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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa değişikliği teklifinin birinci görüş
mesinin sonunda tümünün oylanmasının gerek
mediği ve bu açıklama ile de Anayasa değişikli
ği teklifinin birinci görüşmesinin tamamlanmış 
bulunduğu Başkan tarafından açıklandı. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 
ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve Fisko-
bir'lik yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve 
üretici haklarının korunması için gerekir tedbir
lerin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) okundu, gündemdeki yerini ala
cağı ve sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 
arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
bazı suç ve cezaların affı hakkında; İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, 
af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arka
daşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı 
hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'm, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Konya Mil
letvekili M. Kubilây îmer ve 3 arkadaşının, ge
nel af; Ankara Milletvekili M. Kemal Erkovan 
ve 2 arkadaşının, bazı suç ve cezaların affı hak
kında ve Çorum Milletvekili Yasin Haltipoğlu 
ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı sebe
biyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezala
rın 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) mm-tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

28 Mart 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,15'te son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Erzurum 

Kemal Ziya Öztürk Zekâi Yaylalı 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargü 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Tufan Doğan Avşarg-il (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncü Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen isimleri yazılı 
plâka üzerindeki beyaz düğmelere basmalarını 
rica ediyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, yoklama işlemi de
vam etmektedir; sonradan gelen sayın üyelerin 
de beyaz düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

Yoklamaya katılmamış sayın üye i var mı 
efendim? (Var, var» sesleri) Lütfen düğmeni
ze basınız. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen

dim. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır; çalışmaları

mıza başlıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı söz 
verme imkânımız bu Birleşimde de maalesef 
olmuyor. Bu sebeple, gündeme-geçiyoruz. 

Gündemimiz gereğince af teklifi üzerindeki 
müzakerelere başlamadan önce Başkanlığın, 
bâzı sayın üyelerden bir önerisi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü Birleşimin 
sonlarına yaklaştığımız sırada Kars Milletve
kili Sayın Davut Aksu, Uşak Milletvekili Sayın 
Kadir özpak, Ankara Milletvekili Sayın Cevat 
önder arkadaşlarımızın zabıtlara geçen bâzı 
sözlerine muttali olmuş bulunuyorum. 

Bu sözler İçtüzüğümüze göre söylenmemesi 
gereken sözlerdir, İçtüzüğe aykırı beyanlardır. 

Bu sebeple ben bu üç arkadaşımdan sıra ile bu 
sözlerini geri almalarını rica ediyorum. 

Sayın Davut Aksu, sözünüzü geri alıyor mu
sunuz efendim? 

DAVUT AKSU (Kars) — Alıyorum. 
BAŞKAN — Alıyorsunuz. 
Sayın Kadir özpak, sözünüzü geri alıyor mu

sunuz efendim1? 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Cevat Önder? 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Arkadaşlarıma, gösterdikleri 

karşılıklı anlayış için teşekkür ediyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında, İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kubilây hner ve 3 arkadaşı
nın, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal Er-
kovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç, ve cezaların affı 
hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Ilatİboğhı 
ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin- 50 nci yılı se
bebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve ceza
ların 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 — Bazı suçların affı ile ilgili tek
lifin müzakeresine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz efendim. 

Komisyon yerini almıştır. Hükümetin ilgili 
tarafından temsil edilmesini rica ediyorum... 

Hükümet temsil olunmuştur efendim. 
Komisyonun söz isteği var mı efendim1? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Konuşacak üyeler varsa 
konuşsunlar, tümüne birden cevap vereyim Sa
yın Başkan. 

(1) 25 S. Sayılı basmayazı, 27 Mart 1974 ta
rihli 58 nci Birleşim tutanaaının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Hayır, komisyonun takaddüm 
hakkı vardır, arzu ediyorsanız buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sonra konuşacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Biraz sonra alacaksınız, peki 
efendim, 

Efendim, gruplar adına görüşmeler ikmal 
edilmiş idi. Şimdi şahıslar adına söz alan sayın 
üyelere söz vereceğim. Söz sırası İçel Milletve
kili Sayın Nâzım Baş'mdır. 

Sayın Baş, buyurunuz. 
Sayın Baş, süreniz 10 dakikadır. Saat 15,13. 
NÂZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; 
Kendim bir hukukçu olmamakla beraber, ki-' 

şisel görüşlerimi belirtmek için söz almış bulu
nuyorum. Yakın tarihimizde ilk defa Türk Par
lamentosu, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde 
çıkarılacak olan genel afla beraber, Cumhuriyet 
ve demokrasi düşmanlarının da affını görüş
mek gibi bir şansızlığa uğramış, bizim de par-
lömanterliğlmiz böyle bir döneme rastladığı için 
millet adına özgünüz. 

Şunu peşinen söyleyeyim ki, ne bir genel 
affa, ne de bir 163 ncü maddeye karşı değiliz. 
Hapishanelerde ıstırap çeken kader kurbanları
nın umumî affına taraftarız. Hattâ Cumhuriye
tin 50 nci yılında bunların affedilmelerinde geç 
bile kalınmıştır. 

Acla,let Komisyonundan gelen teklifin 1 nci 
maddesi gereğince aftan yararlanarak cezadan 
düşülecek miktarın tâyininde de, Cumhuriyeti 
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devirmek, millî bütünlüğü bozmak suçlarını iş
leyenlerin cezalarını tamamen affetmek, onları 
hemen serbest bırakacak bir maksatla hazırlan
mıştır. 

Daha önce bakanlık, başbakanlık yapmış 
olanlarla halen parlamento üyesi olanların affa 
dâhil edilmeleri, Hükümeti ve Parlamentoyu, 
kendisi için af çıkaran bir müessese haline ge
tirmektedir. 

Bu Af Kanunu ile komünistler affedildiği 
takdirde, ordu - millet düşmanlığı gerçekleşti
rilecek ve ordu pasif duruma düşürülecektir. 

Hükümet, her şeyden önce bir af tasarısı ge
tirmekten kaçınmıştır. Böylece sorumluluğu baş
kalarının üzerine yüklemeyi ve neticeden doğa
cak her hangi bir vahim olay karşısında, «Mil
letvekilleri yaptı, biz tatbik ettik» şeklinde işin 
içinden sıyrılmayı düşünmüşlerdir, sorumluluk
tan kaçmışlardır. Hükümet bunu göğüsleyeme-
miştir, çeşitli Devlet kuruluşlariyle sürtüşmeyi 
göze alamamıştır. Bu hususta Millî Güvenlik 
Kurulunun görüşünü bile almamıştır. Aftan ön
ce Sayın Adalet Bakanı hapishaneleri dolaşarak 
tutarsız beyanatlar vermiş ve kendi partisinin 
dışında olanları «Affı istemeyenler de var.» diye 
itham etmiştir. Hangi affı istemiyoruz? Komü
nistlerin affını istemiyoruz. Kim istiyor? Onlar 
belli. 

Bu af teklifinin, amacı bakımından millî bü
tünlüğümüzü ve Cumhuriyet rejimini bozacağı 
ve bunlarla beraber Anayasaya aykırılığı mev
cut iken, Anayasa Komisyonunun görüşü bile 
alınmamıştır. Cumhuriyet ve millî bütünlüğü 
yok edici, ortadan kaldırıcı eylemleri cezalandı
ran ve hâlâ bir kısmının duruşması bitmemiş 
olan, beynelmilel komünist teşkilâtlarla yakın
dan ilgisi bulunan Türkiye Komünist Partisi, 
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve İhtilâlci İş
çi Köylü Partisi ve bütün gizli örgütlerim mili
tanlarını, tahrik ve teşvikçilerini, henüz bu 
olayların tesiri yatışmadan serbest bırakarak, 
affederek onları «Suçsuz» ilan etmek, bu kanu
nun kabulü ile gerçekleşmiş olacak ve açıkça 
Anayasamız ihlâl edilmiş olacaktır. Af kapsamı
na giren disiplin suçları, 1 Temmuz 1969 tari
hiyle 7 Şubat 1974 tarihlerine kadar işlenen di
siplin suçları olup ve tefrik yapılması, Anayasa
mızın eşitlik ve bütünlük ilkesine aykırıdır. Ni

çin 1968'den itibaren böyle bir hüküm uygulan
mıyor da, sadece 1969 yılından 7 ıŞubat 1974'e 
kadar olanlara uygulanıyor?. 

Kıymetli arkadaşlarım, biliyorsunuz 1968 yı
lı, memleketimizde ve üniversitelerimizde ko
münist hareketlerinin su yüzüne sıktığı tarihler
dir. Bu tarihler arasında belge alan öğrencile
re bir defa daha kayıt yenileme hakkı tanın
maktadır. Bunların neden kaydı silinmiştir? 
Neden yakıp yıkmaktan, anarşist, komünist 
eylem hareketi yapmaktan sınıf geçmeye zaman 
bulamamışlardır? Disiplin suçuna atf edilmiştir 
bu insanlar. 

Mükerrirlik mevzuunda, adlî sicil konusun
da, 'kesin ilim kurallarıyla izahı mümkün olma
yan sonuçlar ve kurallar getirilmiştir. Affın ga
yesi, cezayı ortadan kaldırmak olup, fiili ve su
çu ortadan kaldırmadığı, muktedir olmadığı 
kaidesi ihlâl edilmiş ve Parlamento yetkilerini 
aşan bir sonuç getirilmiştir. Af teklifleri hazır
lanmaya başlandığı andan itibaren sıkıyönetim 
mahkemeleri hakkımla, aşırı sol çevreler tara
fından işkence iddiaları ortaya atılmış, komü
nistlerin idamlarının hesapları sorulacak şeklin
de cesaret almışlardır. Sıkıyönetim komutanla
rından ast rütbelisine t a d a r ordu mensupları
na tehditkâr sözler söylenmiş, askerî hâkimle
re r e savcılara en adî hücumlar yapılmakta, 
millî bir müessese olan MİT, kontr - gerilla it
hamlarıyla yiıpratılmaktadır. Hatta 19ı61 Anaya
sasını yapanlar, tadil edenler suçlu gösterilmek
tedir. 

Bu kanun, 18 yıllık cezası kesinleşen bir ko
münistin ü'çjte bir cezasını şartla salıvermeden, 
kalan 12 yılını da afla kurtardığına ıgöre, adeta 
bir umumî anarşist ve komünist affı şeklini al
mıştır. ' DP sıralarından «Brova» sesleri). 

İdaımiar müebbet hapise, müebbetler de 30 
yıla çevrilirken, idamları 30 yıla1 müebbet ha
pisleri 24 yıla indiren bu teklifler, komünistleri 
idamdan kurtarmaya ve cezalarını hafifletmeğe 
yarayacaktır. Bunun yanında adi i d v ı ve diğer 
cezalar bahane olarak kullanılacak','r. 

Sayın Adalet Bakanı! Kaç kişi için idam ve 
müebbet cezası vardır, kaç kişi k-nünistilkten 
idam ve müebbete hapis olmuştur; kaç kişi 163 
neti maddeden tutuklanmıştır, kaç kişi 141 ve 
142 nci maddelerden tutuklanmıştır? 

_ 412 — 



M. Meclisi B : 59 28 . 3 . 1974 O : 1 

Bu af, 14/6'yi dışında tutmakla, sıkıyönetim 
mahkemelerinde devam eden kesinleşen veya ke
sinleşmeyen idam, hükmü giyenler, 1*46 ncı mad
de tatbik: edilenlerdir. Esas hüküm giyenler 141 
ve 142 ııci maddelerden ce^a görenlerdir. Bun
ların miktarı, 146'dan hüküm giyenlerden çok 
daha fazladır. 146'dan hüküm ıgiyenlerin sayı
sı 40 - 50'yi bile belki aşmıyacaktır. ıSayın Ada
let Bakanının açıklamasını talep ederim. 

Genel aftan sonra sol iktidarın çıkaracağı 
«Fikir özgürlüğü» maskesi altında 103 neü 
maddeyi ilga karşılığında, 141 ve 142 nci mad
deler Türk Ceza Kanunundan kaldırılmaya ça
lışılacaktır. Böylece îslâımiyeîti komünizmle, 
müslümanları da komünistlerle bir terazide tar
tacak! ardır. Genel af kanunu içine 'komünistle
rin affı girince, bunlara karşı koymak her Türk 
vatandaşının ve milliyetçisinin tabiî bir görevi
dir. 

50 nci yılda çıkarılacak af kanunu, çeşitli 
siyasî 'entrikalarla, tarih kapsamı olarak 7 Şu
bat 1974'e alınmıştır. Mademki Cumhuriyetia 50 
nci yılı affıdır, bu tarih 29 Ekim 1973 olmalıy
dı, 

Mahkemelerde; «Af istemiyoruz; biz, 'Türk 
ve Müslüman değiliz; biz Marksils^Treriinst, Ko
münistiz» diyenlerle Islâımiyeti kabul etmeyen
leri, müslüman olanlar nasıl affedeceklerdir? 
Kimdir bu affedilmek istenenler? Anarşistler 
ne yapmışlardır? ne yapmak istemişlerdir? Va
tanının bütünlüğüyle Cumhuriyet rejimini yık
mak isteyen kimseler, 1968 yılında başlamışlar
dır. Üniversitede; «Türk gençliği yoktur; Tür
kiye gençliği vardır.» diye bölücülükle başlamış
lardır. Üniversitede dürbünlü uzun tüfekli mav
zerlerle memleket çocuklarına kurşun sıkmışlar
dır. Üniversite binalarındaki Türk büyüklerinin; 
Fatih'in, Atatürk'ün resmini indirmişler, yeri
ne Mao'nun resimlerini asmışlardır. Üniversite 
ve Yüksekokullarda komünist çeteciler tarafın
dan halk mahkemeleri kurulmuş; komünist ol
mayanları sorguya çekmişlerdir. Hatta daha ile
ri giderek; işkencelerle tırnak söküp, sigara sön
dürüp birçok çocukların erkekliklerini öldür
müşlerdir. Devlet binalarını.. ( C H P . Sıraların
dan anlaşılmayan bir müdahale) Yarası olan 
gocunur. Yaran varsa sen de gocunursun. 
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BAŞKAN — Efendim, rica 'ediyorum. 
NÂZIM BAŞ (Devamla) — Devlet binaları

nı tahrip ederek yakıp yıkmışlardır. 
16 Haziran 1970 tardlhinde yapılan işçi hare

ketiyle, kızıl ihtilâlinin provası yapılmıştır. 
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Baş, 

ona göre ayarlayınız konuşmanızı. 
NÂZIM BAŞ (Devamla) — Daha ileri gide

rek, üniversiteye kızıl komünist bayrağı çekmiş
lerdir. Türk Ordusuna faşist generaller çetesi 
demişlerdir. Türk Halk Kurtuluş Ordusu kur
muşlardır. Talebeliğimizde hainlere karşı yap
mış olduğumuz mücadeleyi parlamenterliğimiz
de de yapacağız. Başımızdan, bacağımızdan al
dığımız bıçak ve kurşun yaraları, onların acı bir 
hatırası olarak kalmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Ankara sokakların
da ; «Komünizm her yerde ezilmelidir» diye ya
zan Atatürk panosunu kıranları af ımı edeceğiz ? 
Gerçi bugün de kırılmaya başlamışıtır, bugün 
yıkılmaya başlanmıştır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen 
tamamlayınız. 

NÂZIM BAŞ (Devamla) — Bir dakika Sa
yın Başkan. 

Eylem ve terör suçlarını biz Ibirbirinden ayır
mıyoruz. Eylemci komünist te birdir, eylemsiz 
komünint te birdir, komünistin eylemcisi ve ey
lemsizi olamaz. (DP ve AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım, işte bu Mecliste anla
tılanları yapan ve söyleyen anarşist ve komünist
ler, daha işledikleri suçtan iki, üç. yıl bile ger
meden attıkları kızıl tohumların yıkıcı tesirleri 
ortadan kalkmadan affedilmemelidirler ve ge
nel af kanunundan bunlarla ilgili maddeler çı
karılmalıdır. Bunun için de bir parlâmeniber ola
rak üzerimize düşeni milltft adına yapacağız. 

Saygılarımla. Teşekkür ederim. (DP. ve AP. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Komisyon adına söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sıinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygı değer üyeleri. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü nedeniyle 
ve bugünün mana ve ehemmiyeti nazarı itibare 
alınarak memlekette huzur, sükûn ve kardeşlik 
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havasını getirecek, geçmiş kırgınlıklarıunuttura-
. oak ve aynı zamanda intikam duygularını körle-
yecek bir genel af kanunu çıkarabilmek en büyük 
gayemizdir. 

Bütün siyasî partiler, seçim öncesinden beri 
Türk halkına, genel bir .af çıkarılacağı vaadinde 
bulunmuşlar ve artık bu vaatleri neticesi affın 

- biran evvel çıkarılmasında zaruret hasıl olmuş
tur. Bütün Ltyasî parti]erimizin, bir genel affın 
çıkarılması gerektiği ana ilkesinde birleşmiş ol
malarının kıvanç verici bir husus oidıığundla 
şüphe yoktur. Ancak, siyasî partilerin af teklif-
lcıii arasında mühim ayrılıklar bulunmaktadır 
ki, bunu da normal karşılamak ioap etmektedir. 

Şu anda af gerekli midir, değil midir nokta
sında bir münakaşaya gerek bulunmamaktadır. 
Elbetteki, 1974 yılında bir genel af çıkarılması 
zorunludur. Bu affın siyasal suçları ve iiçıinde fi
kir unsurunun bulunduğu suçlar olduğu kadar 
adi suçları da kapsaması gerektiği hususunda 
kuşku yoktur. 

Af yetkisinin lehinde mütalâa da bulunan hu
kuk müelliflerine göre, af yetkisinin ahlâk değeri 
yanında hukuk değeri de mevcuttur. Bu müellif
lere göre af yetkisine de haksızlığı tamir imkânı 
görülmektedir. Jhering, af yetkisine, «Hukukuk 
emniyet supabı» adını vermiştir. Ramognasi; 
«Af cezayı zayıflatmaz, onun âdilâne bir şekilde 
tatbikini sağlar» demektedir. 

Af yetkisini haklı gösteren asıl mülahazalar, 
' siyasî mülahazalardır. Bir cemiyette geçmiş ih
tilâfların artık unutulması, yeni ve sakin bir sos
yal hayatın başlaması, kin duygusunun kökleş
mesine mani olması gibi düşünceler affı gerekti
rir. Ayrıca adalet teşkilâtı ne kadar mükemmel 
olursa olsun, adlî hataların işlendiği bir gerçek
tir; af bir nebze bu hataları da düzeltir. 

Devlet hayatında elbette af yetkisi Devletin 
atıfetidir. Özellikle siyasî olaylar sonucu toplum 
hayatında değişmeler olur; bu değişmeler çerçe
vesinde eski mahkûmiyetlerin devamına artık im
kân vermemek gerekir. Dolayısiyle eski mahkû
miyetleri bertaraf ve izale etmek, toplumun barı
şa yönelebilmesi için zorunlu olur. Aslında affın 
esas temeli de budur. 

Değişen toplumda geri kalmış kanunların 
sebebiyet verdiği mahkûmiyetler, bazen kamuoyu
nu müteessir eden nitelik aldığı zaman, af yap
mak zorunlu ğu ortaya çıkar. 

Ayrıca, toplumda bir kargaşalıktan' sonra ma
ziye sünger çekmek suretiyle barış havası yaratıl
ma ihtiyacı da affın scbeblerindcn birini teşkil 
etmektedir. 

Affın temelinde politik bir tasarruf olduğun
da da şüphe yoktur. Af birinci planda politik 
saçları hedef alır. Çünkü, toplumdaki dengeyi 
esaslı olarak sarsan suçlar politik suçlardır. Suç
ların affı saretiyle maziye bir sünger çekmek 
istendiği zaman, mutlaka siyasal suçların birin
ci planda dikkate alınması gerekmektedir. Bu 
suçların içlinde fikir, cemiyet kurma şeklinde te
zahür eden suçlar var diye bir ayırıma yer ver
memek lâzımdır. Çünkü böyle bir ayırım yapıl
dığı zaman, sonuç bakımından istediğimiz sün
geri tam anlamıyle çekmiş olamayız. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanızı rica 
ediyorum. Bilmiyorum konuşmanız ne kadar sü
recek; ama süreniz 20 dakika efendim. Onu ha
tırlatıyorum. 

Devam buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Denilmektedir ki, 
bunların arasında öyle saçlar vardır ki, bunları 
affettiğimiz zaman başımıza daha büyük bir be
la olarak tekrar geleceklerdir. Kanımca bu doğru 
değildir. Çünkü burada eşit iki güç söz konusu de
ğildir. Baskı kalktığı zaman Devleti tehlikeye sok
mak diye bir durum olamaz. Netice iitibarıyle 
suçlular devletin bir üyesidir, o topluluğun birer 
ferdidir. Bunların gücü, devletin gücü karşısın
da çok küçüktür. Devlet eğer bu suçlulardan kor-
kuyorsa, o devlet, artık devlet olmak niteliğini 
yitirmiş sayılır. Söz gelıişi, bin tane bu şekilde 
suçluyu affedersem, bunlar yine faaliyete geçer 
ve varlığımı tehlikeye düşürür diyorsa, bir dev
let güçlü bir devlet sayılamaz. Devletin daha 
büyük bir güç olarak bu suçluları merhametle, 
şefkatle yola getirme metodunu tercih etmeni ge
rekmektedir. Kaldı ki, bu suçluların şimdiye ka
dar geçirmiş oklukları tecrübeler sonucu, muhak-
kuk davranışlarında da bir değişiklik olacaktır. 

Bu suçluları suça iten etkenlerin başında, 12 
Mart öncesi iktidarlarının' da bir nebze kusurla
rının bulunduğunda şüphe yoktur. Devlet şimdi 
güçsüz olmadığı gibi, o zaman da güçsüz değildi. 
Ancak, devrin idarecilerinin güçsüzlüğü ve bece
riksizliği, Devletin güçsüz olduğu görüntüsünü 
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vermiş ve neticede suçluluk ortamının doğması
na sebebiyet verilmiştir.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tek ta
raflı konuşuyor, Komisyon Başkanı hepimizin 
başkanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Sosyal ve ekonomik 
hayattaki dengesizlik fakir halkın aleyhine iş
lerken, elbetteki bunu istismar etmek isteyenler 
olacaktır. Bir iktidar, Türkiye'de hâkimlere va
rıncaya kadar protesto yürüyüşleri yapıkken, 
«Sokaklar yürünmekle aşınmaz» derse, bir ikti
dar bir nevi silahlanmayı teşvik ederse, bir ikti
dar silâhlı komandoların yetiştirilmesine mani 
olmaz ve hatta teşvik ederse, elbette Türkiye'de 
bir öiı'ç ortamı doğar ve bazı kimseler suç işleme
ye itilirler. 

Yeni girdiğimiz demokratik dönemin huzur 
ve sosyal barışı muhtaç olduğu, huzur ve sosyal 
barışın ise, siyasal düşüncelerinden dolayı' yargı
lananların' ve mahkum edilenlerin affına bağlı 
bulunduğu herkesin kabul edeceği bir gerçektir. 
Bir yandan huzur ve barış ortamının, büyüyen 
sosyal ve ekonomik sorunlarımızın çözümü için 
önde gelen bir şart olduğunu kabul etmek, bir 
yandan da olağanüstü koşullara göre.. (A P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdaha
le etmeyiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Olağanüstü koşullara 
göre yiyasal suçlardan dolayı binlerce varan, 
çoğunluğunu ülkemizin aydın gençliği ve fikir 
adamlarının teşkil ettiği yurtdaşlarımızı yargıla
mak veya cezaevlerinde çürütmek eğilimi, kamu
oyunu ve vicdanları rencide eden bir çelişkidir. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Komisyon adına böyle konuşulmaz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın 
Akay rica ediyorum. 

Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Devamla) — Fikir ve düşünce ala
nındaki mahkûmiyetlerin dünya kamuoyundaki 
olumsuz tepkilere yol açması meselesine özellikle 
değinmek istiyorum. 
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.Uluslararası Gazeteciler Federasyonumun 
'bültenlerinde; Türkiye, sırf hapisteki fikir ye 
düşünce suçluları dolayısıyle Yunanistan'dan 
daima daha önde ele alınmaktadır. Bu, her hal
de hiç kimsenin kalbul ötmeyeceği, etmek iste
meyeceği olumsuz bir durumdur. 

Çıkarılacak affın adi suçları da kapsaması 
gerektiğine hiç şüphe yoktur. Çünkü, af sözü
nü son üç yıl içinde sık sık kullanmış, «50 nci 
yılda genel bir af olacak» demiş bulunmaktayız. 
Bütün siyasî partiler yaptıkları seçim propa
gandasında, af konusunu bir esas olarak almış
lardır. Toplumda cezaevine düşmüş olan mah
kûmlar artık buna inanmışlardır. Hiç kimse affı 
önle m emelidir. Dolayısıyle Türkiye'de adi suç
ları da kapsayan ,gehiış bir af çıkarılması gerek
tiğini kimse inkâr edemez. Bu zorunluluğu biz
zat .siyasî partiler yaratmışlardır; simidi bunu 
karşılamak durumundadırlar. 

Dün bu kürsüden kamunun tümü üzerinde 
partileri adına konuşan kıymetli sözcülerin id
dialarına da bir neibze dokunmakta yarar gör
mekteyim. 

iGerek Adalet Partisi adına konuşan Sayın 
ISıüleiyman Demirel ve gerekse Demokratik Par
ti adına konuşan Sayın Kulbilay İmer, getirilen 
teklifin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etti
ler. 

Anayasamızın 64 ncü maddesi, genel ve özel 
af ilânına karar verme yetkisinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yetkisi dahilinde bulun
duğunu kalbul etmektedir. Hangi suçların af 
kapsamına (gireceğini, hangi suçların affedilme
yeceğinin tespiti, Anayasadan aldığı yetkiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine alt iken; Mec
lislilerin "bu yetkisini kullanmasında Anayasaya 
aykırılık iddiasını, ciddî bir iddia olarak ka
lbul etmeye imkân yoktur. Esasen Anayasa Mah
kemesinin 9 . 6 . 1964 tarih ve 1964/12 esas 
1964/47 karar sayılı bir kararında; «Anayasa
nın affa yetkili kıldığı merci, affın kapsamını 
da (belli etmeye yetkilidir.» demek suretiyle, bi
rcim bu iddiamızı teyidetmektedir. 

ISaym sözcülerin bu iddiayı yaparlarken, 
affın, hukuku âmme davasını ve hükmolunan 
cezaları bütün neticeleri ile kaldırdığı gerçe
ğini değil; suç sayılan eylemi meşrulaştırma 
şeklinde yorumlamak istedikleri anlaşılmakta
dır. Genel af, suç sayılan eylemi değil, cezayı 
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ve ceza davası açılması imkânını ortadan kaldır
maktadır. Afta suç sayılan eylemi meşrulaştır
ma baJhis konusu değildir. Çünkü af, bağışlama
dır ve hiçbir zaman meşru gîörme değildir. Ko
vuşturmaya veya cezaya esas olan eyleme suç 
lolma niteliğini veren Oeza kanunlarındaki hü
kümler, af .kanıunlariyle ortadan kaldırılma-
makta ve bu kanun'larda gösterilen süre sonrası 
için yürürlükte (bulunmaktadır. 

Bir tarafta af kanunları uygulanırken, affa 
uğrayan suçluların ceza kanunlarındaki hüküm
lerinin yürürlükte kalması, affın konusuna gi
ren eylemleri meşrulaştırmadığını göstermekte-
dir. 

Cezalandırmak: kadar affetmek de devletin 
yetkilerindendir. Anayasamızın 64 ncü maddesi, 
yasama organının af kanunları çıkarabileceğimi 
tespit ederken; onum şekil ve şartlarını ve hat
tâ sınırlarımı göstermemiş; siyasal, ekonomik 
ve sosyal koşullarının bir veya birkaçına daya
narak, genel af kanunu çıkarmakta yasama or-
ıganını serbest bıralkmıştır. Bu nedenlle, Ana
yasaya aykırılık iddiası, tutarlı bir iddia değil
dir. 

ISayın Demirci, «Millî Güvenlik Kurulunun 
'tavsiyesinin alınmamış olmasını» tenkid konu
su yapmıştır. Esasen, ıSayın Adalet Partili Ada
let Komıisyomı üyeleri de, devamlı olacak aynı 
konuya dokunmuşlar ve hattâ Millî Güvenlik 
Kurulumun tavsiyesimin alınması hususunda 
Başbakanlığa yazı yazılması için verdikleri 
öneılgeriin kabul edilmemesini, .muhalefet sebe
bi olarak belirtmişlerdir. 

Anayasamızın 111 nci maddesinde, «Millî 
Güvenlik Kurulunun güvenliği ilgilendiren hu
suslarda, Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulu
nacağı» belirtilmektedir. Millî Güvenlik Ku
rulu, doğrudan doğruya yasama organının mu
hatap olduğu bir kurul değildir. Hattâ Hükü
met doğrudan doğruya, Güvenlik Kurulunun 
tavsiyesini isttemefe durum/unda da değildir. 
Adalet Partili arkadaşlarımızın bu husus üze
rinde ısrarla durmaları, ya içlerine işlemiş bir 
korkunun veya devamlı millî hâkimiyet türküsü 
söylemelerine rağmen... (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler, «O lâfı geri alsım» sesleri) 
ayağa kalkmalar ,sıra kapaklarına vurmalar). 

i İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ayıp, ayıp. 
I BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakika efen-
I dim. Sayın Oğuz, sizden birşey rica edebilir 
I miyim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
I OĞUZ (Devamla) — Buyurumuz •efendim. (A. P. 
I sıralarımdan şiddetli gürültfüler). 

ALt NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş-
I kan, Komisyon adına böyle konuşamaz. 

1H1SAN ATAÖV (Antalya) — «Korku» lâ-
I fim geri alsın, Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
I (Sizden birşey istiriham etmek istiyorum-: 

Komisyon adına konuşuyorsunuz. Ne şansınız 
I adına, ne de Hükümet adıma değil konuşmanız. 
I Konuşmanızda, Başkanı bulunduğunuz Komis-
I yonun ağırlık taşıyan .görüşünü savunacaiksımz. 
I Sizden istiriham ediyorum, Komisyon Başkanı 
I olarak birtakım tartışmalara sebebiyet verecek 
I ölçüde konuşmayalım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALCIN 
OĞUZ (Devamla) — Peki efendim. Ben rapo-

I rumu okuyorum. (A. P. sıralarından şiddetli 
(gürültüler). 

BAŞKAN — Efemdım, rica ediyorum. Buyu
rumuz. ı (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar.) 

ÜSMEtT SEZGİN (Aydın) — Af için Ko
misyonda da böyle mi çalıştım ? 

1SADEK TEKtN MÜFTÜOĞLU (ZomguHak) 
— «Korku» .ne demek? «Korku» sözünü geri 
alilsin efendim. 

I NİMETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
Güvenlik Kurulu bir Anayasa müessesesidir. 

, Bu şekilde bir beyanda bulunamaz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 

I ADALET KOMİSYONU BALKANI YAL-
| ÇIN OĞUZ (Devamla) — Biz, Güveniloik Kuru

lunun Anayasa müessesesi olduğunu inkâr etmi
yoruz. Güvenlik Kurulu Anayasa- müessesesidir; 
her Anayasa müessesesinin kendisine göre yetki
leri vardır .(A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler).-

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Yüce Meclis her türlü 

I kanunu çıkarmakta yetkilidir, af kanunu çıkar-
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maya da yetkilidir. (C. H. P. sıralanndan «Bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar). 

tBAŞKAN — Sayın Oğuz, söylediğiniz doğru 
da efendim; bir «korku» izafe etmemeniz gere
kir idi 

Buyurunuz efendim. 
İHSAN ATA&V ('Antalya) — Sayın Başkan, 

Güvenlik Kurulu kontr - gerilla değildir; onu 
kontr . gerilla yapıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ataöv, rica 
ediyorum, lütfen buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Sayın Kubilây Imer 
arkadaşımız, muhalefet şerhlerimde; «Müslüman 
Türk Milletlinin hakiki temsilcilerinin cesetle
rini çiğnemeden, bu kanunu çıkarmaya kimse
nin gücü yetmeyecelktir» demektedir. (D. P. sı
ralarından «Doğru, böyledir» sesleri). Bu sözle
riyle demokrasiye inançsTzlığm örmeğini vermek
tedir. Bu, Yasama MeclMerinin anayasal yetki
lerini kabul etmemek demektir. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — İnançsızlık 
sizde. 

BAŞKAN — Rica ederim, bir dakika efen
dim. 

M. KUBİLÂY IMER (Konya) — Bir Ko
misyon Başkanı bir Komisyon üyesine 'böyle 
hitabedemez. Böyle konuşan bir Komisyon Baş
kanı, bu Komisyonu temsil edemez. Bu şekilde 
konuşmaya müsaade etmeyiniz. 

BAŞKAN — Edemeyeceğimi ben de söyledim 
efendim. Lütfen müsaade buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Sayın tmer, siz de 
dün Komisyon üyesi olarak konuştunuz. 

»M. KUBİLÂY IMER (Konya) — Muhale
fet şerhi vermiyor, Komisyon Başkanı olarak 
konuşuyor. (D. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim bir dakika. 
iSayın Oğuz, daha önce de rica etmiştim. 

Şimdi, bir Komisyon aidına konuştuğunuza göre, 
Komisyon üyesi arkadaşımızın muhalefet şerhi
ni eleştirmek, Komisyona aMolmayan bir mesele 
olmak gerekir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

AiLt NAİLİ ERDEM (İzmir) — Biz de ikaz 
ettik Sayın Başkan. 

AiDALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Evet Komisyonda.. 

İBAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (©levamla) — Efendim, bu hususta, 
Komisyonun aldığı karara aykırı olarak muha
lefet şerhi vermişler. Biz de ona burada cevap 
veriyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum gayet tabiî, 
üyenin hakkı efendim. Bu hoşa gitmeye de bi
lir, hoşa da .gidebilir. Komisyon olaralk sizin 
eleştirmeniz tatbikatımıza ters düşüyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla )— Peki efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gerçek komis
yon sözcülüğünde de yetişecek ama, bu biraz 
ıgeç olacak. Sayın Başkan. 

[BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUıZ (Devamla) — Af, demokratik reji
min bir delilidir. Zayıf ve otoriter rejimlerin, 
genellikle affa, genel affa gitmeleri mümkün 
değildir. 

İSayın Demirel, «Affın tarihinin 7 . 2 . 1974 
(tarihine alınmakla, anarşinin ve suçluluğun teş
vik edildiğini» iddia ettiler. Tarihin 7 . 2 . 1974 
olarak alınmasından, daha ziyade Sayın Demi
rel'in kader kuribanı olduklarını belirttiği adi 
suçlular yararlanmaktadır. Anarşik eylemler, da
ha evvelki tarihlerdedir. Suçluluğu teşvik eden, 
Adalet Komisyonunun afin tarihini 7 . 2 . 1974 
•tarihine alması değildir. Asıl suçluluğun teşviki 
Ibugüne kadar af konusu dillerde dolaşıklığı hal
de, bugüne kadar uzatılmasındadır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — «Kalbahat si
zin, siz getitfinediniz» diyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı rica ediyorum 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hangi Komis
yonda olduğunu söylesin, ben de o Komisyon
da çalıştım. Parti Başkanı gibi değil, bir komis
yon başkanı gibi konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Rica 
ediyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Parti başkanı 
değil bu adaım. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı. Ben de görüşümü 
ılfade ettim. Ama bir Komisyon Başkanı arka
daşımı, «İlle şu ölçüde konuşacaksın» şeklinde 
empozeye hakkım yok. Buyurunuz efendim. 

MİEMDUH ERDfEıMîtR (Kırşehir) — N» bi
çim konuştuğunu görmüyor musunuz? 

*17 -



M. Meclisi B : 59 

BAŞKAN — Müdahale etmieyiniz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Devamla) — Sayın Demirel, «Par
lamenterlerin af kapsamına alınmasının, Mecli
sin itilbarını sarsacağını iddia etmektedirler.» 
B'iz, Af Kanunu ile ıgeçmişe bir sünger çekmek 
niyetindeyiz. Milletvekili veya senatör olmak 
.(bir ceza değildir. Şahısları hedef alarak ayırım 
yapmak, hukuk mantığına uygun bir hareket 

•.değildir. Belki, milletvekillerinin milletvekili ol-
imaîsım engelleyecek yüz kızartıcı suçların af
fın dışımda bırakılması düşünülebilir. Böyle 
(bir teklife belki katılmak mümkündür. Ancak, 
(biz bunların da af kapsamına alınarak geçmişe 
tamamen sünger çekilm esinin yararlı olduğuna 

. inanmaktayız. 
Esasen dokunulmazlik'ları kaldırılmadığı sü

rece bir suçun af kapsamı dışında bırakılması-
: nın pratik bir değeri de yoktur. (O. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri). 

Aftan yararlanan suçluların yeniden muay
yen bir müddlet içinde aynı neviden suç işle
meleri halinde, aftan yararlandıkları cezayı çek
meleri hükmünü de kabul etmek mümkün de-

. ğildir. Biz cezaları tecil etmiyoruz, cezaları af
fetmekteyiz. Şartla af düşünülemez. Esasen id
dia edildiği igibi böyle bir hükmün af kanununa 
.(konulmasının suç işlemeyi önleyeceğini kabul 
'etmek de mümkün değildir. . 

Aftan istifade edeceklere affı kabul etme
me hakkının verilmesi, ilk anda mâkul ve hukukî 

. olarak kabul edilebilir. Ancak affın bir gayesi 
de mahkemelerin yükünün hafifletilmesidir. 
Eğer böyle bir hak veririsek davalar sürünce
mede kalacak, sonunda ceza görse bile af edile
ceğini bildiklerinden mahkemelerin bir siyasî 
arena haline gelmesi ve böylecie affın gayesi 
olan eskiye sünger çekmenin mümkün olmaya
cağı aşikâr bulunduğundan, affa böyle bir hü
küm konulması uygun görülmemiştir. 

Yukarıdan beri izah ettiğim nedenlerle ge
nel bir affın biran evvel Yüce Meclislerden ge
lenek kanunlaşmasında çok büyük toplum ya
rarının bulunduğu cihetle, Yüce Meclislerin ıge-
tirilen teklifin tümüne müspet oy kullanaıcağını 
ümidederek, Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. 
ı(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
ISayın Kazan, Hükümet adına söz istiyorsu

nuz. 
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Buyurun efendmi. 
Sayın Bakan, süreniz bir saattir. Saat 15,44. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İki günden beri görüşülmekte olan af ka

nunu teklifi üzerinde HjükülmetimMn görüşü
nü, bilhassa Hükümetimize tevcih 'edilen açı
lardan ve Hükümetimiz tarafından aıfıfm önce
sinde ve affın sonrasında alınması gereken 
tedbirlerden bahsetmek suretiyle ifade ekme
ye çakışacağım. 

Dün ve bugün yapılan müzakerelerde Hükü
metin neden bir af kanunu tasarısı getirmediği 
konusu üzeninde değerli kardeşlerimiz hem ten
kitte ve hem de ithamda bulundular. Konuşma
larında Hükümetin bir tasarı ile gelmediğini 
eleştirirken şu İddialar ileriye sürüldü: 

•«İleride vukubulacak yıkıcı faaliyetleri 
Hükümet görüyor, onun için sorumluluktan ka
çıyor» denildi. (A. P. sıralarından «Doğru» ses
leri) 

BAŞKAN —• Efendim, «Doğru, yanlış» lüt
fen müdahale etmeyin, rica ediyorum. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KjAZAN (De
vamla) —. «Devleıt kuruluşlarayle sürtüşmeye 
düşeceğinden endişeli» denildi. 

«Bu teklif tasarı olarak getirilmediği için hu
kuk mantığıma, adalete, millî menfaatlere aykı
rıdır» denildi. 

(«Hükümetin tasarı getirmesiyle Parlamen
toda teklif getirme arasında fark vardır, tasa
rı icraî sorumluluğu, tekılifse idarî sorumlulu
ğu gerektirir» denildi. 

Ve nihayet, «Hükümet adlî ve hukukî iza
hata davet edildi ve geldi.» 

Filhakika, Hükümet Programında: '«'Toplu
mumuzdaki iç barışı kurmak üzere düşünce ve 
inanç suçlarını da kapsayan bir genel af ile 
orman suçlarına ilişkin affın gerçekleşmesini 
zorunlu - görüyoruz» denilmekle» Hükümetimiz' 
bir taahhüdün altına girmiştir. 

Öte yandan, Yüce Parlamentoya vücut ve
ren siyasî partilerin Hükümet kurulmadan ön
ce teşebbüs ettikleri Cumhuriyetin 50 nci yılı 
dclayısıyle af teklifi hazırlık çalışmaları, Hü
kümet kurulduğu sırada bazı partilerce tamam
lanmış, Meclis Başkanlığına sunulmuş, Koalis
yona vücut veren partiler tarafından hazırla
nan teklifin müzakereleri, ise epey ilerlemiş 
bulunuyordu. ' • 
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• Oöreve: başladığımız günlerde bir noktaya 1 
ulaşan çalışmaların yine bu Komisyon, tarafın
dan sürdürülmesini, affın biran önce. çıkmasını 
temin bakımımdan yararlı gördük. Böyle bir 
tutumun altında ısuraJmluıluktan kaçmaik gibi 
bir mânâ aramak herhalde yersizdir kanaatin
deyiz. Zira Anayasamızın 105 nci maddesi, Ba
kanlar Kurulunun 'birlikte ve :tck başlarına so-
ırumluluk esaisrnı vazetmiştir. Bütün kanunla
rın son maddesine: «Bu kanunun hükümlerini 
icraya Bakanlar Kurulu yetkilidir» hükmü .kon
makla, Hükümet mutlak mânâda bir sorumlu
luk altına girmiş .almaktadır. Hiç kimse Hükü
meti böyle bir sorumluluktan kurtaramaz. Böy
le olunca da, Hükümetin sorumıluluktan kaçtı
ğı iddiası varit görülemez. 

Ortada bilr gerçek vardır. Genel Affı çı
karmak konusundaki yarışı Parti aımemtıo Hü
kümetten öıııde bitırımıişıt'ir. Yüce' Parlamentoyu 
Hükümet adına tebrik ederiz. (C. II. P. ve M, !S. 
P. saralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümetin tasarı getirmesiyle Parlâmen
toda teklif getirilmesi arasında fark olduğu; 
tasarının icraî, teklifin idarî sorumluluğu gerek- ) 
tirdiği iddiası ortaya atıldı. 

Kanunlari'n kanun olma niteliğinde ve yü
rütme organının sorumluluğunda hiçbir tesiri 
olmayan bu tefrikin de üzerinde fazla durtmak 
istemiyoruz. 

Af kanunu teklifi tasarı olarak gelmediği 
için hukuk mantığına, adalete, millî menfaatle
re aykırı olduğu iddiasını da Parlamentodan I 
teklif yolu ile geçip kanunu aşan mevzuatım iti
barına gölge düşürücü mahiyette gördüğümüz 
için üzerinde durmadan geçiyoruz. 

Hükümet sorumluluk altında olduğunu bil
diği içindir ki, görüşülmekte olan bu teklifin 
hazırlık çalıştmaiariyle ilgilenmiş, Komisyon
daki çalışmaları bendemiz kısmen ve ilgili ba-
kanlııklardan gelen uzmanlar müaakerelıcır bo
yunca takip etmişlerdir. Bugün Parlamentoda 
Delirmiş gibi gözüken endişeler hakikaten Hü
kümet için söz konusu olsaydı, Hükümet ola
rak her halükârda gerekli gördüğümüz öneri
leri arz ederdik. Kaldı ki, ısrarla belirlenmesi 
istenen bir husus .Sayın Birler tarafımdan Hü
kümet Başikanı adıma Komisyonda vuzuha ka
vuşturulmuştur. I 

Yine müzakereler sırasıında, bu af teklifi
nin Anayasaya aykırılığı ileriye sürülmüştür. 

Bu kanun teklifi bir kanunun tadili veya il
gası mahiyetinde değildir. Kanunlara göre, hak
larında 'hüküm verilmiş, takibata geçilmiş ki
şilerin affına matuftur. Af yetkisi Anayasamr-
zın 64 ncü maddesinde genel ve özel af ilânı ifa
desiyle, Türkiye Büyük iMillet Meclisimin yet
kileri içinde dernıeyan edilmiştir. Hangi suç
ları ve ne ölçüde affa lâyık göreceğini! Türkiye 
.Büyük Millet Meclisi serbestçe takdir ve tes
pit eder. Bu takdir ve tespitin sınıfsız olduğu
nu, Anayasa Muhkem esinin 1984/12 .esas, 
1984/47 karar sayılı kararında şöyle ifade etti
ğini görüyoruz: 

«Anayasanın affa yetkili kıldığı merci affın 
kapsamım da belli etmeye yetkilidir.» 

Eğer bu konuda millî iradenin mâkesi olan 
Parlamento için bir tehdit söz konusu olsa idi, 
Anayasada açık biır hükmün mevcudiyeti ge
rekirdi. Nitekim Anayasamızın bundan evvelki 
metninde; «Orman suçları için genel af çı-
ıkarılmaız.» kaydı şimdi kaldırılmıştır ve bu 
iddiamızı teyit eitımcıkıtedir. 

Affın kapsamı meselesi .görüşülürkem, Hü
kümetin bu ikomulda ne düşündüğü sıoruldu. 

Değerli arkadaşlar, af teklifini hazırlayan 
arkadaşlar hangi siyasî partiden olurlarsa ol
sunlar şu iki gerçeği herhalde müşahede etmiş
lerdir : 

Birincisi; af bir Hükümet tasarısı olarak gel
diği zamanlar Devlete karşı işlenen suçların 
affında çok defa çekingen davranılmıştır. 

Tkiınciisi; aynı çalışmalar şurasında sesini 
duyurmaya gayret eden suçtan zarar gören va
tandaşlarca, Devlet affedecekse önce kendisi
ne karşı işleneni, affetsin tezini savunmuştur. 

Cuiüihuriyetin 50 nci yılında müzakereye ko
nu 'olan bu teklif herhalde bu iki görüşü telif 
edici niteliktedir. Biz 141, 142 ve 163 neü .mad
delere taallûk eden konuların bir fikir suçu 
olduğunu kabul ediycıruz. Kanaatimiz eleştiri-
ieıbilir, ama kanaatimiz budur. Omun için Hü-
kümat Proigramımda düşünce ve inanç Suçılari'-
nı da kapsar nitelikteki af telâkkimize bu tek
lifi uygun mütalâa ediyoruz. 

Anarşik eylemlerin affına karşı 'olduğumuzu 
'belirttik. Bu hususu düzenleyen Türk Ceza Ka
nunu maddeleri olarak 146 ve 149 ncu madde
ler ortadadır. " 
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•Değerli arkadaşlar; hepinizce bilindiği gi

bi, Türk Ceza Kanının bazı fiiHl-erl ceza ile mü-
eyyideılen'dirirken onu, o fiillerin meydana gele
bileceği şartlan nazarı dikkate almak suretiy
le bir cezaî müeyyideye bağlar ve o cezaî müey
yide saçan vahametinin ölçüsüdür. 

Bir adam öldürme suçu için öngörülen müey
yide yanında, söz konusu maddeler için öngö
rülen müeyyide birbirinden farklı. Birincisi 
için ağır "bir müeyyide, ikincisi için daha ha
fif bir müeyyide getirilmiştir. Bu ölçü kanun 
koyucunun o fiilî, o vakayı müeyyidelendireee-
ği zaman suçun hangi şartlar altında işlenebi
leceğini ve kimlere müteveccih olarak işlene-
fbileeeğini nazarı dikkate almak suretiyle or
taya koyduğu bir değer ölçüsüdür. Bilhassa 
Komisyon müzakerelerinde ve zaman zaman da 
burada bazı hâdiselerin tazeliği ifade edile
rek, henüz dumanı üstümde iken bunların af-
fedilemeyeceği ileriye sürüldü. Yerinde olabi
lir, haklı olabilir, hürmetimiz vardır. Yalnız 
şu hususu da gözömünde tutmak icabeder: Af
fın kapsamı olarak düşündüğünüz tarihten bir 
gün önce işlenmiş 'bir cinayet de dulmam üs
tünde bir hâdisedir., 

Devlet ve rejimin korunmasında 141 ve 142 
nci maddelerin af kapsamı dışında bırakılma
sını ifade eden hatipler veya partiler, bunun 
komünizmle mücadelenin zarurî bir unsuru ol
duğunu beyan ettiler. Evet, biz de Hükümet ola
rak komünizme karşıyız; fakat komünizmin bu 
memlekete girmesini nasıl önleyeceğiz? Bu mem
leketi komünizmden veya komünizm idaresin
den nasıl koruyacağız? 

:Sayın Demire! dün 1919 yılından bu yana 25 
tövkifat, operasyon yapıldığından söz ettiler. 
Delmek ki komünizm tehlikesi o tarihten bugü
ne kadar bir türlü önlenememiş. Bu bir gerçek 
alarak ortada. Peki önleyebilmek için ne yap
mak lâzım (A. P. sıralarından «'Affedersiniz» 
sesleri). Bu hususta bunu önleyebilmek için me
totlarını bilmek lâzım. O metodu da Sayın Cum
huriyet Güven Partisi sözcüsü Hasan Tosyalı 
Komisyonda gayet güzel ifade ettiler. Ne dedi-
iler? «Rusya Türk Devletini yıkmak için milli-
yetçildk ve müslüman/lık unsurunu yıkmayı he
def almıştır. Senede dört milyar harcıyor.» de
diler. Doğrudur, biz acaba bugüne kadar bu iki 
unsuru ayakta tutmak için Devlet olarak ne 

yaptık, kaç para harcadık? (A. P. sıralaırmda» 
anlaşılmayan müdahaleler). 

Şimdi komünizmi önlemek için Devlet ola
rak ne yaptık, bu iki unsur yolunda ne harca
dık, dedim. Burada sizlere, komünizmle müca
dele konusunda, 15 - 16 Haziran işçi hâ/dıisel'e-
rinin içinde yaşamış bir arkadaşınız olarak ba
şımdan geçen bir vakayı nakledeyim. 

Bizler de kemdi çevremizde 'komünizmle fik-
<ren mücadele etmiş bir kişiyiz ama nasıl? Onu 
da ifade etmek suretiyle... (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAİN — Rica ediyorum efendim, istir
ham ediyorum, çuğrından çıikarmayalım, lüt
fen... 

ıSayın Erdemir, rica ediyorum efendim. 
ADALET BAKAM ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — 15 -16 Haziran tarihindeki işçi olay
ları şurasında, Kadıköy tarafındaki işçilerle 
bir araya gelmesinler diye Grebze bölgesindeki 
fabrikalardan akıp gelen işçiler Ankara asfal
tından Kartal'a kanatlize edildiler ve Kartal çar
şısı içinde muazzam bir kalabalık halinde bir
takım olayları sergilemeye çalıştılar ve sergi
lediler. işte o faaliyetler sırasında bizim bu 
konudaki mücadelemizi az - çok bilenlerden ba
zlıları, yine bazı kimseleri tahrik etmek üzere, 
o kitle psikolojisinin içerisinde her şeyi yapa
bilecek hale gelen bazı kjişilere; «ıSizin. müca
dele ettiğiniz adamın mağazası falanca yerde
dir» diye bizim mağazayı işaret etmişler ve on
lar dönmüşler taJhribetmek üzere bircim mağa
zanın önüne gelmişlerdir. Fakat aynı işçi kitle
si içerisinde 15 - 20 tane işçi derhal) onların 
•karşıma geçmek suretiyle, «Bu mağazaya bir 
tane taş atarsanız bizi karşınızda bulursunuz» 
demişlerdir. 

Neden acaba, niçin? İşte bunu bir başka ör
nekle ifade etmeye çalışacağım* 

ISakıyönetimden sonra daha evvel hususî ola
rak başlattığumız bir çalınmayı sürdürüyorduk. 
Nedir bu çalışma? 25 arkadaş bir araya gelmiş
tik. Bizim bir araya gelişimiz bilhassa fakir 
semtlerde bulunan yoksullar ve dullara aıosyal 
yardım yapmak gayesine matuftu ve her bir ar
kadaş 25 aileye bu yardımı yapabilmek için ki
ninimiz çay, kimimiz şeker, iMmimiz şu, kimimiz 
bu, kumanya dediğimiz erzakı hazırlar ve her 
ayın ilk Pazarında bunu 25 haneye dağıtırdık. 
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Bir gün bize üki adtfes verildi. (A. P. sıraların
dan «'Bununla ne alâkası var?» sesleri). Dedi
ler k i : «Bu iki adresten biri Devlet Demiryolla
rında henüz yenil işe başlamışken ikinci günü 
(tren altında kalarak ezilen bir kaarcleşimizin 
adresidir. Bu bir gecekonduda bir odamın ile
risinde dört çocuğu ile oturmaktadır, buna da 
bir yardım yapaibilir miyiz?:» Götürdük, orada 
dediler k i : «'Falanca yerde bir adres dalıa var.» 
O adrese gittiğjümiz zaman bahçede bir adam 
soba tamir etmeye çalışıyor ve gittiğimiz bu ev, 
•bir kadınla üç dört tane çocuğun oturduğu bir 
ev. Kadının kocası ise, o operasyonun yapıldı
ğı' günlerde bir anarşisti gizlediği için teVkif 
edilmiş. Böylece kadın ve çocuklar yüzüstü kal-
muşlar. Bizler bunlara bu erzak yardımını1, «Yal
palım mı yapmayalım mı» diye tereddüt etme
den yaptık. Tevkif edilenin erkek kardeşi - ki 
''bahçede soba tamir ediyor demiştim - bize dön
dü ve şöyle dedi: 

•«Bu yardımı ne maksatla yapıyorsunuz?,» 
Biz kendisine, «Bu yardımı size zekât niyetiy
le yapıyoruz.;» dediğim zaman gözleri yaşanmış
t ı r ve şunu söylemiştir: 

'«Bu memlekette müslümanlık hakkiyle ya
şansa bu memlekete komünizm gelmez.;» demiş-
tii'. (O. H. P. ve M. S. P. şuralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

işte bunları onun için anlatıyorum size. O 
iki unsur doğrudur; fakat o iki unsurun bu 
m'emlekette yaşatılması için gösterilmesi lâzım:-
'gelen gayret gösterilmemiştir. Zekât sanldığı 
kurabiliyor musunuz? Kuramıyorsunuz. 

Dün arkadaşlarımız oradan sık sık t â r i h e 
bulundular; «Aealba 163 ncü maddeden dolayı, 
selâmünaleyküm dediği için bu maddenin tat
biki söz konusu mudur?;» dediler. Bendeniz ar
şivleri karıştırmayı gereksiz gördüm. Şu bakım
dan gereksiz gördüm: Bu maddenin af kapsa
mı dışında kalmasını ifade ederken bazı arka
daşlar, «Efendim, tetkik ettik, ağaca ip banla
mak, yağmur duasına çıkmak, teşbih çekmek *g-i-
gi hususlarda uylgulandığını Devlet aleyhine 
bir suç olmadıkını» söylediler. Halbuki Türik 
Ceza Kanununda buna «Devlet kuvvetleri aley
hine işlenen suçlar,» arasında yer verilmiştir. 
Bugün 1'63 ncü maddenin kaldırılıp kaldırıılma'-
ması meselesini Anayasanın 19 ncu maddesi 
ışığı altında mütalâa edenler, bu îbeliirtitükleri 

gerekçeler nşığı altında aynı hususu 'mütalâa 
etmek zorundadniar. 

REFET SEZGlN (Çanakkale) — 'Ne demek 
o? 

ADALET BAKANI ŞEVKET K^ZA^N (De
vamla) — Anlarsınız. 

Bugün 163 ncü madde konusunda bazı ra
kamlar soruldu; ben buna paralel olarak, 141 
ve 142 nci madde konusunda da ibazı rakamlar 
vereoeğim size, mesel'eleril daha îyi tartışabil
menize imkân vermek için. 

MMJDUH EİRDEM]tR (Kırşehir) — Taviz 
verdiniz. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KABAN (De
vamla) — Hükümet adına konuşuyorum, Milî 
Selâmet Partisi Gruhu adına değil. 

BAŞKAN — Şüphesiz efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Bugün 163 ncü maddeden dolayı hak
larında dava açılan 624 sanık vardır. Ayrıca 
163 ncü maddeden 94 dosya mahkûmiyetle ke
sinleşmiş ve infazda .bulunmaktadır. Sıkıyöne
tim mahkemelerinee bu suçtan ayrıca mahkûm 
edilenlerin sayısı ise 221'dir./ 

Türk Ceza Kanununun 14İ nei maddesine 
göre Sıkıyönetimi mahkemelerinde mahkûm olan
lar 526, umumî mahkemelerde mahlkûm olanlar 
37, sanık adedi ise - Sıkıyönetim, ve umumî mah
kemelerde - 1 000 civarındadır. 

Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinle 
göre hüküm giyenler sıkıyönetim mahkemele
rinde 470, umumî mahkemelerde 43; sanıik 
sayısı ise, sıkıyönetim mahkemelerinde 770, 
umumî mahkemelerde 760'dır. 

Dokunulmazlık dosyaları (konusunda gö
rüşler ortaya atıldı. Biz 'Hükümet olanak bunu 
sitelerin takdir etmenizi daha münasip görüyo
ruz. 
Yine teknik bir husus olarak affın infisahı 

şarta bağlı olması ileri sürüldü. 
Değerli arkadaşlar, bu teklif ile istenen, 

af kanunundan sonra cezaevlerinden tahliye 
edilecek olanların yeniden1 suç işlemelerini ön
lemek arazusudur. Bu arzu hakikaten yerinde. 
Fakat ıbunun tatbikatı da önemli. Adalet Ba
kanlığı olarak teknik arkadaşlarla bu mevzuu 
görüşürken, bunun tatbikatımda 3!vi açıdan 
zorluk olduğu İfade edildi. 

> 
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-.- ÖBirindisi eişitliği ihlâl etmek açısı. Hüküm 
giyene bu 'madde tatbik edilecektir. Hüküm 
giymiş, hükmü kesinleşmiş olan bir kimse beş, 
sene içimde aynı einısteın bir başka cürüm iş
lediği takdirde, evvelce verilmiş olan bu hü
küm nazarı dikkate alınılacak ve çekmemiş ol
duğu ceza da kendisine çektirilecektir. Fakat, 
aynı tarihte aynı. suçu işlediği takdirde firar
da olan veya davası netkelenimeyen bir kimse, 
kendi hakkında henüz hüküm Verilmediği için, 
aynı suç/u dikine i bir defa işlediği takdirde, bu, 
•oııium hakkında tatbik edilemeyecektir.. Böy
lece, «Eşitlik prensibine aykırı bir dııruım söz 
'konusudur», dediler. Bendeniz tartışmalarımız
da faydası 'dokunur diye bu .görüşü iifade edi
yorum. 

Öte yandan, arkadaişdar, «Pratik açıdan 
da takibi 'güç,» 'dediler. Ne bakımdan güç; ba
kınız izah edeyilm : 

Bugün Bakanlığımızda Adlî Sicil kısmın
da bulunanı ceza fişleri 1968'dan bu yana, inlfaz 
fişleri ise 1965'den bu yana henüz bülten hali
ne •getirilemeımiştir. Şu anda on milyon fiş var
dır. Dolayısıyie, sorulan sorulara cevap ve
rilmekte güçlü/k çekilmektedir. İşte biz Adlî 
Sicil Müdürlüğüne sibernetik sistemi .getirmek 
suretiyle daha canlı bir hava vermemin, ça
lışmalarını devam ettirmekte bulunuyoruz. 

Bizim Hüküm elt olacak burada sizlere 
bilhassa açıklamamız gereken konular; af cm-
eesi ve af sonrası almamız lâzıımıgelen tedbir
lerim neler olduğudur. 

'; Af öncesi tedbirler olarak neler yapılı
yor : 

Bazı arkadaşlar çeşitli haber . kaynakla-
rıyle, bizim 'gezilerimizde bazı konuşmalar 
yaptığımızı ve bu bu konuşmalarla - kendile
rini itham altında tuttuğumuzu ifade ettiler. 
Ben derim iki, hata ettiler. Gezilerde neler söy
lüyoruz ve neler söyledik'? İşte bu konuyu 
Yüce Meclisin. ıttılaına arz ediyorum. Cezaev
lerinde yaptığımız kcmuşarJalar şunlardır aıka-
daşlar : 

NADİR LÂTİF İSLÂM ((Sakarya) — De
lege ziyaretine gidiyordun uz. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — «Arkadaşlar, ımer'kezdeki çalışım a-
larımızdaiü fırsaıt buldukça taşradaki cezaevle
rini geziyorduk. Bu gezilerin iki temel hedefi 
vardır : 

«1. İstiap hadlerinin çok üstünde bir kit
leyi çatısı altında toplayan bu yerlerin bu
günkü durumlarını yakından görmek; imkân-, 
larmı, imlkânsızlılldarını, ihtiyaçlarını yerinde 
tespit etmektir. 

ı«2. Af kamumu teklifi çalışmalarının son. 
derece yoğunlaştığı şu günlerde, sizlere bu ça
lışmaların hangi safhada olduğunu duyurmak, 
affın öncesinde ve sonrasında nasıl hareket 
etmeniz lâzım 'geldiği konusunda bazı tavsi-
yerlerde bulunmaktır. 

«Arkadaşlar, bütün' siyasî pa itile r af konu
sundaki tekliflerini Meclis Başkanlığına ver
miş durumdadırlar. Önümüzdeki günlerde bu 
teklifler Adalet Komisyonunda görüşülecek, 
müzakere cdilecek; Meclise gelecek 'görüşüle
cek, Senatoya gidecek ıgörüşülecek; neticede 
bir af kanunu her halde çıkacaktır. 'Kamunun 
biran evvel çıkarılması için bütün parlamem-. 
terler topyekûn. gayret içerisindedirler. Öyle 
ümit ediyorum, ki, Bütçeden sonra Meclisten 
çıkacak ilk kanun af kanunu olacaktır. Bunu 
düşünerek, kanunun çıkacağı 'güne kadar şu 
duvarlarım arasında arkadaşlık- münasebetle
rinizi devanı ettirmenizi, görevlilere 'görevle
rinde zorluk çıkaıımamamızı, böylece sabırlı 
olmanızı tavsiye ederim Çıkacak (kamun, öyle 
samıyoruım ki, geniş kapsamlı olacak, büyük 
bir kısmımız tahliye edlleeaksiıiiz, bir kısmı
nız tahliye edilmemekle beraber cefalarınızda 
önemli bir indirimim yapıldığını göreceksiniz. 

Af konusunda, bilhassa son günlerde hayli 
mektuplar almaktayım. Bunlardan bir kısmı 
affın' lehinde bir kısmı affın aleyhinde. Affın 
lehimde olan mektuplar hükümlülerden, tutuk
lulardan veya onların yakınlarıııdan geliyor. 
Affın aleyhindeki mektuplar ise daha çok işle
men suçların mağdurlarımdan geliyor. 

«Arkadaşlar, siz affı istemekte kendimizi 
ne kadar haldi görüyorsanız, affa karşı olan
lar da «kendilerini o .derece haklı 'görmektedir
ler. Bu yüzden affa karşı olanlara gönlümüz
de em ufak bir kırgınlığa, dargınlığa hele hele 
kim ve intikam duygusuna asla yer vermeme
mizi bilhassa .rica ederimi. 

. Bazıları ç.ikanlaca!k bu affın isabetliliğini 
ve aftan senraki toplum huzurunun ne. olacağı 
konusunu eleştiriyorlar. Bu eleştirilen] bugün 
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herkes yapabilir, ama hiç kimse kesin Ihükmü 
bugünden. vereımez. Bu hüküm, çıkacak kaını-
nun uygulanmaya konmasumdaın ve muayyen 
ibiı* 'müddetim igcçmeşinden' sonra verilecektir. 
Şöyle k i ; bu kamundan faydalamacak olan 
sizler, ' aradan geç'eeek zaıman içinde bu du
varların anasına ycaıideın dönmezseniz kanunun 
isabetinde herkes ittifak edecektir. 'Bu durum
da hiç kimsenin vicdana' bu kamumun çıkma-
si/nı sağlamak için gayret edenlerin vicdanı 
kadar huzurlu olamayacaktır ve fakat bu du
varların arasına yeniden dönmeye kaşlarısınız 
o zannan herkes kamunun' isabetsizliği konusun
da ittifak 'edecek; hu hakle hiç kimsenin vic
dani sizlerin affı .gayretinde olanların vicdanı 
kadar sızlamayacaktır. Glörülüyor ki, affın isa
betliliğinde veya isabetsizliğinde parlamen
terlerin vicdan huzuru duymasında veya vic
dan azabı eekmesimd'e ölçü sizsiniz. Biz uımuyo-
ıruz ki, ıbu yolda ıgayret 'gösterenlere azap de
ğil huzur 'getireceksiniz. İsterseniz bumu ya-
paibilirsjnk...» 

' Devam ediyor tabiî, fakat bazı aıkadaşlar 
medemıse ıbiraz sabırsızlık 'gösteriyorlar da onun 
için devam etmeyi gereksiz 'gördüm. 

Görülüyor ki, affa karışı oculardan bahse
derken, «Şu siyasî parti veya ibu siyasî par
tiye m eınsııb olanlar affa karşı» deımed'im, hiç
bir zaman da demeye teneizizül etm'em. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hükümetsi
niz, Hükümet. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ataöv, 
müdahale etmeyiniz lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kam, Yüce Meclise Hükümet tenezzül etmeye-
edk, ne biçim laf btı ? 

BAŞKAN — Hayır, Meclisten, bahis yok 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bakanlar 
burada -oturmuş lelbkbi yer iken, o da oradan 
«Tenezzül etmiyorum» diyecek. Ne -biçim iş , 
bu? ' 

BAŞKAN — Rica 'ediyorum Say^n Ataöv, 
hakkınız' yok bu şekilde konuşmaya. (A. P. 
sıralarından «Hikâye sulatıyor» sesleri.) . 

BAŞKAN — Devam ediniz- konuşmanıza 
Sayın-Bakan. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Muhterem arka ela şiarım, sumu ifa
de etmek istedim, her halde yanlış anlaşıldı, 
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'ifade 'etmek istediğim şu : «Partizanlık yapma-
dim» denmek istiyorum. 

Şimdi, Hükümet olarak ne ıgibi tedbirler ' 
atıyoruz, neler üzerimde çalışıyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, dün muhalefet par
tisine mensup - bir kardeşimiz cezaevlerinin 
durumunu birkaç cümle ile de olsa burada 
dile -getirdiler, buraların kifayetsiz olduğunu, 
eğtiminin! tamamem ikmal edildiğini belirt
tiler,' ki, doğrudur. İşte hu ihmal edilenleri, 
'affıın 'çıkacağı ıgüne kadar da olsa ihmal etme-
ımek için ibazı çalıSşımalar yapıyoruz. Yapmış 
olduğumuz bu çalışmalar Millî Eğitim Bakan
lığı ve Diyanet camiası ile müştereken yapıl
maktadır ve cezaevlerine, affıın çıkaıcağı güne 
kadar kesif programlar uygulanarak onların 
topluma yararlı kişiler haline getirilmesi 
için gayret 'göstermektedirler 

Öte yandan, af kanunin -çıktıktam sonra, tah
liyeler başlayi'ntca, cezaevini eten çıkacak olan 
hükümlülerin iyi insan olahiimeleri, iyi bir 
vatandaş olabilmeleri ve topluma kolayca in
tibak edeibi-lmeleri için kendilerine Bakanlığı- ' 
mız tarafından hazırlanacak olan1 ıbir kitap 
verilecektir. 

Bundan sonrası, şüpkesiz ki, .ekonomik ted
birlerdir. Bugün cezaovleriımizde hükümlü ve 
tutuklu, olarak 60 342 kişi vardır. Eğer bu 
<af kamunu bu teklifteki haliyle gerçekleşecek 

"olursa, bizim yaptığımız hesaplara göre bu 
60 bin kişinin 50 bini her hakle tahliye edi
lecektir. 

60 342 hükümlü ve tutuklunun aşağı - yu
karı 30 bini özel ceza kamumla rina güre hü
kümlü ve tutuklu bulunuyorlar ve bu özel cefca 
kanunları tetkik -edildiği zaman, hanlara uy-
'gulamam ımaddeler araştırıldığı zaman, orman 
suçlarının büyük bir ağırlık teşkil ettiği 
görülüyor. Şimdi 20 hin orman -suçlusu, öte 
yandan tarla, bağ ve ıbalıçe ihtilâfından do
layı yime özel kanunlara göre .mahkûm eelil-
ımiş 10 bin kişi, toplam olarak 30 bin kişi iş 
bulma konusunda Devletimiz aıçısından, Hükü
metimiz açısındaın 'bir problem olmayacaktır. 

'Bunlar köylerine dcmeeekler, ibumlar işleriine, 
güçlerine döneceklerdir.. Geri kalan 20 bin 
kişilik bir rakam, Hükümet olarak üzerinde 
bilhassa durduğumuz ıbir rakamdır. Bu 20 bin 
kişiye nerelerde iş sahası bulabiliriz Bugün 
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Bakanlığıımızın Cezaevleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı ve döner sermaye ile işletilen birtakım 
işyerleri vardır, bu işyerleri aşağı -yukarı 5 
bin kişiniin istihdam edildiği yerlerdir. Halen 
bu yerlerde çalışnuaikta olan işçiler; «Tahliye-
denı sonra biz burada çalışmak istemiyoruz» 
diyorlar. Talb'iatıyle bu psikolojik bir nedene 
(bağlanıyor. Orada hükümlü olarak geçirdiği 
^günlerini kolay kolay unutamayaoağına göz-
önünde tutarak orada çalışmak istemediğini 
belirtmek istiyor. Şüphösüız ki, bu 5 bin kişi, 
böyle bir tutum içimde her halde Hükümetti^ 
miz için iş problemi bakımından bir «güçlük 
arz etmeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konu, aftan 
sonıra düşünülmesi gereken konulardan' olması 
•nedeniyle Ikotnumuzun dışında kalıyor. Bu 
bakımdan af ile i%ili olan yanlan siöyleme'-
nibri rica eldiyorum. 

ADALET BAKANI ŞEVİKET KAZAN (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, 10 bin kişiimin özel 
işyerlerinde kanun gereği çalışabilmesi için, 
bugün omlara bu çalışma imkânını tanıyan 
maddeyi müeyyide yönünden kifayetsiz bulu
yoruz. Onun müeyyidesini artırma yolumda da 
çalışmalar yapıyoruz. 

Bunum yanında Patronaj Kanunu şu anda 
Bakamlığıımızda kazır beklemektedir, Hükü
mete getirilecektir ve oradan da Meclise en 
kısa zamanda sevk edilmeye çalışılacaktır. 

Bu yaptığımız açıklamalar sonunda sözle
rimi şlöyleoe bağlatmak istiyorum : Değerli ar
kadaşlar, alacağımız karar hangi konuda ve 
ne ölçüde olursa olsum, bu kararın ierasıınlda 
sizlere vicdan azabı çektirmeyecek bir Hükü
met olmaya çalışacağız. 

Hepim'iızi hürmet ve ımubabbetle selâmlıyo
rum. (C. H. P. ve M. 'S. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET ATAOÜN (Kırklarei) — Sayın 

Başkam, usul hakkında bir şey sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Zamanı var eferidim. 
iSöz sırası Sayın Uysal'mdır. Buyurumu; 

Sayın Hayrettin Uysal. 
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I Sayın Uysal, şu anda saat 16.21 'dir ve sü
reniz de 10 dakikadır, dikkatinize sunarım. 

Buyurunuz efendim. 
KAYBETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle, bazı suç 

ve cezaların affı hakkında kanun teklifinin" tar-
I tışmasını dünden beri yapıyoruz. Konu aşağı yu

karı bir seneden beri kamuoyunun önemli bir so-
I runu haline gelmiş bulunuyor. Gerçekte bütün 

partiler, seçim öncesi, şu veya bu şekilde af ile 
ilgili sözler söylemişler; iktidar olma mücadele
si ve yarışmasında bu konuya da ağırlık vererek 

I halktan oy istemişlerdir. 
I Belirmek isterim ki, genel affın biran önce 

çıkarılması özlemi millette, toplumda genel bir is
tek haline gelmiştir. Şu varkl. bugünkü siyasal 
iktidar «geniş kalk topluluklarının, yoksulların, 
ezilenlerin, bozuk düzenin çarkla rında her gün ıs
tırap çekenlerin, çağ dışı yöntemlerden ve yaşam 
zorluklarından (bunalmış olanların özlemlerini 
yansıtmaktadır. Bu nedenle siyasal iktidar, ül
kemizde en başta siyasal ve sosyal barış kurulsun, 
huzur ve kardeşlik tohumlan ycşersin istiyor. De
mokrasinin ve özgürlüğün tam pekişmesi, sarsın
tısız işleyebilmesi için siyasal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarda sağlam bir dürten »kurmak ve 
millet yararına işletmek kararında olan bir ikti
darın, elbetteki geçmişteki bütün tortulan, pürüz
leri, ftissî, plandaki bütün engelleri ortadan fcaldır-

j mak istemesi doğaldır ve çağdaş bir düşünce kap
samı içerisinde en doğru yoldur. 

Cumhuriyetin 50 nci yılında, bu dönemde tar
tışmakta olduğumuz af teklifi kısmî değil, gerçek
te bir genel af olmalı idi. Bu afla birlikte, ik
tidara, sorunun temelinde yatan bazı hususlan 
düzenleme, çözümleme fırsatı verilmeliydi. Oysa, 
bazı suç ve cezalan kapsayan bu af teklifi karşı-

I sında dabi, bazı muhalefet partileri ve sözcüleri 
meseleyi siyasî planda şovenizmin Mc Carthy'ei-
liğin tutsaklığı içinde ele aldılar ve af kanunu ve-

I silesiyle siyasal çıkar açısından halk oyunu sömür
me, kişiyi, toplumu sömürme, bazı çevreleri Hü
kümete karşı tahrik etme ve de Orduyu mesele-

I nin içine çekme, Koalisyonu parçalama yöntem
leri kullandılar. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet. Partisi yandaş
ları ve aynı doğrultudaki bazı örgütler ve çevre
ler tarafından, (hedefi malûm bir ince taktik bu-

I gün Türkiye ̂ de uygulanmak istenilmektedir. 

424 -
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Açıkça ifade" edelim ki, bu taktik, toplumda ku
sursuzluk yaratacak olaylar üretme, meydana ge
tirme, sonra «Bunları solcular yapıyor» diye fer
yadı 'basıp faşist örgütleri, oluşları kollayarak bel
li bir noktada iktidarın hesabım görme taktiği
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Bu 
ince taktikle, bu af kanunu teklifi vesilesiyle fi
kir ve düşünce özgürlüğünü, kanaat özgürlüğünü 
zorbalıkla aynı tutarak iktidar partilerini komü
nizmin aracı gibi göstermesi, göstermek istemesi, 
halka «böyle yansıtması dünden beri yapılan ko
nuşmalarda açığa çıkmıştır. 

Adalet Partisi sözcüleri akıl yoluyle düşün
dükleri 'zaman; 'düşünce, inanç ve fikir özgürlüğü 
•bakımından af kavramına yaklaşan ve Devleti 
zorbalıklardan, kıyamdan, kargaşadan her zaman 
uzak tutulabilecek bir anlayışta olan, komünizme 
de faşizme ile karşı bulunan iktidar partilerinin. 
yanında olması lâzım gelir idi. (A. P. sıraların
dan, «Vay, vay» sesleri.) Ama, yanlış, ve ters bir 
yargı ite mesele kamuoyuna siyasal çıkar açısın
dan, «İktidar partisi komünizme yol açıyor.» an
lamı ile sunulmak istendi. (A. P. sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri.) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, doğru olan ne
dir? Doğru olan şudur: Bir Devlet, Türkiye Cum
huriyeti Devleti; temelinde Millî Mücadelenin ru
hu, anlamı yatan Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
Cumhuriyet Hükümeti birtakım zararlı akımlar
dan, zorbalıklardan kurtarabilecek kadar, koruya
bilecek kadar, kollayabilecek kadar güçlüdür. 
Adalet Partisinin sözcülerinin doğru olarak söy
ledikleri ve yerlerinden sataşma olarak if ade ede
bileceğim sözleriyle ortaya koydukları hususlarda, 
kendi iktidar dönemlerinde Hükümet olarak Dev
leti 'zorbalıklardan kurtarabilmek yeteneğini ve 
becerikliliğini gösterememişlerdir. (C. H. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Onun için doğru olan şey, kendi yönetimlerine 
ait dönemdeki şeydir. Bugün o doğru değildir 
vo doğru olmayacaktır. 

NİZAMETTİ'N ERKMEN (Giresun) — Ana
yasa değişti, Anayasa... Neredeydiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla). — Değer
li arkadaşlarım, burada bu kür«üde bazı muhale
fet gözcüleri; gerçekte fikir, düşün ve kanaat öz
gürlüğünü yalnızca kendi felsefeleri ve doğrultu
larında kullandığı ve muhafaza edildiği sürece 
*var saymaktalar. Karşı görüşler ifade edildiği 

zaman ise, «Demokrasi, Devlet v e Cumhuriyet el
den gidiyor.» diye feryadı basmalktalar. Bir ke
re meseleye böylece bir teşhis koyduğumuz za
man; fikir, düşünce ve kanaat özgürlüğünün zor
balıkla özdeş gösterilmemesi düşüncesine ken
dilerini getirmelerini tavsiye etmek istiyorum. 
Fikir, kanaat ve düşünceler her şeyden önce zor
balık haline gelmediği sürece hem 1961 Anayasa
sında 'hem de ondan sonra değişikliğe uğramış 
olan maddelerde açıkça korunmuştur. O halde bu
gün tartışmakta olduğumuz genel af olmayan, fa
kat bir ölçüde kısmî af olarak Komisyondan ge
çen ve Genel Kurulun gündeminde bugün tartı
şılmakta bulunan bazı suçların affı ile ilgili so
runa temelde yatan birtakım meseleler açısından 
bakmak zorunluğu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir dakikanız kal
dı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bu kürsüde «Toprak işleyenin, su 
kullananın» diyen Cumhuriyet Halk Partisinin 
bu sloganım kızıl Çin'de arayacak kadar çağ dışı 
bilgilerle af sorununa yaklaşıldı. Bu kürsüde yi
ne düzen değişikliğini ele almak suretiyle, Tür
kiye'de Anayasa içi iktisadî ve sosyal ve kültürel 
sorunlara .yaklaşmaktan başka bir maksadı olma
yan ve Türkiye'de Türk halkını yoksulluktan 
kurtarmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan 
iktidar çabasını esas yörüngesinden kaydırıp, is
tismar etme yöntemleri kullanıldı... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Saym Uysal, 
lütfen tamamlayınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İfade 
etmek isterim ki, kısmî de olsa bu af kanunu, Tür
kiye'de ıztırap çekenlerin ıstıraplarını ve top
lumda bir daha bu noktada ekilmemesi lâzım ge
len zararlı tohumların ortadan kaldırılmasını sağ
layacak olan sağlam bir düzenin ilk koşulu olarak 
yaşar halde kullanılacaktır. 

Sayglıar sunarım, teşekkür ederim, sağ olası
nız. (O. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uysal. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Baka

nına bazı sayın üye arkadaşlarım soru yöneltmek 
istiyorlar. Ancak, sorunun sorulma zamanı müza
kerenin hitamı oluyor. Şu anda •müzakerelerin 
devamı ile ilgili bir önerge vardır, bu önerge Yük
sek Kurulun kabulüne mazhar olduğu takdirde 
müzakere devam edecek demektir; soru sorma za
manı da -geriye kayacaktır. 
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Bu itibarla, önce bu önergeyi işleme 'koyuyo
rum. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek B aşkanl ı ğa 
İçtüzüğümüze göre 'gruplar ve iki üye konuş

tuktan sonra görüşmeler yeterli oluyor. 
'Konu çok önemli 've •memleket güvenliği ile 

ilgilidir. 
Bu nedenle de görüşmelerin devamında büyük 

yarar vardır.. İçtüzüğün 73 ncü maddesine göre 
görüşmelerin devamını arz ve teklif ediyorum. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin
de. 

BAŞKAN — Bunun lehi, aleyhi yok efendim. 
Efendim, okunan öneriyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... 
Sonradan gelen arkadaşlarımın lütfen arka 

k;sma geçmelerini rica ediyorum. 
Oturur musunuz lütfen efendim?.. 
Efendim, çok 'trafik oldu, özür dilerim, onun 

İçin lütfen ayağa kalkmanızı istirham -ediyorum. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, üç kişi daha geldi. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — «Üç» de-
•nıeleri'ne itimadımız yok, tekrar sayın. 

BAŞKAN — 'Benim var efendim; sizin beya
nınıza da itimadım var, bütün -sayın üyelerin be
yanına itimadım var efendim. 

Kabul etmeyenler... 
Efendim, sıra sıra sayıyoruz, arkadaşlarımın 

lütfen sıra içerisine girmelerini rica ediyorum... 
(A. P. sıralarından, «Sıralarda senatörler de var, 
oylamaya iştirak ediyorlar.» sesleri., müdahale
ler.) Efendim, bu oylamaya sadece milletvekili 
arkadaşlarımız katılıyor, onlarım hakkı efendim. 

Efendim, önerge kabul edilmemiştir... (C. H. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

Efendim, şimdi Sayın Bakandan bazı sayın 
iiye 'arkadaşlarımızın soruları var. 

'Sayın Ataöv, sorunuzu önce bana lütfedin 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, Adalet Komisyonunda Sayın Adalet Bakanı, 
«141, 142 nci maddelerde bir diğer maddeyi çı
karmak için Cumhuriyet Halk Partisine taviz 
yerdik.» demiştir. Bu sözü söylemiş midir?... (C. 
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H. P. ve M. S. P. sıralarından gürültüler, anla
şılmayan müdahaleler.) Şayet bu sözü.., 

BAŞKAN —- Bir dakika efendim, rica ediyo
rum Ibeyefendiler... (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından müdahaleler.) Bir üye ile ben konuşuyo
rum, rica ediyorum, yapmayınız. 

Evet efendim... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, zapta geçmesi için söylüyorum, bu vaziyette 
zapta geçmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, l i r dakika efen
dim. «Hazı şeyi zapta geçirmek için sual soruyo
rum.» sözünüz İçtüzüğün dışında. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —' Soru soruyo
rum, 'cevabını istiyorum. 

BAŞKAN —• Soru soruyorsunuz efendim. Ev
velâ bana soruyorsunuz, ben soru niteliğinde gö
rürsem Bakana yönelteceğim efendim. Sizin, 
«Zapta geçmesi için söylüyorum.» demeye hak
kınız yok. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —'Doğru doğru 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — 141, 142 nci 

maddedeki suçlar 163 ncü maddedeki suç kadar 
ağırlık derecesinde bir denge taşıyor mu? Taşı
yorsa, 141, 142 nci maddedeki ağır «suçu «taviz 
olarak verdim.» diyen Bakan, Hükümet Üyesi 
olarak mı söylüyor, Millî Selâmet Partisinin bir 
üyesi, olarak mı söylüyor? 

2. Tutum ve davranışı Anayasaya, aykırı ol
duğu için Cumhuriyet Başsavcılığında dosyası 
bulunan siyasî parti var mıdır? Böyle bir siyasî 
parti varsa, tanzim edilen dosya Anayasa Mah
kemesine ne zaman gönderilecektir, bu siyasî par
tilerin adı nedir? 

3. Bu af kanununda, Cumhuriyet Hüküme
tinin Başkentinde Çankaya Köşkü civarında, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin orgenerallerine kur
şun <sıkanlar affın kapsamına alınacak mıdır? ( C 
H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN :— Efendim rica ediyorum, bir 
dakika. 

Tamam mı Sayın Ataöv? 
İHSAN ATAÖV (Antalya.) Var efendim. 
BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Teşekkür ede

rim. 
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4. Bu af kanunu ile, kanunlaştığı takdirde, 
Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde ve adlî mer
cilerde kaç kişi 163 ncü maddeden faydalana
caktır, bunların içerisinde teokratik Devlet kur
mak, Cumhuriyeti yıkmak, Hilâfeti getirtmek 
isteyenler var mıdır? (M. S. P. sıralarından 
«Yuh!» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Millet 
Meclisinin çatısı altındasınız, 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu af kanu
nundan 141, 142 nci... (C. H. P. sıralarından 
«Konuşma oldu ıbu» sesleri, gürültüler.) Sayın 
Başkanım, ben size hitap ediyorum; sesimi duyur
mama engel oluyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, yalnız rica ediyo
rum; şimdi bir hususu hem size, hem soru sor
mak isteyen 'bütün arkadaşlarınla söylemek isti
yorum. Soru sorma, bir konuşma fırsatı elde et
me vasıtası olmamalıdır. Sorunuz kısa olmalı
dır, öz olmalıdır, İçtüzüğün tayin ettiği soru ni
teliğini taşımalıdır. 

Evet, son sözlünüzü söyleyiniz sizi dinliyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sorum gayet 
kısa; 141 ve 142 nci maddeden mevkuf, mah
kûm ve derdest davası buluna! kaç kişi vardır? 
('C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Evet efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sonra en mü

him sorum; Atatürk'e karşı «Selanik'te doğdu bir 
şeytan, ne din kaldı ne iman» diyen zatlar da, 
(bu ıaf kanunundan faydalanacak mıdır? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, soru olarak ifade 
ettiğiniz (hususlardan, Ceza Kanunumuzun sade
ce 141, 142, 163 ncü maddesi kapsamına giren 
suçlu sayısı ile ilgili sorunuzu soru niıteliğinde 
görüyorum. Diğer hususlar... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Bu soru
nuzla ilgili olarak, Sayın Fuat Avcı'nm da yazılı 
•bir sorusu var; 'ama sanıyorum Sayın Bakan... 

Sayın Bakan, konuşmanızda sadece 141, 142 
nci maddelerle ilgili hükümlü sayısını söylediniz, 
163'ü söylemediniz. Söylediniz mi efendim? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) —• Söyledim efendim. 

BAŞKAN —• Sayı olarak verdiniz mi efendim? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Verdim efendim. 

BAŞKAN — Sayı olarak verdiniz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) —. Sayın Baş

kan, Çankaj a'da orgenerallere 'kurşun sıkanlar 
affa dahil midirler? 

BAŞKAN —• Sayın Ataöv, rica 'ediyorum; 
kimlerin af kapsamına girdiği 'bu kanun teklifinin 
içinde var. Bu, izaha muhtaç değil efendim, ri
ca ediyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İkinci soru Sayın Fuat Avcı arkadaşımdan ge
liyor. 'Sayın Fuat Avcı, ıSaym Bakan konuşma
larında 141, 142 ve 163 ncü maddelerle.ilgili hü
kümlü sayısını vermiş bulunuyorlar. Bu itibarla 
sorunuzu işleme koymuyorum efendim. 

FUAT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Neyi efendim? 
FUAT AVCI (Denizli) — Benim sorduğum 

soruya 'Sayın Bakan cevap vermiş durumda de
ğildir. (C. H. P. sıralarından, «Sen dinlememiş
sin» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
Evet efendim. 
FUAT AVCI (Denizli) — 12 Marttan son

ra, Sıkıyönetim mahkemelerinde ve umumî mah
kemelerde... 

BAŞKAN — 'Siz 12 Mart'ı mebde alıyorsu
nuz. 

FUAT AVCI (Denizli) — Halen cezaevle
rinde 141, 142 ve 163 ncü maddelere göre... 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum. 
Anladım efendim. 

Sayın Bakan, «12 Marttan bu yana Sıkıyöne
tim ve umumî mahkemelerce mahkûm edilmiş 
olup da, halen 'cezaevlerinde hükümlü olarak bu
lunanların adetleri, Türk Ceza Kanununun 141, 
142 ve 163 ncü maddelerine göre nedir?» diyor
lar. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Sayın Başkan, genel olarak demin mad
deler hakkında rakamlar vermiştim. Şu anda 
1968, 1969 ve 1970 yılında... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «12 Marttan bu 
yana» deniyor. 
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ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Arz ediyorum efendim. O rakamlardan, 
şimdi iburada üç senelik rakamları arz edeyim, 
o rakamlardan Ibu rakamları düşmek suretiyle 
arzu ettikleri neticeyi ^çıkarırlar. (A. P. sıraların
dan «'Sen düş, sen hesapla» sesleri.) 

BAŞKAN — Siz düşünüz o rakamları da, o 
vakit... (A. P. sıralarından gürültüler.) Beyefen
diler rica ediyorum. 

Efendim, ben (başka 'bir suale geçiyorum; siz 
lütfen o işlemi yapınız. 

Sayın Avcı, yine size ait bir soru yazısı: «Sa
yın Bakan konuşmasında, komünizme karşı ku
manya dağıtmakla dükkânları tahrip, edilmekten 
kurtarıldıklarını ifade ettiler. Bu suretle komü
nistleri affetmekle, Türkiye'yi Komünizmi tehlike
sinden koruyacaklarına mı emindirler?» diyorsu
nuz. Bu da istişarî bir mahiye' taşıyor, soru ni
teliğinde değil efendim. 

Sayın Kubilây İmer, lütfen sorunuzu önce 
ibana kısa ve öz olarak yöneltir misiniz efendim? 

MUSTAFA KABİLÂY İMER (Konya) — 
Peki Sayın Başkanım. 

Komisyonda Sayın Bakandan sormuştum; 
mevzuu Sayın Başvekile götüreceklerini beyan 
•etmişlerdi. Güvenlik kuruluşlarının, bu çıkacak 
Af Kanunu teklifiyle ilgiili olarak, görüşlerinin 
alınıp alınmadığını sormuştum. Bu hususta ken
dilerinin 'bilgileri olmadığını, bu mevzuu Sayın 
Başbakana götüreceklerini söyle'imişlerdi. Bura
da bu mevzuda bilgi vermemişlerdir. Bu balom
dan, genelk Sayın Başbakan adına veya gerekse 
'kendi adlarına bu husustaki .cevabı kenjdilerlin-
den rica ©diyorum efendim. Koımlisyonda sormuş 
olduğum bu suali burada aynen soruyorum : 
Güvenlik kuruluşlarının, bu mevzuda bilgileri
ne müracaat edilip . görüşleri alınmış mıdır, alın
mamış mıdır? Bu bir. 

BASİLİN — Evet, ikinciye geçinliz efendim. 

MUSTAFA KÜBÎLÂY ÎMER (Konya) — 
12 Mart 1.971 'den bu yana hükümlü, kesin hü
küm giyenler dışında, hali hazırda sanık olarak 
davası devam eden, 141, 142 ve 146 ncı madde
lerle ilgili suçlardan dolayı, askerî ve sivil mah
kemelerde davaları devam eden sanıkların ade
di ve dava miktarı nedir? 

BAŞKAN — Yani 12 Marttan bu yana da
vası devam 'eden,, 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Evet, sanıkların. 

BAŞKAN — Anladım efendim, gayet tabiî 
«sanık» olur o; davası devam eden hükümlü ol
maz. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Mümkünse cevap vermelerini riica edeceğim. Be
yan olarak, Hükümetin neticeye katılması ba
kımından, bu gelecek af teklifi kanunlaştığı 
takdirde, bir iç huzur veya bir aç barış mı do
ğacak ; yoksa bir iç huzursuzluk ve bir iç savaş 
mı çıkacaktır? (C. H. P. sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
Sayın İmer, üç ananoktadıa soru sormuş bu

lunuyorsunuz. Af teklifleriyle ilgili olarak 'gü
venlik kuruluşlarına herhangi bir başvurmanın 
vaki olmadığı... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
«Başvekile 'götüreceğim» dediler, götürdüler mi 
diye soruyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edi
yorum, ben sizi dinledim. 

Başvurmanın vakii olmadığı bu kürsüden be
lirtildi. Buna Hükümet cevap vermemiş ibulun-
duğuna göre, aslında bu da bir mânada .cevap
sız bırakmak suretiyle cevaptır; aksi bir dav
ranış olmamıştır. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Başvekile götürdü mü diye soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bundan ne kazana
caksınız ? Beyefendi rica ediyorum; bir soru de
ğil efendim bu; rica ediyorum. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar, D. P. Sina'ların
dan gürültüler). 

Bir dakika efendim. İkinci sorunuzu yönel
teceğim Sayın Bakana... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Başvekil Bakanlar Kurulunun başıdır; Adliye 
vekili olarak .konuşmuştur, o halde Başvekile 
tevcih edin, Bakanlar Kurulundan mesul odur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka efendim. 

Üçüncü kısımdaki sıorunuz : «Huzur mu ge-
tirilr, huzursuziluk mu getirir?» Bu da. istikbale 
muzaf bir meselle zalten... (O. H. P. sıralarından 
;«Bravo» sesfl.'eri, akışlar) Efendilin, rica. ediyo-
rulm, 'bir dakika. Onu da soru niteliğimde say-
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'mııyoruim., ikinci (bentteki sorunuzu Bakan'a yö
nelteceğim. 

. MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sîayrn Başkan, müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Hayır, sorunuz bitti efendim. 
(D.. 'P, sırallarından igürültüler) 

MLUSTAFA KUBİLÂY İMjER (Konya) — 
Boru s'or'mayaca.ğıım Sayım Balkan, sizin tutu-
ımıuınuzıla iligili sual soracağıım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Benim iç huzur 'mevzuundaki sualim su amla/m-
dadır : Kanun çıktığı zaman memlekette bir 
netice istihsali -edilir. Bu kanun, mıelmleke'te bir 
huzur getirtmek için çıkarıüimalk durum undadır, 
bu mevcut mudur değil midir? Bunu soruyo
rum! ©fendim. 

BAŞKAN — Efendim1, kon-uşjmiasında teımais 
etti Bakan bunlara, görüşlünü açıkladı, «Huzur 
gelecek»' dedi Sayın İmer. 

iSıayın! Önder, buyurunuz sorunuz, 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Bir dalkika efendim. 
VAHİT BOZATLI (ISivas) — Tutumunıızia 

ilgili •eSendim. 
BAŞKAıN — Olur mu? Bir işlem yapıyo

ruz... 
VAHİT BOZATLI (ISivas) — Tutumunuzun 

Tüzüğe aykırı olduğu noktasında beyanımız1 

var, 
BAŞKAN — Beki efendim, ona da imkân 

veririm, müsaade buyurun, 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bu konuda. 

şimdi yaptığınız görevle ilgili..,, 
BAŞKAN — Ona da imkân vereyim efen

dim, 'bir dakika müsaade buyurun. Bir arkada-
şıımı kaldırdıta ayağa, rica ettim;, görüşünü 
alırken kesemezsiniz (bunu. 

VAHİİT BOZATLI (ISivas) — Şimdi, bu nok
tada, Tüzüğü unutuyorsunuz,, 

BAŞKAN — Anlıyo'i-um efendim. Evet Sa
yın Öndıeır, buyurunuz. 

OEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Baş
kan, önemli teknik bir konuda, suali sormak: is-
tiyoru'mı. 

BAŞKAN — Buyurunuz 'efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara,) — Anayasam in 

zın 93 ncü 'maddesine göre Cumhurbaşkanınıız 
kanunları sadece bir defa geri çevirebilir, veto 

edebidir. Ormıan suçlarının affı hakkında Yüce 
Meclis bir kanun çıkardı, Cumhurbaşkanı veto 
letti. İkinci defa orman suç'larnnını. affı hakkın
da Yüce Meclis bir kanun çıkardı, 'Sayın Cum
hurbaşkanı ikinci defa Anayasanın 93 ncü 
mıaddeısine aykırı olarak veto ettiler. Şimdi, ka-
naatımıza göre, bir kanun var, ikinci defa veto 
©diletmez. Onman suçlatrının affı Komisyondan 
gelen metnim içine de (konulmuştur, bu vaziyet
te ne olacaktır? Bu kanun çıktığı takdirde iki 
ıtane (kanun ortada olacaktır, hangi kanun uy
gulanacaktır ? 

0. H. P. sırallarından bir üye — Af Kanu
nu. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim, rica edi
yorum. 

Evet efendim buyurunuz. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bu teknik 
bir konudur. Bu konuda hükümet ne düşünü
yor, komisyon ne düşünüyor? Bu af kanunu 
uygulanacak mı, öibür kanun yürürlükte: mi 
olacak? Bu, ilk defa hukukumuzda cereyan 
eden bir olaydır. Bu konuda tenvir ederlerse 
Yüce Meclisi, ıbu konu vuzuha kavuşacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sual tamam ımı efendim,? 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Tamam efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Önder, sorduğunuz so

ru... 
VAHİT BOZATLI ('Sivas) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Bir dakika •efendim, bitireyim 

Sayın Önder'le münasebetimi, rica ederim. 
NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Hemen 

siz eeıvapandırıyorsunuz sualleiri, ne hakkınız 
var? 

BAŞKAN — Var efendim. 
NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Tevcih 

edilen soruları siz cevaplandırıyorsunuz, ıbutna 
hakkınız yok. 

BAŞKAN — Beyefendi1, o tarzda konuşma
ya hiç hakkınız yok, hiç hakkınız yok o şekilde 
konuşmaya; (biraz saygılı, olunuz. (O. H. P. .sı
railariindan «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 
Ben burada sizleiıi teımsiilen oturuyorum; rica 
•edâyorum.-
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Bayın Önder, efendini, görüşmekte bu'lımdu-
ğuımuz bir .tasarı değil, bir tekliftir, teklifler
dir,.. Burada hjüiklümeıtten tamaımiiyle ayrı, tama-
miyle Ibir Meclis faaliyetimin fonksiyonu içeri
sinde 'bu'lumıyoruz. Bu itibarla bu soruyu hü
kümete yöneltmemi yersiz olur. Bu sorunun 'mu
hatabı ayrıdır. 

Teşekkür öderim, 'buyurun efendimi. 
CEVAT ÖMDER (Ankara) — Efendim, 

onun miuihatalbı zatıâliniz de değilsiniz. 
BAŞKAN — Hayı'r, ben de değilim gayet 

talbiî, ben sualde vasıtayım 'efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — O zaman Ko-

ımiisyon cevap versin. 
BAŞKAN — Tamam efendim.. 
CEVıAT ÖNDER (Arikara) — 'Sayın Başfca-

nıım, sizin cevap vermemiz de vazifeniz içimde 
değildir, 

BAŞ/KAıN — Peki efendim, onu tartışaea-
ğız simidi, müsaade (buyurun. 

CEVAT ÖNDER (An'kara) — Noktai naza
rını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, tutumum) haık-
kında (buyurun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Değerli arka
daşlarım; 1961 Anayasasından bu tarafa, ge
rekte e 'ondan evvel, uzun mazisi olan bir uygu-
ılama, !bi)r teamülün sahibi olan b-iir parlamento
nun üyeleriyiz. 

Bugün, yeni çıikan İçtüzüğün uygulanması 
sebelbiyle olacak galiba, Bayın Bagikan, öteden 
beri tatbik edilen fikir oluşmasını, -üyelerim tam 
bir özgürlük içlinde bilgi edinmesini, (karar selâ-
ımeti, karar verme imikânıını elde etme. gilbi sı
nırsız olarak üyelere tanınmış ollan yetkileri 'bü-< 
yük Ibir ölçüde soru mıünaselb etiyle kıs-ıllamıa 
yoluna gitmıişlerdir. 

İçtüzüğün Gl nei ımaddesi; müstakil em Ge
neli Kurulda müzakereler sırasında soru sorula
cağı hususunu derpiş etmekte olup, bu noktada 
Ihıilçlbir sınırlama koymaımaikltadır., Ayrıca, Ge
nel Kurul müzakerelerinin dışımda, görüşülmelk-
te olan telkliilf vieya tasarı ne olursa olsun bahis 
'konusu olmaksızın, genel denetleme yollarım
dan birisi olan .sözlü veya yazılı soru müessese-
sindeiki ikıısıtlamaların Genel Kuruldaki sorular
la uzafe - yakım 'hiçbir ilişlkisi yoktur. 

1. ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — soru 
niteliğinde olup olmadığımı kim tayin edecek? 

VAHÎT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarımı, müsaade' buyurun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim'. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bugün ben 

soruyorum!, yarın .zatıâliniz ıs ora c aksınız. Bütün 
mesele şu.., 

İ. ETHEM KILIÇOĞLU (Gilresutr) — Soru 
niteliğinde olup olmadığını kiım tayin edecek? 
Mesele .oirta'da. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ediyorum. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 

'arkadaşlarım; iki tane örme'k vereydim size. Bi^ 
raz evvel dinledim, bir sayın üye yerimden de
diler ki : .«Filân suç, filân suç ;bu kanuna, göre 
aftan yararlanacak mı, yararlamımayacaık mı?» 
Dikkat edin suçun ismini dahi söylemiyorum 
polemik olmasın diye. (O. H.. P, sıralarmdan 
«Belli, ,beili» sesleri) 

TANKUT AKAIdN (Kırklareli) — Tasarı
da belli. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 
buyurum, sÖyleımiyorum, müsaade buyurun be-
yanıımi! süyley eyilın. 

BAŞKAN —• Efendim, rica ediyorum, rica 
•ediyorum, uzatıyorsunuz meseleleri, rica edi
yorum. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarımı; Ba'kan ve Komisyon ihtisası, tem
sil elden kimseleridir; burası Hal'k Meclisidir; 
burası, Milletin (her sınıfımdan, hıer türlü... 
(O. H., P. sıralarından «Halk Meclisi, Bravo» 
sesleri) 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 
(buyurun, müsaade buyurun beyefendi... (C. H. 
P., sıralarımdan alkışlar) Burada., Millet Mec
lîsinde, ımıilletim her kesilmindem, tam. bir hükuk-
çunun 'bilmesi lâzıım gelen hususları1 bilınemıesi 
•mümkün olan pek çok kimsenin bulunması: Ana
yasanın bir emridir. Herhangi bir üye arkada
şım oyunu Ikulllammadam önce tam bir bilgi salhi-
bi olmıası, tam bir karara varması, zihnindeki 
istifhamları sillebilımeisi için bir noiktada «şu su-ç 
girecek mi girmeyecek mi,?» gibi sorusuna, ih
tisası tomsil eden zatın cevap vermesini iste
mek ıo üyenin hakkıdır. 

Başka bir örmelk sayın arkadaşlarımı : Bir 
ibaşfca sayın üye yimıe aynı mahiyette bir1 soru 
sondu, Sayım Başkan tarafından, «Dama evvel 
bir konuşma sebebiyle sizin mevzubahsettiği-
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niz soru soruldu», şeklinde ikarşıiliaındı. Bir par-
tilnin ,grup sözcüsünün beyanunjda o soruya ben
zer bir beyan geçti diye, üyenin soru sorarak, 
betahsils üzerine basaralk bir noktada, 'hüküme
tin ne düşündüğünü öğrenmelk hakikimi Başka
nın re'sen kısıt'teıması doğru olmaz arkadaşla
rım., 

Son oılarak bir hususu daha arz edeceğim. 

Arkadaş lar um, telimizde tatbik ettiğiımiz. İç
tüzük. grupiliaırm dışında yalnız ,iki üyeye tümü 
hakkımda on dakika, .maddeleri hakkında, be'ş 
dakika süne tanıyan bilr İçtüzüktür,. Meselele-, 
rim bu 'kadar süratle halledilımıesini temiin mak
sadına matuf olarak bu kadar kısıtlama getir
miş bir İçtüzüğün mevcudiyetine rağmıeııı, üye
nin soru sormak hakkını da. bu şjeikilde seibep-
'siz olarak hiçbir yasaya dayaınmıaJksızıın sınır
lamak, Ibu konudaki yaısa!la!r;ın, Anayasadaki. fi
kir özigürlüğÜnün esprisine' ters düşer. 

Sayın Başkanı Ibu konuda usulsüz olan kı
sıtlamalardan 'tevakki etmeğe davet ediyorum. 

[Saygılar sunarım. (A., P. sırıalarıından alkış
lar) 

BAŞKAN — Tesjekkür ederim iSaym Bozat-
lı. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) —Bayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz ıof emdimı. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir mese

leyi bitirelüm, sonra soruya .gelelim. 
M.VEDAT ÖNSAL (iSaikarya) — Sayın 

Başkan, biraz evvel Sayın Vahit Bozatlı konu
şurken «'Halik Mıec'lilsi»1 dediler; (halbuki... 

'BAŞKAN — Onu düzeltti .sonıra. efendim,, 
M. VEDAT ÖNSAL ('Sakarya) — Efendimi, 

zabıta ra o şekilde geçti. 
BAŞKAN — Hayır 'düzeltti, «ıMifllet ü/Led% 

®i» diye düz ciltti., ben 'de >oınun üzerinde durdum. 
İM. VEDAT ÖNİSAL (Sakarya) — 'Etfendim, 

yanlış söylediğimi kendisi ifalde 'buyursun. Mü. 
ınaaide edin. d.e Sayın Basikan, 'her şeyi siz cevap
landırmayım, 

Zabıtlara o şekilde geçti. ıMilJet Meclisi o'-
duğunun Vaihit Bozatlı tarafından da hililndi-
ğilne, öyle kabul ediTdİğin<e ben inandığını için 
bu suali' soruyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bozatlı, 'katılıyorsunuz! 
bu şeye?.,. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — «Millet Mec
lisi» diye ifade ettim, «Halktan ıgelen kimseler»' 
dedim. (C. H. P. sır allarımdan «yuh», sesleri) 

BAŞKAN — Bir dıadiika efendim, rica ed'i-
iyo'ru/m efendim', rica ediyorum. Yani (muhteremi 
arkadaşlarım, şayet .burası' bir arenaya dönsün, 
ımüza/kerelerlmizi kapatalılm istiyorsanız, bunu 
açııkça, belirlin; bu noktaya gelelim... 

Ef'eındilm... 

, VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
.«ihtisas meclisi değil» demek işitiyorum, «Mil
let Meclisi» demek istiyorum. 

BAŞKAN — O manada söylediniz, tamam 
efendim i., 

DOĞAN ARAİSLI (Kars) .— Dönebilir ko
lay! ikil a. beyefendi Yünle döndü. 

MEMDUH ERDEİMİİR (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum,. 

BAŞKAN — Banigi usul efendim? 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Soru

larla ilgili usul. 
BAŞKAN — Başkanın sorularla ilgili tutu

mu üzerinde, aleyhte buyurunuz Sayın Erde-
mir. 

Yalnız, münhasıran bu usul üzerinde ve 
aleyhte görüşmek üzere söz veriyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem, arkadaşlar; 

14 yıldan beri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde genel görüşmeler sırasında, kanunların 
görüşülmesi sırasında, hükümetlerden sayın üye
lerin soracağı sualler Meclisi yöneten Sayın Baş
kanın aracılığı ile sorulur ve hükümetler de bu 
suallere cevaplarını verirdi. Fakat hiçbir za
man Meclisi yöneten sayın başkanlar, soru so
ran sayın üyelerin suallerini kendi ölçülerine 
göre takdir edip, «bu sual niteliğindedir, bu 
sual niteliğinde değildir» şeklinde bir kısıtlama
ya gitmemiş ve böyle bir tatbikat bulgüne ka
dar yapılmamıştır. 

İçtüzüğümüzün hiçbir maddesinde de, sayın 
üyelerin suallerinin Başkan tarafından takdir 
edilip, bir kısmının Bakana tevcih edileceğine, 
bir kısmının tevcih edilmeyeceğine dair bir hü
küm bulunmamaktadır. 
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Bu itibarla Sayın (Başkan fevkalâde yanlış vo 
ileride yanlış tatbikata meydan verecek, mes
net teşkil edecek bir tatbikat yapmış bulun
maktadır. Bunun düzeltilmesi bakımından usul 
müzakeresinin açılması ve Sayın Başkanın İçtü
züğe aykırı, yasaya aykırı bu tutumunun dü
zeltilmesi suretiyle, ileride yanlış anlamalara 
meydan verilmemesi gerekir kanaatindeyim. 

94 ncü maddede sö'zlü soru ile ilgili bir hü
küm vardır. Bu sözlü soru Hükümete tevcih. 
ediliyor ve Hükümet cevap veriyor; bu ceva
bın karşısında da sayın üyenin beş dakika ko
nuşma hatkkı vardır. Bunun dışında genel gö
rüşmeler sırasında, kanunların görüşülmesi sı
rasında sayın üyelerin soracağı suallerin tahdi
di ile ilgili bir hüküm, bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, Sayın Başkanımızdan rica ediyo
ruz, bu konuyu kendileri bizzat düzeltmek su
retiyle yanlış tatbikata meydan vermesinler ve 
daha evvelce sual sormuş olan arkadaşlarımızın 
suallerini doğrudan doğruya Bakanın cevap
landırmasına imkân versinler. 

Teşekkür ediyorum. (A, P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erde-
mir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir sual de benim var. 

BAŞKAN —. Bir dakikanızı rica ediyorum 
efendim, soruya geçmedik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım,, İçtüzüğümü
zün emri şu; «Müzakereler bittiği zaman üyeler 
komisyondan ve bakandan soru sorabilirler» 
deniyor. «ıSoru üyeler tarafından oturdukları 
yerden sorulur» deniyor. Bu maddede başkaca 
bir hüküm, yok. 

Yine İçtüzüğümüzün sorularla ilgili genel 
kısmında, 95 nci maddede... (A. P. sıralarından 
«iSiözlü soru» sesleri.) Efendim, bir dakika; bi
liyorum sözlü soru olduğunu. Maddesinin num,a-
rasını da söylüyorum. 

ıSözlü sorular için getirilmiş bir kısıtlama 
var. Bunda diyor ki : «1. - Başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, 

«2. —• Tek amacı istişare sağlamaktan iba
ret konular, 

«3. — Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş 
gensoru önergesiyle aynı olan sorular.» 

Elimizde iki tane dokuman var. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir tasarı 

üzerinde, bir madde üzerinde her grubun sayın 
üyesi birer saat görüştü, Hükümet bir saat gö
rüştü, Komisyon görüştü, iki milletvekili arka
daşımız şahısları adına görüştü. 

Şimdi sorulacak soruların eğer maddede bir 
hududu yok ise, meselâ Sayın Avcı arkadaşı
mın, Sayın Bakanın dükkânı ile ilgili bir soru
yu da storu, kapsamı içerisinde kafoul eder isek... 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Efendim,, rica ediyorum, ciddiyete davet edi
yorum. 

Soruların sonunu bulmamız mümkün olamaz. 
Bu İçtüzük, esas hakkında konuşmalar için da-
!hi bir smır getirmiş bulunuyor. Ben o vakit 
sizden soruyorum beyefendiler; soruların sınırı 
nedir? 450 tane soru ile bu Meclis çalışacak mı
dır, sormak istiyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

YILMAZ HOOAOGLU (Adana) — Çalışa-
mayacaksa soru hakkı nedir? 

BAŞKAN — Bîr dakika efendim, 
Bir mesele görüşülürken evvelâ anafikirler-

den hareket edilir, ondan sonra özel hükümle
re gelinir. Şeklen haklısınız; ama ben esasta 
haklı olduğumu kabul ediyorum. (O. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MEMDUH EBDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

Bu beyanınız karşısında... 
BAŞKAN — Hayır efendim. Beyanım karşı

sında yapılacak hiçjbir muamele yok. 
MEMDUH EBDEMİR (Kırşehir) — Şimdi 

siz Başkan olarak, suallerin adedini tahdit etme
ye kalkıyorsunuz. 

BAŞKAN — Adedini tahdit etmedim efen
dim. 

MEMDÜH EBDEMİR (Kırşehir) — İçtüzük 
hükümleri karşısında bizim haklı olduğumuzu 
ifade ettiniz zaten. 

BAŞKAN — Sayın Akay, sorunuz mu var 
efendim? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bir dakika, 
ıbir dakika Sayın Başkan, bendeniz, teamüle 
uyulması noktasında ısrar etmiştim,-

BAŞKAN —• Efendim, İçtüzük yeni uygula
nıyor, yeni uygulanıyor İçtüzük. Eski İçtüzüğü
müzde madde vardı, derdi ki; «Kifayet, soru
lara da şamildir.» Hatırlatırım Sayın Bozatlı. 
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YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Olmadı
ğına göre l . 

BAŞKAN — Olmadığına göre, beş gün so
ru ile mi devam edelim efendim,? Rica ediyo
rum. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Olmadı
ğına göre; sorulur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akay. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

bahis konusu keyfiyet tamamen müzakerelerin 
hitamında... 

BAŞKAN — Efendim sorunuz var mı? 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Efendim, hal

ledilmedi ki mesele. 
BAŞKAN — Ben hallettim efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Reye 

vazetmeden bu konuyu halledemezsiniz; usule 
aykırı bu. 

BAŞKAN — Anlıyorum, efendim. Yani, usu
lün aleylhinde söz isteyen iki ikisi çıktı konuştu, 
dinledim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — 64 ncü 
maddeyi tatibik edeceksiniz. 

BAŞKAN — Edeceğim, edeceğim beyefendi. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — 64 ncü 

madde, oylamaya ihtiyaç gösterir. 
BAŞKAN — Edeceğim, gayet tabiî; oylaya

cağım. Bu suretle de, İçtüzüğün bir maddesine 
vuzuh getireceğiz; oylayacağım gayet tabiî. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Efendim, soruya geçmedim. 
Muihterem arkadaşlarım, Başkanlığın, içtü

zük uygulaması ile ilgili açıdan usul tartışma
sına iki arkadaşımız aleylhte görüşlerini beyan 
etmek suretiyle katıldılar. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Söz isti
yorum : Görüşünüzün lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

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

Adalet Partili milletvekili arkadaşlarımız ve 
diğer soru soran arkadaşlarımız, gerek Hükü
metten ve gerekse Komisyondan her nevi soru
ları sorma olanaklarına sahip olduklarını; Baş
kanın, kendilerine mani olacak herhangi bir ta
vırda bulunamayacağını ve sorularını igerek Ko
misyona, gerek Başkana ve gerekse Hükümete 
iletmek zorunda olduğunu iddia ettiler. 

İçtüzüğümüzün 95 nci maddesini tahlil etti
ğimiz takdirde şöyle bir ibare ile karşı karşıya 
geliyoruz : Der ki 96 nci madde; «Aşağıdaki so
rular Başkanlıkça kabul edilmez.» 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sözlü ve yazılı sorular... 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Dinle
yin sayın arkadaşlarım. 

Öyleyse... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, dinleyiniz 

efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Öyley

se, milletvekilleri tarafından her arzu edilen so
ru Başkanlıkça gerek Hükümete ve gerekse Ko
misyona aksettirilmeyeibilir. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Konu dışına çıkıyor Sayın Başkan. Yazılı ve 
sözlü soru önergesi ayrı mevzu... 

BAŞKAN — Efendim, ben de ifade et'tim 
onu. Meçhul bir şey değil diyorum, Sayın İm,er. 

. NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bu ba
kımdan her milletvekili, takdir edersiniz ki, 
arzu ettiği her şeyi hükümete veya komisyona, 
soru olarak söyleyemez, öyleyse, milletvekili ar
kadaşlarımız bugün üzerinde konuştuğumuz 
mevzuun haricinde, bu olaylarla, bu konuyla il
gili olmayan hususları da getirsinler; gerek 
Hükümete ve gerekse Komisyona iletsinler. Böy
le şey olamaz, takdir sizlerindir efendim, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım,, bu ko

nuyu oya koyacağım; ancak, mutlak şekilde de 
bir oylama yapamam. Yani, sayın üyelerin soru 
sormakla ilgili haklarını mücerret, Başkanın 
işalhsî takdir haklarının içerisinde de bağlaya-
mam. Bu seibeple... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Takdir hakkınızı kullanın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
FERRUH B02BEYLİ (İstanbul) — Bir hu

susu belirtmeme müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi efendim? 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Müsaa

de ederseniz yerimden bir cümle ile arz edeyim,. 
BAŞKAN — İstirham ederim, buyurun efen

dim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efen

dim, geçen gün zatıâliniz; Anayasa değişikliği 
teklifinin müzakeresi sırasında zuhur eden bir 
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Usul ihtilâlini oylamak suretiyle halletmedi
niz; takdirinizi kullanarak hallettiniz. Sizden 
istirham ederim,, bu konuyu da takdirinizi kul
lanarak hallediniz. Bunu burada oylayıp da 
karar haline getirirseniz, bu hissi zeminde alaca
ğınız karar, milletvekilinin soru sormak hakkı
nı ilelebet ortadan kaldıracaktır. Çok rica edi
yorum. (D. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

BAŞKAN — Peki efendim,. Teşekkür ede
rim, Sayın Bozibeyli. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, usul haikkmda söz rica ediyorum, 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz'can, bir maruza-
ıtınız mı var efendim? 

HASAN KOBKMAZCAN ('Denizli) — Evet 
Sayın Başkan, bu konunun usulüyle ilgili ola
rak söz rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Lehte mi konuşacaksınız efen
dim? 

HASAN KOEKMAZOAN (Denizli) — Le
hinde ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Lehte, tutumun lehinde buyu
runuz efendim, 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Acılan usul müzakeresinde, Sayın Başkanın 
tutumunun lehinde söz almış bulunuyorum. An
cak, söz alma kararma, Sayın Başkanın son be
yanından önce varmıştım. Eğer meseleyi bir 
oylama ile veya Başkanlık takdiri ile hail ede
ceksek, bunun sınırlarını iyi çizmeımiz lâzım. 

Öncelikle, İçtüzüğümüzde yer alan; millet
vekillerinin Hükümetten veya komisyondan so
ru sorma hakları sınırsız değildir. Bu birinci 
noktayı tespit etmemiz lâzımdır. Soru müesse
sesini evvelâ, «Soru» kelimesinin anlamı sınır
lamaktadır. Yani, bir milletvekili arkadaşımız, 
müzakerelerin bitiminde soru sorımak için ye
rinden söz alıp meseleyle ilgili kendi görüş
lerini ifade etmek hakkına sahip değildir; «So
ru» kelimesinin anlamıyle sınırlı ölçüler içeri
sinde kalmak mecburiyetindedir. Bu konudaki 
ikinci sınır da, sadetle ilgilidir. Başkan, görüş
meler esnasında söz alıp kürsüye gelmiş hatip
lerin dahi sadet içinde kalmaları hususunda ih
tarda bulunmaya, hatta ısrarla sadede girmeyen 
üyelerin sözünü kesmeye yetkilidir. Soru mü
essesesi, bütün bu hükümler bir arada mütalaa 

edilerek kullanılmalıdır. Bu bakımdan, Sayın 
Başkanın bugün takibettiği usulde tutumu, 
bazı noktalarda soru müessesesinin hudutları 
içerisinde olmuştur. Sayın Başkan, tümü ile 
müesseseyi değiştiren bir tutum içerisinde ol
mamıştır. Ancak, soru müesesesini daha başka 
sınırlarla kayıtlayacak bir uygulamaya da mey
dan verilmemelidir. 

Bugün açılmış olan usul müzakerelerinin so
nucunda, Sayın Başkanın tutumunun lehinde 
veya aleyhinde bir oylama tecelli ederse, bunun 
sadece sadetle ve soru kelimesinin anlamından 
çıkan sınırlamalarla ilgili olduğunu kabul et
mek lâzıgelir. Aksi halde, milletvekillerinin 
Hükümetten veya komisyondan sadet içinde kal
mak şartiyle (ve görüş ifade etmek değil) bir 
hususu öğrenmek maksadiyle soru sorma hak
larını, burada başka türlü karar alsak dahi, 
kaldıramayız. Bu, Meclisin, milletvekillerinin, 
İçtüzükte tanınmış olan yetkilerine gölge dü
şürür. Bu bakımdan, soru müessesesinin üze
rinde yaptığımız usul müzakereleri hiçbir suret
le, (milletvekili arkadaşlarımızın sadet içinde 
kalmak şartiyle soracakları suale adet bakımın
dan bir tahdit getirme anlamında yorumlana
maz. Milletvekili arkadaşlarımızın soru mahi
yetinde söyledikleri hususlar ise, bunların Hü
kümete, Başkanlıkta oturanların keyfî olarak 
tevcih etmemeleri sonucunu da doğuramaz. 

Sayın Başkan neyi oylayacaklarsa, hudutla
rını iyice izah ederek, zapta geçirerek bir oylama 
yaparlarsa, ileriki tatbikata ışık tutmuş ola
caklardır. Benim maruzatım bundan ibaret
tir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşe'kkür ©derim. Sayın Kork-

mazcan. 

Muhterem 'arkadaşlarım, 'ben de -gerek Sıa-
ym Bodbeyli'ıiin ve gerek Sayın Hasan Kork-
mazcan'm vâki ikazlarından önce, ımesıeleyi oya 
sunacağım vaklit; bunu mutlak bir kalıp aleni
sinde oya sunmamın mümkün olmadığını; bu
nun o takdirde, sayın üyelerin soru hakkının, 
başkanın, bazı ahvalde tamamiyle keyfi takdir-
ledine terk edilmiş olabileceğine işaret letmiiş-
tim. Şayet yüce heyetiniz izin verirse, soruların 
bir de sonu var ; 'esas hakkındaki konuşmayı sı
nırlayan İçtüzüğün, soruları da bir noktada sı
nırlaması tabiîdir. 
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VAHİT BOZATLI (Sivas) — Vardı efen
dim. 

BAŞKAN — Ama, yeni İçtüzüğümüzde, mâ
alesef bunla ait hüküm yok, gelmemiştir. Eski 
İçtüzüğümüzde vardı efendim. «Kifayet soru
lara da şâmildir» şeklinde madde vardı Sayın 
Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Tatbikat gör
medi. 

BAŞKAN — Efendim? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hafızanızı ta

zelemek kasdıyle .arz edeyim; soru mevzuu, 'es
ki İçtüzüğümüzde şekil olarak: vardı, eski bir 
uygulayıcı olarak hatırlıyorum. 

BAŞKAN — Aman efendim, rica ediyorum. 
Bütçe müzakereleri içerisinde hep uygula

dık Sayın Bozatlı. (A. P. sıralarından gürültü
ler). 

Sayın Bozatlı, eski İçtüzüğü tartışmayalım. 
Eski İçtüzükte «Kifayet, sorulana da şâmildir» 
diye madde mevcut ddi. Bu İçtüzükte, mâalesef 
böyle biir maddemiz yok. İçtüzüğün bazı madde
lerinde bazı boşluklar var muhterem arkadaşla
rını. 

Gerçi, bu benıim takdir hakkıma mevdu bir 
meseledir; oya sunmak veya sunmamak benim 
takdirimde olmakla beraber, soruların sınırını 
da tayin edecek bir meseleyi bir oy çerçevesi 
içerisinde halledemem, bu ancak bir İçtüzük de
ğişikliği ile mümkün olabilir. 

Bu itibarla, başkanınızın bu tutumunu mü
samaha ile karşılayınız, oya sunmayayım. Bu 
meseleyi, bir içtüzük değişikliği çerçevesinde 
ele alalım efendim. («Bravo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi efendim, aynı anlayışın içerisindekii 
uygulanmaya devam ediyorum. Diğer arkadaşla
rımın sorularınla geçiyorum. 

HÜSEYİN ABBAS Tokat) — Sayın Baş
kan, benim bir sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, biliyorum efen
dim; elimde, daha önce gelmiş so:ru tezkereleri 
var. Siz de, lütfediniz bir tezkere gönderiniz, va
kit tasarrufuna da yardım etmiş olursunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Takaddümen 
soru sormam gerekir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok işte, takaddüm için de bir 
şey yok. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Yazılı olması 
şart mı? Ben şifahî olarak sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan konu
şurken gelen sorular var. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ben sorumu 
hemen sormak istiyorum, İçtüzüğün bana verdi
ği bir haktır; sözlü olarak sormak istiyorum. 

BAŞKAN — önce, gelen soruları sırasıyle 
soracağız. Aslına bakarsanız, isteme kaydı yok. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Böyle kayıt
latma olamaz. Ben şu anda sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, soracağınızı so
run canım. 

Sayın Atagün, buyurunuz efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan ve Komisyon Başkanı ta
rafından cevaplandırılmasını arzu ettiğim sual 
şudur : Bunun cevabının zabıtlara geçmesinde 
tatbikatçılara ışık tutma bakımından, lüzum ol
duğu kanaati içinde soruyorum. 

Sualim şu : 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Bakan, benlim soru olarak kiaibul etti

ğim hususları not alıyorsunuz, değil imli ? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Alıyorum (efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Gerek 

Cumhuriyet Halk Partisi ve ıgenekse Millî Selâ
met Partisinin tekliflerinim ikinci maddesinde, 
Türk Ceza Kanununun 125, 126 ve 127, 147 nci 
maddeleri de mevcut idi; fakat bu maddeler 'ko
misyonda bu metinden çıkarılmak suretiyle ka
bul edildi. 

İkincisi, komisyonda aynı şekilde kabul edi
len, Ceza Kanununun 146 nci maddeslinin üçün
cü fıkrası vardır iki, beş senelik affa tabi tutul
muştu. Şu iki madde, yani 146 vıe biraz önce 
söylediğim 125, 126, 127 ve 147 nci maddeler 
İdam cezasını müstelzimdir. Şu şekilde kalacak 
olursa; kanaatimce, 12 yıl hapis cezasının affı
na girecek nitelik taşımaktadır. 

Komisyon ve Adalet Bakam, bunu bu şekil
de mi tefsir ediyor? 

BAŞKAN —• Hem komisyondan hem Hükü
metten soruyorsunuz. Efendim, bu daha çok ko
misyon tasarrufuna taalluk eden bir mesele ol
duğu için, bunu komisyona yöneltilmiş bir soru 
olarak kabul (ediyorum. Sayın komisyon bunu 
lütfen not alınız; bunun cevabını rica edeceğim. 
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Sayın Bakan, Sayın Ataöv'ün bir sorusu 
mevcut idi; «Hakkında dosya bulunan ve Ana
yasa Mahkemesine tevdi 'edilmeyen siyasî parti 
var mıdır?» Bir de «Cumhuriyet Başsavcılığı
na:» dediler; bunun da cevabını rica 'edeceğim 
«efendim/ 

Sayın Rasim Gürsoy?.. Buradalar. Efendim, 
sorunuzu o'kuyorum. 

«Görüşülmekte olan 'af kanunu kapsamında 
Bıakanlık ve Başbakanlık yapanlardan, kimler 
faydalanacaktır? 

2. Bu mevzuda kimler hakkında kaç dosya 
vardır? 

Sayın Bakanın açıklamasını rica ediyorum» 
diyorlar. Bu 'konuda da bilgli rica edeceğiz Sa
yın Baban. 

Sayın İbrahim Göktepe'nin sorusu var oku
tuyorum. «efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Hükümet Söz

cüsü tarafından cevaplandırılmasınla delıaletle-
rinıi s'âygıyle 'arz ederim. 

1. Sayın Bakan, cezaevlerinden çıkacak 
20 000 suçluya iş bulacaklarını söylediler. Her
kesin, bu memlekette iş sahibi olmasını gönül
den isteriz. Ancak, suç, işlememiş olup da iş ara
yan birçok vatandaşımıza iş bulmadan suçlu 
olana iş bulmak, suçluluğa prim vermek olmaz 
mı? 

Bu memlekette, iş bulabilme önceliğine sa-
hibolabilmek için mutlaka bir suç işlemiş olmak 
mı gerekecektir? 

2. Affedileceği söylenen komünist ve anar
şistler, bu afla cezaevlerinden çıktıkları zaman 
kendilerine Devlet kademelerinde görev verile
cek midir, verilmeyecek midir? 

îçel 
İbrahim Cföktepe» 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir tezkere ile 
gönderin. Lütfen efendim, rica ediyorum. 

Sayın Gföktepe, sizin de sorunuzun ikinci kıs
mını Bakana yönelteceğim efendim. 

Sayın Bakan, soruyu dinlediniz. 

ADALET BAKANI ŞEA^KET KAZAN (Ko
caeli) — Evet, efendim. 
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BAŞKAN — Sayın önder, gönderdiğiniz tez
kerede, «Orman affıyla ilgili soruma ne muame
le yapılacaktır.?» buyuruyorsunuz. 

İfade ettiğim gibi bu, Komisyona yöneltile-
bilir. Eğer Komisyondan sorulmasını istiyorsa
nız, Komisyona soralım efendim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan bu hususu 
da rica edeceğim. 

Sayın Müfit Bayraktar?.. Sayın Mehdi Kes
kin, yazılı ise sorunuzu gönderin lütfen. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Yazılı 
değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısa olsun efendim, kısa olsun; 
gerekçeli olmasın lütfen. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Muhte
rem Başkan, Türk Ceza Kanununun- «Devletin 
şahsiyetine karşı cürümler» başlığını taşıyan bi
rinci babının birinci faslmdaki 125 nci madde
si, yani Hükkümetin de, Komisyonun da katıl
dıklarını beyan ettikleri, affedilmesini yerinde 
buldukları 125 nci madde, Devlet topraklarının... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Keskin; «125 
nci madde metinde var» diyorsunuz. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — 125 nci 
madde af kapsamının içine giriyor. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, çıkardıklarını ifa
de etti. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 5 sene 
çıkarır!.. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — «Devlet 

topraklarının tamamını veya bir kısmını devam
lı bir devletin hâkimiyeti altına koymaya veya 
Devletin istiklâlini tenkise veya birliğini boz-. 
maya veya Devletin hâkimiyeti altında bulunan 
topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden 
ayırmaya matuf bir fiili işleyen kimse, ölüm ce-
zasıyle cezalandırılır» demektedir. 

Muhterem Adalet Bakanı demin beyanların
da, komünistlerin takibi altında bulunduğu İ41 
ve 142 nci maddelerin, af kapsamı içine alınma
sının gerekçesini, «Bunlar fikir suçları olduğu 
için af kapsamına alıyoruz» buyurmuşlar idi. Bu 
141 ve 142 nci madde ile, benim arz ettiğim 125 
nci madde Türk Ceza Kanununun, Devletin şah
siyetine karşı işlenen cürümler karşısında aynı 
şekilde beyan edildiğine göre, ölüm... 
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BAŞKAN — Sayın Keskin çok uzadı soru
nuz. Her soru için bu kadar zaman ayırırsak... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Aynı bi
çimde, aynı vasıfta beyan edildiğine gögre, ölüm 
cezasıyle cezalandırılan, aynı okuduğum 125 ııci 
maddedeki fiilleri de Hükümet bir fikir suçu 
olarak mı kabul etmektedir ve bunun için mi af 
kanununa dahil etmektedir1? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir noktayı 
açıklığa kavuşturalım. Yani, «Af Kanununa dâ
hil etmektir» diyorsunuz. Hükümet tasarısı de
ğil efendim bu. 

Yani, «Hükümet, yerinde buluyor mu?» di
yorsunuz. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Hükümet, 
bunun için mi yerinde bulmaktadır? Hükümet 
Komisyon teklifine katılıyor. Gerekçesine katı
lıyor, çünkü oy vereceğiz, aydınlanmamız lâzım. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz, kısaca olacak.,. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette ise efendim... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hayır, 

efendim. 

BAŞKAN — Şu halde müsaade buyurun. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 

Bakan arkadaşımıza cevap verirken, yani ikisi
ne birden cevap verir. 

BAŞKAN — Siz tezkere gönderecektiniz. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Müsaade 

buyurun, şifahen arz edeyim. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, o vakit 

elimdekileri okumaya devam ediyorum, lütfedin 
gönderiniz efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Aynı şe
kilde... 

BAŞKAN -— Efendim, sizin aleyhinize ne 
getiriyor? Benim isteğim onu öğrenmek. Soru
nuzu soracağım. Yazılı olması sizin aleyhinize 
midir efendim? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Değil Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Şu halde, lütfediniz gönderiniz. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Arkada

şımın sualini tamamlayacak ve kolaylık sağlaya
cak. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, yok böyle şey. 
mümkün değil efendim, böyle bir müessese de 
yok efendim. Sorunuz varsa gönderiniz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Başkan, kısa bir 
sualim var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; yazıp gön
deriniz Sayın Ünat, gönderiverin. Çünkü elim
de var, okuyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Müfit Bay
raktar geldi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, not aldınız değil 
mi? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) -— Sayın Başkan, arkadaşın ismini tespit 
edemedim. 

BAŞKAN — Mehdi Keskin, efendim. 
Sayın Bozatlı, buyurunuz efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Birinci sorum 

Komisyon Başkanından : 
Sayın Başkan, Anayasanın 84 ncü maddesi

nin esprisi içerisinde hazırlanmış bulunan İçtü
züğümüzün 11, 20 ve 2.1 nci maddelerine göre, 
«Komisyonların Meclise niyabeten vazife gördü
ğü, Anayasanın 84 ncü maddesi içindeki espride 
tarafsızlık ilkesi bulunduğu, bu Parlamentonun 
değişmeyen bir teamülü olduğu halde; ilk defa 
bir parti başkanı gibi konuşmaya yetkili görü
yor mu kendisini? Yaptıkları doğru mudur? Bu
nu soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, bir dakika efen
dim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bunun takdiri 
size aittir. Soru olarak kabul eder veya etmez
siniz. 

BAŞKAN — Soru, konu ile ilgili olmalıdır. 
Konumuz, bazı suçların af fidir. Şayet Komis
yon Başkanı arkadaşımız, Komisyon adına Ko
misyon Başkanı gibi konuşmamış, ise, bu esas 
konu ile ilgili bir mesele değildir. Bu itibarla, 
bunu yöneltilecek bir soru kabul etmiyorum 
efendim. (C. H. P. sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri) 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
bunu şunun için söyledim : Yeni İçtüzüğümüze 
göre, komisyonlar, Başkanlığın denetimi altın
dadır. Bu itibarla, Başkanlığınıza da teveccüh 
eden bir müdahale yetkisinin mevcudiyetidir. 
(Bunu hemen ifadenizle iıkaz edeceksiniz. 

BAŞKAN — İkazlarımı yaptığımı, her hal
içle taikibeıtmemişisinâz Sayın Boz altlı. Lütfediniz, 
basıldığında zabıtları okuyunuz. 
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VAHİT BOZATLI (Sivas) — Takibeittinı; 
'zaten biliyor um. 

HÜSEYİN EBÇELİK (Denizli) — Bunlar 
yeni oyalama taktikleridir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika- efendim. 
Buyurunuz Salym Buldanlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Daha sorula

rım var efendim. Hükümete ait diğer sorula.rı-
ma geçiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim,, bittiğini 
zannetmiştim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Aftan- sonra; 
affedilen anarşistler, hangi güvenlik ile yeni
den memleket huzuruna musallat olm ayacakla r-
dır? Hükümetin bu konudaki görüşü nelerdir? 
(O. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — önseçim
den sonra, kazananların ne yaptıklarını da sor. 
(O. H. İP. sıralarından gülüşmeler) 

YAHİT BOZATLI (Sivas) — Bunun cevabı
nı siz verımieyec eksiniz beyefendi. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — K u s u r a 
kalmayın, tamam efendim, de.' 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
'ediyorum Sayın Elverdi. Evet efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Komünist ide
oloji... (Gürültüler) 

BAŞİKAN — Sayın Boızatlı, duyulmuyor, an-
layaım adını. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Asırlarıdır ya
yılmak isteyen komünist ideoloji; hangi sebep
le, Türkiye'yi koımünistleştirmek amaç ve ça
lışmasından vaızigeıçecfektir. ? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yemi 
alfabeyi [sökenıcımiş daha, (C. II. P. sıralarından 
(gülüşmeler; A. P. sıralarından «Kes sesini, sen 
sus» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, rica ediyorum, 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Türkiye'ye gi

ren 'komünistleri, hedeflerine varmış mı sayı
yorsunuz ? 

•BAŞKAN — Ne demek ? Anlayamadım 
'efendim,, orayı anlayamadım, affedensiniz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Şu Af Kalın
anında 7 ııci madde hazırlandı. 

BAŞIKAN — Onları anladım efendim de, son 
cümlenizi ani ay amadım. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Şu anda, bu 
kanunun teorim ettiği ve af edeceğimiz kimse
ler, ne sebeple eski kaısıtlarından vazgeçıecek-

ier? Her hangi bir maksadı istihsal ettiklerin
den mi, eğitildiklerinden mi; yoksa cıe'zalaırının 
infazı neticesinde nedamet duyduklarından mı. 
Tiekrar toplumun huzurunu kaçırıp, kaçırmaya
cakları hususunu öğrenmek istiyoraım. 

BAŞKAN —• Evet, anladıım efendim. Diğer 
sorunuzu sorunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Yeni Hükü
met, hangi yeni ekonomik ve manevî tedbirleri 
getirerek, bu tedbirlerin yokluğu sebebiyle suç 
işlediğini iddia ottikleri sistemde gençler, bu 
suç işleme kararından vazgeçeceklerdir•? 

BAŞKAN —• Diğerleriyle irtibatlı efendini 
bu da, ayrı bir sual yapmayınız bunu Sayın Va
hit Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
diğer sorum da şudur : 

BAŞKAN — Son sorunuz mu efendim? Son 
kışımı mı? (O. H. P. sıralarından, «Daha var» 
sesleri, gülüşimıeler) 

VAHİT BOZATLI (•Sivas) — Devanı ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim buyurunuz. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Türk Oeza 

Kanunundaki bültün müeyyideler gibi, kusa bir 
süre önce memleketin huzuruna ve güvenliğine 
zarar veren suçların da önlen;m;esi için, her me
denî ülkede olduğu gibi, bizde de Ceza Kanu
nuna konulmuş birtakımı müeyyideler var. 

(BAŞKAN — Sayın Bozatlı, bakınız: İki 
cümle söylediniz, daha sorunuza gelmediniz, 
sorunuzun 5 nci kısımma gelmediniz. 

VAHİT BOZAITLI (Sivas) — Gtaniş olarak: 
soruma geliyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum işte, «5 nci kısmı» 
diyorum efendim. Anlıyorum da Sayın Bozatlı, 
sorunuz çok izahlı oluyor. Yani, kürsüdeki 10 
ıdaikikalılk konuşma' halkkmızı adeta kullanır gi
bi bir rahatlığın içindesiniz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sorumu kısıt
lıyorsanız, ona göre konuşayım. 

BAŞKAN — Hayır kısıtlamıyorum efendim. 
Kısıtlamıyorum da, daha kısa ve öz olmasını 
rica ediyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bir cümle ile, 
ifade eltitiğim müeyyideler var mı bazı suçları 
cezalandırmak için bizim kanunlarımızda1? Bu
nu bilelim. 

'BAŞKAN — Evet; tamam mı >efend|iım? 
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VAHİT BOZATLI (Sivas) — Tamamı. Bu 
müeyyideler tatbik edilmıeden, yani hapis ceza
lan tatbik edilmeden; bu hapis cezalarının fec
rim etınök isjtcdiğıi kimseleri sîerbeıst bırakmak, 
o müeyyide teri ilga etmiş hale getirımıez mi? 
Hnküımotin bu noikıtada. görüşü nedir? 

BAŞKAN — Eveıt efendim. 
•VAHİT BOZATLI (iSiivas) — Sayın Başka

nım, son sorum şudur : 
Biz, gerek Komisyonda ve gerekse Millet 

Meclisinde, Anayasanın belirli maddelerine gö
re sorumlu olan Hükümetten ve anayasal kuru
luşlardan, af konusunda ne düşündüğünü sor
duğumuz gibi, şlınıdd Sayın Hükümetin Bakanın
dan da sorduk. Acaba, bu soruları sormanız, 
Hülkümetten korktuğumuz manasına alınıyor 
mu ? 

iBAŞKAN — Hükümetten? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hükümetten 

korktuğumuz manasına almıyor mu? Bundan 
evvel, Millî Güvenlik Kurulu hususu mevzuu-
bahis okluğu zaman, Sayın Komisyon Başkanı 
bu mealde ve «korkuyorlar» diye konuştular. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, sorduğunuz so
ruların (gayet iyi hatırlıyorum) bir kısmı, Sa
yın Demirci'm konuşmasında da ifade edilen 
hususlardır. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Yok, 
yok. 

BAŞKAN •— Var efendim, konuşmalarınızda 
var, tema olarak; kelime olarak yok tabiî, cüm
le olarak da yok. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Yok 
efendim, konuşulanın benimkinde hiçbir tanesi 
yok. 

BAŞKAN — Hayır; yani, anarşistler çıktığı 
zaman devletin güvenliği ne olacaktır? Mille
tin bekası nasıl sağlanacaktır? Yani bunlar 
Sayın Demirel'in konuşmasında yoksa dahi (ki 
kabul etmiyorlar) başka sözcü arkadaşlarımı
zın konuşmalarında var. Bunlar konuşuldu, 
kürsüden ifade edildi. Ama, Sayın Hükümet 
kalktı, bu konuşmalara cevap arz etti. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, acaba Sayın Bozatlı'nm sorularını 43 ncü 
madde ile telif etmek mümkün mü efendim? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, şu
nu bitireyim. Onun için, ben bunları yeni baştan 
bir soru olarak telâkki edemiyorum efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bunun tak
diri Hükümete aittir. İletirsiniz; cevap verir 
veya vermez. Bunu siz nasıl takdir edersiniz? 
Soru sorulmuştur, Başkanlık bunu Sayın Hü
kümete iletmek durumundadır. (A. P. sıraların
dan «Doğru» sesleri) 

BAŞKAN —- Sayın Uğur, bir husus buyur
dunuz, anlayamadım. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — 43 ncü mad
de ile bağdaştırmak mümkün olup olmadığını 
soruyorum; S ay m Bozatlı'nm soruları bu madde 
i!e bağdaşır mı? 

BAŞKAN —- Komisyon üyesidir, kendisinin 
muhalefet şehri de vardır. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Bu sorduğu 
soruda yok efendim. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi var efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — 43 ncü mad

dede, «Komisyon raporunda imzası bulunan 
komisyon üyesi, diğer komisyonlarda ve Genel 
Kurulda, eekinser veya aykırı olduğunu rapor 
metninde yaziyle belirttiği hususlar dışında,, 
sözcüden soru soramaz ve komisyon raporuna 
aykırı konuşma yapamaz.» deniyor. 

ISAŞKAN — Evet, tabiî efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Bunun dı

şında soru sordular gibi geliyor. Lütfen incele
menizi yapınız, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bozatlı muha
lefetini şunlara hasretmiştir : 

«Teklifin kapsam dilimine; 141, 142 nci mad
delerin af kapsamına alınmasına; disiplin suç
larının zaman dilimine; parlamenterlerin af 
kapsamına alınmasına; mükerrirlik ve infisahî 
şart konularına; affı ret hakkının tanınmaması
na...» Bunlara hasretmiş. Aslında, ben Sayın 
Bozatlı'nm sorularını... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hükümetin 
iktisadî politikasını soruyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — .Efendim, ben bunları zaten so
ru telâkki etmedim. (C. II. P. sıralarından 
«Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Bir
takım lehte, aleyhte davranışlarla birtakım ye
ni hadiseleri davet etmeyelim, lütfediniz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 
bir sual soracağım efendim. 

BAŞKAN —• Lütfediniz, yazılı gönderiniz 
efendim. Yerinizden uzun oluyor efendim. 
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ÜNAT DEMİR (Muğla) — Ama, istediğinize 
söz veriyorsunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sizden öyle ri
ca ediyorum Sayın Ünat. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Benim 
sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Buldanlı; [Sayın Bakan, gazetelerde 

intişar eden bir beyanında, «Bir müslümanın 
kurtulması için 100 komünisti affedelim» demiş 
midir?]diyor. Bunu da soru telâkki edemiyo
rum efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Neden Sa
yın Başkan, niçin böyle yapıyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, Meclis dışında bir 
beyanı var mı, yok mu! Varsa vardır, yoksa 
yoktur. Yani, rica ediyorum: Gazetelerdeki 
beyanları da buraya soru olarak getiremeyiz. 
Rica ediyorum, mümkün değil. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bir daki
ka Sayın Başkan. «Affa mazhar olmak isteyen 
adamlar bunlardır» denmiştir. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, soru 
olarak kabul etmem mümkün değildir. 

HASAN CERİT (Adana) — Gazetelerden 
öğrenmişsiniz onu Beyefendi. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Soruyu 
şimdi sormak benim hakkını; Başkana soruyo
rum, sizin hakkınız değil her halde. (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Fuat Eyüboğlu'nun soru
sunu okutuyorum : 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Tasarıda bâzı disiplin suçlarının affı 

1 . 9 . 1968 tarihi olarak alınmıştır: 
1. Cumhuriyetin 50 nci yılında içibarışı 

ısağlaımak 'gerelkçesmi taşıyan af tasarısından 
memurların mağduriyetine sebefoolacak olan, 
1 . 9 . 1968'den önce işlenmiş disiplin suçlarının 
af dışında 'tutulması kime kiri duymayı, 1968'den 
sonrayı alma kimi himaye kastını taşımakta
dır. Böyle değilse, bazı disiplin suçlarının 
( 1 . 9 . 1968'den önce işlenmiş disiplin suçları
nın) affa alınmayış sebelbi nedir1? 

2. 'Her cins suçluyu affettiğimiz bir af ta
sarısına 1 . 9 . 1968'den önce işlenmiş disiplin 
•sııçlarmı dahil etmek mümkün değil midir? 

Yozgat 
Ali Fuat Eyüboğlu 

BAŞKAN — Saym Bakan, bu konuda not 
aldınız değil mi? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz Atalay'ın sorusu
nu okutuyorum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
A) Af .telklifiniıı kanunlaşımasıyle çıkacak 

50 000 kişiye munzaim iş sağlanması plan ve 
1974 programında va.,? mıdır? 

B) Bunlar iş 'bulursa, normal iş İsteyenler 
için 'farklılığı karşılamak üzerle (iilâve yatırım) 
(hangi kaynaktan yapılacaktır? 

Saygılar. 
Konya 

Oğuz Atalay 

BAŞKAN — Lütfen bunu da not ediniz, Sa
ym Bakan. 

ıSaym Mehmet Altmışyedioğlu'nun sorusunu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kjomünist bir dikta idaresi kurmak için ör-

ıgüt kurmak 'Sayın Bakana ıgöre, fikir suçu mu
dur? Bakan olarak bu suçların affında sakınca 
görmekte midir? 

Kayseri 
Mehmet Altımışyedioğlu 

BAŞKAN —• iSaym Altmışyedioğlu, tekrar 
ibir tezkere .gönderiyorsunuz? 

MEHMET AIJTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) 
—• Bir yeni soru Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımdan, 'so
rularını tek tezkerede 'sormalarını rica ediyo
rum, bir... • 

İkincisi; Sayın Altmışyedioğlu, bu sorunuzu 
ibir başka arkadaşımız sormuştu: «Hangi bakan
lar aftan yararlanacak?» diye. («Turhan Fey-
zioğlu sordu» sesleri) Soruldu efendim. Bu esa
sen cevaplandırılacak; bunun için ayrıca mua
meleye boymuıyorum. 

NECDET UÖ-UR .(İstanbul) — Sayın Baş
kan, ibir ihususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NECDET UĞUR (İstanfbul) — iSayın Baş

kanım, ibiraiz levvel iŞayın Bozlbeyli ve Sayın 
Hasan Korkmazcan'ın bir uyarısı oldu. Bu uya
rıyı saygıyle dinledik ve uyduk. iBunun amacı, 
Yüce Mecliste soru müessesesini ayakta tut-
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maktı, zedelememekti; iaıma biz de o uyarının 
devamını yapmak ihtiyacını duyuyoruz. 

Aıslmda basit, hukuk fakültesi birinci sınıfın
da okutulan, basit, temel hukuk bilgilerini; 
fconuyle hiç ilgisi olmadığı halde burada soru 
diye sormanın... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Rica. edi
yorum, bir dakika... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yalnız bu
gün için değil, bugünkü konumuz için söylemi
yorum. Bazı sorular var iki Sayın Başkanım; 
cevabı içinde; politik nedenle soruluyor. Arka
sında, bir cevabı öğrenmek niyet ve maksadı 
yolk; politilk sebebi hep anlıyoruz. Ama bunu 
fazla suiistimal edersek, tıpkı birinci suiisti
mal neticesine varır. 

Eğer, Yüce Mecliste bütün partiler soru 
müessesesini ayakta tutmak istiyorsak; istirha
mım, tıpkı birinci dikkati soru soranken bütün 
partilerin 'göstermesidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, aslında »ben ilk uy
gulamama devam ediyorum. .Soru niteliği ka
bul etmediklerimi, Yüce Heyetten aldığım izne 
dayalı olarak yürütüyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, 
kolaylık olsun diye söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Araslı. 
ıSaym Nadir Lâtif İslâm'a ait soru Önergesi

ni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bir af tasarısı 'getirmediği halde, verilen af 

tekliflerini 'bir ölçüde memnuniyetle karşıla
dığını beyan eden Hükümet, komünistlerin af
fından sonra, 141 ve 142 nci maddeler hüküm
lerini ısuç olmaktan çıkaracak bir düşünce ve 
fikir özgürlüğü kapsamına alacak bir tasarıyı, 
Yüksek •Meclise getirecek midir? Yoksa af me
selesinde olduğu gibi bunun da hukukî, siyasî 
ve tarihî mesuliyetinden kaçınma yoluna mı git
meyi tercih edecektir? 

Hükümet adına ilgili Bakanca cevaplandı
rılmasına delâletinizi rica ederim. 

'Saygılar. 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 
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BAŞKAN — Konumuzun dışında kabul edi
yorum efendim. 

Üâayın Hüseyin Abbas'a ait soruyu okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Adliye Baka

nı tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Kökü dışarıda olan cemiyetlerin yurt için
de kurulması yasak olduğuna göre: 

1. 12 Marttan bu yana kökü dışarıda olan 
Mason cemiyetleri hakkında da dava açılmış mı
dır? 

2. Şayet açılmamışsa, bu davalar neticesin
de kaç kişi tevkif edilmiştir. 

BAŞKAN — Masonluk, Ceza Kanunumuza 
göre halen yasaklanımış bir anlayış veya bir 
cemiyet değil. Bir gizli cemiyet suç işlemişse, 
kanunlar takibat icra eder. Bu bakımdan ko
numuzun dışında efendim. 

Sayın Hocaoğlu'na ait bir soru var, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 150 nci maddesi Dev

letin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümleri kap
sayan" muhtevasında (Bir fesat heyetine, mak
sadını icra için silâh, cephane, bıçak, bomiba 
veya huna mümasil sair yıkıcı, yakıcı ve öldü
rücü aleti yapan veya icadeden veya nakleden 
veya hazırlayan veya ecnelbi memleketlerden 
Türkiye'ye sokan, yahut gizleyen veya taşıyan 
kimseler muvakkaten ağır Ihapse konulur) de
mektedir. sBu madde Sayın Adalet Bakanının 
konuşmasına göre af kapsamına alınmak duru-
dundadır. 

Neticesi barut, ateş ve kan olan komünist 
eylemler esnasında tanklara karşı savaşmak 
üzere 72 roketatar, 26 bin tüfek ve 4 milyon fi
şek yakalandığı Başibalkanlık yayınlarından 
«Terörizm» adlı kitapta belirtilmiştir. 

Şimdi Sayın Adalet Bakanına soruyorum: 
141 ve 142 nci maddeleri fikir suç telâkki ve ka
bul ettiklerini ifade buyuran Hükümet mensup-
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lanmn Devlet, hukuk, hürriyet ve milliyetçilik 
anlayışları muvacehesinde 'bu durum dahi fikir 
suçu mu sayılmaktadır. 

Lütfen cevap versinler. 
Saygılarımla. 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

BAŞKAN — Efendim, (konumuz 141 ve 142 
nci maddedeki suçların fikir suçu olup olmadı
ğını tartışinıak değil; af konusunu görüşüyoruz. 
Bunu da soru kabul etmiyorum efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, bir dakika... 

BAŞKAN — Yok efendim, haylr, etmiyorum 
efendim, m,ümlkün değil. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Arkada
şım, sorusunu benden sonra verdi, -okunuyor. 
Benim sorunun altına geçmesi lâzımdı ıSayıın 
Başkan ? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, bir cümle ile arz edeceğim, yanlış arz 
edildi. Müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN —• Efendim, lütfen oturunuz; ha
yır etmiyorum efendim, edemiyorum efendim. 
Bu soru üzerinde ise müsaade etmiyorum, baş
ka bir mâruzâtınız var ise buyurunuz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Müsaa
de ediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim -okundu. • 
YILMAZ 'HOÖAOĞLU (Adana) — Efen

dim, zatıâlinizin Ibir cümlesini nakledeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YILMAZ HOÖAOĞLU (Adana) — Buyur

dunuz k i ; «141 ve 142 nci maddeleri fikir suçu 
olup olmadığı konumuz değildir.» Bendenizin 
sorduğu o değildir. 

Bendeniz, iSayın Adalet Bakanının; konuş-
mjaısında, 141 ve 142 nci maddeleri fikir suçu 
addettikten sonra, af (kapsamına aldığımız mü
masili ımadde olarak 150 nci madde hükmünde
ki bir sabit olayı arz ettim ve soruyorum: 

Bu memlekette muhtevasının Türk Oeza Ka
nununun 150 nci maddesinin ıgereği... 

BAŞKAN — Efendim, sorunuzu 'tekrar edi
yorsunuz : rica ediyorum. 

YILMAZ HOÖAOĞLU (Adana) — 72 ro
ketatar... 
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| BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, görüşümü be-
I lirttim efendim, rica ediyorum,. Bunlar okundu 
I efendim, rica ediyorum. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Bakan ıbunları fikir suçu mu saymaktadırlar? 
Bunlar ıbir fikir suçu mudur, değil midir? Diye 

I soruyorum. 
BAŞKAN — Efendim, hurası (bunun akade

mik tartış masının yeri değildir. 
'Sayın Erkovan'a ait bir soru var, okutuyo

rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1567 sayılı Kanuna ve buna istinaden çııkarı-

I lan kararnamelere muhalefetten mahkemelerde 
ne kadar dosya mevcuttur? 

'Suçlu sayılarak mahkemelere verilen dosya
daki şahısların isimlerini açıklamak mümkün 
müdür? Adalet Bakanının cevaplandırmasını 
rica edepm. 

Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan 

BAŞKAN — Sayın Erkovan, bunun belki 
I dava olarak sayısı şu anda cevaplandırılabilir; 

ama sanıkların isimlerine varıncaya kadar bir 
soruyu sormak mümkün değil. Açılmış istatis
tik! ıbir »bilgi varsa Sayın Bakanın yanında, so-

I cağız; ama isimlerine inen istatistik! bir bilgi, 
zaten olmaz. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) 
— Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, münhasıran dos
ya sayısı hakkında var ise, ıbiigi rica ediyorum. 

Saym Bayraktar'a ait !bir soruyu okutuyo
rum efendim. 

Saym Başkanlığa 
Adalet Bakanımız 141 ve 143 ncü maddeler 

kapsamına girmiş, anarşik eylemler ile yıkıcı 
faaliyetler ıgöstermiş bulunan; 

Anarşistlerin tekrar suç işlemelerini önle
yecek ve komünizm faaliyetlerini köreltecek 
tedbirleri bu af kanununda niçin getirmemiş
tir. 

I Saygılarımla. 
ıBolu 

Müfit Bayraktar " 

BAŞKAN — Saiym Bayraktar, af kanunla-
I rmda... 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — «Önleye- | 
cek tedbirleri niye getirmemiştir?'» dedim. I 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Ben 
anladım, yeniden... I 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Önleyecek 
tedbirler niye getirilmemiştir? I 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka Ibeyefendi; rica ediyorum, sakin olunuz. 

iSayın Bayraiktar, suç işlemeyi, önleyecek ' I 
tedbirler .af kanunlarında getirilmez. Bunu Hü
kümet de getirmiş değil, ayrıca... Soru olarak 
'kabul etmiyorum efendim. 

iSayın Altmışyedioğlu'na. ait (bir soru var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa I 
Rüşvet, zimmet, ihtilas, irtikâp suçlarından I 

veya Türkiye'yi 'bir komünist dikta idaresine I 
sürüklemek için örgüt kurmak suçundan hü
küm giymiş 'olanlar, aftan yararlanınca yeni
den Devlet hizırne'tine girmelerini- önleyen huku
kî yaisaktan da kurtulmaktadırlar. 

Hükümet bunda sakınca görmüyor mu? 
Kayseri 

Mehmet Altımışyedioğlu [ 

'BAŞKAN — Sayın Albmışyedioğlu, teklifte 
mündemiç bunun cevalbı? Te'klifte var bunun 
cevaibı? Yani, soru olarak yöneltmek mümkün 
değil? 

ALİ SANLI (Burdur) — Zaten soru kendi
sinin değil Başkan, Feyzioğlu yazmış. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, ne bi
liyorsunuz efendim? 

Sayın Nadir LâtiFîslâm'ın sorusunu okutu
yorum. .Sayın İslâm ikinci sorunuz oluyor. I 

'Sayın Başkanlığa I 
•Komünistlerin affı gerçekleştiği takdirde, 

henüz duruşmaları devam edenler 'hakkındaki 
mahkeme kararları belirmemiş olacaktır. 

Bu 'durumda bu kaJbil İkomünist sanıklardan 
suç delili olarak elde edilmiş, silâh ve sair suç I 
âlet ve delillerin sanıklara geri verilmesi konu
sunda Hükümet ne düşünmektedir? 

Af Kanunu çıkınca takibat duracağına gö
re, suç 'delillerinin müsaderesi veya sanıklara 
iadesi konusundaki ölçü ne olacaktır? Raporda 
bir sarahat yoktur. I 

Bu hususun komisyonca cevaplandınlmasma 
delâletinizi rica ederim. 

Saygılar. 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu teknik Ibir 
sorudur, bunu da not etmenizi rica ediyo
rum. 

iSayın Arslan'a ait 'bir soru var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Adalet Balkanının affedilecek vatan

daşlara iş 'bulacağına söz verirken, acaba bu 
affedilen kişilerin mağdur ettikleri sayısız dul 
ve yetimler için ne gibi bir iş ve atıfet düşünü
yor? 

Yozgat 
İhsan Aralan 

BAŞKAN — Bu aslında, soru olarak Sayın 
Bakana rica edildi, notları arasında var efen
dim. Konuşmanızda da cevaplandırdınız, ayrı
ca, sual olarak not almıştınız Sayın Bakan ıbu 
hususu. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Sa
karya) — Sayın milletvekillerinin adını ve soy
adını rica edeceğim 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İhsan Arslan... Yozgat. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — -Sayın Başkan bu ateşli 
silâhlar hakkında soru soran arkadaşın ismini 
alamadım ? 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim, lütfen 
mikrofondan söyler misiniz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sıkıyönetim mahkeme-
lerinideki silâhlarla ilgili, ne yapılacağı hakkın
da bir sual tevcih edildi. Onu soran arkadaşın 
ismini alamadık efendim. 

BAŞKAN — Söyleyeyeyim efendim. 
iSayın Sami Arslan'm sorusunu okutuyo

rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan af teklifi dolayısıyle aşa

ğıdaki soruların Adalet Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını .arz ederim. 

Denizli 
Sami Arslan 
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Son çıkan Dernekler Kanununa göre; kökü 
dışarıda, millî menfaate aykırı mason derneik-
leri hakkında yapılan bir takibat var mıdır? 
Yapılmışsa affın şümulüne giriyor mu? 

BAŞKAN — Bundan önce de, Masonluk fii
li ile ilgili bir soru gelmişti Sayın Arslan. O 
soruda, «Masonluktan mahkûm olan var mı
dır?» dijye soruluyordu, hatırımda kaldığına 
göre, iSiz, «Mason dernekleri son çıkan Dernek
ler Kanununa g*öre takibata uğramış mıdır?» 
diye soruyorsunuz. 

ıSAMl ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
«Takibat var mıdır; affın şümulüna giriyor 
mu?» diye soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunu da rica 
ediyorum. 

'Sayın Avcı, sizin «sorunuzu okutmadım mı 
efendim? 

FUAT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, iki 
so;rum vardı, birincisi okundu, ikincisi hakkında 
bir muamele yapılmadı. 

BAŞKAN — Komünizme karşı kumanyadan 
bahsediyorsunuz, o mu efendim. 

FUAT AVCI (Denizli) — Evet. 
BAŞKAN — Onu cevaplandırdım efendim, 

siz farkında olmamışsınız. 
FUAT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, 

anlayamadım; sualim Bakana tevcih ediliyor 
mu, edilmiyor mu? 

BAŞKAN — Hayır efendim, sual niteliğin
de Ikaibul etmedim. 

Buyurunuz Sayın Ünat Demir, sorunuzu so
runuz; kıisa olmasını rica ediyorum. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 
çıkacak olan af konusunda, mukadder olan ta
rihe kadar işlenmiş suçları, Hükümet ortakla
rı olara/k her iki kanat da geçmişteki düzenin 
bozukluğuna bağlıyor. Millî Selâmet Partisi di
yor ki... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, grup
ların görüşleri de soruya konu olmaz ki!... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim; 
ben sizi onlbeş dakika da dinleyememki bir so
ru için. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Hayır, iki daki
kada sorarım. 

(BAŞKAN — Ama, simidi grupların mütalaa
sından başlamanız soruya vakit ancak o zaman 
gelir. Buyurun. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Bakanın 
ifade ettiği tarihte, Millî Selâmet Partisi Zekât 
Sandığını kurumadan, Cumhuriyet Halk Partisi 

• de sömürenden alıp o Zekât Sandığına koyup bu 
düzen b o z d u ğ u n u n önüne geçecek şekilde fu
karaya dağıtmadan, bu eylemciler dışarıya çık
tığımda ; «Biz bu düzeni biraz daha düzgün bıra
kıp gittiydik» derlerse, acaba ıslahhaneye mi 
sürülecekler, yoksa yurt dışına mı sünülecek-
'ler? Bunu soruyorum. 

İBAŞKAN — Sayın Ünat, soru niteliğinde 
kabul etmiyorum. 

Buyurunuz, kusa olsun Sayın Değer. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Baş

kan, 12 Mart 1971 tarihinden sonra gerek as
kerî mahkemelerce ve gerekse sivil mahkemeler -
ee tevkif edilip sonra beraet eden kaç küşi ol
muştur ve bunlara tazminat verilmiş midir? 
Sayın Adalet Bakanının cevaplandırmasını isti
yorum. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, bunu da rica edi
yorum ef endim. 

Sayın Alver (arkadaşımızın sorusunu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kahraman Orduımuzun ve kolluk kuvvetle

rimizin geee gündüz feragatle çalışarak yaka
layıp adalete teslim ettiği şehir eşkiyaJİarı, va
tan hainleri tahliye edilince, demokratik Cum
huriyetimizi bu hainlerden korumak için Hükü
metçe ne gibi etkin tedbirler alınmıştır? 

Balıkeisir 
Mustafa Kemal Alver 

BAŞKAN — Efendim, bu soru da Sayın Ba
kanın cevaplandıracağı sorular arasında - başka 
bir deyimle - dile getirilmişti. Onun için bunu 
da ayrıca bir soru olarak muameleye koymaya 
mahal yoktur. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyondan, soru
lan soruların cevaplandırılmasını rica 'ediyo
rum. Cevaplar da, sorular da sayın üyelerden 
rica ettiğimiz çerçeve ve kapsam içinde olmalı. 
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ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Sa
karya) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, so
rulan soruların bazıları teknik sorular, yazılı 
olarak cevap arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, o sizin takdirinize 
kalmış bir mesele; soruyu eevaplandırmsamız 
cevaplandırmış olumunuz, cevaplamdırmaKsanıız 
cevaplandırmamış olursunuz Veya âtiye talik 
etmiş olursunuz. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Sa
karya) — Tamamını talik ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Bilâhara cevaplandıracaksınız. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Sa

karya) — Evet. 
jBAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 

efendim. 
MİEMDUH EBD'EMtR (Kırşehir) — Sual

ler yalnız Komisyondan değil, Hükümetten de 
soruldu. 

BAŞKAN — Ben sondum efendim. Komis
yondan soru soranlar da var; Komisyonda onları 
cevaplandıracak. Hükümet adına cevaplandır
mayacak; Hükümet cevabını bildirdi efendim. 

Bunları yazılı olarak mı cevaplandıracaksı
nız Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Sa
karya) — Evet efendim. 

ADALET KOMttSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ ((Sinop) — Sayın Başkan sevgili 
arkadaşlarım; 

iSayın Atagün'ün bir suali var; Komisyonun 
cevaplandırmasını istedi. 

Anladığıma göre soruları; «125, 126 ve 147 
nci maddeler ilk yapılan teklifte mevcut oldu
ğu halde Adalet Komisyonundan geçen teklifte 
yoktur; bu suçlar af teklifinin 1 nci madde
sine mi girmektedir?» şeklinde zannediyorum. 

[Efendim, Türk Ceza Kanununun 125, 126 
ve 147 nci madelerime göre verilecek ceza idam 
cezasıdır. Bu itibarla, daha evvelki teklifte 2 nci 
madde kapsamıma alınmış olmasına rağmen, 
idam cezaları hakkındaki af, kanunun 1 nci 
maddesinin (id) fıkrasında bütün idam cezala
rının 30 seneye, müelbbetlerin 24 seneye indirile-
öeğine dair genel bir hüküm bulunduğundan, 
ıbu madde kapsamına girdiği için, 2 nei madde 
kapsamından çıkarılmıştır. Bunun müzakeresi 
Komisyonda yapılmıştır; Komisyon tutanakla
rında bu husus mevcuttur. Komisyonda bir de

ğişiklik önerigesiyle kalbul edilmiştir. Komisyon 
tutanakları tetkik edileıbilir. 

(MEHMET ATAOÜN (Kırklareli) — Bunun 
müzakeresi Komisyonda yapılmış mıdır ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Bunun müzakeresi 
Komisyonda yapılmıştır. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan ayrılmadan aynı fikri ta
şıyıp taşımadığı sorulsun. 

BAŞKAN — Olmaz ki Sayın Ataigün, kim
den sorayım; kimden ne sorayım? 

iDevam .edin efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Devamla) — Efendim, diğer bir 
sual de Sayın öevat Önder'in sualidir. 

Daha evvel çıkarılmış ve Cumhurbaşkanı 
tarafından ikinci defa veto edilerek iade edil
miş bulunan «Baaı Orman Suçlarının Affına 
Dair Kanun» mevcut iken, görüşülmekte olan 
Ibu kanun teklifimde orman suçlariyle ilgili hü
kümlerin bulunması, çelişiklik yahut Anayasa
ya aykırı bir durum olarak nitelendirilmekte
dir. 

Bu husustaki görüşlerimizi kısaca arz et
mek isterim. Şunu belirteyim ki, daha evvel 
Oumhurlbaşkamı tarafından ikinci defa veto 
edilmiş olan kanunun vteya bu vetonun Anaya
saya aykırı olup olmadığı hususunu burada tar
tışma konusu yapmıyorum. İki kanun arasında 
farklılık ve benzier taraflar vardır. Bazı nok
talarda, veto edilen kanun halen görüşülmekte 
olan tekliften daiha geniş kapsamlı, bazı nokta
larda daiha dar kapsamlıdır. Veto edilen kanun, 
kapsadığı suçlarla, kanunun yürürlük tarihi 
olarak kaJbul edilen 18 . 6 . 1973 tarihine ka
dar işlenmiş suçlara tatlbik edilecekti. Halbuki 
yeni getirilen kanun, gerek suçların mahiyeti, 
igerek kapsam yönünden ve gerekse suç tarih
leri yönümden daiha geniş kapsamlı olması ve 
yeni bir kanun olması nedeniyle ayrı bir ka-
nunlur; diğer kanunla bir ilgisi yoktur. Bu ka
nun kapsadığı hususlarda, suçlarda tatlbik edi
lecektir. Bunun hukukî ve fiili bir sakıncası 
olmadığı kanısındayız. 

Efendim, bir de Sayın İslâm'ın suali var. 
Sual; Sıkıyönetim Mahkemelerinde davası gö
rülmekte olan sanıklarda yakalanmış »ilâh ve 
diğer suç eşyalarının sanıklara iade edilip edil
meyeceği hususunu ihtiva etmektedir. 
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Görüşülmekte olan teklifin 12 nci maddesi, 
affedilmiş olmalarının, bunları müsadereye mâni 
lölmayacağmı sarahatle belirtmiştir. 12 nci mad
dede bu hususla ilgili hüküm, bulunmaktadır. 
Ayrıca, Türik Ceza Kanununun 36 nci maddesin
de, bu gübi suç konusu olan, .bizatihi suç teşkil 
eden vasıtaların müsadere edileceği sarahatle 
'belirtilmektedir. Bu itibarla bunların sanıklara 
iadesi diye bir durum bahis konusu değildir. 

ıNADİR LÂTİF İSLÂM ('Sakarya) •— Sayın 
(Başkan, silâh ve saine değil, kitap, mecmua, 
Ibrıoişlür, gazete gibi takdirle ancak suç delili 
.sayılabilecek olan şeyleri kaydediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim; Sayın Komis
yon Başkanı lütfen o hususlara cevap veriniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Bunlardan suç aracı 
«olanlar, bulundurulması yasak olan kitaplar, 
ellbetteki sahiplerine iade edilmeyecek, müsa
dere edilecektir. Bu gayet açık olan bir hüküm
dür. Ayrıca, burada bunun için tereddüt etmeye 
gerek yok zannediyorum. 

Teşekkür ederim efendim, benim cevaplaya
cağım hususlar bitmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Muhterem arkadaşlarım, teklifin tümü üze

rindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi hususu kalbul edilmiştir efen
dim. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Oumlhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 

ve cezaların affı hakkında Kanun teklifi 
Madde .1. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar iş

lenmiş suçlardan : 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl mad

desinde, üst ısınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti 
Bağlayıcı ıbir ceza ile yahut yalnız veya birlik
te olarak para cezasiyle cezalandırdığı veya 
müsadereyi yalhut bir meslek veya sanatın ya
pılmamasını veyahut ıbu cezalardan birini veya 
(birkaçını gerektiren fiiller hakkında takilbat 
yapılmaz, 

OB) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya yalhut bu miktarı aşmayan hür
riyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müs-
takillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm 
lolanilar veyahut maıhkemelerden başka merci-
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| lerce haklarında para cezası tayin edilenler, 
«•9 ncu madde hükmü saklı kalmak şartiyle» fer'i 
ve mütemmim cezalariyle ceza mahkûmiyetleri
nin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiş-
lerdir. 

ıC) Müstakillen (112) yıldan fazla hürriyeti 
•bağlayıcı bir cezaya veya bununla 'birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı 
cezalarının (12) yılı ve para cezalarının tamamı 
af f edilmiştir. 

D): Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
'edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hapse, mü-
dbıbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları da 
• ('24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde siöz iste
yen s ayin üyelerin isimlerini arz ediyorum: 

A. P. Grubu adına Sayın Köylüoğlu; D. P. 
Grubu adına Sayın Bıozkurt. 

iŞahısları adına ise; Sayın Baş, Sayın Uysal, 
I iSayııı Bıozatlı, Sayın Ataöv, Sayın Akova ve Sa

yın Karakoç. 
A. P. Grulbu adına Sayın Köylüoğlu, buyuru

nuz efendim söz sizindir. Süreniz 10 dakikadır 
ve şu anda saat 18,16'dır. efendim. 

A. P. GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI 
KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

iHepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. Bu 
mukaddes kürsüye ilk defa çıkıyorum. Bugün 
ve 'bumdan sonra kusurum olursa 'bağışlanmasını 
arz ederim. 

Biliyorsunuz ben memuriyetten geldim, size 
nazariyattan :bahısedecek değilim. Tatbikattan 
'gelen bir arkadşınız olarak ve mesleğin, hâkim
liğin bütün kademelerinde 'bulunmuş bir arka
daşınız olarak birkaç hâdiseyi nakledip, bildik
lerimi, sizlere tecrübelerimle birlikte aktarmak 
istiyorum. 

Bana, birçok kimse; «Ey, Köylüoğlu sen 
Yargıtay üyesiydin, neden ayrıldın; siyasette ne 
vardı, niye geldin? Makamın vardı, maaşın var-

I di, buradan ne bekliyorsun?» dedi. Evet doğru, 
makamım da vardır, maaşım da vardı. Eğer bu
raya gelmek için çekilen zahmetleri nazara alır
sanız, yalnız milletin temsilciliği şerefinden baş
ka bir şey yoktur. 

Bu sahada hizmet imkânı daha fazla bulun
duğu için ben de sizler gibi buraya geldim ve 

I nugün ilk defa bu af kanunu dolayısıyle huzu-
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runuza çıkmak nasiboldu, bunu kendi hesabıma 
hayırlı bir başlangıç olarak kabul ediyorum. 

iMevzumuz af olduğuna ıgöre, benim partim 
ve ben affın karşısında değiliz; ama bazı suç
lar Ve cezalar var ki, bunların karşısındayız. 
ıMaidem ki, buraya bir hizmet için geldik, mem
leketin huzurunu istiyoruz, refahını istiyoruz, 
'kalkınmasını istiyoruz, müşterek gayemiz bu
rada hep birleşiyor. P©'ki öyle ise, bu af kanu
numda neden bu kadar karşılaştık? Biz kaza ve 
kader kurbanlarının yanındayız. Ben de meslek 
hayatımda Ibu kimselerin her zaman yanında bu
lundum; kanunun hudutları dahilinde yapılacak 
her şeyii yaptım. Ama bugün neden komünistle
rin ve anarşistlerin karşısındayız, neden karşı
sına çıkıyoruz? Bunların bizden istediği nedir; 
biz onlardan ne istiyoruz ? 

(Bu gibi aflarınm karşısında olduğumuz kim
selerin, neler yaptıklarını ve neler yapmak id
diasında olduşlarını grup konuşmacılarından 
etraflıca dinledik; ben teferruata geçecek deği
lim, zaten bunları anlatmaya vaktimiz de yok. 
Bu hâdiselerin zaten hepimiz içinde yaşadık 
biliyoruz, gördük, Allah bir daha o günleri bu 
memlekete, bu millete göstermesin. (C. H. P. 
sıralarından «Amin, Amin» sesleri.) 

Ben niiye karşısındayı'm ? Ben neden komü
nistlerin ve anarşistlerin karşısındayım? Partim 
neden karşısında? Komünistler ve anarşistler 
memleketin bütünlüğüne, demokratik Cumhu
riyete karşıdırlar da, Cumhuriyete karşıdırlar 
da işte biz onun için karşıyız. Mukaddesata kar
şıdırlar, biz de onun için karşıyız. Evet af bir 
atjiifettir. Devletin ceza verme hakkı bulunduğu 
'gibi, affetmek de hakkıdır .Af merhamettir, şef
kattir, büyüklüktür; veren öl, alan elden üstün
dür ; bunu da biliyoruz. (O. H. P. sıralarından 
'«Yoruluyorsunuz, biz bunu biliyoruz», sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, sizin bilmediğiniz şey
leri söylemeye mecbur değil kürsüye gelenler. 
Rica ediyorum. 

ıDevam ediniz efendim. 
A. P. GRUBU ADINA ÜSMAİL HAKKI 

KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Millî Selâmet Par
tili arkadaşını kalktı «Fatih affetti» dedi. Evet, 
Fatih Sultan Mehmet silâhlarını bırakanları, 
aman dileyenleri affetti; ama Ulemaya «Kılıcın 
ıhakkını da unultmayın» dedi. (A. P. sıraların-' 
dan alkışlar) Evet koımünizmin karşısındayız; 

ama -ceza tedbirlerini ve'iktisadî tedbirleri bir
likte almak lâzımdır. 

Tatbikattan sizlerle bir hâdiseyi anlatmak: 
isterim. Hâdisenin olduğu zaman ben Ankara'da 
eeza hâkimi idim. Sene 1966, Anayasanın 28 nci 
maddesinde gösteri ve yürüyüş hakkı vardır ve 
Ibu hak bir kanunla düzenlenmiştir. İşte bu ka
nuna istinaden 1966 yılında Tandoğan meydanın
dan Cebeci'ye kadar bir yürüyüş yapıldı. Orada 
bazı gençler barikatları yardılar, Kızılay'a gel
diler ve orada bazı yerleri taşladılar, tahribet-
tiler. Bunlar 20 kişi idi. Bu muhakemeyi gör
düm ve bunlardan 16 temi mahkûm ettim; ama o 
zaman arkadaşlar beni kınadılar; dediler ki; «Ey 
Köylüoğlu, sen bu kadar merhametli idin, acır
dın. Senin şimdiye1 kadar talebeyi mahkûm etti
ğini (gömmedik. Neden yaptın?.. «Ben de on
lara; «Muhakemeyi yapan benim, bunları biz
zat müşahade ettim, niyetlerini ve ne yapmak is
tediklerini .gördüm», dedim. Aradan zaman geçti. 

DAVUT AKSU (Kars) — Bizi de beraat et
tirdin. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, itiyat 
haline getirmeyelim. 

[fiSMAtL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— 15 - 20 glün evveldi, trende bir avukata ras-
ladıfm. Bu ıgördüğüm davanın şahitleri profesör
lerdi, avukatlar da" tanıklardan fazla idi. «Hâ
kim bey» dedi, - (Tabiî daha onlar öyle diyorlar -
«Hani senin mahkûm ettiğin 16 kişi vardiya, hani 
nasihat verdiğin gençler vardiya işte onların hiç 
birisi anarşik eylemlere karışmadı.» dedi. Yani 
buradan şuna varmak istiyorum; ben o gençleri 
ezmedim, eıeıza verip hapishanelerde çürütmedim. 
Kimisine az, kimisine çjoik verdik, kimisine para 
cezası verdük ve böylece onlar işledikleri su
çun acısını nefislerinde tattılar. Bunu tattıktan 
sonrada anarşik eylemlere karışmadılar. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu bir dakikanız 
kaldı efendim. 

ÜSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, daha konuşmamın yarısında-
yım. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler). 

'«Ne nasihat verdiniz?» diyeceksiniz. Ben 
onlara dedim ki; «Çocuklar, biz de sizin geç-
tliğiniz yerlerden 20 - 30 sene evvel geıçtik. Mem
leketi kurtarmafk için bilgi lâzım, tecrübe lâ
zım. Siz daha bunların baş-langiicındasınız. Şim-
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di öğrenin, tecrübe saıhilbi olun, ondan sonrada 
memleketi kurtarın.» Buna karşılık orada ço
cuklar «Biz sosyalistiz» diye bağırıyorlardı. 

«ÎBıilgii okullarda öğrenilir, öğrenme çağı 
vardır. Peki, tecrübe? Tecrübe ise zamanla ka
zanılan bir haslettir. Beki, bunların ikisi olmaz
sa sen neyle memleketi kurtaracaksın?» dedim. 
İşte bu cezalar ve nasilhaJtlar çocukların bir da
ha suç işlemesine mani olmuştur. 

Ben buradan şu sonuca varmak istiyorum: 
suçlu cezasını biraz nefsinde duysun, acısını 
tatsın ondan sonra çıkaralım. Komünistler ha
pishanede çürüsün, sürünsün demiyoruz; ama 
ıslalh olsun, «aman» dilesin, nedamet getirsin, 
sığınsın, uslansın, tövbekar olsun. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, süreniz dol
du efendim, lütfen tamamlayınız. 

USMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkanım, 1 nci madde üzerinde de
ğiştirge önergem var, onun üzerinde de ben 
(konuşacağım. 5 dakikada oradan verirseniz. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında mı ©fen
dim? 

Birinci madde] 
BAŞKAN — Birinci maddeyi görüşüyoruz. 

efendim. 
tSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 

— Biliyorum da, değişklik önergesindeki hak
kım. 

BAŞKAN — O ayrı Sayın Köylüoğlu. (O. 
H. P. sıralarımdan gülüşmeler) Efendim rica 
eiderim. Sayın Köylüoğlu kürsüye geldiğinde 
çok samimî, çok içten durumunu ara etti. Rica 
ediyorum. 

ISaym Köylüoğlu, süreniz doldu, lütfen bir 
eümle ile tamamlayınız. 

ÜSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
Millî Selâmet Partisinin ve Cumhuriyet Halk 

•partisinin verdikleri af teikliflerin'de şüyle bir 
ıgerekçe var: «Rejimlin bütünlüğünü, memle
ketin bütünlüğümü hür demokratik rejime kar
şı silâhlı eylemleri, şimdilik olumsuz etkileri 
zail -olmadığından affın dışında bırakıyoruz». 
diyorlar. Halbuki, 1 inci maddedeki 12 sene ve 2 
nci maddedeki 5 sene ile bütün komünistlerin 
ve anarşistlerin çıkmasını sağlamış oluyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, süreniz doldu 
Sayın Köylüoğlu. 

ÎİBMAİL HAKİKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) 

— Bitti mi? 
. BAŞKAN — Mümkün değil efendim, bitti 

süreniz. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 

— Şunları da tamamlayayım, 
BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Köylüoğ

lu. Sayın Köylüoğlu.. 
İISMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 

— Efendim netice olarak şunu söylemek isti
yorum; diyorum ki, cezanın azı cesaret verir, 
şimartır; çoğu da isyan ettirir. Onun için bu 
(komiünsitler ve anarşisler cezalarını bir miktar 
çeksinler, ondan sonra birlikte affedelim. Ama, 
şimdi bu kadar çekmekle ve getirdiğiniz mad
delerle 18 seneyi indirdiğiniz takdirde 18 seneye 
mahkûm olan bir komünist, bir katil çıkmış 
olacak. Bu cezayı ne zaman çekecek? Ne zaman 
nefsinde duyacak? Bunun mahzurları da var. 
Bunu da düşünmeniz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu teşekkür ede
rim efendim. Süreniz bitti, sürenizi aştınız efen
dim. Başka imkânlarda yine söz alabilirsiniz efen
dim. 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Müsaade ederseniz bitireyim efendim. 

BAŞKAN — Başka imkânlarda efendim. 
Rica edeyim, yetkim yok. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Bütün arkadaşlara saygılarımı ve sevgilerimi 
sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylü
oğlu. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Yasin 
Bozkurt, buyurunuz efendim. 

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

Cumhuriyetin 50 nci yılında Türkiye'miz de
mokrasi yolunda büyük bir imtihandan daha 
geçmiştir. 14 Ekim 1973 seçimleriyle dostu ve 
düşmanı hayran bırakacak bir dürüstlük ve ser
bestlik içinde genel seçimler yapılmış, milletçe 
büyük bir başarıya ulaşmış bulunmaktayız. An
cak, bu kolay olmamıştır. Birkaç yıl evvel bey
nelmilel komünizmin ülkemizde başlattığı sis
temli, yıkıcı faaliyet, yurtta kardeş kavgasına 
dönüşmüş, ülke bütünlüğünü ve millî beraber
liği tehdit ile hür demokratik rejimi kökünden 
sarsmıştır. Başlangıçta, üniversitelerimizde, im
tihan sistemi, kitap ve yönetmelik gibi konular-
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da masum talebe hareketleri olarak bağlatılmış, 
sonradan boykot, işgal derken hoca döğmeye 
ve öğrenci öldürmeye, Devletin malını tahribe 
kadar büyültme istidadı göstetrilmiştir. 

Artık beynelmilel komünizm, Türkiye'de in-
siyatifi ele alarak, öğrenci hareketlerini kendi 
kontrollarmda yürütmeye başlamışlardı. Form
lar düzenleniyor, geniş hak ve hürriyetler ala
bildiğine suiistimal edilerek, kanunsuz gösteri
ler ve toplantılar yapılıyordu. Üniversite ve 
yüksek okul binaları komünist şeflerin resim-
leriyle dolup taşıyor, Atatürk dahil, hiçbir Türk 
büyüğünün önderliği kabul edilmiyordu, öğren
ciler arasında militanlar yetiştiriliyor ve be
yinler yıkanıyordu. Buna paralel olarak, kitap, 
dengi ve gazettelerle beyin yıkamanın bütün us
talığı kullanılıyordu. 

Devlet Radyosu dahi Marksizmin borusu ha
line getirilmişti. Komünistler kendileri gibi dü
şünmeyenleri dövüyor, işkence ediyor ve hattâ 
toir kısım gençleri eziyetle öldürüyorlardı. Üni
versite ve yüksek okullarımız teröristlerin at oy
nağı haline getirilmişti. Derslerinden başka bir 
şey düşünmeyen milliyetçi öğrenciler için can 
emniyeti kalmamıştı. Birçok ana ve baba, ev
lâtları okulundan, fakültesinden dönünceye 
kadar endişe ve ıstırap içinde bekliyor, bazıları 
ise, çocuklarını okula göndermekten dahi vaz
geçiyorlardı. 

Anarşik hareket Türk toplumunu bütün deh-
şe'tiyle kemiriyordu, polisler kurşunlanıyor, fid
ye için adam kaçırılıyor, silâh zoru ile banka
lar soyuluyordu. Bir ara İstanbul'da Beyazıt 
Kulesine «kızıl bayrak» çekme cüreti dahi gös
terilmişti. Üniversiteler suçluların sığmağı ve 
hattâ karargâhı haline getirilmişti. Üniversite
ye Devlet güvenlik kuvvetleri sokulmuyor, as
ker - subay demeden kurşunlanıyordu. Devle
tin bütün kuruluşları zaaf ve âcziyet içine so
kulmuştu. İktidar, olayları tam ve kâmil şekil
de değerlendiremiyor, «•Demokrasinin bünyesin
de anarşi de var, bunlar adî zabılta vakasıdır.» 
gibi yanlış düşünce ve kanaate saplanırken; 
ana muhalefet partisi, «İşgal de bir boykottur» 
demek suretiyle olanları meşru göstermeye kal
kışıyor, hattâ zaman zaman teşvik ve tahrik 
görüntüsü içinde bulunuyordu. 

İşi büsbütün azıtan aşırı sol, bir kısım mili
tanlarını Filistin'e göndererek gerilla eğitimin
den geçiriyor; adam öldürmek, bomba yapmak 

ve sabotaj düzenlemenin usul ve metotları öğre
tiliyordu. 

Yurdu parçalamak, milleti bölmek ve de
mokratik rejimi yıkmak için ne lazımsa yapılı
yordu. Komünistler, Türkiye çapında hücre 
kurarak illegal örgütler haline gelmişti. Millî 
Ordu yerine Halk Kurtuluş "Ordusu kurmuş, 
Türk* Milletini halklara ve ülkeyi çeşitli respüb-
likalara ayırmışlardı. Meşru ve müesses nizamı 
yıkmak ve yerine Marksist, Leninist rejimi ge
tirmek için işlemedikleri suç kalmamıştı. 

İşte, milletçe ve Devletçe uçurumun kenarın
da iken, Cumhuriyet Ordusu, millet ve Devle
tin selâmeti için 12 Mart 1971 tarihinde verdiği 
bir muhtıra ile müdahale zaruretini duymuştur. 
Ancak, yabancı ideolojinin militanları, 12 Mart
tan sonra dahi şenaatlerine ısrarla devam et
mişler, hayatı ve emniyeti Devletimizin teminatı 
altında olan bir konsolosu kaçırarak hunharca 
öldürmüşler, banka soymaya, polis ve asker 
kurşunlamaya, adam kaçırmaya ve hattâ üst
lerden kaçırdıkları yabancı askerleri öldürme
ye devam etmişlerdir. 

11 ilde örfi idare ilânına rağmen, gemiler ba
tırılmış, Kültür Sarayı yakılmış, birçok sabo
tajlar düzenlenerek yurtta tam bir huzursuzluk -
ve tedirginlik yaratılmaya çalışılmıştır. 

Kanun kaçaklarını yakalamak için zabıta 
kâfi gelmemiş, yurdumuzu dış düşmanlara karşı 
korumakla görevli ordu birliklerimizden dahi 
yararlanmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Millî 
huzur ve barış ancak Ordumuz sayesinde teessüs 
edebilmiştir. 

Şimdi, tekrar onlara cüret ve cesaret vermek, 
onların yeniden eyleme geçmeleri için aflarını 
sağlamak, akıl ve mantık kârı değildir. 

Onların, gerek mahkemelerde ve gerekse ce
zaevlerinde nedamet getirdiklerini ve uslandık
larını, pişmanlık duyduklarını gösteren hiçjbir 
delil ve emareye rastlamak mümkün değildir. 
Muhakemeleri sırasında, Türk ve Müslüman ol
madıklarını iftiharla ifadeden çekinmemişlerdir. 

Aftan maksat; sosyal barış ve sosyal yarar 
olduğuna göre, silâhlı eylem niteliğindeki suç 
ve cezaların af kapsamına alınmasının, barış ye
rine kargaşalık, huzur yerine huzursuzluk ge
tireceğini görmemeye imkân yoktur. 

Nitekim, Sayın Beevit ve arkadaşlarının ge
tirmiş bulunduğu af kanunu teklifinin gerekçe
sinden aynen okuyorum : «Ancak, son yıllarda 
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Devlet bütünlüğüne ve hür demokratik rejime 
karşı işlenmiş bulunan ve silâhlı şiddet ve eyle
mi niteliğini taşıyan suçların toplumdaki olum
suz etkileri henüz tamamen ortadan kalkmamış 
olduğundan, bu suçlarla ilgili cezalar konusun
da istisnaî hükümler getirilmesi uygun görül
müştür» denmiş olmasına rağmen, getirdikleri
nin ne olduğunu görmekteyiz. 

Devlet güvenliği ile ilgili suç ve cezaların 
af dışında bırakılması hususundaki görüşümüz-
ide, memleiket ve mdllieit yararı yönünden ısrar 
ediyoruz; seçim öncesinde gerçi bütün partiler 
affa angaje olmuşlarıdır; f akait Devlet güven
liği ile ilgili konulanda af taahhüdünde bulu
nulması affedilir cinsıten değildi r. 

Filhakika, Türkiye'mizde kaza ve kader kur
banlarının mevcudiyeti inlkâr edilemez. Birçok 
ısuçlar fevridir, failin .ani kızgınlığı içinde iş
lenmiştir. Bu tür suçlar ve suçlular için makul 
ve dengeli ölçüde af düşünülelbilir. Ancak, her 
suçun faili yanında mağduru veya mağdurları 
da vardır. Hiçibıir zaman fail affedilirken mağ-
ıdur ihmal edilemez. Devletin, cezalandırma hak 
ye yetkisini âdil sekilide kullanmadığı hal ve 
zamanlarda mağdur, faili kendi eliyle cezalan
dırmak hissi içine itilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bdı* dakikanız 
kaldı efendim. 

D. P. GRUBU ADINA YASİN BOZKURT 
(Devamla) — Bu sebeple, geçmiş yıllarda, 5 
yıldan fazla af getirilmemiştir. Cumhuriyet dö
neminde 33 defa af kanunu çıkartılmıştır, özel
likle ağır cezalık cürümlerde suçlular kanunun 
tayin ve tespit ettiği cezayı taım olarak çekme-
ımiştir. Af kanunları peryodik hal almış ve âde
ta bir haık haline getirilmiştir. Affın sık sık çık--
anası, Devletin cezalandırma ve hak ve görevini 
ciddiyetle yerine getirmediği intibaını vermek-
<te ve toplumda adalete olan güven sarsılmakta
dır. 

Hükümet, programlında vait "ve taahhüdetti-
ği halde Yüce Meclisin ve milletin . huzuruna 
ıkendi getirdiği tasarııyle çıkamamıştır. Böyle 
bir tasarı ile gelmiş olsaydı, güvenlik kurulla
rının resmen görüşünü almak durumunda kala
cak ve Anayasanın kendisini mesul eden hü
kümleriyle karşıikaırşıya gelecekti. Teklifin ko
misyondaki görüşülmesi sırasında, üyelerin ıs
rarla isteklerine rağmen, örfî idare mahkemele'-

rinee mahkûm edilenlerin affı halinde üllkeide 
huzursıiizluik ve kargaşalığın doğabileceği, olup 
olmayacağı hususunda Hükümet, görüşünü bil
dirmekten ve sorumluluktan çekinmiştir. İşi 
Parlâmento meselesi haline döküp oldu biittiye 
'getirmeye çalınmaktadır. Bu dahi Hükümeti sio-
ruimluluık tan ku ıi t a ram a z. 

'BAŞKAN —• Süreniz doldu, bir cümle ile ta
mamlayınız efendim. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Tamamlı
yorum Sayın Başkanım. 

.Cunijhuriyetiıı 50 nci kuruluş yıldönümü, ve
silesiyle af getirilirken, Cumhuıiyete kasteden
ler, • yine fiillerini işlesinler diye talkım takım, 
bölük bölük ve tabur talbur dışarıya atılmak 
isftenmöktedir. 

13u şekilde bir davranışın yurt gerçeklerine 
aykırı olduğunu, millî' bütünlük ve birliğimizin 
'temellerine dinamit koyanlara yeniden imkân 
tanınmasının hata olacağını hatırlatmak iste
riz. Af atıfettir, (merhamettir; aıma buna lâyık 
olmayanlara ve kendisini hâlâ suçlu kabul et
meyenlere, Marksist düzeni mutlaka kuracağını 
her zaman ve her yende ısrarla söyleyenlere 
atıfet götürmek millî arzuya ve millet iradesine 
tere düşmektedir. 

BAŞKAN —. Sayın Bozkurt, lütfen bitiriniz 
efendim. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Büyük bir 
sorumluluk içinde olduğumuzu millet ve tarih 
önünde hatırlatırken, Devlet güvenliği aleyhin
deki suçlar için «"Hayır» diyeceğimizi tekrarlar, 
Demokratik Parti Gruibu adına saygılar suna
rım. 

. BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Boz
kurt . 

Oumjhuriyeıtçi Güven Partisi Grubu atlına 
'Sayın Oğuz, buyurunuz efendim. 

O. G. P. GRUBU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) — Muhterem Başkan, saygı değer ar

kadaşlarım ; 
Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 1 nci 

maddesi üzerinde, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubunun görüşlerini arza çalışacağım. 

'Görüşlerim, iki hususu kapsayacaktır. Bu 
'hususlardan biri, teklifte yer alan « 7 . 2 . 1974 
ıtarihine kadar işlenen suçlardan» tâbiri üzerin
de olacak; ikincisi, bu maddede tayin edilen ve 
affa tabi tutulan ceza miktarları üzerinde ola
caktır. 
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Değerli arkadaşlarılm, af kanunu teklifinin 
ıtardıhinin saptanmasında, tayininde, tespitlinde, 
ıbir memlekeltin sosyal r e siyasî hayatında ctö-
nüm, noktası teşkil edecek bir tarihin tespit edil
mesi zaruretine inammakitayız. 7 . 2 . 1974 tari
hi 'Türk toplum- hayatında ve siyasî hayatımız
da, ne önemli bir meseleye konu teşkil etmiş
tir, ne de bir dönüm noktası teşkil etmekte
dir. 

19 Mayus 1919 Türk siyasî ve toplum haya
tında dönüm noiktasıdır. 29 Ekim 1923 Türk si
yasî ve toplum, hayatında çok önemli bir gün
dür. 14 Mayıs 1950 ve 1946 tarihleri de, Türk 
«siyasî ve toplum hayatında önemli yer işgal et
mektedir. 

Bir hükümetin kuruluş ve tarihini af kanu
nu teklifinin hududu olarak almak, siyasî ve 
toplum hayatımızda görüimeımiş meselelerden
dir. Hatta hatta 7 . 2 . 1974 tarihini, «Üçüncü 
Cumhuriyet» in kuruluş tarihi diye anmak, ta
rihî bir yanılgının ifadesidir. Türkiye'de tek bir 
Cumhuriyet vardır; o da Atatürk'ün kurduğu, 
tnlönü'nün geliştirdiği ve Türk gençliğinin mü
dafaa .ettiği Cumhuriyettir. Başka Cumhuriyet 
olamaz .muhterem arkadaşlanın. 

7 . 2 .1974 tarihinin bir anlamı yoktur. Bu 
bakımdan, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü mü
nasebetiyle çıkanlacak mevzua ve fikre de ta
mamen aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, 
grup olarak, gerek seçimden evvel, - seçim sat
hı mailine girdiği bir sırada - gerekse meydan 
mıiitinglerinde, E'kiım ayında Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümü müııaselbetiyle bir kanun çıkara
caklarını ifade ettiler. Eğer Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümü tarih olaralk saptamış olsaydı, 
bir tarih tespit etmiş olsaydı, bunu hukukî ve 
sosyal yönden haildi olarak görür ve bunun mü
dafaasını o yönden yapard.uk; fakat sosyal ha
yatımızda bar yeri olmayan 7 . 2 . 1974 tarihi
nin getirilmesi maalesef, Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümü münasebetine, fikirlerine, Cumhuri
yetin temel .ilkelerine aykırı bulunmaktadır. 
7 . 2 . 1974 tarihine kadar aylar, günler geçmiş
t i r ; halbuki af kampanyası 7 . 2 . 1974 talihin
den çok zaman evvel ileri sürülmüş, kamuoyu
na affın çıkarılacağı vadeidilmişlti. 

. Afta 7 : 2 . 1974 tarihinin esas alınması, 
maalesef suçların işlenmesine, suçların artma
sına, toplum hayatımızda suçluların çoğalması

na pirim, vermiştir. Bu, durum, Adalet Bafcanlı-
ğındaiki istatistiklerle saibit bulunmaktadır. Biz 
af .kamunu teklifinin kapsam tarihinin 29 Ekim 
1973 olarak alınması babında, Başkanlık Diva
nına bir takrir vermiş bulunmaktayız; bu tak
rire iltifat etmenizi istirham edeceğim. 

Oumhuriyetıçi Güven Partisi Grubu olarak 
1 nci ımadde üzerimdeki ikinci görüşümüz şu
dur : 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin' ilâ
nından bugüne kadar muhtelif af kanunlaın 
çıkmıştır. Af kanunlarından biri 1950'de çıkan 
5677 sayılı Umumî Af Kanunudur. Bunu taki
ben 780, 218, 134 ve 113 sayılı Af kanunları 
•çıkmıştır. Hiç bir af kanunu muhtevasında, kap
samında,, mündeirecatımda, - hukukçu arkadaşla-
rıım bunu bilirler - 12 yıl, 8 yıl, 5 yıl gibi bir 
müddetin aftan istifade edeoeği ibaresi yer al-
ımamışltır; bugüne kadarki afların kapsamında 
böyle bir hüküm mevcut değildir. Bu bakıım-
daın, bugüne kadar temadi eden siyasî ve top
lumsal teamüllere aylkın olarak, şu cezanın 12 
senesi, şu cezanın 18 senesi diye cezaları bir 
indirimle talbktultmak, hem oeza hukuku prensip
lerine, hem hukuk anlayışımıza ve hem de Batı 
ülkelerinin benimsediği hukuk sistemlerine ay
kırıdır. Bugüne kadar devam eden ve gelen af 

j ıkanunlarmda nispet nazarı itilbaıra alınmıştır. 
j Tarih nazarı itibara alınmak suretiyle, şu ceza-
| nm üçtıe bir nispeti, şu cezanın yarı nispeti, §u 
i cezanın beşte bir nispeti nazari denilmiş, bunlar 

itibara alınmış ve kanunlar böyle tatbik edil
miştir. (Gerek teklif sahipleri ve gerekse Hükü
met, bugüne kadarki af kanunlarındaki sisteme 
aykırı olarak bir «sistem getirmişlerdir ve hu-

i kuk prensiplerinden ayrılmak suretiyle adalet 
ölçülerini de zedelemişlerdir. 

j Görüşümüz bundan ibarettir, muhterem Mec
lise saygılar sunanm efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim S'aym Oğuz. 
Şahısları adına sıöz isteyen Sayın üyelere 

geçiyorum. 
| Sayın Nâzım Baş. 
i NÂZIM BAŞ (İçel) — Bu maddede isitemi-
! yorum efendim. 
| BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 

.Sayın Hayrettin Uysal... 
I H A m E T T M UYSAL (Sakarya) — Konuş-
; mayacağım. 
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BAŞKAN — Konuşmayacaksınız. 
(Sayım Vahit Rozatlı, buyurunuz efendim. 
iSüreniz beş dalkilka Sayın Biozatiı, saat 19,5,1. 
VAHİT BOZATLI (.Sivas) — Biliyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Bilmediğinim için . değil, bir 

usul ittihaz ettiğimiz için arz ettim efendim. 
Buyurun. 
VAHİT BOZATLI (iSivas) — Teşekkür ede

rim. 
Değerli arkadaşlarım, g'örıüşüknekte olan af 

kanunu teklifinin 1 nei maddeısi, veriLen ceza
nın, hangi suça bağlı olursa olsun veya ne mik
tarı infaz edilirse edilişin, bir kale-ımde 12 sene
sini indiriyor. 

Bir ımisalle arz edeyim. 
Malûmunuz, 7 Şubat 1974 tarihinden önceki 

'bütün fiiller af kapsamına giriyor, 7 Şubat da 
'dahil. Farzımuhal, 6 şubat günü cinayet işleyen 
bir kimse ki, 24 sene ceza aldığı zaman, bildi
ğiniz gibi, binçıolklaırınızın bildiği gibi 61 veya 
59 ncu maddelerden istifade ederek bu cezanın 
belli bir miktarı indirilip 18 seneye mahkûm 
ediliyor. 

Şimdi, bundan iki ay kadar önce cinayet iş
lemiş 18 seneye mahkûm olmuş, iki ay hapisha
nede yaıtmış, bu af kanunu bu zatı tahliye ede
cek. Bunun sonucunu bilelim; razı oLur el kal
dırır, takdir eıdeniz, o ayrı mesele. Bir defa biz 
bunu bilelim. Bunu, vazifemizi ifa etmiş olmak 
için komisyonda da ifade ettilk, burada da muh
terem Genel Kurula tekrar eitımelk mecburiye
tini duyuyoruz. Çünlkiü. biliyorsunuz, meşruten 
tahliye müessesesi var. Yine bu kanun, daha 
sonra tetkik edeceğiniz maddelerinde, meşruten 
tahliyede de üçte bir indirimle yapıyor. Yani 24 
senenin 8 senesini indiriyor; o zaman 18 seneye 
düşüyor ceza. Yahut da, 18 senenin üçte birini 
heisabdttiğıiniz takdirde ki, 6 sene iniyor, 18 se
neye mahkûm edilmiş bir adamdan 6 sene indi 
ini, 12 seneye düşüyor; bu kanundan istifade 
«diyor ve 12 sene tamamen gidiyor. 

Arz etıtiğim, ıgilbi, bundan iki ay evvel cina
yet suçu işlemiş her hangi bir kimse tamamıy-
le affedilmiş, hiç ceza çekimlemiş duruma getiri
liyor. Bunu şunun için söylüyorum,: Daha ev
velki af kanunları tatbikatında, dikkat buyu
rurca arkadaştanım, kademeli bir indirime veya 
orantılı bir indirtme yoluna gidilmiştir. Böyle 

i gayriâdil bir af olmaz. x\Tihayet topluma hita
beden bir yönü var affın. O aftan zarar -göre
cek olan da var, istifade edecek de var. Biz, 
toplumun tümünü düşünmek, hepsinin hukuku
nu hesabetmek mecburiyetinde olan kimseleriz. 
Kanaatimce teknik bir konuya değiniyorum, 
şu veya bu meisele değildir konuştuğum mevzu. 
O itibarla, 'bu 12 senenin esas alınması hususu^ 
da, önemli bir hataya bizi sürüklüyor. Kademeli 
ibir affa gidilmesi, kademeli bir indirim yapıl-
analsı hususu doğru olur. Bundan iıki ay önce suç 
işlemiş, cinayet işlemiş bir insanı, iki ay sonra 
çıkan afla, cezasının hiç bir kısmını infaz et
meksizin, dışarıya salmanın doğuracağı sonuç-

j lan pekâlâ takdir cdeeelk nıevkidesiniz; benim 
fbu noktada bir şey söylemem zaittir. 

Bir diğer konu, affın yürürlük tarihi. Ben
den evvel konuşan arkadaşıım buna değindi. 

! Gönül ister ki, affın yürürlük tarihini bugün 
i olarak alalım; ama bizi sınırlayan birtakım 
I meüburiyetler var; toplumun yararını temin et

mek. Suç işlemek isteyen insanlara pirini ver
miş olmak korikusuyle, bir mesuliyet duyg'usuy-

j le af tarihini farzla yakma almak sorumluluğu 
karşımıza çıkıyor. O itibarla, affın ismiyle, ka-

I nunun ismiyle yürürlük tarihi arasındaki çeliş
kiyi ortadan kaldırmak lâzım. Demokratik ül-

j (kelerde olağan olan hükümet değişikliğini, bir 
cülusa benzetip, affı onun ifadeısi, onun netlce-
leriymiş gibi kullanmak, bu yolda kullanıinaik 
doğru değil. Hükümetler iner, hükümetler de
ğişil1, hükümetler gelir; bunlar gayet normal, 
gayet raihat olan İşlerdir ve buna böyle, bu ka
dar önem vermek de demokratik zihniyetle bağ
daşmaz. O itibarla, adından bahsedildiği gibi 
29 Ekim 1973 tarihini esas alan, yani Cumhuri
yetin 50 nei yıMönümiinü esas alan ve ondan 
evvelkilerin bu aftan istif aide etımed yolunda-

i 'ki bir taisarrufun toplumun daha çok yararına 
olacağı inancı içindeyim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozat-
lı. 

Sayın Ataöv, buyurunuz. Süreniz 5 dakika. 
Saat : 18,57. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-
[ kan, değerli arkadaşlar ıım; 

— 452 — 



M. Meclisi B : 59 28 . 3 . 1974 O : 1 

Ben meseleyi dolaştırarak götürmeyeceğim, 
gayeıt kestirmeden giderek ifade edeceğim. 

7 . 2 . .1974 tarihine kadar işlenmiş olan suç
ların 12 senesi affediliyor. Düşündüm, niye 12 
sene affediliyor da, 10 sene veya 15 sene değil... 
Niğde Cezaevindeki Benice Boran ve arkadaş] a-
rınm suçları 12 senede tamamlanıyor, onun için. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ve bu .madde, Beibiee Boran ve arkadaşları mad
desidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sevgili arkadaşlarım... (€. H. P. sıralarından 
gürültüler) Bu açık da yazılabilirdi; aıma Niğde 
Cezaevinde, sosyalistlerin yapmış okluğu bir 
toplantıda bu anlaşmaya varılmış; öna göre bu 
işler önceden hesaplanmış, getirilmiş; burada 
da bu şekilde organize edilmiş. Bazı arkadaşlar 
(burada konuşunken; «lEfeındim bu bir seçimi sö
mürüsü, seçim sömürüsü» dediler. Affı siöm;ü-
renlerin 'bu memlekette kimler olduğu belli. Se j 

çimden önce aftan bahsıetmeyip seçimden sonra 
48 dosyalı iktidarın affma çalışanlar da belli; 
40 birisinin, 8 birisinin; 48 tanle dosya var, işte 
dosyalı iktidar buna denir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Biz, hiç bir suretle bu Parla
mento çatısı altına girmiş olanların affına razı 
olmadığıımız gibi, burada söylüyorum ve diyo
rum ki, cesaretiniz varsa buyurun, milletvekil
lerini, bakanları, başbakanları affetmeyelim; 
benim suçutm varsa ben de suçumun hesabını 
vereyim. (A. P. sıralarından «"Bravo» sesleri, 
sürekli alkışlar) Atıfette sığınmıyoruz. (C. H. P. 
sıral arı nidan gü rültüle r) 

BIAŞKAN — Rica. .ederim..,. 

İHSAiN ATAÖV (Devamla) — Komünistle
rin gÖlıgeisinde kendimizin affını istemiyoruiz. 
Suç işleyen eczasını çekmelidir, iftira eden ce
zasını çekmelidir. Herkes bir iftira- karşısında 
kalabilir; o insana, bu iftiradan karşısında te
mize çıkmak hakikini vermek mecburiyetindesi
niz. Niçin affa sığınmış insan olarak, ömrünün 
sonuna kaklar böyle bir şemsiye altında bırakı
yorsunuz insanları? Sair zaman söylüyorsunuz; 
Adalet Partilileri oylarınızla affettiniz, falan 
diyorsunuz; biz isle huzurunuza çıkıp Millî Gü
venlik Kuruluna danışın dediğimiz zaman, 
«lEfemdiını, Ordu'dan koılkuyoraunuz» diyorsu
nuz. Niçin bunları söylüy o Usunuz? Ne diyoruz? 
Ondudan korkmak değil bu. Millî Güvenlik 

i yönünden, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 12 Mart
tan sonra düşmüş olduğu büyük zorluklar kar
şısında bir daha memleketi badireye sokmamak 
için Silaihlı Kuvvetlerin istihbaratından fayda
lanalım diyoruz. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum 
efendim, müdahale etmeyiniz lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, anlıyorum şiirindi, ben bir şey söylü
yorum, 'herkes aşağıdan beni çağındın gibi aya
ğa kalkıyor; salkin oturun size söylemiyorum.... 
(€. H. P. sıralarından «Ydk, yok, devam et» ses
leri) Size söylemiyorum; bu komünistleri kim
ler himaye ediyorsa, bu komünistleri kimler af
fa teşebbüs ©diyorsa, bu vatan hainlerini, va
tan bölücülerini kimler kurtarmak işitiyorsa 
ona söylüyorum. .Silâhlı Kuvvetlerimizin, millî 
güvenlik yönünden, Hüıkümiete danışmaınlılk gö
revini yerine getirebilmesi için, onların da va
tan müdafaasmdald millî güvenlik yönündeki 
fikirlerini alalım dediğimiz zaman, «Ordudan 
korkuyorsunuz» dedi arkadaşımız. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, madde üzerinde 
I görüşünüz, madde üzerinde görüşünüz lütfen. 

. İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş-
kanıım... 

BAŞKAN — Anlıyorum da... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hayır mad

de... 
İRFAN YAİNKUTAN (Samsun) — 12 Mart

ta böyle konuşmuyordunuz!.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede

rim; beyefendi sizden rica ediyorum, lütfen sa
kin olunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 12 Martta... 
BAŞKAN — Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — 12 Martta 

'Türk Silâhlı Kuvvetlerini «Yunan Çetesi» ne 
j benzetmiyorduk biz. (A. P. sıralarından «Bra

vo» seisleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ataöv... (Gürültüler) 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, evet... 

(<C. H. P. sıralarından gürültüler) Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine, Türk Milletinin iktidarı olarak 
hürmet gösteriyondulk; O'nun gösterdiği yolda 
yürüyotfdmk. 

I BAŞKAN — Saikan olunuz. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ama, öylo 
liderler gördük ki, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Yunan çeteleriyle beralber mütalâa etmek sure
tiyle bu .memlekette anarşiye yol gösterdiler. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir. dakika efendimi... 

İBRAHİM ıHORTOĞLU (Gaziantep) — Yu
nan çetesi senisin. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Böyle bir şey 
olmamıştır. 'Tüıfk Ordusu katiyen Yunan çetesi
ne benzetdlmemişltdr. Şereflidir Türk Ordusu. 

BAŞKAN — Rica ederim efendimi bir daki
ka, Bir dakika efendim... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sözünü geri 
alsın. Türk Ordusu hiç bir zaman Yunan çete
sine benzememiş'tir. Sayın B-aşkan, sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen 
yerinize oturunuz. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sö
zünü geri alsın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka

daşlarımı... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Benzemıeniiisş-

tir... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum beye

fendi, lütfen yerinize oturunuz. Yerinize oturu
nuz... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Memleketi bu 
hale siz gelirdiniz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. 
Sayın Ataöv, bir dalkikanızı rica ediyorum. 
OSMAN AYK1UL (IBurdur) — Türk Ordusu 

Yunan çetesine benzenıemişjtiir. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türk Ordusu

nun avulkatı milsiniz siz? 
BAŞKAN —• Sayın Ataöv, Sayın Ataöv... 
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sö

zünü geri alsın. 
BAıŞKAN — Efendim, bir dakika efendim. 

Bir daikika efendim... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Efendim rica ediyorum... 

.İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saym Baş-
Ikam, koroyu bitirelim. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Türk 
Ordusunu Yunan çetesine benzetmedi Sayın 
Ataöv. Rica ediyorum, rica ediyorum... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türk Ordu
sunu böyle benzetenlere söylüyorum Böyle 
benzetenle re s oyluyorum. 

BAıŞKAN — Benzetenler varsa efendim... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Böyle benze

tenlere söylüyorum. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum,. Saym 

Ataöv rica ©diyorum. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kimlerin ben

zettiği dile geldi. 
İRFAN YANKUTiAN (Samsun) — Söyle, 

söyle. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Siz getirdi

niz. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Buyuran. 
•BAŞKAN — Efendim, sürenizin yarım daki

kası kaldı. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Başüsıtünc, 

•başüstüne. 
BAiŞKAN — Sizden rica ediyorum, tasarının 

1 ııei maddesi üzerinde görüşünüz. Millî Gü
venlik Kurulu ile ilgili meseleler genel görüş
mede tamamlandı efendim. 

İHSAN ATAÖV »(Devamla) — 7 . 2 . 1974 
tarihi ki, affı bu tarihe almı§ olmak aslında ta
rihe iyi bir şey tescil etmektir: «Türkiyedıe ba
zı siyasî partiler, 7 . 2 . 1974 tarihinde vatan 
bölücülerini, komünistleri affetmıiştir» diye ta
rihe tescili bakımımdan çok mühimdir. Evet 
çok mühimdir bu. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Binden 50 se

ne sonra gelecek nesiller komünistleri kimin af
fedeceğini bu tarihle tespit edeceklerdir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, süreniz doldu 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saygılar su
nuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Ouımihuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Saym Uğur; buyurunuz efendimi.. 
(C. II. P. sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Istaıılbul) — Saym Başikan, değerli milletvekil
leri; 

'Biraz evvel burada Millet Meclisinin bir es
ki üyesinin bir konuşmasını dinlediniz. Bu üye 
Millet Meclisi içinde belirli bir isim yapmıştır. 
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(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Pa.nti-
ler.... , 

•HASSA'N ÖZÇEIÜK (Ankara) — .Şahsiyata 
geçme. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, bir daki
ka efendini, rica ediyorum. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(ıDövamla) — Bir konu üzerinde, Yüce memle
ketimizin yüce çıkarları üzerinde zanıan gelir 
partiler, (kendi aralarındaki meseleleri bir yana 
ıbırakmıayı, düşünürler ya da yumuşak tutmayı 
düşünürler; ama partisinin yönetiminin arzusu
na rağrmeh bir sayın üye, bir önceki üye, nıe-
denise partiler arasındaki bu ilişkiyi muhafaza 
etmenin yararım düşünmez, partileri bir'birine 
ikatıcı, doğruluğuna kendisinin ve kendi grubu
nun vicdanında ve yüreğinde inanmadığı sözle
ri, burada bir anlık ibir kavga için, bir anlık 
basit bir tatmin için atar gideır. Bundan ne ka
zanır? Partici ne kazanır, mıemleıket ne kazanır? 
Hiç heisalba almaz. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu görevini yine bu arka
daşımız yaptı. Aslında nasıl bir konuda yaptı? 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, mad
de üzerinde görüşünüz lütfen. 

•NECDET UĞUR ('Devamla) — Önümüzldıe-
hir af tasarısı var, af tasarısının 1 nci maddesi 
(konuşulurken bu sayın üye, haliktan gelmiş ol
duğunu övünerek söyleyen, dalha ge^en dönem
de haliktan gelmiş olmanın kavgasını veren bu 
siyasî partinin utanacağı cümleleri söyleyerek, 
araboızmaya çalıştı. 

Millî Güvenlik Kurulu üzıerdnıdıe söylediği 
bu sözlerle bir şey yapıyor; jurnalcilik yapıyor 
burada. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu «Jurnalci
lik» lafı üzerine söz işitiyorum. 

NEODET UĞUR (Devamla) — Sen Sayın 
Ataıöv, Sayın Ataöv... 

BAŞKAN — Bir daikika efendim, bir dakika 
efendim... 

NEODET UĞUR (Devamla) — Sayın Ataıöv, 
her şeyden önce Türk Milletini temsil ediyor
sun. 

Bir tek irade vardır Türkiye'de-; Türkiye'de; 
Türkiye Büyük Millet M'eclisii iradesi vardır. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinîden başka... (Yer 

yer ayağa kalkmalar, A. P. ve C. H. P. sıraları 
arasında karşılıUdı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen 
yerlerinize oturunuz. Rica ediyorum efendim, 
lütfen yerlerinize oturunuz. ('Gürültüler) 

ıSaym idarecilerden, sayın yöneticilerden ri
ca ediyorum; lütfen arkadaşları teskin ediniz. 
(Gürültüler) 

Rica ediyorum, lütfen yerinize oturunuz 
efendim... Yerinize oturunuz efendiım ('Gürültü
ler) 

'Sayın yöneticilerden . rica ediyorum; arka
daşları teskin ediniz. Sayın üyeler lütfen yerle-
Tİnize oturunuz. (Gürültüler) 

Muhterem, arkadaşlarım, bu şartlar altında 
Birleşime devam edemem. Lütfen yerlerinizde 
oturunuz efendiım. (A. P. ve C H. P. sıraların
dan karşılıklı lâf atmalar) Efendim lütfen... Ri
ca ediyorum efendim... 

Sayın Uğur, buyurunuz efendim. 
Rica ediyorum efendim lütfen yerinize otu

runuz. Efendim rica ediyorum, rica ediyorum 
hey efendi. 

NEODET UĞUR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, affın 1 nci maddesi dolayısıyle ko
nuşunken, Millî Güvenlik Kurulunu bu konuya 
bağlamalk için ancak kasıtlı olmak gerekir. Mil
lî Güvenlik Kurulu, Devletin içinde Hükümete 
bağlı olan, Hükümet taraf ıradan temsil edilen 
organlardan bir tanesidir. Türkiye'de Devlet 
içindeki bütün organlar Hükümet yolu ile bu
raya karşı sıorıiimludurlar. Türkiye'de Büyük 
Millet M'ecliısinden başka bir irade, daha yüce 
ibir irade yoktur ki, kimi kime şikâyet ediyor
sun, kimi kime jurnal ediyorsun? (C. H. P. sı-
ıralariınclan «Bravo» sesleri, alkışlar) Burası 
millet, burası mıilleıt... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, rica 
ediyorum; lütfediniz grup adına madde üzıerin-
de rica ediyorum efendim. 

NEODET UĞUR (Devamla) — Peıki efen-
ıdıilnı. 

BAŞKAN — ikinci defa ikaz etmiş oluyorum 
iSayın Uğur. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Hidayete er
mişsin. Bravo, bravo. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Sen kimisin be!, 
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BAŞKAN — Eferildim rica ediyorum. Rica 
•ediyorum sizden de beyefendi. Efendim rica 
ediyorum. Rica ediyorum efendini. 

Buyurunuz Sayın Uğur. '(A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Hakkınız yoık efendim yerinizden bu şekilde 
müdahaleye. Beyefendi rica ediyorum. Efendim 
ben kendi .görevimi yapıyorum. Rica ediyorum. 

Sayın Uğur, buyurunuz efendim. 
NEODET UĞUR (Devamla) — Değerli ar-

kadaşlariim, Sayın Baştanım; 
Buraida bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile 

Millî 'Selâmet Fantisinin bir Hükümteti olur. Da
ha evvel Adalet Partisinin bir hükümeti vardı; 
ama biz burada oturan Hükümet, Adalet Par
tisinin bir hükümeti de olsa ondan hesap sora
rız, onu sorumlu biliriz ve bir gün bir şikâyeti
miz olursa bu hükümeti sizlere şikâyet ederiz. 
Başka bir şey aklımızdan geçmez. Sizin aldmıiza 
da böyle vapanz. Siz zor günler geçirdiğiniz 
zaman... 

HÜSEYİN ÖZALP ('Samsun) — Yalan söy
lüyorsun... ; 

BAŞKAN — Ef emdim rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Biraz evvel 

üstüıkapaiklı geçti. G'eçen dönemde zor günler 
geçirdiğiniz zaman aynı 'saflarda beraberdik. 
Unuttunuz. Yine günler gelecelktir. Millî... 

SEYM ÖZTÜRK (Eskişehir) — Kim zor 
günler geçirdi ? 

NEODET UĞUR (.Devamla) — Evet zor 
günler geçirdiniz tafbiî. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur... 
NEODET UĞUR (Devaımla) — Hükümeti

niz nasıl güreVden ayrıldı? Nasıl ayrıldı hükü
metiniz görevden? ('C. H. F. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, lütfe
diniz efendim madde üzerinde görüşünüz, sa
dede geliniz efendim. 

İBRAHİM GÖKTİEPE (İçel) —- Karıştır
maktan baışka bir şey bilmiyor musun 1 

NEODET UĞUR (Devamla) — Af tasarısı
nın 1 nci maddesi, bu tasarının, bu önerinin bir 
hedefi vardır, o hedefi gerçekleşJtirmek de önem
li bir adımdır. 

Nedir bu; biz «Affedelim» derken bir döne
mi, bu dönem içinde sorumluluğumuzun hemen 
hemen hiç olmadığı iktidar olarak ağır storuıııı-
luluk taşıdığınız bir dönemi geride bıraikalım, 

28 . 3 . 1974 O : 1 
!bir içjbarış açalıım,» diyoruz. İçbanşı kurarken 

. de insanlar arasında ayırım yapmıyoruz, biz 
ucuz edebiyata gitmiyoruz. Komünisti, anar
şisti bunların, bu ithamların Türkiye'ye fayda
sı yok. Bunlar, geride kaldı. Yeni bir Meclis, 
yeni bir iktidar var. Bıratkmız geçmiş hesapları 
tasfiye edelim. Türkiye'nin geleceğini bu Yüce 
Mealisin idaresinde tek, en yüksek mercii bu 
Yüce Meclis olarak, Sayın Başkanın a r kasında -
iki yazıya gönülden inanmış olarak; gerçekleşti
relim. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Hepinizi saygı ile selâmlarını. (O H. P. sı
ralarından atkı şiar) 

BAŞKAN — Teşekkür etleriz Sayın Uğur. 

İHSAN ATAÖV ('Antalya) — Sayın Baş
kan, bana sataşıldı müsaade eder misiniz arz 
edeyim ? (^Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Buyurun, Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan ; iSayın Necdet Uğur, jurnalcılıkla beni it
ham. ederek sataşmıştır. 

KADİR ÖZPAK (.Uşak) — Masonluğu anla
tacak. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Beye
fendi sizden başkası yok mu müdahale edecek1? 
(En kolay işi yapıyorsunuz muhterem arkadaş-
Ilarım, yapımayın lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bana sataşıl-
mıştır, Ibıı konuda söz işitiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN —- Sayın Uğur, bir dakikanızı ri-
oa etmek işitiyorum. 

Konuşmanızida «jurnal etmek» kelimesini 
kullandınıız. (Gürültüler) Bir dakika efendim, 
müsaade etmez misiniz? «Jurnal etmek» keli
mesi, Millet Meclisini Türk Ordusuna jurnal et-
anek 'gibi ayırıcı bir beyan, mana itibariyle ta
şıyor. Bu sözünüzü bu kelimenizi söylenmemiş 
kabul edebilir miyim'? (Gürültüler) 

Bir dakika efendim, ben Sayın Uğur'la gö
rüşüyorum. 

Buyurun, 'Sayın Uğur. 
NEODET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade buyurur musunuz kürsüden arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yerinizden rica 
elde c eğim. 

456 — 



M. Meclisi B : 59 28 . 3 . 1974 O : 1 * 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, şunu söylenmek istedim; benden önce konu
şan hatibin konuşma üslûbu ve kullandığı kcli-ı 
meler ile muhtevası millî iradeyle bağdaşmaz 
bir muhtevadır. ('C. H. P. sıralarından «Bravo» 
^esteri, A. P. sıralarından gürültüler-) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Efendim, 

^Ejgemıenlik kayıtsız şartsız milletindir... 
BAŞKAN — Onları anlıyorum, onları anlı

yorum ıSayım Uğur, anlıyorum. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — «Egemenlik 

(milletindir» ilkesine bizler saygı duyuyoruz. 
Bu Meclis çatışından başka milletvekilleri

nin sığınacağı hiçbir çatı, buradan başka mü
racaat edeceği hiçbir kişi yoktur. 

BAŞKAN — Anlıyorum, Sayın Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Bu yola kim 

ıbaişvurusa benim nazarıimda mıilletvelkilliği ni
teliği ve yemininin dışına çıkmıştır. 

BAŞKAN — Anlıyorum ©fendim. Bu sözle-
riniziı anlıyorum .Sayın Uğur. Ben bunların 
üzerinde durmadım. (Gürültüler) Efendim, mü
saade buyurun. «Jurnal» ile ilgili.. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Bu balkım
dan o cümle, bu cümleler içimde anlaşılır. (Gü
rültüler. ) 

BAŞKAN — Yani' «Jurnalcilik, jurnalci» 
kelimesini... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Her Mmiki 
Türkiye Bıülülk Millet Meclisin'in dışımda başka 
bir otorite tanır ve bu otoriteye şikâyet etme
ye kalkarsa, benim nazarımda, o ham ımıilletve-
kdlü değildir, hem jurnalcidir. (Gürültüler). 

Böyle bir otorite tanımıyorum. (C H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Peki efendiim, buyurunuz otu
runuz. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Ayrıca o ada
mın (ttirpi ımüsaıiit. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, Sayın Araslı, 
size İçtüzüğümüzün bir cezasını uyguluyorum, 
sizi uyarıyoruım. (A. P. sıralarından «Meclisten 
çıkarın» sesleri) O vaikit, İçtüzüğe daha başka 
ceza koymak [gerekirdi efendim. 

Madde üzerindeki müzakere bitti efendim. 
ıSayın Ataöv, siz .sataşmadan dolayı "söz 

istiyorsunuz. (Gürültüler). 

Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
'Sayın Ataöv, size bu künuda sıöz vereceğim; 

jurnalcilik: kastiyle koınuşımadığınızı, mânevi 
•kastınızın o olmadığın beyan sadedimde.. 

YILMAZ HOOAOĞLU (Adana) — Asıl 
ımiilletvekili olduğunu .anlatacak. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sizinle 
görüşmüyorum. Başfcamlılkla karşılıklı bir alış 
veriş yaparken sizi temsil eden bu makama 
lütfen şu halinizdelki gifeii davranışta bulum-
ımayın. 

iSayın Ataöv, sizden tekrar rica ediyorum, 
ımünhasıran bu gibi bir kasıt altında konuşma
dığınızı ifade sadedinde konuşun, bu sadet 
.içinde ısöız veriyorum. (!Gürülıtüler) 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin sonuma 
igeldik. Gayemiz bir mesai yapmak ise lütfedi
niz, safein olalım. 

ISayın Ataöv, buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından gürültüler) «Parlâmento dışında 
herhangi Mr 'mercie burada, olanları jurnal et
ti» gibi bir tâbir, çak ağrı bir tâbirdir. 

Millî Güvenlik Kurulu bir Anayasa müesse
sesidir. Anayasanın 111 ncıi ımaddesini okudu
ğunuz zaman orada, orada, Hükümetin... 

DAVUT AKSU (Kars) — Anayasa, Anaya
sanın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan, acaba arakadışımız hasta mıdır? Deıvamlı 
Ikonuşuyor, (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Devamda) — Anayasanın 

111 ncıi maddesine göre Millî Güvenlik Kurulu 
birçok konularda Hükümetin danışacağı bir 
yerdir. Ben, Millî Güvenlik Kurulunun Anaya
sa müessesesi olmasını nazara alarak, Millî Gü
venlik yönünden bu konudaki fikri sorulmuş 
mudur? Nasıl, örfî idareleri ilân ettiğimiz za
man Millî Güvenlik Kurulu toplanır, Hükümeti 
uyarır, Hükümet de buraya tezkereyi yazardı, 
o zaman herkes o teskereyi dinlerdi. (O. H. P. 
sıralarımdan gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, muh
terem arakadaşlanm. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi ben, 
Anayasa mıüessesesinıin bir görev yapma durıı-
ımundaki vaziyetini izah ettiğim zaman bana 
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«jurnalcilik» izafe edildi. Ama aslında hu Mec
liste. jurnalcilik yapanları çjoik göndük. Düşü
nün, arkadaşlar ben hiçbir zajman, anarşik ha
reketler devam <ederken, mülkiyenin yurdunda 
en büyük olaylar olduğu zaman ertesi günü 
(buraya gelipte bu kürsüden onlar adına jurnal
cilik yapmadım. (A. P. sıralarından «Bravo 
sesleri, C. H. P. sıralarından gürültüler) B;en 
biçibir zaman bu kürsüden Deniz Gezmiiş'in 
idamı konuşulurken; «Onun (görüşümde! insan
lar bu Parlamentoya yarın gelecektir» diye bir 
vatan haininin müdafaasını yapmadım. (A. P. 
sıralarnıdan «Bravo» sesleri) Ben hiçbir zaman 
kayıtsız şartsız sözün milletin olduğuna karşı 
çıkmadım. Ama 13 senelik Parlmento hayatım-. 
da yapmış olduğum (bütün mücadelelerde bunu 
ikaibul .etmeyenleri, bugün o büyük söze sığın
mış olmasını ve bu sadede gelmiş olmasını ifti
harla karşılıyorum ve olgunluk telâkki ediyo
rum. (Gürültüler). 

Onun içindir kd, insanlar karşılarındakileri 
ı'kenJdiler'i gibi görürler. Ben, benim için söyle1-
yen arkadaşlariimı gayeıt nionmal karşılıyorum. 
Çünkü ben, herhangi bir kişinin atmış olduğu 
•çamurla kirlenecek tiğnette bir adam değilim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Rica 
ediy oranı >efendim. 

iSayın Ataöv, lütfen tamamlayınız efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Benim par-

timıde, sizin müdafaasını yapıpta bir türlü ta-
hamımül edemediğiniz fikir özıgürlüğü vardır; 
(burada konuşan sözcüyü, burada oturan Bakan 
orkestra idare eder gibi idare ejtımemiiştir, Ge
ndi Başkan da böyle idare etmemektedir. Ama 
iki üç gündür 'Orkestra şefi gibi idare edenleri 
de gördük, edilenleri de gördük. Egemenlik ka
yıtsız... Şartsız. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Bir dakiika efendim, lütfetti gü
rültü etmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Milletindir, 
sözünü kabul ediyor, saygı duyuyor, o milletin 
sözünün komünistleri affetmemek olduğu için, 
bu affın karşısında bulunuyoruz ve sizleri de 
bunun gerçek mânasına uymaya davet ediyo
ruz. 

Allah yardımcınız olsun. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakika efen
dim. (A. P. ile C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

t Efendim rica ediyorum, beyefendiler kapa
tırım Birleşimi, yani. Muhterem arkadaşlarım, 
imkân veriniz çalışalım efendim. 

Sayın Ataöv, konuşmanızın son kısmında 
«birkaç günden beri orkestra şefi gibi idare 
edenler ve idare edilenler gördük.» dediniz, 
bununla neyi kasd ettiniz efendim? (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim bun
dan şunu kasdettim. (Gürültüler) 

.BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyo
rum . 

• İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meselâ bir 
hatip konuşurken başkanına baktı, o «Devam et» 
dedi, o devam etti, «kes» dedi, kesti. Bu şekilde 
muamele cereyan ediyordu. Ben, bunu hakaret 
kastiyle söylemedim, bir olayı anlatmak için 
söyledim, (Gürültüler) 

BAŞKAN — Onu kasdettiniz, 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade buyurur musunuz bir hususu açık
layayım? 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Uğur, efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başka

nım, burada jurnal ithamı hakkında kendini sa
vunan Sayın Ataöv, bunu yaparken iki konuda 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü olarak 
yaptığım iki konuşma dolayısıyle konuşmadı
ğım. şeyleri bana ve grubuma atfederek, değiş
tirerek, tahrif ederek beyan etmiştir ve zabıt
lara da geçmiştir. Belki hafızanızı tazelemek 
için... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Necdet Uğur 
Beye ben bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka sizinle görüşmüyorum, Sayın Ataöv. 

Buyurunuz efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — «Siyasal Bil
giler Fakültesinde çıkan olaylar sırasında bu 
kürsüden konuşan kimse.» dedi, anarşistleri sa
vunduğunu, hücum ettiğini söyledi. O bendim. 
Bu şekilde benim o zamanki yaptığım konuşma
nın'niteliğini değiştirerek bir ithamda bulundu
lar. 
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İkincisi, idamların affı sırasında, Deniz Gez-
miş'in affının Yüce Mecliste görüşüldüğü, bu sı
rada gelen af sırasında yine ben konuşmuştum. 
Deniz Gezmiş paralelinde fikirler söyleyerek, bu 
Yüce Meclisin bir gün bir başka türlü karar ve
receğinin söylendiğini, benim söylediğimi ifade 
etti. Her iki beyanı da benim grubum adına yap
tığım beyanların tahrifidir, söylemediklerimi 
bana ve grubuma izafe etmek anlamını taşır. 
Müsaade ederseniz, Tüzüğün verdiği hakla bu 
hakkımı kullanacağım. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Uğur, Sayın Ata-
öv'ün görüşmesi esnasında söylediğiniz hususla
ra, temas edildi. Ancak bu hususlar sizin şahsı
nıza mı, grubunuza mı müteveccih, konuşmayı 
çok gürültülerle takibedebildiğim için tam an-
lamıyle tespit edemedim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Grubum adı
na konuşacağım. 

BAŞKAN — Zaptı alıp inceleyeceğim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Rica ederim, o vakit kararımı 
yeririm efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, madde üzerindeki 
müzakere bitmiştir, önergelere geçiyoruz. Mad
de üzerinde verilmiş olan önergeleri ilk önce 
veriliş sırasına göre okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Af Kanunu teklifinin 1 nci maddesi 
adaletsiz ve çok hatalıdır. 

Bu sebeple bu maddenin Sayın Süleyman De
mire! ve arkadaşlarının verdiği teklifteki pren
sibe uyularak, yeni bir metin hazırlanması için 
bu maddenin Komisyona iadesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Sivas 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Vahit Bozatlı 

Kırklareli Burdur 
Mehmet Atagün Faik Kırbaşlı 

Balıkesir 
Mustafa Kemal Alver 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı suç ve cezaların affı-

an dair kanun teklifinin birinci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Konya Kars 
Mustafa Kubilây İmer Yasin Bozkurt 

Antalya Adana 
Faiz Şarlar Battal Koksal 

İçel 
Nâzım Baş 

Madde 1. — 31 Aralık 1973 tarihine kadar 
işlenmiş suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu tes
pit eden aslî maddesinde yukarı haddi 5 seneyi 
geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut 
yalnız veya birlikte para cezası ile cezalandırdığı 
veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın 
yapılmamasına veyahut bu cezalardan birini ve
ya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında taki
bat yapılmaz. 

Bu bent hükmünden istifade edecek olanla
rın affı kabul etmemeye hakları vardır. Hakla
rında soruşturma veya kovuşturma yapıldığına 
muttali olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 1 ay ve her halde 6 ay içinde 
bu haklarını kullandıkları takdirde soruşturma 
veya kovuşturmaya devam olunur. 

Mahkûmiyet halinde bu hakkın kullanılmış 
olması aftan istifadeye engel olmaz. 

B) 5 sene veya daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bu miktarı aşmayan hürriyeti bağ
layıcı ceza ile birlikte müstakillen hükmedilmiş 
para cezasına mahkûm olanlar veya mahkeme
lerden gayri mercilerce haklarında para cezası 
tâyin edilenler fer'î ve mütemmim cezaları ile 
ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı 
cezalarının 5 yılı ve malî czealarınm tamamı af-
fedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm ve müebbet ağır 
hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olanların 
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ölüm cezaları müebbet ağır hapse, müebbet ağır 
hapis cezaları da 30 sene ağır hapse çevrilir. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki metnin, görüşülmekte bulunan af 

kanunu teklifinin 1 nci maddesine (E) fıkrası 
olarak eklenmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

Gerekçe : Yassıada Yüksek Adalet Divanın
ca mahkûm edilenlerinin cezalarının tamamen 
tasfiyesini sağlamak ve af dışında hiç bir kimse 
bırakmamak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Cumhuriyetin 50 nci yılında, çıkarılması ta
karrür eden atıfet kanununun affın şümulüne 
alınması bir kısım yaraları dahi sarmış olacak-, 
tır. 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm edilmiş olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 780 
sayılı af kanunlarıyle Anayasanın 97 nci mad
desi uyarınca cezaları kısmen veya tam,am,en 
af edilenlerle, bu afların dışında kalanların aslî 
ve ferî cezaları dayandıkları kanun hükümleri 
ayırdedilmöksizin bütün neticeleriyle birlikte 
ortadan kaldırılmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan bazı suç ve cezaların 

affı hakkındaki kanun teklifinin birinci madde
sinin (29 Ekim 1973 tarihine kadar işlenmiş 
suçlardan) olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mardin Kayseri 
Talât Oğuz Melhmet Altmışyedioğlu 
Kastamonu Van 

Hasan Tosyalı îhsan Bedirhanoğlu 
Konya 

Vefa Tanır 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «ıCumihuriyetin 50 nci yılı 

Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkın
da Kanun Teklifinin» 1 nci maddesinin 1 nci 
cümlesinin aşağıdaıki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz, 

Denizli îstanlbul 
(Sami Arslan İhsan Toksan 

Konya 
Şener Battal 

«Madde 1. — 7. .2.1974 tarihine kadar iş
lenmiş suçlardan ve 27 . '3 .1974 tarihine kadar 
işlenmiş taksirli suçlardan :» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan af kanunu teklifinin 

1 nci maddesine (E) fıkrası olarak aşağıdaki 
metnin konulmasını saygı ile arz ederim. 

Gerekçe : 

Yüksek Adalet Divanınca verilen bütün ka
rarların tüm tasfiyesi Yüce Meclisin iradesiyle 
tezahür etmiştir. Tatbikatta herhangi bir iltiba
sa veya yanlış infaza meydan verilmemesi için 
sunulan fıkranın teklif metnine alınarak kanun
laşması uygun bir davranış olacaktır. 

Madde 1. — Fıkra (E) : 

«Mülga, Yüksek Adalet Divanı tarafından 
mahkûm edilmiş ve çeşitli af kanunları ile ce-
'zaları kısmen veya tam,amen af edilenler ile bu 
af kanunlarının kapsamı dışında kalanların aslî 
ve ferî cezalan bütün neticelerine şâmil olmak 
üzero ortadan kaldırılmıştır.» 

'Sakarya 
Vedat Önsal 

Ankara 
Oevat önder 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

ISamsun 
Hüseyin Özalp 

Konya 
Kuibilây İîmer 

Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 215 isıra sayılı Af Ka

nunu teklifinin 5 nci maddesine aşağıdaki hük
mün «F» bendi olarak ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Madde 5. — 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Erzurum 
'Selçuk Erverdi 

d) Askerî Ceza Kanunun 56 - 1 (d) mad
desi hükmıünün matufu olan 56 - 1 (a) ... 

BAŞKAN —• Bu okunan önerge madde ile 
ilgili değil efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde çıkarıla

cak genel af kanunundan suç tarihi ile ilgili hu
susları kapsayan nedenleri bilgilerinize saygı ile 
arz ederim, 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

a) Yarım asırlık bir ulusal aş'tan sayıları 
birkaç yüzden ibaret olan kader kurbanları ara
sında zaman tefriki yapmaksızın suçluların suç 
tarihleri ile ilgili merhamet kapısının 50 günlük 
bir süre yüzünden bunlara da açık tutulmasının 
demokratik kurallara ve eşitlik ilkelerine de 
uygun olacağı kanaatindeyim,. 

b) ıGenel Af Kanunu tasarısının, Mecliste 
«görüşülmesine başlandığı tarihten itibaren suç 
tarihinin esas almmasıyle ilgili Genel Af Kanu
nu gerçek bulacaktır. 

«) ISuç tarihinin 7 .2 .1974 tarihine kadar 
değil de 7 . !2.1974 tarihinden bu yana geçmiş 
bulunan 50 günlük zamanda işlenmiş bulunan 
suçların da af şümulüne alınmak üzere, suç ta
rihi 27 . !3 .1974 tarihi olmak üzere esasa alınıp 
saptanmalıdır. 

Yüksek (Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim gerekçelerle, 1 nci mad

denin A, B, C fıkralarının Af Kanunu teklifin
den çıkarılmasını saygılarımla öneririm. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Ba-ş!kanlığa 
Müzakeresi yapılmakta 'olan kanun teklifi

nin 1 nci -maddesinin aşağıda yazıli şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli • Ankara 
Mehmet Atagüh ismail Köylüoğlu 

Niğde 
Yaşar Ambaş 

Kayseri 
-Selçuk İmamoğlu 

Tekirdağ 
Halil Baş-ol 

İSivas 
Vahit Bozatlı 

Madde 1. — 29 Ekim 197-3 tarihine kadar 
işlenmiş bulunan suçlardan; 

a) Kanunların suçu tespit eden alsıl mad
desinde, üst sınırı 8 yılı geçmeyen hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlik
te olarak para eezasiyle ceza-landııridığı veya 
müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın ya

pılmasını veya bu cezalardan birini veya birka
çını gerektiren fiiller hakkında takibat yapıl
maz. 

t>) (8 yıl velya daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriye
ti bağlayıcı ıbir ceza ile birlikte veya mütakiıl-
len hükmedilmiş para cezasına mahkûm olan
lar, fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza ımahkû-
maiyetlerinin sonuçlarını ela kapsamak üzere af-
fedilmişlerdir. 

e) Müstalkillen 8 yıldan fazla hürriyeti bağ-
layı'cı bir cezaya veya 'bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağla
yıcı cezalanın 8 yılı ve para cezalarının tamamı 
affedilmiştir. 

ç): Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mah
kûm edilenlerin bu cezaları 30 yıl ağır hapse, 
müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin ceza
ları da 20 yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

d ) iSuç tarihinde 18 yaşını doldurmamış 
olanlar taırafından işlenen tüm suçlardan 8 yılı 
ve para cezalarının taimamı affedilmiştir. 

f) Emniyeti umumiye nezareti altına alın
ma cezalarının tümü affedillmiştir., 

•BALKAN —- Efendim, önergelerin veriliş 
sırasına göre okunma işlemi 'bitmiştir. Şimdi 
aykırılık derecelerine göre işlem yapma safha
sına geçiyoruz. Aykırılık derecesine göre 
önergeleri okutmaya başlıyorum. Sayın Ko
misyonun önergeleri dinlemesini rica ediyorum. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Ataıgün, 
Burdur Milletvekili Faik Kıribaşlı, Ankara Mil
letvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ile Sivas Mil
letvekili Vahit Bazalttı ve Balıkesir Milletvekili 
M. Kemal AJver'in birlikte verdikl'eıri önerge 
tekrar okundu. )> 

MWBMm ATAGÜN (Kırklareli) — Saiym 
Başkan, önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahilbi bir ki
şi değil ki, önerge sahibi '5 kişidir; hepsi birden 
ıgeri alıyor mu? İmza sahibi aırkadaşlarınıız 
önergeyi geri alıyorlar mı efendim ? 

(Kırklareli Milletveıkili Miehmet Ataıgün, 
Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı, Ankara Mjil-
vekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Sivas Milletve
kili Vahit Bozatlı ve Balıkesir Milletvekili M. 
Kemal Alver birlikte verdikleri önergeyi geri 
aldıklarını belirttiler.)-
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BAŞKAN — İmza sahibi arkadaşlarımız 
önergeyi geri alıyorlar. Önerge geri verilmiş
tir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün öner

gesi tekrar okundu.) 

•BAŞKAN — Sayın Ataöv?. 
İHjSAN ATAÖV (Antalya) — Ger ekmesini 

arz edeceğim efendim. 

BAŞKAjN— Yani geri almanız bahis mev
zuu değil. 

İHİSAN ATAÖV (Antalya,) — Evet, geni al
mam balhis mevzuu değil'dir, gerekçesini arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
hususu açıldığa kavuşturmak istiyorum: 

Her ne kadar İçtüzüğümüz, jinerigelerdeki 
imza adedinin tahdidi ile ilgili bir ımıadde ge
tirmiş ise dıe; Af Kanununun görüşüleceği 48 
saat önceki hinle'şimde ifde edilmemiş olduğu 
için, bu baraj hükmü işlememektedir. Tek im
zalı önergeler de bu bakıımdan işlem görm'elkte-
dir, bu kanundaki tatbikata istinaden efen
dim. 

(Saiyın Komisyon, önerg'eyi dinlemiş bulu
nuyorsunuz. Önergeye katılıyor musunuz efen
d i m i 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (iSimoıp) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve 

ISayrn Hükümet katılmıyorlar. 'Sayın İhsan Ata-
öv*e ait önergeyi oylarınıza .sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Kıonya Milletvekili M. KuMlay İmer v'e dört 

larkadaşınün 'birlikte verdikleri öneırge yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayım Komisyon, önergeyi din
lemiş bulunuyorsunuz; katılıyor musunuz efen
dim ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OOUZ (ISinop) — Önergeye katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Erendim, okunan ve Komis
yonun katılnTadrklarını ifade etmiş oldukları 
önergeyi oylarınım sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(;A. 1'. sıralaırından «Kaça kaç kabul edil
memiştir:» »sesleri) 

Efendim, İçtüzük' hükümlerine göre rakam 
beyan etmekle ilgili hir ımüikellefiyetimiz yok, 
Beyan edebilirim; ama 'bunu bir usul haline 
getirir isc'k, bazı ahvalde Meclisimizin çalışma
larını tatil etmeye mecbur kalırız. 

I )iğer öne rgeyi okutuyorum. 
(Kırklareli Milletvekili M'ehmet Ata gün ve 

beş arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN —iSayın Komisyon? 
ADALET KOİMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OüUZ CSinoıp) — Katılmıyoruz. 
M'EHMET ATAGÜN (Kırklareli) —, Söz isti

yorum. 
•BAŞKAN —• Buyurun, 5 dakika ile sımırlı 

söz hakkınız var efendim. 
MEHMET ATA.GÜN (Kırklareli) — Çok 

•.Sayın Başkan, muhterem ıni'letvefeilteri arka
daşla rım; 

Evvelâ bu önergemizde cezaların 8 yıl ola
rak tavan kısmını tutmamız sehebiyle, 29 Ekim 
197o tarihini, affın kapsamı, suçun s'on tarihi 
itibariyle izah etmezden önce bir misalle mese
leyi önünüzde açmak isterim. 

Hepinizin vicdanlarına sığınarak söylüyo
rum. Bir kimse 4 veyahut 5 kişiyi tabanca ite 
öldürürse, şu 12 yıllık cezayı kahulj 'ettiğiniz 
takdirde bir gün dâhi hapis yatmadan hu ki
şiyi tahliye etmek; daha doğrusu içeri girme-
mişse, hapishaneye sokmak imkânı olmadığı
nı) ifade etmek isteyeceğim. Eğer buna gönlü
nüz rıza, g'österiyorsa takririmize iltifat ctımez'-
fiiniz. 

Aııkadag'lar, ben madde okumak suretiyle 
meseleyi izaha çalışacağım. Türk Ce!za Kanu
nunun 450 ne i maddesinin I nci fıkrası1 'aynen 
şöyledir: «Öldürmek fiilî, u su l ve furuğundan 
'binisi aleyhine işlenirse...!» 5 nci fıkra ise: «Bir
den ziyade kimseler aleyhine işlenirse, bu fail 
idam cezasiyle cezalandı rrlır.,» 

Biliyorsunuz bir insanı doğmadan nüfusa 
kaydetmek mümkün değil; fakat doğduktan 
bir sene sonra, diğer seneler sonra kaydet
mek de 'mümkün. Fakat ben nüfus kaydının 
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gün ve tarih itibariyle doğru olduğunu kabul 
••ederek size misalimi şöyle veriyorum. 

7 . 2 . 4973 tarihinden bir gün önce, yani 
6 . 3 . 1973 tarihinde... (A P. ve ü . P. sıraların
dan «4974 nenesi» sesleri) G . '2 . 1974 tarihin
de 18 yaşımı bitirmeye bir gün kalmış olan 
'kişi huzurunuza geldiği zaman, hâldim olarak 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 
nci fıkrası gereğince vereceğiniz ceza idamdır. 

Şimdi 55 nci maddeye bakalım. 55 nci mad
de «Sucu ika etliği tarihte 18 yaşını bitirme
miş olan kişiye idam cezası yerine 20 seneden 
aşağı olmamak üzere ceza verilir» diyor. Bu 20 
seneden aşağı olmama cezası ise, azamisi 24 se
nedir. Bu kişiye 24 sene ceza vereceksiniz. 24 
sene ceza verdiğiniz zaman, yine bu kanunini 
'getirmiş olduğu meşrut en tahliyeye ait yeni. 
bir hükümle 24 senenin 1/3'ünü indireceksi
niz. 1/3'ü 8 sene eder; 24 seneden 8 seneyi çı
kardığımız zaman 16 sene kalır. 

Halbuki gelindiğimiz şu af kanununda, 18 
yaişmı bitinmemiş 'bir kimsenin aftan istifade
si 18 senedir arkadaşlar. Binaenaleyh, 2 sene 
alacaklı olmak suretiyle bir katımı sovketltiği-
miz için bizim gönlümüz buna razıı almadı. 
Adalet Partisi -olarak, şahıs olarak affın geniş 
•kapsamlı olmasını istiyoruz fakat suçu ika 
eden kişinin karşısında bir de ika edilen, yani 
zarara uğrayan kişi mevcuttur, toplumdaki 
tepkisi mevcuttur. 5 - 6 tane kişiyi şakır şakır 
tabanca çekmek suretiyle öldüren bir kimse
nin, bir gün dahi hapis yatım adan şu kanunla 
af edilmesi, zannetmiyorum ki Türk efkârı umu-
miyesinde ve sizlerin vicdanında «Evet yerin
dedir» diye bir durum yaratmış olsun. 

BAŞKAN — Sayın Atagüıı, süreniz doldu. 
Lütfen tamiaimlayıııız. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Bir da-
feiiika efendim. 

İkinci husus da şudur; 29 Ekim 1973 tarihi
ni almamızın nedeni kanunun isminden geli
yor. «Cumhuriyetin 50 nci yıl nedeniyle 'bazı 
suç ve cezaların affı hakkındaki kanundur.:» 
Eğer 7 . 2 . 1974 tarihini alacak olu Lisanız, o za
man bu kanunun adını değiştirmek gerekir. 
«Aİillî Selâmet Partisiyle Halk Partisinin Hü
kümet kurması nedeniyle bazı suç, ve "cezaların 
affı hakkındaki kanun» olması gerekir. 
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Salygılar sunarım, (A. P. ve D. P. şuraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata
güıı. 

Muhterem arkadaşlarım, açı'klaıması da ya
pılan önergeye Komisyon katılmamıştı. 

'Değişiklik önerıgeslini oyliarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eettaıeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarımı, yorulmamanız için 
ifaide etmek istiyorum; mümkünse 'bundan son
raki önergelerin oylamasında ko'Daylık olması 
bakımımdan sıraları doldunallıım, sıralarda boş
luk kalmasın. Sıraların sayısı bellidir kolaylık 
olur. 

Diğer önergeye geçiyoruz efendim. 
(Maırdin Milletvekili Talât Oğuz ve dört 

arkadaşının önerlgesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (iSlinlop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Efendim Sa

yın Oğuz'a ait önergeye Komisyon katıilmaımış-
tır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Diyaı'bakıır Milletvekili Hasan Değer'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN' — ıSayım Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ ('Sinop) — Katılmıyoruz. 
İBıAŞKAN — Katil'mıyorsumız. 
Saiyın Haisaıı Değer'e ait olup okunan öner

geye Komisyon katılmamıştır. Oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilme mistir. 

Dİğer önergeye geçiyoruz. 
(Denizli Milletvekili Sami Aı'slan ve iki ar

kadaşının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayıın Komisyon 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Binop) — Katılmıyoruz. 
BlAŞKAJN — Katılmıyorsunuz. 
(SAMİİ AR|SLAN (Denizli) — Önergemi izaflı 

için' söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bıeş dakikayı aşmamak kay-

diyle söz veriyorum, buyurun efendim. 
Efendllm çalışıma saatimiz iki dakika sonra 

bitecektir. Sayın Arslan'ın beş dakikalık söz 
I 'hakkı vardır. Sayın Uğur'un sataşma iddiasiy-
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le söz talebi varıdır. Zabıt şu anda elime geldi,, 
tetkikine henüz başlamış bulunuyorum. Miad-
de üzerinde açık oylama isteği vardır. Açıik 
oylama İçtüzüğümüzün kalbul ettiği zaman ısı
nırını aşacak niteliktedir. Bu itibarla Sayın 
ISami Anslan'ün sözü, diğer iki önerge üzerin
deki işlemi ve Sayım Uğur'un isteği hakkında
ki kararımı be'liirt'ineeye kadar BMe'şlimin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Arslan. 

iSAMÎ ARJSLAN (Denizli) — 'Sayım Baş
kan, mulhterem milletveikilleni; 

Gürünen köy kılavuz istemez. Af tarihi üze
rinde partiler çeşitli fikirler ileri sürmıügler-
se de Koalisyon partileri ML ;S. P. ve C. H. P.' 
nin tespit ettliği 7 . 2 . 1974 tarihinin esas ka
lbul ediTeceği görülmektedir. Bunda razı olsak 
da, olmasak da bu çıkacaktır. (O. H. P. •sırala
rından gülüşmeler). 

BAŞKAN — Sayın Arslan lütfen önergeni
zi izah ediniz. 

ıSAM Î̂ ARİSLAIN (Devamla) — Bir noktaya 
ıgelliyorum, burada ilâve edilen cümle şudur: 

'«'217 . 3 . 1'974 tarihine kadar işlenmiş tak
sirli suçlar...;» diyoruz. Bunda kalsdımıiz şudur. 
Af çıkacak diye hiçbir vatandaş arabasını du
vara vurmaz. Af çıkacak diye bür adam tutup 
da bir adamı ezmez. Taksirli suçların başlan
gıç. tarihini 26 Mart alsaydım denebilirdi ki 
aca'ba 24 Mart'ta Samli Arslan'ın bir akralbası 
bir kaza mı yaptı* 

Bunun için arkadaşlar af kanunu Millet Mec
lisine dün geldiği için Millet Meclisinde görü-
.şülmelsinin başlangıç tarihi bulunan 27 . 3 . 1974 
ıtarhinliıı başlangıç almmaısını1 teknik yönden 
höyle kabul ettim. 

Sizlere elinde bir kasdı bulunmadan, ted-
'bir'sizlik ve kusur yüzümden yapılmış yüzler
ce suçluyu Cumhuriyetin 60 nci yılımda ma
dem M «Özgür dünya, haırış'çı dünya» diyorsu
nuz; madem ki «Bu memlekette kuvvetli hü
kümetler af çıkarır» diyorsunuz, «(Suçluyu çı
karmaktan korkmaz» diyiorsunuz, kusurla suç 
işlemiş bu vatandaşların af tarihinin 27J3Jl'974 
olarak kabulünü, bu yolda oy kullanmanızı içe
ride yatan vatandaşlar nâmına rica ediyorum,. 
Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Sayın tSami Arslam'a aidoilan 
önengeyo Komisyon katılmamıştı, oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyorırz. 
OMrığla Milletvekili Ahmet BuManlı'nın 

önergesi tekrar okundu) 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayım Başkan, 

bizim de aynı mealde bir önergemin vardır, 
mümkünse birleştirilerek işlem görsün. 

BAŞKAN, — Dfiğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

('Sakarya Milletvekili "Vedat unsal ve altı 
arkadaşın]n önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim, amaç aynı. Ancak 
kapsam aynı mi' değil mi? Çünkü af kanunları 
birisinde tadadcdilmiş birlisinde «hütün af 
kanunları» denmiş. Şayet iki önerge sahibi ar
kadaşım da birleştirilmesJini istiyorsa birlikte 
(muameleye tabi tutarım. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Birleşti-
rilsin Sayın Başkan. 

BAŞKAİN —• O takdirde önergenin izahı için 
söz isterseniz bir kişiye söz verirm. 

AHMET BULDAiNLI (Muğla) — Bendemiz 
söz istiyorum. 

'CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bendeniz de 
isöz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Aranızda anlaşınız efendim, ri
ca -ediyorum. 

AHMET BULDAİNLI ((Muğla) — Ayrı ayrı 
konuşalım efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri ayrı ayrı muamele
ye koyuyorum efendim. 

Sayın Komisyon, 1 nci önergeye katılıyor 
musunuz 1 

ADALET KOMİİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
ikatılımıştır. Sayın Buldanlı, Komisyon önerge
ye katıldığına göre artık mesele yoktur, bu se
beple söz hakkımız da yoktur. 

Değişiklik önetfgeısini 'Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler etmeyenler... Önerge kaibul 
edilmiştir. 

Bu suretle diğer önerge birlikte muamele 
görmüş oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, kahul buyurduğu-
nııız ve kararımızın neticesi olarak iki önerige-
ınin birleşerek muamele gördüğünü ifade etti-
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ğim hususta, iki önerge, kapsam bakımlından 
en genişi esas kalbul edilerek, bundan sonraki 
birleşimde 1 nci maddenin oylanmasında dikka
tinize sunulacaktır. 

iSayın Ataöv, konuşmanızda şöyle diyorsu
nuz: 

'«Düşünün arkadaşlar, ben hiçbir zaman, 
anarşik hareketler devam ederken, Mülkiyenin 
yurdunda en büyük o-:aylar olduğu zaman erte
si .günü buraya gelip, de, bu kürsüden onları 
adına jurnalcilik yapmadım.» diyorsunuz. Bu
nunla neyi ve kimi kastediyorsunuz? 

ÎHjSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, ben 
jurnalcilik yapmadım diyorum. Türk polisinin, 
Tüi'k jandarmasının... 

• 'BAŞKAN —• Sayın Ataöv, 'onları acıyorum; 
Jütfe'diniz. 

ÎE3AN ATAÖV (Antalya) — Yapmadım 
Bayın Başkan. 

EIAŞKAN — Efendim, ben size •«jurnalcilik 
yapıtımız mı?:» demedim Sayın. Ataöv. Ilica edi
yorum. Burada diyorsunuz M, «'Mülkiyede anar
şik 'hadiseler devam etlerken, gelip de böyle on
lar adına jurnalcilik: yapmaidımı,:» eliyorsunuz. 
Bu sözünüzle bir başka kişiyi mi kastediyorsu
nuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır, hiç 
kimseyi kasdetımiyorum. 

BAŞKAN — Kaydetmiyorsunuz. 
«Ben bu kürsüden, Deniz Gezmiş'in idamı 

konuşulurken, onun görüşünde insanlar bu 
Parlâmentoya yarın gelecektir, diye bir vatan 
haininin müdafaasını yapmadım,» diyorsunuz. 
Bu sözünüzle bir başka kişiiyi kastetdiniz mi 
efendim? Özellik1 e Sayın Uğur hakkında.. 

İHİSAN ATAÖV (Antalya) — Yapmadım. 
BAŞKAN — Efendim, yapmadım ayrı me

sele. Sayın Ataöv rica ediyorum. 
iSayım Buldanb, lütfen yerinize oturunuz 

efendim. 
Bu sözünüzle iSayım Uğur\ı Ikasdettiniz mi 

efendini?. 

'Kimdir bilemiyorum ama, ben yapmadım efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
iSaym Uğur, Sayın Ataöv Min sıon beyanıın-

dam, «Deniz Gezmiş», valtan haininin müda
faasının yapıldığı yolunda bir teyit ide almış 
bulunuyorum. Bunun yanı sıra «bugün o bü
yük söze sığınmış olmasını ve bu sadede gelmiş 
solmasını iftiharla karşılıyorum.» demek suretiy
le de, daha önceki düşüncenizin bunun aksi 
olduğu şeklinde bir sataşmamın (mevcudiyeti
ni ikaibul ediyorum... 

YASİN HATİBOÖLU '(Çoraı) — '(Alkış-
lıyarak) Bravo Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendi rica. ediyorum, her
kesi hemen alkışlamayınız. Alkışlar tehlikeli
dir Beyefendi. 

Sayın Uğur, sizden isltirihamımı, yeni bir 
sataşmaya meydan vermeyecek şekilde ve sade
de bu çerçeve içinde lütfediliniz. • Buyurunuz. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

ıSaym Ataöv burada kendisinin savunması
nı yaparken ve benden bahsederken, bana gö
re iki konuda haksızlık yapmış, benim söyleme-
değim şeyleri bana izafe etmişti. Şimdi anlı
yorum !ki kendilerin, bMnıei konuda, yani Si
yasal Bilgiler yurdunda en büyük oüayilar ol
duğu zaman, .ertesi gün buraya gelip de cüm
le başı «Anarsak olaylar devam ederken...» di
yor «Bu kürsüden ondar adına jurnalcilik yap
madım» derken kasdetıtiği kişinin benim ol
madığımı söylediler. Ben o sırada bu kürsü
den C. H. P. Grubu adına bir konuşma yapıp 
gençlere yapılan haksız, kanun dışı muameleleri 
kınamıştım. Burada kastedilenin ben olmadığı
mı söylediler. Konunun bu kesimi için teşeik-
ikür ederim, bir başkası demek M bu şahıs. 

Şimdi gelelim ikinci kısma. (Söyledikleri 
oümle şu; «Bu kürsüden Deniz Gezmi'in idamı 
konuşulurkein onnn görüşümde insanlar bu par
lamentoya yarın gelecektir diye bir vatan haü-
ıminin inüdafasını yapmadıım» diyor. Yani, 
cümlede açıkça bana diyor ki; «Sen burada 
Deniz Gezmişim görüşündelki insanlar bir gün 
bu parlamentoya gelecektir demeik suretiyle 
vaktiyle bir vatan haininin müdafaasını yap
tın» demek istiyor, hattâ diyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır efen
dim. Deiniz Gezmişim, ölüm {kararı verilirken 
sayısız kişiler konuştu; zabıtlarda vardır, şu 
anda o gün kimlerin konuştuğunu hatırlıyamı-
yorum. Fakat o lâflar edildi, kimler olduğunu 
bilemiyorum. Aradan bir dönem geçmiştir. 
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Bunun içki söz aldım, bunu da Bayın Ata-
öv genelteştirdi ama kessin vie .açık bir şekilde 
kastının ben olmadığımı ifade «İtti ise. de do
laylı olarak benim olduğumu söyledi. 

Tutamaklarda o gün yaptığım iki konuşma 
'vardır, ben. Denliz Gezmiş ve arkadaşlarının 
idamlarının tasdikine karşı çıklan milletvekil
lerinden birisiyim. Eğer bugün böylesine bir 
(karar ıgelse yine de aynı şekilde, aynı biçim
de, aynı sözlerle yine de karşı cılkıma karanında 
olan birisiyim. O zaman karşı çıkarken söyle
diklerim şunlardı; birincisi, temelimden ölüm 
cezasına karşıyım, birçok arkadaşlarıım gibi, 
dünyanın birçok ülkeleri gibi. 

İkincisi, böylesine siyasal olaylarda ölüm 
cezasında malksaJt dişilik, aşırılık görmekteyim. 
Yinie o zaımain,' konuşurken demiştim ki; top
lumda öylesine dengesizlikler, öylesine yetersiz
likler, varki gelmiş geçmiş kuşaklar olarak 
Cumhuriyetten beri bu Mecliste, bir önceki 
Mecliste oturanlar oılaıraik sizlere hitap ediyo
rum; sizler vicdanlarınızda bu memlekette tam 
mânasiyle Cumhuriyeti kuranlar ölçüsünde ha
yatlarınızı riske ederek görevinizi yaptığınıza 
inanıyor ınusunuz, ben inanmıyorum demiştim. 
Kusurlarımız olidu, Cumihuriyet kuşakları olarak 
(biz bu ülkede yeterince daha hizmet ettik diye-
jmeyiz, yetersizliğimiz oldu, halkımızı tatmin 
ietmedik, toplumumuz hâlâ geri kalmıştır, yapa
cağımız çok şeyler Vardır, bunun sonucunda 
bele siyasal birtakım tasarruflar dolayısıyle de 
haksızlıklar olursla, birtakım kanunsuzluklar 
ollursa sorumluluk payı abandığında bu çok 
yaygındır, teker teikeı* (kuşaklara da ıglder, bi
ze de gelir demiştim. 

Siyasal olayların niteliği o şekildedir ki; 
toplumlar bir gün o olay yüzünden bunalıma 
düşerler, ama toplum güçlenir, o olayın üste
sinden ıgeleoek güce kavuşur, omdan -sonra öy-
lesliıne olay geldiğinde kılı Jlnpırda>max'dömiş-
tfcim. Nitekim anarşik olayların benzeri olaylar 
başka toplumlarda çok daha gelişmiş, yeterince 
halkı tatmin olmuş olan toplumlarda benzeri 
olaylar düzeni sarsmadı, yönetimi saramadı 
bizde sarstı demiştim. 

(Bir gün Türkiye'de toplum öyle bir nok
taya gelecek ki, vaktiyle kendisinde bunalım 
yaratan bu olaylara karşı tepkisi normal ölçü-
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de olacaktır, insanların hayatiyle oynuyoruz, bı
rakınız insanların hayat haklarını ellerimden 
.almayalım, Yüce Meclis burada idam kararları
nı tasdik ederken yargı organı yerine geçmiyor, 
doğrudur eğridir diye düşünmüyor, bu suçu iş
lemiş midir, işlememiş midir diye düşünmüyor, 
kanunlar Yüce Meclise ölüm cezalarını tasdik 
görevini verirken başka açıdan bak diyorlar, 
toplum açısından işe bak diyorlar, dana yu
kardan bak diyorlar. İstersen ölümü infaz eıttir-
'<me, ama bırakıver demiyorlar, affet demiyor-
llar, fakat ölümü infaz etme içerde, kailsin diyor
lar. 

Ben o zaman delmiştim k i ; bu tip siyasal 
olaylarda zaman gelir toplumlar bir noktaya 
Varır o toplumların temsilcisi olan Meclislerde 
o toplumların vardıkları noktanın 'gereğini ya-
iparlar. Bu olmadı ımı? İşte daha üç gün evvel, 
1960 daki Türk toplumunu ve o andaki olup1 

bitenleri düşününüz, bu Mec'üs o toplumda olan
ların daha geçen güm Anayasaya 'değişikliği ile 
değişik bir yorumuna varmadı mı? Bundan son
ra da toplumlar değiştikçe elbette 'meclisleri 
değişik olacaktır. Onun için, «Türkiye'min gele
ceğine ipotek koymayınız, geri dönülmeyecek 
cezalan vermeyiriiz, insanları yargılamıyoruz, 
ama Meclis bu tasdik yetkisini kullanmasın, ge
ri dönülmez bir hatayı yapmayalım, bir insan haya
tı da olsa saygı değerdir, herşeyiyle insan saygı
değerdir demiştim. Ne kadar da baiklı çıkmışım, 
«Bunları 10 sene sonra 'da olacak» demiştim, 
Aradan İki seme geçti; Yüce Meclis bir başka 
açıdan çok daha kendini güçlü sayıyor bugün 
Türkiye'de. Yeni Meclis de kendini güçlü sayı
yor, bir başka açıdan bakabiliyor, (görüyorsu
nuz. Daiha ilerde de bu böyle olacak. Türkiye' 
ye devamlı gelişen bir toplumun olaylarına çok 
değişik açıdan balkan meclMerü gelecektir. Sa
yın Ataöv Türkiye'nin ne gelecekteki toplumu
mla ipotek koyabilir, ne gelecekteki Meclkılerin! 

! niteliğine ve kararlarına ipotek koyabilir. Ben 
bunu söyledim, Türk toplumunun gelecek mec
lisleri gelecek toplumlların yapısını yansıtır de
dim. Buna ila inanıyorum, ama bunun yerine 
ne diyor? Bambaşka 'bir şey kaiStJediyor. 

.Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım, şimdi 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak insaın ha
yatına (yalnız insan hayatına değil, yalnız 
özgür düşünceye değil) insan haysiyetine ,çofc 
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değer "veren, çok «sarigi tarayan ̂ ve ısaritimiz gö-
rüştoraıde "tara Ssöe <etten İJİr 3%a$ iteşekfcü- \ 
lüz,ben do-'arranıbftr'ferbini. 

iSaym İhsan Ataöv %aara %ttratfoa %a %aksız- ? 
İlkten yaptı, -Bma -toâraz ümse «*j|yl«& îan dü- ! 
şünce 'sistemine İMEmmıimır -alam öiaraifc bir gün 
îhsan Ataövi© ayını haksıd^cfecr yapürrsa, %ay-
siy€tiilte"öyKaıııma, wylemdlîği eşeyler'kmdisdne 
izafe ;©M'Mr̂ feeniöıira,Biap^ 

Hepinizi fcayigı ile selâmlarını. (ÜHT. ve 
"M.S.P. sıralarından alkışlar ve ^rarromesleri.) 

1. — Aîfcyon Em,<3wswr MMtövekiM Rasim 
Wmmol§lû,»ti'm, %a§îwş Ekinime Mmr B&şbakan-
ckm svrmu we Başbakan adtm 'BvEtEt-Tanm ve 
Jlayv^mmİAk Bdkum korkut İ&zdtfm yuzih ee-
vâbı (7/m) 

28 . 2 .,1974 

Aşa^ıdkM'TSörularrınm Baym Barbakan veya 
ilgili isâkarilar tara^möaaı -yazılı ıdlarâk cevap-
landırîtarası Irasusıcn'da 'öelaMferanM saygıla-
THi#a arz ve *riea edenim. 

A. sKOTaMsar UüJötvefcili 
©r. Haissim Han^iöğhı 

1. ^Haşhaş dominon ^yasakkaıoasından bu
güne kadar .Amerika »tauaifaıiîidan iireticiye -ve 
ıinağdur -joLan .sanayiciiLeiEe jae jmdktar ayandım rya-
jpıliinıgstır? 

2. Alman ^yardımlar .-ate .mâktar ve kimlere 
veya bu Mtgelerin ıka&mması 4#n lıarçgi tip ya
tırımlara -tahsis -adiîma^tir. 

3. :Saşhajş yağı ^aıı^iöileîîîiEn mağduriye-
tmi öıilera^K ı̂ıafesadiyle ne q^bi .tedbirler alın
mışlar. lVe me ̂ gübi yardraıJar ^yapılmıştır? 

A Maşfosş 3irantikle ıng ı̂aşan'îvîe ortakçı ıha
rak :fa!İışan köylüye Ese i$M "yardımlarda inikı-
nttbnaıştıır, 

^AŞKÂK—^üyml ia^b^ lu ,^^4erd^k ı iz 
ö n « ^ ^ i ^tem« ikx>yomk %ıil^mTim %afeaınH$eo-

Muhterem aıikadaglamm, 2 Nisan 1974 Salı 
günü saat 15,00'de toplanaralk Anayasa değişik-
'ligi Üe ajgîld fteklSin İkincil mümfcerıestini atomali 
iâtraek ve af 4eMi£i iizesrindekâ müzakereye de-
vani'etnajük Ü^TO MtıU^inı fcapatıyoraım. 

aR^amna aaaöi : £$20 

5. ŞimEiye %süıar yapılan ;feBtB&aüarda ne 
ıgübi%ffitefüiar 'tespat ^Slkriiiş "«e lnoilarmiie ?Ş#E&-
ü̂e *el33ü ©eîlteeeği idöşüal^raS^tür? 

*6. ®oaıtröllıı^jikim hangi lisrih&e ̂ ibapafyable-
tsSktir. 

T. C. 
i&tĞar-IB&mm ve Say^ancîMc 26.3:1974 

^ e l %ato ı MM. 
Sayı : 279-552 

3Skwm : Afyan Miltettvefeili S^yjn fia-
süm HJancTioğHImın önergesi Hk. 

Mi&et Meclisi Ba^anl^ma 
tlıgî : 1.3.1974 tarSı Kanraıfer MüıdürRi-

*gn ̂ a$bıfe«lı#a ütateeSen ^«2^M/48'35 ^sayılı 
ymı. 

Haşhaş ekimine ilişkin olarak Afyon Millet
vekili Sayın .Uasinn Hancıoğlu tarafından Bayın 
IBaşbatoana yönelitil'en ve Baıkanlığımızca oevap-
landırü'ması .tensibolunan yazılı soru önergesi 
cevâbının iki nüsiha olarak eklice sfunuldıuğunu 
saygılarımla arz edeukn. 

;Ei)t«ku)t öteal 
Bskı, - Tanm ive hayvancılık 

Babanı 

»•-

IV. - SÖEULAE VE CE\?AELAE 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Afyon ekimine dair Afyon Milletvekili Sayın I 
. Rasim Hancıoğlu tarafından Sayın Başbakana 

yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılma
sı tensip olunan yazılı soru önergesine ilişkin 

ıcevap 

1. — Plaşhaş ekincinin yasaklanmasından bu-
ıgüne kadar Amerika tarafından üretici ve sa
nayicilerin zararlarının telâfisi için 3'5 milyon 
dolar tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu paranın 
15 milyon dolarının haşhaş ekicilerine tazminat 
olarak dağıtılması, 20 milyon dolarının ise böl
gede haşhaş ekiminin yasaklanmasından doğan 
ekonomik kayıpların giderilmesi için uygulana
cak projelere harcanması öngörülmüşjtür. Taz
minat için tahsis olunan 15 milyon doların 10 
milyonu yapılan anlaşmalarla temin edilmiş olup 
5 milyonunun yeni bir anlaşma ile temini müm
kün bulunmaktadır. Bu paranın 1974 ve 1975 yılı 
tazminat ödemelerine yetmemesi halinde A. B. D. 
Hükümetinden yeniden finansman talep edile
cektir. 

Proje harcamaları için tahsis edilen 20 mil
yon doların 10 milyonu yapılan, bir anlaşma ile 
temin edilmiş olup büyük bir kısmı çeşitli ta
rımsal yatırımlara harcanmış bulunmaktadır. 
Diğer 10 milyon doların temini, yasaklama ka
rarı ile ilişkili olarak yapılacak yeni bir anlaş
maya bağlı bulunmaktadır. • 

2. '— Tazminat ödemeleri için temin edilen 
fondan 7/3813 sayılı Tazminat Kararnamesi 
esaslarına göre 1971 yılında Ofise afyon sakızı 
teslim eden; 
27 822 üreticiye 1972 yılında 81 496 380 TL. | 
61 413 üreticiye 1973 yılında 75 "884 452 TL. I 

olmak üzere toplam. ' 107 380 782 TL. 
ödenmiş bulunmaktadır. 

Bölge kalkınması için tahsis edilen fondan 
yararlanarak yapılan yatırım ve diğer geliştir
me faaliyetleri ise şu şekilde özetlenebilir : 

Bugüne kadar 7/3999 sayılı Kararnamenin 
amaç ve ilkelerine uygun ve Bakanlığımız yö
netiminde Türk - Amerikan Ortak Uzmanlar 
Orubu tarafından hazırlanan Acil İşler Prog
ramında öngörülen : 

—• Hayvancılığı geliştirme, 
— Buğday üretimini geliştirme, 

• ...—- Çayır - mera ve yem bitkileri kültürünü , 
geliştirme, I 

I , — Küçük sulama tesislerinin kurulması, 
•—-.Ayçiçeği üretimini geliştirme, 
— Peynir ve tereyağ fabrikası, 

gibi,tarım ve tarıma dayalı sanayi kollan ile, 
—- Haşhaş tazminatı araştırması, 
— Haşihaş tolhumunu işleyen tasirhanelerin 

durumunun tespiti, 
.— El sanatlarını geliştirme, araştırması, 
— Afyon ve Uşak illeri en uygun ürün pa-

terni araştırması, 
— Dağ, orman ve orman kenarı köylerin du

rucunun tespiti, 
•gibi araştırma konularında toplam olarak 144 
milyon lira tutarında 14 proje uygulamaya kon
muş bulunmaktadır. 

Bu projelere halen, anlaşması yapılmış bu
lunan 10 milyon dolardan (140 milyon lira) 
Proje Genel Müdürlüğü cari harcamaları için 
ayrılan 500 000 doların (7 milyon lira) düşül
mesi ile kalan 133 milyon liranın tamamı tah
sis edilmiş bulunmaktadır. 

Proje tutarı bakımından ihtiyaç duyulan 11 
milyon liranın (144 — 133 = 11) ikinci 10 mil
yon dolarlık yardım anlaşması ile temin edile-
cok paradan; karşılanacağı düşünülmüştür. İkin
ci 10 milyon dolarlık anlaşmadan sarfınazar 
edildiği takdirde bu farkm proje tasarrufların
dan karşılanabileceği ümit edilmektedir. 

3. — Haşhaş tohumu işleyerek yağ çıkaran 
tasirhane sahiplerinin durumu ile ilgili olarak 
Gıda -: Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ya
pılan bir araştırma sonucunda bu imalâthanele
rin de yasaklama dolayısıyle zarara uğradıkları 
ve kendilerine tazminat ödenmesi gerektiği tes
pit edilmiş olup, 4 yıl için 49 milyon lira tutan 
bu tazminatın ödenmesi için finansman kaynağı 
araştırılmaktadır. 

Ayrıca tasirhanelerin makine ve cihazların
da yapılacak geliştirmelerle ayçiçeği tohumu iş
leyebilecek tesisler haline getirilmeleri ile ilgili 
bir fizibilite araştırması da yapılmış bulunmak
tadır. Biölgecle ayçiçeği üretiminin geliştirilme
si ve gerekli tesislerin kurulma imkânları dik
kate alınmak suretiyle üzerinde durulacak olan 
proje de bölge ekonomisinin geliştirilmesine 
katkıda bulunacak şekilde ele alınabilecektir. 

4. —• Afyon üreticisine yapılan tazminat öde
melerinde ortakçılık dikkate alınmamıştır. 1971 

' yılında T. M. Ofisine afyon satıp teslim eden ve 
I evvelce düzenlenen beyannamelerdeki kayıtlara 
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uyan kimselere tazminat ödenmiştir. Ortakçı 
köylünün ortaklık yaptığı kimselerle ilişkileri 
dolayısıyle ortaya çıkan sorunlar ayrı bir ko
nu olduğundan bu hususa herlhangi bir müdaha
lede bulunulmamıştır. 

Bölgenin haşihaş ekiminin yasaklanmasından 
doğan (kayıplarının giderilmesi amacıyle uygu
lanan projeler ise afyon üreticilerine öncelik ve
rilmek, fakat tüm bölgenin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını kapsamak üzere ele alınmaktadır. 
OBu nedenle dolaylı ve dolaysız olarak yasak
lamadan zarar gören bütün kişilerin kayıpları
nın telâfisi yönünde çalışmalar sürdürülmekte
dir. > 

5. — Şimdiye kadar yapılan tatbikatlarda 
bir hata tespit edilmemiştir. Tazminat ödemele
ri düzenli bir şekilde yürümektedir. Ancak, taz
minat ödenen bazı kişilerle ilgili oİarak ortaya 
<çıkan bir kısım hukukî sorunlar mahkemelerce 
çözümlenmektedir. 

Bölgenin kalkınmasını sağlayacak projelerin 
uygulamaları da ilgili icracı kuruluşlarca itina 
île yürütülmektedir. 

Mevcut Tazminat Kararnamesi kapsamı dı
şında kaldıkları için kendilerine tazminat öde
nemeyen bazı üreticilerin talepleri karşısında 
yapılan araştırma sonucunda bir kısım üretici
lere daha tazminat verilmesi gerektiği kanısı
na varıldığından, Tazminat Kararnamesi kap
samının genişletilmesi ve gerekli finansmanın te
mini konusunda teşebbüslere geçilmiş bulunul
maktadır. 

(6. — Hükümetimiz haşhaş ekimi meselesinde 
hükümranlık haklarını milletin ve memleketin 
menfaatlarmı en iyi sağlayacak şekilde tam çer
çeveyle kullanma kararındadır. Bundan ikiıbu-
çuk sene önce haşhaş ekimini tamamen yasakla
ma yönünde alınmış olan kararın acele ve bir
takım, temel meseleleri halletmeden verilmiş bir 
karar olduğu ortadadır. 

Hükümet Programımızda haşhaş mevzuun
da tutumumuz gayet sarih olarak ortaya kon
muştur. Meselenin iki yönü vardır; birincisi 
alınmış olan bu acele kararın birtakım problem
ler içinde bıraktığı çiftçilerimizin meselelerini 

yapıcı şekilde çözüme bağlamak, ikincisi afyonun 
ıgayrimeşru trafiğini önlemektir. 

Kararımızın ilk safihası olarak yüksek kali
tedeki Türk haşhaşının çimlenme gücünü kay-
ıbetmemesi maksadıyle Devlet kontrolündeki çe
şitli çiftçilerle tohum üretimi faaliyetine baş
ladık ve bunu kamuoyuna da arz etmiş bulu
nuyoruz. 

Geçmiş hükümetlerimizin almış olduğu ka
rarların zorlayıcı çerçevesi içinde dahi mesele
yi yapıcı bir noktaya götürecek çalışmaları da 
son merhaleye getirmiş bulunmaktayız. 

Çalışmalarımızın kısa bir zaman içinde var
dığı neticeler ve çerçeveler izhar edilen temen
nilerin hepsini tatmin edecek bir şekilde olaca
ğına inanıyoruz. 

2. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars telefon santralının genişletilmesine dair so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Ferda Güley'in yazılı 
cevabı (7/94) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını de
lâletlerinize arz ederim. 

16 . 3 . 1974 
Kars Milletvekili 

Yasin Bozkurt 

Soraı : 

Kars telefon santralı şelhir haberleşme ihtiya
cına cevap vermekte m'idir? İhtiyacı karşıla-
cmaktan uzaksa, tesvili ve ilâve hususunda Bakan
lığınızca ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 26 . 3 .1974 
Sayı : 12705 -1288 

Konu : Sayın Yıasin Bozkurt'un 
Kars otomatik telefon santralı ile il
gili soru önergesi Hk. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
ilgi : 21.3.1974 gün ve 7/97-615/5982 sayılı 

yazınız. 
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Kars Milletvekili Sayın Yasin Bozkurt ta
rafından verilen ve yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenen Kars otomatik telefon santralının 
tevsii ile ilgili soru önergesi hakkında hazırlanan 
ibilgi ekte takdim ıddilımiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
lîlerda Güley 

Ulaştırma Bakanı 

Kars otomatik telefon santralının tevsii ile il
gili ıbiilgi : 

Halen Kars otomatik telefon santralı 1 000 hat
lık olup tamamen dolu bulunmaktadır. 

24 . 5 .1967 tarihine kadar olan telefon alma 
müracaatları karşılanabilmiştir. 

Bekleyen telefon alma talebi Ocak 1974 tarihi 
itibariyle 1962 adedi bulmuştur. 

Mevcut ssantrala 1974 yılı sonlarında 500 hat
lık bir ilâve ile 1976 ortalarında 1 000 hatlık 
ikinci bir ilâve yapılarak kapasite 2 500 hatta 
çıkarılacak şekilde program yapılmıştır. 

...<.... >-m< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

59 NOU BİRLEŞİM 

28 . 3 .1974 Perşetmlbe 

Saat : 15,00 

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. — İzonir 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 açıılmasma dair 
önergesi (10/6) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve 
Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti 
ve üretici haklarının korunması için gerekli ted
birlerin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nei maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) 

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

kanlıkça 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 'Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Ur£a - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana g%-
len olaya dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesü (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nun, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kunıluşlarındalki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/26) 

10. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaPın, 
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 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarmıa dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29)' 
* 13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 

Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyannca sözlü soruya çevrilmiştir. 



14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru. önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki1 güçlük zammına dair Başbakan
dan «özlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl ilime ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — Antalya Milletvekilli 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 iSanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili G-ülMs Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Elbistan Termik Santralına dair Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soıru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
İşçi dövizlerime dair Başjb akandan 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 İlyas Kılıç'm, 
iSamsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — -Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
ıSivas iline toağlı 'bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

32. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — İstanbul Milletvekili Eniğin Unsal'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü. soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şulbesindeki 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'm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 



39. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
îçel köylerinde yapılanı ilkokullara ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel Valisine iMşjkin içişleri Bakanından sözlü 
soru. önergesi (6/70) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN Dl&ER 
İŞLER 

X I . —• Zonguldak (Milletvekili Bülent Ecevit; 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle 'bazı suç ve cezaların affı hakkında; İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve '14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı 'hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erhakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kübilây İmer ve 3 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatilboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebefbıyle 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) 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik .Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunana Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

3. — İsparta MiillietvelkJiılİ Süleyman D^mârieÜ 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 84 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 .1978 tarih
li ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü mad
de (A) fıkrası (c) Ibendinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifleri ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri ve Plan Komisyonları raporları. (2/55, 2/65, 
2/7-9, 2/1111, 2/112) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma 
tarihi : 20.3 .1974) 




