başka neviden şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalartn birleştiril
mesi sonucu, tatbik edilecek cezadan (12) yıl indirilir. 

Millet kedisi (& (Sayısı : 25), 
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Yfukanki fıkra hükümleri dışında kalan kaçakçılığın raııen ve takibine Idair 1918 ve Türk Para
sının Kıymjetdani Koruma hakkmdaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri) hükümlleri-
mii ve 6136 sayılı Kanunun değişik 12 noi maddesi hükmünü ihlâl eyleyen fiillerden mahkûm olan
ların hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş yılı affedilmiş tir. Şu kadar ki; bu fıkra hükümlerinden 
yararlananlara taydın ediülen para cezaları af kap samı dışında 'bırakılmıştır. 

MADDE 4. — 
A) Suçu işlediği ıtarilhte ,15 yaşımı doldurmamış olanlarla, haklarında Türk Ceza Kanununun 

47 ve 48 nci maddeleri uygulananlarla uygulanan aısı geriekenlerim 7 . S . (1974 tarihime (kadar Şişle
dikleri suçlar için takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i ve mütetmmim. cezalarla, ceza 
mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarımı da kapsamak üzere aff edilmiştir. 

B) iSuçu işleidiği tarihte 1'5 yaJşını fbSftdtnmiSg ol ip 18 yaşını bitirmemiş olanların 7 . 2 . 1974 
tarMlne kadar 'iteledikleri kanunların &uÇu tespit eden 'aısıl onaddeisinde iüst 'sınırı (on siejktiz) yılı 
geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız vieiya 'birlikte lofüarak para cezası ile cezalan
dırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılamamasını veyahut bu cezalardan bi
rini veya birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmlaz. 

Bu bentdie belirtilen kimselerden, (18) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bunun
la birlikte para cezasına mahkûm edilenlerim hürriyeti bağlayıcı cezalarının (18) yılı ve para ce
zalarının tamamı ile fer'i ve mütemmdım cezaları affedilmiştir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 450 
nci maddesinin 1 ve 10 ncu bentleri gereğince mahkûm edilenler bu bent hükmünden yararlana-
nDazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen ısuçlar bu kanun hükümleri dışında bırakıl
mıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 149 ncu maddesinin birinci-fıkrasında yazilı suç, 
B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, umumun sıhhatime, yenecek ve içilecek şeylere mü-

teallüJk, 7 inci babının 3 ncü faslında yer alan hükümlere muhalefetten izmir 5 mci Sulh Ceza Mahke
mesine açılmış bulunan 1967/907 esas sayılı, İzmir 1 noi Ağır Ceza Mahkemesine açılknış bullunan 
1967/331 eföais 'sayılı ve 'bu Jjrer (Sıkıyönetimi Askerî Mahıkeımleisilne 'açılmış (bulunan 1972/20 elsals 'sajyı-
lı, davalara konu teşlkil eden fillerle, bu davalarla IICjgiM 'olarak Hakiimler Kıanunumum 107 aıcdi mad
desi gereğince, takibat icrasına lüzum görülenler haklarında açılmış veya açılacak davalara ilişkin 
fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve Asarı Atika Nizamnamesinde (beMi tedilen leski eslerle
ri Kanuna ve nizamnamelere aykırı olarak yurt dışına çıkaranların veya çıkarm&ya teşebbüs 
edenlerin suç teşkil eden fiilleri. 

MADDE tö. — Bu kanunun uygulanmasında içtima hükümleri dikkate alınmaz. 
Ancak, bu kanundan yararlanmış olmakla be raber Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesi gere

ğince, aynı veya başka neviden şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların birleştirilmesi sonu
cu, tatbik edilecek cezadan (12) yıl indirfiMr. 

Millet İMecfoi ('S. .Sayısı : 25) 
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l£u K:a«nun hükü^leriîndiejn yararlandıkları halde, mahkûmiyetlerinin toplamı Türk Öeza Ka
nununun 77 nci madde'Sİnde beli ©dilen miktarlara ulaşmaması selbebiyle, iM ı̂ci fıkrada öngö% 
rülen indirimden yararlanamayanların, bakiye şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaları 
birleştirilerek; aynı neviden ağır hapis cezaları için (24) yılı, hapis cezaları için (13) yılı ve 
başka neviden cezalar üçSu (18) yılı geçmemek üzere, (tatbik olunur. 

MADDE 7. — 
A) Bu Kanundan yararlanıp, ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve müebbet ağır hapis cezaları 

24 yıil ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 aüre, çevrilen bu 
cezaları üzerinden; muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu kanundan 
yararlananların şartla salıverilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapılacak indi-
rimden önceki esas ceza miktarı üzerinden yapüır. Şartla salıverilmede; 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkımdaki Kanunun değişik 19 ncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iyi hallilik ile, 
ikinci fıkrasında öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süre için aran
maz. 

B) Bu kanundan kısmen yararlananların fer'i ve mütemmim cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin 
sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

MADDE & — A) 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere (beyana dayanan vergilendirmelerde 
31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal sigorta primi 
cezalan ve gecikme zamları ve faizlerinden tahsil edilmemiş olanlara ait vergi veya resim veya 
harç veya sigorta primi aslının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veyahut bu tarihten 
itibaren 8 ay içinde kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde (cebren tahsil edilenler dahil) 
ödenen vergiye veja resme veya harca veya sigorta prim borcuna tekabül eden cezanın ve bunlara 
uygulanması gereken gecikme zamılarınuı ve faizlerinin tamamı : 

Af dlönemleri itte ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya sigorta 
primi aslına bağlı olmayan tüm vergi ve sigorta primi ve para cezalarının tamamı : 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz tahsil edilmemiş lolan fer'i amme alacakları ile 
vergi cezalarının ve tahsili için vergi dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gereken mahkeme 
harç ve giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacakların ikiyüzelli liraya ka
dar olanları (ikiyüzeüli lira dahil), 6933 sayılı kanuna göre alınan hazine hisseleri, her türlü aşar 
bödelleri ile 31 . 7 . 1973 tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken tâvizat bedellerinin bin li
rası ve kadastro harçları affedilmiştir. 

B) Alf dönemlerine ilişkin olarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek ver
gi ve sigorta primi cezalan ve gecikme zamlan ve faizleri hakkında da, vergi veya resim veya harç 
veya sigorta primi borcu aslının ilgililerine teblğedildiği tarihten itibaren 8 ay içinde ödenmesi ha
linde yukardaki ıbenid hükmü uygulanır. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen vergi, re
sim, harç ve sigorta primi asıllarını ihtilâfın kesin hükme bağlandığı taribten itibaren 8 ıay içinde 
ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında ıda yukardaki bentler hükümleri uygulanır. Ancak, bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, resim, harç ve sigorta primi ihtilâf mı sürdüren veyıa 
ihdas eden mükellef ve sorumlulardan yetkili merciler tarafından kesin hükme bağlanacak vergi, 
resim, harç ve sigorta primi borçlan % 20 fazlasıyla tahsil edilir. 

Millet 'Meclisi (S. Bayisi : 25) 



(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

Bu kanun l&ükümMMen yararlandıkları hafl'de, mahkûmlyetlerinkı toplamı Türk Ceza Kanu
nunun 77 nci maddesinde belli edilen miktarlara ulaşmaması sebebiyle, ikinci fıkrada öngörülen 
jndiıtimjlerlden yararlanamayanların, baMye şahsî hürrtiyetfi. bağlayıcı muvakkat cezalarının birleş-
tMimıeai son/ucu tatbik olunacak cezalar; aynı neviden ağır hapis cezaları içlin (24) yılı, hapis ce
zalan için (13) yılı ve başka neviden cezalar içfcn (18) yılı geçemez. 

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

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

MADDE 8. — 26 Recep 1342 ve 3 Mart 1340 tarih ve 431 sayılı 'Kamunun 2 ve 4 mcü maddeleri 
kaldınlmıştır. Bu durumdan istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu 
tadil eden 16 . 6 . 1952 tarih ve 5958 sayılı Kanun gereğince kadınlara tanınan haklar uygula
nır. 

MADDE 9. — A) 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendirmeler
de 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal sigorta 
primi cezaları ve gecikme zamları ve faizlerinden tahsil edilmemiş olanlara ait vergi veya resim 
veya harç veya sigorta primi aslının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veyahut bu ta
rihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde (Cebren tahsil edilenler 
dâhil) ödenen vergiye veya resme veya harca veya sigorta prim borcuna tekabül eden cezanın ve 
bunlara uygulanması gereken gecikme zamlarının ve faizlerinin tamamı : 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya sigorta 
primi aslına bağlı olmayan tüm vergi ve sigorta primi ve para cezalannın tamamı : 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz tahsil edilmemiş olan fer'i âmme alacakları 
ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gereken mah
keme harç ve giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedeillerüı glilbi mütıeferrik lailaoaklann Miyüzelli li
raya kadar olanları (ikiyüzelli lira dâhil), 6933 sayılı Kanuna göre alman Hazine hisseleri, her 
türlü aşar bedelleri ile 31 ' . 7 . 1973 tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken tâvizat bedel
lerinin bin lirası ve kadastro harçları affedilmiştir. 

B) Af dönemlerine iöalşkin lolarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek vergi 
ve sigorta primi cezalan ve gecikme zamları ve faizleri hakkında da, vergi veya resim veya harç 
veya sigorta primi borcu aslının ilgililerine teb liğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde ödenmesi 
halinde yukarıdaki bend hükmü uygulanır. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen vergi, 
resim, harç ve sigorta primi asıllarını ihtilâfın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay için
de ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yukardaki bendler hükümleri uygulanır. Ancak, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, resim, harç ve sigorta primi ihtilâfını sürdüren 
veya ihdas eden mükellef ve sorumlulardan yetkili merciler tarafından kesin hükme bağlanacak 
vergi, resim, harç ve sigorta primi borçlan % 20 faslasiyle tahsil edilir. 

Mi'llet [Meclisi (IS. Sayısı : 25) 
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D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mükelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «tecil» 
müessesesine başvurmalarına ve bu suretle aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci madde
sine göre bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunanla
ra beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme tarihinden 
itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uygulanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından başvurma ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanunda 
gösterilen süreler geçtikten sonra yapanların bu kanunun yayımını takibeden aybaşından itibaren 
üç ay içinde olmak kaydiyle başvurma ve basamak seçme işlemleri ve hatalı seçtikleri basamak
lara dair yazılı düzeltme talepleri, bu talepler sigorta yardımına hak kazandıran olaydan önce 
vükubulmak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve primler ve bunların farkları ödenmek kaydiyle 
geçerli sayılır ve bu gibiler hakkında her hangi bir müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre verilmesi gereken çalışma belgelerinin kanunî 
süresi geçtikten sonra olmakla beraber 7 Şubat 1974'e kadar Bağ - Kur'a intikal ettirilmiş olan
ları da geçerli sayılır. 

Bağ - Kur sigortalılarından kuruma gerekli başvurmayı yapmış olanlarla gerekli başvurmayı 
yapmamış olup bu kanunda verilen süre içinde başvuranların geçmiş dönemlerle ilgili olarak ta
hakkuk eden fakat ödenmeyen fark gecikme zammı ve faizleri takib ve tahsil edilmez. 

MADDE 9. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar yapılan malî işlemler nedeniyle Sayıştay, mahkeme ve 
yetkililerce sorumluları adına verilen tazmin veya zimmet hükümleri sonucu borç yazılan tutar
lar, sözleşmeden doğmamış olması, hizmetin görülmüş veya malın teslim edilmiş bulunması, fazla 
veya yersiz ödeme olmaması ve suç konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarınca silinir. Ayrıca : 

A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 ncü maddesine göre, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar silinmesine karar verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan eytam ve eramil sandıklarının mıaiî sandıklarına devrollmıuş alacak artıkları, 
C) Tutarı 250 liradan az olan bütün borçlar ile nedeni tespit edilemediğinden takibi yapıla

mayan borç kayıtları, 
D) 7 . 2 . 1974 tarihine kadar zaman aşımına uğrayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca veri

len tazmin hükümleri sonucu saymanlar adına kaydedilen borçlar, 
E) Silinmesi öngörülen borçların faizleriyle, bugüne kadar ödenmiş diğer borçların henüz tah

sil edilmemiş faizleri silinir. 
Bu madde kapsamına giren ve henüz yargılanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya zim

met hükmü verilmez. 

MADDE 10. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar keşide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası vasıtasıyle bankalara duyurulmuş bulunan ademi tediye protestoları, protestonun hu
kukî sonuçları açısından özel hukuk hükümleri saklı kalmak şartiyle kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — !Bu ikanun hükümleri, bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kaiMtmen veya Dış Ticaret rejimi hakkındaki kairalrîara göre kullanılması, yapılması, taşınma
sı, 'buliunıdurulmıalsı, isatılmalsı ve yurda sokulmalı suç teşkil eden veya (inhisara ıtabi 'olan Eşyanın! 
mıüsadierelsıiıne engel değildir. 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mükelleflerin 6183 sayılı Kanunda Öngörülen «tecil» 
müessesesuıe başvurmalarına ve bu suretle aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci madde
sine göre bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir yıl işinde pişmanlık talebinde bulunanla
ra beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme tarihinden 
itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uygulanmaz. 

F) Bağ - İKutr ıslgorballılanmldan, başvurmıa ve basamak (seçme işlemlerimi 1479 «sayılı Kanunda 
gösterillen isüreler jgeçtıilkjtem sonra yapanların bu kanunun yürürlüğe girdiği "terini takip (eden lay 
basandan liltübaınen >3 |ay ficimde (olmak kaydıyle başvurma ve basamak $sçme işlemleri ve hatalı ıseç-
tlikleri basamaklara Idiaıir (yazılı düzeltime taleplerijbu Itaılepler sigorta yardımıma hak (kazandıran 
olaydan (önce vutkuıbulmaik ve ivarsa (ödenmesi (gereken jkiösemek 've pıtimler ödenilmek kaydıyle ge
çerli jsayıür (ve |bu (gibiler (hakkında herhangi fbir müeyyide ve ıceza uygulianonaiZ. 

1479 ısaıyiih IKamıunum (geçicıii 2 nci ımaddesime göre verilmesi gereken çalışma (belgelerini [bu ka
mumun yürürlüğe gürdiği Itarilhü takip edem ay başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a intikal 
etjtiril'mlesi halinde ıbu belgeler igeçerKi sayılır. 

Bağ - iKur l&ijgotf&ailılarının, (bu kanunla verilen başvurma ısüresinin isomuna kadarki prim borç
lanma lalüt flairfc, (gecikme izamımı ve 'faizleri takip ve (tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, gecikme 
zalmımı ve ıfaiızleır geri verffilmjemekle beraber sigortalıların prim borçlarına mahsup edilir. 

MADDE 110. ı— ( 7 . 2 . 1974 ıtarihinie kadar yapılan (malî iişleımler nedeniyle Sayıştay, mahke
me ive ^elfekilileroe Konumluları ladıma verilen jfcaamin <veya zimmet hükümleri sonucu borç yazılan 
tutarlar, laözlleşmeden doğmamış olması, hiamietdn görülmüş veya Imialın teslilm edilmiiş bulunmjaısı, 
fazla 'veya yerisiz ödeme olnijamalsı ve suç komujsu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarınca silinir. 
Ayrıca : 

A) 1050 hayalli İMuhasebe-i Umum$ye ıKanıununun 133 ncü ımaddesine göre, bu kamumun yü
rürlüğe [girdiği Itiatrihe Ikadar silinmesine karar verilmiş oöıam borçlar, 

B) Kaldırılan eytam ve eramil (sandıklarımın mal sanlduklarınıa devrolmuş alacak artıkları, 
C) Tutarı ,1 000 liradan az olan bütün (borçlar dile nedeni Itespit ledilemediğimdem takibi yapı-

laımıyam borç kayıtlan, 
D) 7 . 2 . (1974 tarihine ikadıar zaman aşımıma (uğrayan zimmetler nedeniyle, ıSayıstayca ve-

rıiilien Itazmim hıükümlleri sonucu ısaymanlar adına kaydedilen (borçlar, 
E)1 iSriiMmınesi (öngörülen borçların faizleriyle bugüne (kaidar lödenmi'ş diğer borçların henüz 

tahsil ddüimıelmsiş (faizleri silinir. 
Bu imafdide Ikapsaimjna giren ve henüz yargılanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya zim

met Ihükmtü (veıriiillmıez. 
F)1 Bakanaklar (ve diğer kamu Ikuruluşlanndan burs alarak tahsilini yapanlardan gerek ta

lebeliği Isıırasımda Iburs (ahmaktan vazgeçenlerim gerek t̂ahsillerimin. Ibiitlifmimde .mecburî htanetle-
ırdni yîerdmje jgetilremieylenlerıiln, almış oldukları burs toplam tutarimı ödemeleri kaydıyle, yükümlü 
oldukları vıe hemlüız (ödemmıemliş (bulunan faiz ve diğer para cezalan affedilmiştir. 

MADDE 111. ı — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar keşide edilmiş olan ve Türkiye 'Cumhuriyet Mer-
ıkez (Bamkajsı vasıtasıyle (bankalara duyurulmuş bulunan ademi tediye protestoları, protestonun . 
hukukî sonuçlan açısından özel hukuk hükümleri saıklk kalmak işartıyle kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri, bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara göre (kullanılması, yapılması, taşın
ması, ibulundurultaaisı, satılması ve yurda sokulması suç teşkil (©den veya inhisara tabi olan eş
yanın imüsaderesimje engel değildir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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Ancak, yukariki fıkra hükmü dışında kalan eşya, ithalde ataan ıgümriik ve idiler vergi ve râ-
sümJier ile ardiye ücreti 've sair masrafların ödenmesi (halinde sahijplerinie verilir. 

'Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Orman Kanununa aykırı davranma suçlarında kulla
nılmış olan aletlerle candı ve cansız her türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise (bunların 
emanet hesabındaki bedelleri, henüz kamu davası açılmamış işlerde C. ıSavcıılaınnoa, kamu davası 
açılmış aslîlerde mahkemelerce, hüküm kesinleşmiş isle hükmü veren mahkemede ısaMpllerime iade 
olunur. Şu kadar ki, 7.2.1974 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme (konu teşjkii eden (alet, 
canlı taşıt araçları, araba, kağnı, (traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları İve 
bunlar satılmış ilse bedelleri, hükümlü hakkındaki ceza (bu kanun (kapsamına girse dahi sahiple
rinle iade edilmez. 

5383 ve 1615 isıayılı Gümrük Kanunları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanun, 
3437 ve *1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Ka
nunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı Hakkında Kanun ile bunlara ek ve tadilleri gereğin
ce müsadereleri ıke!slinle§miş ola,n leşya, madde, alât ve taşıma vasıtaları sahiplerine iade edilmez. 

Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak (satın alman taşıt araçlarından zapt ve ımüsaderesi tkesin-
leşmiemliış olanların ardiye ve sair (masrafları ödenmek şasrtıyle prim, vergi ve reisim alınmaksızın sa
hiplerimle verilir. 

MADDE 12. — A) 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerekti
ren fiillerden dolayı kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler (uyarınca verilmiş veya verilecek olan 
disiplin cezaları (bütün sonuçlarinı kapsamak üzere aff edilmiştir. iBu hükümden yararlananlara ait 
sicil dosyalarında mevcut disiplin cezaları ile ilgili kayıtlar, sicil dosyalarından çıkarılır ve bu 
işlemlerin uygulanmasına İlişkin hususlar ilgili Bakanlık veya (kuruluşlarca bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenecek yönetmeliklerle Ibelli edilir. Şu kadar ki, 
bu affın 1 . 9 . 1968 tarihinden önce verilmiş disiplin cezalarının sonucu odan işlemlere şümulü 
yoktur. 

Bu kanunun 3 nöü maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası, (B) bendi ve 5 nci maddesinde gös
teriden fiillerin sonucu olarak verilmiş veya verilecek disiplin cezaları hakkında birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

B) (Subay, askerî memur ve assubaylara uygulanmış veya uygulanacak «disiplin cezaları île mah
kemelerce verilmiş veya verilecek cezalarin hukukî sonuçlarından olan rütbenin (kaybedilmesi veya 
orduya subay, askerî Imlömur, assubay olarak kabul dlummıamak ve askerî nispetin kesilmesi işlemleri-
saklıdır. 

MADDE 13. — 1136 ısayılı Avukatlık Kanunıunun 11 nci maddesinde beirtltmiş olup, mes
lek (omuru ile bağdaşması mümkün olmayan bir işle uğraşma dışındaki bir nedenle (dayanılarak: 

A) Yapmış oldukları ıstajm geçerli olmamasından dolayı 7 Şubat 1974 tarihinden önce aynı 
kanunun 72 nci maddesinin (b) berndi uyarınca adlan baro levhasından ısiünımis. bulananlar, baş
vurdukları takdirde başka iengelieri yoksa yeniden baro levhasına yazulmrlar. Meslek onuru file 
bağdaşmayan uğraş dışında 7 Şubat 1974 tarihinden önce mevcut stajı geçersiz kılan nedenlerle 
levhadan silinmeleri gerekenler hakkında silime işlemi yapılmaz. 

B) 7 Şubat 1974 tarihinden önce adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri 
bulunmadığı takdirde Ve üç ay içinde başvurmaları üzerine (yeniden staj üstesine yazılırlar ve 
silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde 
tabi oldukları staj hükümlerine göre stajlarına devam ©derler. Meslek (onuru İle bağdaşmayan uğ-
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Ancak, yukaniki fıkra hükmü dışımda fcalan eşya, ithalde alımam g-ümırük ve diğer vergi ve 
resimler dUe ardiye ücreti ve feair Imasrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu (kanun Ikapsıalmama içiren 6831 sayılı Ormaı Kanununa (aykırı fevraamıa suçlarında kullamıl-
muş lolan aletlerle canlı ve oansız her türlü taşıt araçlan ve «paraya çevrilmiş ise bunların teımamsat 
hesabındaki bedelleri, henüz kamu ıdavası açılima"miş lişlerde C. ıSaveılanmca, ikarnu dâvası açılmış 
işlerde (mahkemelerce, hüküm ikesıimleşmiş ilse hükimü verein (mahkemece sahiplerine ftade tolumıur. 
Şu kadar ki, 7 . 2 . 1974 tarihinden önce kesimleımiş Ibür Ihülkmie Ikonu teşkil »edem (alet, camlı ita* 
şut araçlan, ariaba, (kağnı, 'traktör, ve römorku hariç) her Itürlü motorlu taşıt laıraçlan ve ibunliar 
satılmış lilsts (bedelleri, hükümlü hakkındaki oeıza bu taamım (kapsamıma girse ;dahi sahiplerime dade 
edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men /ve /Takibinle dair Kamum, 
3437 ve 1177 Isayıh <Tütüim ve 'Tütün iTelkel hakTandaki kanunlar, ,3078 ısaiyılı 'Tuz Kıamumu, 3788 
sayılı 'Çay (Kamunu, 1497 sayılı ıÇay Kurumu Kanunu, 4250 Isayılı lispirto ive İspirtolu ttejkiiîlier |Ka-
mumıu Ve !118 isayılı 'Oyum (Kâğıtları inhübarı hakkında Kamun 'ile bunlara lek Ve taldilleri (gereğin-
oe anüsaid'erlelertis kefeitnlieşm% (olan eşya, frıiaddle, iâlait ve taşıma Vasıtaları (saJhülpUerimıe ülade ledilmelz. 

Traflük isfidilli kayıtlarıma ıdayamüarak isatım ahmam taşıt araJçlanmdiam izapt İve müsaderesi Jkelsdm-
leşimJemli§ elamlarım lardiilye vesaiir amasraflan lödemmiek şartıiyle prim, vergi Ve irleısiilm lalımmaksıizın 
sahiplenme verilir. 

MADDE !13. — A) 7.2.1074 (ferline kadir işlenmiş bulunan ve idiisiplim [cezaisini gerekti
ren ififiMerdletn idolajyı fkamumlar, [Balkanlar Kurulunca çılkarılmıiş tüzükler Ve (Bakanlıklarca ve İkaomu 
tüzel kâlşiilKMerlinoe ıçıkanlimaş lyömietmeliilkler ııyaıınca'verilımliiş veya verilecek iolam dilsiplün cezalan 
bütıün Isemiu'dianmı ikapsamak üzlere laiffedümüştir. Bu hükümden yararlananlara ait sülcil Idosyala-
nmıda ImleVcult Idilsİplim (cezalan İM© tüllgili (kayıtliar, saidll doısyalarımdam 'çıkarılır 've (bu filşleimSlerliln >u|y-
gmlantaıalsıaıa HĤ lditn Ihuısuislar ilgflfli LBakamMc veya kuruluşlarca, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rifabem itliibarem (6 ay iilçjerfflslimlde düzenlenecek yömetmellklerle ffateHliü (ediliür. Şu kadar İki, 7.2.1974 
taffiiMme Ikadar verİmıliB maalş kat'ı, yer değiştirme ve İmemuriyetten lilhraç cezalan file; 1.9.1968 
tarfMoldlen Önce verülm% Id'itedfpim (cezalarınım sonucu lodan üşffietalere, îbu af fim ışümulü yoktur. 

Bu Kamumum 2 mei maddesi [gereğince aftam femen yaTarlanamların fiiller1! tülle, 5 coscstû maddede 
gtösterilleto if'illleırim sonucu olarak verilmiş Veya Veıiilecek dilsiplim ıcezaları hakkımda 1 (mel fıkra hlüfe-
mü uygulanmaz. 

B) Bu (KaJnıun hüMianileri; subay, lalsfcerî ımemur ve (assulbaylar hakkımda kanun, tüzük ve yö-
üetanelidere göre verilmiş Ve verilecek (ildarî Ikararlar Veya yapılmış ive (yapılacak idarî ünlem
lerle, toumlar hakkımda miaihkemeJeree Ihükmedaiem cezalarım Ibukulkî islomuçllarımdam lolam rütîbeniln 
kaybediillmesî ve 'Türk fSiIahlı Kuvvetlerime isulbay, askerî mılemur, aslsubay iolarak (kabul lolummıamak 
ve askerî miilspeltiih, tailllımelsli (ve 1076 Sayılı Kam/umum 1316 ısayılı Kamumla değişik: 8 mcdi maiddelsiittilim 
uygfulammılalsı ômıucu yapılmış Ülşjliemierî Ikapsamaz. 

MADDE 114. — 1136 bayıla Avukatlık IKanunumum 11 mcâ anaddesdınde helartıillımiilş ©lup, jmesiek 
onuru Sle bağdaşmalsı nıülmklüm lolmıayam tbffir İşie uğraşma dışmdakii bir (nedene dayanılarak : 

A) Yapmış elduMları 'stajım igteçerl iplmiaanasımıdan dolayı 7 Şubat 1974 tarilhimldem ıbnce aynı 
Kanumum 72 ftıci maddefeiMm (b) ıbemdâ uyarımca adları baro levhasımdam Isiıldmmfe (bulumamlarla btaj 
bitim belgteölî aflimış püduklıan hailde aJymı mediemle baro (levhasına yazılma li'steimilieri reddedilenler, 
leVhaya yacalmalarma iıl%klim (Baro 'Yömetâtm. Kurulu Ikararları Adaület Bakamhğımoa ömaylammıayam-
lar veya Ibairo levhalsıma yaizıtaamış lolamlar Ibaşvurduklan takdirde başka emgelleri yok&a Ibarlo 
levhasıaıa, yaakrliar. Melslek lorauru ile hağdaşmaiyan uğraş dışımda 7 Şubat 1974 tarihlimden lömee 
mevcut, Istajı {geçersiz dolam nedenlerle levhadan silinmeleri gerekenler hakkımda Ida isiühme işlemi 
yapılmaz. 
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raş dışında 7 Şubat 1974 tarihinden önce mevcut staj listesinden silinımeyıi gıerektirten nedenlerle 
listeden silinmeleri gerekenler hakkında, bu nedenin anıHam (tarihte lortadan kalkmış olması şjar-
tııyle isdılme işlemi yapılmaz. 

MADDE 14. — A) 1.9.1968 tarihinden 7.2.1974 tariilhime kadar gieçem Isüre ülçitnldle (kjajyıtlı 
bulundukları yükselk ive orta iöğrieınfim kurumlarındaki kayıtları hıangıi sebeple (olursa /olsun slüün̂  
nıiş löğremciler, (her dereoedeki-askerî okul öğrencileri, Iharilç) Ibu kanunun yürürlüğe gûrmıeislitn-
dJeöı itibaren üç ay içinde ıeskii löğremüm kurumlarına yasalı lolaralk başvurdukları takdirde ayrıl
dıkları ismıf ıveya ısöımelsltrıe Mir yıl daiha löğtremciMlk ısıfatlarmı İdevam «ttiırmıek vıe o sınıf veya felö-
mleisttfe İM defa da sınaiva gtomjek (hakkım kazanırlar. (Şu kadar kü, bu kamumun (yürürlüğe girdi
ği tarihte askerlik giörevM yapimıalkta lolanülarln üç aylık (başvurima süitfelsli ftlerhlils tarilhilndem baş
lar. 

Bu fıkra hükmüme dayanarak (©ski öğlenim kurumlarına müracaat elden öğrencilerle, kurumla
rınca Ibfirer başvuirma belgle'si /verilir. 

Bu ımiadde Ihülkmümıdıetn yararlanlatn iöğriemcillterden, Danıştaydan yürütmenin durdurulması ka
rarı alarak öğrfemilm Ikurumlarına devam edebilmiş olanlar hakkındaki davalara devanı ttMmılez. 

B) Her dereciedeki askerî okullarla diğer iöğrienlim kurumlarında İMlilllî (Savunanla Bakanlığı 
adıma vie hesabıma öğrenim yapan öğremcilerdein tart veya fflhnaç ıveya Ibaşka medenilerle fcğremlm 
kurumflarıyle ililşSği ke!slilmli§ talanlarım pıuvalzzaf askerlik mıükelefîyetlleri ile taizmimat /borçları 
affeldilmflştdr. 

MADDE 15. — istiklâl Savaşına IkatJ/knış olmaları nedeniyle 1809 sıayılı Kanun uyarınca İstik
lâl iMadalyası ve 1005 isiaiyıilı Kanun (giereğinicie şterlef aylığı almış (olanlardan, çeşliltl nieldemHettüıe 
sonradan 'madalya beratı lilptal lediilmüış ibulunanlara ödenmıiiş şierief aylıkları ^etri ailıntmıalz. Ameak, bu 
kanunun yürürlüğe ıgirmeisinden önce gterii aJlanlar yeniden ödenmııez. 

MADDE 16. — 7.2.1974 tarihînle kadar eğitim, tatbikat 've atış (gaibi askerî (bJizmJeltMn ya
pılması isırasında hizmete illifökin taksirli ve ihmlalî fıiiillerdten imıeydıana ıgıelen (BazSlnle hararları, lab-
kerî ıbîr »suça bağlı olsun veya lolmaJsın, taJkilp Ve tahsil edilmez. Ancak, bu kanunum yürürlüğe gir
diği tarihe kadar taJhsil edilmiiiş loljanlar gterti verilmez. 

MADDE 17. — A) Firar halinde olup yurt içimde bulumamlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten ijtibarem 3 ay, yurt dışında bulunanlar 6 ay içimde resimî ımjeiroilere (müracaatla teislülm 
olmadıkları takdirde Ibu kamun hükümlerimden fıaydafamaJımjaJzlar. 

B) Bu (kanunum yürürlüğe girdiği tarffibitiem önce fcıltalsımdam veya görev yerlinden uzaiklaşnuş 
yahut izim süresimi özürsüz geçirmiş izinsiz, bakaya, yoklalma kaçağı ive saklı bulunanlar ve asker
likten kurtulmak için hile yapanlar, bu kanunun yürürlüğe ıg-inmesimdem itibaren yurt içinde bulu-
mamlar 3 ay, yurt dışımda bulunanlar 6 ay, içimde resmî ımlereilere tteisliim olmak şartıyle bu kanun
dan faydalanırlar. 
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B) 7 Şubat 1974 tarihimden (önce adları 'staj İtaılnjlen Islilianmliş olanlar, başkaca engelleri fbu 
lunnıadlğı takdirde Üç ay liçiaıde başvurmaları hainde yeniden Istaj Ifeitesıkıe yazılırlar ye ödlme fka 
rarmdan İane© yaptıkları istaj (geçer! sayılarak kaldıkları yerden ilk jyartma /tarihinde tabi loliduik-
ları 'staj 'hülkümüerlittıe ,göre stajlarına ıdövam öderler. 7 Şubait 1974 tarihlinden 'önce meslek 'onuru 
ile bağdaşmayan (bir /uğraş Idışmida l&taj la bağdaş naşı mümikün lolmıayan Ibiir Igörev 'veya işte bwlun-
mıalarımdan dolayı staj listesinden isiilmmeleri ıg rekenler hakkında, bu Medenin anılan ttarlühte or
tadan (kalkmış olması partiyle silme iilşleımi yapılmaz. 

C) Bu kanunun 1 inici imiaddeslilnden faydalaîiarak üşledifclierti suçları Ibütün isonuçları fiille (affe-
dilmiş lolaın avukatlar, bihakkın veya Imeşnute&ı tahliye tarihlerinden [itibaren, Ibu mahkûmiyetleri
nin fcabUî ftetlcelsi1 olan, (katounî (mahcurijyet Ihalmde bulundurulmaya /ve 11136 Isayıfli Avukatlık Kanu
nunun [avukatlığa kabul edilmemle ve fruhsajtnameleri Baro Yönetim Kurulunca geri alınarak iptal 
ve 'adları ibiir daha yazılmamak (üzere levhadan silinir Ihükümleri, lyani favufcaltUik (mesleğini ücra 
edemeyeceklerine dair hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 15. — A) 1 . 9 . 1968 tarihinden 1974 yılı Şubat imtihan döneminin sonuna kadar 
geçen süre içinde kayıtlı bulundukları yüksek ve orta öğretim kurumlarındaki kayıtları hangi .se
beple olurs aolsun silinmiş öğrencilerle kendi istekleri ile ayrılmış olanlar, (Her derecedeki askerî 
okul öğrencileri hariç), bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde eski öğrenim 
kurumlarına yazılı olarak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf veya sömestrde bir yıl daha 
öğrencilik sıfatlarını devam ettirmek ve o sınıf veya sömestrde iki defa da sınava girmek hak
kını kazanırlar. Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta 
olanların üç aylık başvurma süresi terhis tarihinden başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenim kurumlarına müracaat eden öğrencilere, kurumla
rınca birer başvurma belgesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğrencilerden, Danıştay dan yürütmenin durdurulması ka
rarı alarak öğrenim kurumlarına devam edebilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edilmez. 

B) Her derecedeki askerî okullarla diğer öğrenim kurumlarında Millî Savunma Bakanlığı adı
na ve hesabına öğrenim yapan öğrencilerden, Askerî Ceza Kanununun 154 ncü maddesinde yazılı 
nedenlerle öğrenim kurumlarıyle ilişiği kesilmiş olanların muvazzaf askerlik yükümlülükleriyle, 
ilişik kesilmesi her ne sebeple olursa olsun tazminat borçları affedilmiştir. 

MADDE 16. — İstiklâl Savaşma katılmış olmaları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca istik
lâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğince şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli nedenlerle son
radan madalya beratı iptal edilmiş bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alınmaz. Ancak, bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce geri almanlar yeniden ödenmez. 

MADDE 17. — 7 . 2 , 1974 tarihine kadar eğitim, 'tatMkat, atış ve diğer iaiskerî Ihdztaetleriln ya
pılması sırasında hizmete ilişkin taksirli ve ihmalî fiillerden meydana gelen Hazine zararları, aske
rî bir suça bağlı olsun veya olmasın, takip ve tahsil edilmez. Ancak, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 18. — A) Firar halinde olup da yurt içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay, yurt dışmda bulunanlar (bir yıl (içinde reisim mercilere müracaatla ıtels-
lim olmadıkları takdirde bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kıtasından veya görev yerinden izinsiz uzak
laşmış yahut izin süresini özürsüz geçirmiş olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar 
ve askerlikten kurtulmak için hile yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yurt için
de bulunanlar üç ay, yurt dışmda bulunanlar bir yıl içinde resmî mercilere başvurmak şartıyle bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını dc^durarak asikerlik çağı dışına çıkmış olanlar 
resmî mercilere (teslim olmak kaydı aranmaksızın aftan faiydaılaniTHar (ve fiilî .askerlik mükellefiye
tinden muaf tutulurlar, yedeğe geçirilirler. 

MADDE 18. — Yargıtay ve Askerî Yargitayca incelenmekte 'bulunan "bir ceza davasının Orta
'dan kaldınllmaisına ıkarar verilmesi hainde, usulünce açıllmış Ve mahkûmiyetle sonuçlanmış olan 
kişisel halk davalarına ait kararlar üzerimde Yargıtay incelıennıleisi yapıîmalk üsiere, dosya ıgönlevli 
hukuk ıdajiresine gönideriiir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet karan bozulduğu takdimde, dosya 
görevli ve jyetkili hukuk maihkeauesdne yollanır ve mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu gereğince idava karara bağlanır. 

Yargıtay İHukuik Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hulkulk ilâmlarındaki harçların aynaldur. 
Şahsî halk yönümden bozulup mahalline iaide lolunan ıdavalara, görevli ve yeltlkili hukuk mıalhikeımje-
lerinoe paşan harç distenülımıelden bakılır. Verilen son banarla ibiırlkte, genel hükümlere göre karar 
ve lilâm harcı tahafklkulk ve tahsil olunur. 

Mahallî Imahıkeımeilıaree varilıni'Ş bulunan bir ceza mahkûmiyet kararı file /beraber, usulünce açıl
mış ikiiştsel halk davalarına aiıdolaraık verilmiş ımahkûmîyejt hararlarının YargUtayca incelenmesi, ce
za (kararlarının teımyiziindeki santiara ıgöre istendiği takdirde, ıdosya yulka-nM fılkra gereğince diş
leme tabi tutulur. 

MADDE 19. — Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı ısuçlar haricolimak üzere, genel afla ta
mamen ortaidan kalkan mahkûmiyet hüMimleoıinıe ait sicili vanaikaHan adlî sicilden çılkanıhr. Aynı 
mahiyetteki icezafera ailt fişlerden sicil telsis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis eldilimeız. 

Şu kaldaır İki, Anayasanın 68 nci malddeislinde yazılı suçlara ilişıkin ım âhlkumiyeıt hükümlerine 
ait sabıka kayıtladı, aucalk Yasaıma Meclisi veya mahallî (idareler seçimleri ile iliği! olarak, yeit(küi 
mercilerce ilsitenidliği 'tajkldirde cevap veridir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerim .uygulanmasına ilişlkin hususlar Aidallelt Bakanlığınca bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren '6 ay içerisinde düzenlenecek: yöneltmielkle beli. edallir. 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin sahverilime 
işleri, <kanunun yürürlüğe .gıirmiesiniden itibaren 20 gün içimda tamaJmlianar. 

MADDE 21. — Bu Kanun yayım tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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C) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını doldurarak askerlik çağı dışına çıkmış olan
lar, resmî mercilere teslim olmak kaydı aranmaksızın bu kanun hükümlerinden faydalandırılır ve 
fiilî askerlik yükümlülüğünden muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

MADDE 19. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının orta
dan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle sonuçlanmış olan 
kişisel hak davalarına ait kararlar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli 
Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet kararı bozulduğu takdirde, dosya gö
revli ve yetkili Hukuk Mahkemesine yollanır ve mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
gereğince dava karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından (alınacak harçlar, hukuk klâmlanndaki harçların laynıdır. Şahsî 
hak yönünden bozulup ımıaıhalline iade olunan davalara, görevi ve yetkini hukuk mahkemelerince 
peşin harç istenilmeden bakılır. Verilen son kararla bdırlikte, genel hükümlere göre karar ve ilâm 
harcı tahakkuk ve tahsil olunur. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce açıl
mış kişisel hak davalarına ait olarak verilmiş mahkûmiyet kararlarının Yargıtayca incelenmesi, 
ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre istendiği (takdirde, dosya yukarıki fıkra gereğince iş
leme tabi tutulur. 

MADDE 20. — Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı suçlar hariç olmak üizere, genel afla ta
mamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakaları Adlî sicilden çıkarılır. Aynı 
mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. 

Şu kadar ki, Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümlerine ait 
sabıka kayıtları, ancak Yasama Meclisi veya Mahallî idareler seçimleri ile ilgili olarak, yetkili 
mercilerce istendiği takdirde bildirilir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygulanmasınla ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenecek yönetmelikle belli edilir. 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 22. — Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 




