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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleş ilmide; 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 11 ar

kadaşının ; son günlerde ortaöğretim ve öğret
ilmen okullarımda meydana gelen olaylar ve bu 
olaylar karşısında yetkililerin tutuım ve davra
nışları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi' İçtüzüğümün 100 mcü maddeleri uya
rınca bi'r genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/1) okundu, gündemdeki yerini alacağı, 
sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

İsparta Milletvelkili Süleyman Demire! ve 
214 arkadaşının T. C. Anayasasiinnı 68 nci mad
desinin 'değiştirilmesine ve referandumla kabul 
©dilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
ıdair Anayasa değişikliği teklifi île Zıonıguldaık 
Milletvekili Bülent Eeevit ve 215 arkadaşının, 
T. C. Anayasasına bir geçici mıadde eklenmesi 
hakkımda teklifi ve Anayasa Komisyonu • rapo-
nı (2/f7), 2/114) (,S. .Sayısı : 1<>) nun ikinci' 
görüşmesi yapılarak maddeleri ve tümlü kabul 
olundu. 

Yurdumuzu ziyaret öden Federal Almanya 
'Parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyelerinin 
görüşmeler sırasında Genel Kurul kordiploma
tik locasına gelmeleri üzerine1, Başkam tarafın
dan feenıdilerine «Hoş geddiniz» denildi. 

Zonguldak Milletvelkili Bülent Eeevit ve 134 
arkadaşının, Cumhuriyetin 50 ncı yılı nedeniy

le bazı suç ve cezaların affı hakkında; İsparta 
ıMilletveikili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşı
nın, af; Bursa Milletvekili Kasım. Önadım ve 7 
arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezaların 
affı hakkımda; Konya Milletvekili Nieiömettin 
Erlbalkaın'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletveıkili M. Kubilây İımer ve 3 arkadaşı
nın, genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erlkovan ve 2 arkadaşının, bâzı suç ve cezaların 
affı hakkında ve Çorum Milletvelkili Yasin Ha-
tiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 mel 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve 
cezaların affına mütedair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/123, 2/12, 2/37, 
2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayısı : 25) nun 
1 nci maddesi kabul olundu, ikinci maddesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

3 Nisan 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,40'ta son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Oztürk 
Divan Üyesi 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
İçel 

Oral Mavioğlu 
Divan Üyesi 

Siirt 
İdris Ankan 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

3 . 4 . 1974 Çarşamba 

Teklif 
1. — Denizli Milletvekilleri Fuat Avcı ile 

Rıza Grenıçoğlu'mun, FarmasotiJk ve Tıbbî Müs
tahzar ve İmal Yerleri hakkında kanun teklifi 
(2/150) (ıSağlık ve Sosyal İşler, Adalet ve Plan 

komisyonlarına) 
Sözlü sorular 

2. — Diyarbakır Milletvelkili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki siel âfetine 

ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/92), 

3. — Muğla Milletvekili Ahmett Buldamlı' 
mm, C. H. P. ;Sivereık İlçe Başkanı hakkındaki 
'gazete haberine İlişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanımdan- sözlü soru önergesi (6/93) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan 
sözlü, soru önergesi (6/94) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saaltıi : 15,00 

BAŞKAN : BagbafnıvelkCillİ Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Ora! Mavtioğlu (İçel), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşim ini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- , 
pılacafctır; sayın üyelerin, önlerinde 'bulunan 
(beyaz düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, yokla
maya (katılmayan sayın üyelerin yoklamaya 'ka
tılmalarım istirham ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Yoklama işlemi bitmiştir efen

dim. 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
İçtüzüğün 59 ncu maddesine göre, geçen birle
şim tutanağında yer alan bir beyanının düzel
tilmesi konusunda açıklaması. 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, Antalya 
Milletvekilli Sayın İhsan Ataöv, İçtüzüğümü
zün 59 ncu maddesine 'göre geçen zaıbıt hak
kında söz istemiş bulunuyor. 

Buyurunuz efendim; müddetiniz beş daki
kadır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Dün, af ıkanunu teklifinin ikinci maddesi 
üzerimde yapmış olduğum (konuşmamın sonuıı-
dalki bir beyanımın zapta, niyetimin dışında 
bir beyan şeklinde geçmiş olduğunu, bugün 
zabıtları tetkik •ettiğim zaman göndüm. 

Bu beyan, benim bir yanlış beyanım da ola
bilir, zapta yanlış da geçmiş olabilir. Kabul 
ediyorum; insan o heyecan içerisinde yanlış be
yanda da 'bulunabilir. 

Bu itibarla, düzeltilmesinde fayda mütalâa 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, halen Genel Kurul 
salonunda 261 ısayıın üye bulunimaiktadır : Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere geçiyoruz 
'efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üyelerin 
gündem dışı komuşjma talepleri vardır; fakat 
gündeimimizdekıi önemli iko.nu.lar dolayısiyle 
kendilerine söz verme imlkâniim, maalesef yok
tur. 

IKoınuşmiamıın sonunda, »Böyle cereyanların 
yanında değil...» diyecek yerde, demem lâzım
ken, iki, konuşmamın sonu izalen mâna olarak 
ıböyle seyrediyor; «^Karşısında değil» tarzında 
geçmiştir. Zaptın sonundaki beyanım, «Adalet 
Partisi Grubu olarak, -böyle cereyanların ya
nımda değiliz; sapma kadar milliyetçiyiz ve 
milliyetçi yoldayız» şeklindedir. 

Tutanakta böyle düzeltilmesinin ve dünkü 
beyanımın böyle olmadığının ifade edilmesin
de fayda vardır. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz bir şey söyleyeyim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım.. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş

kanım.. 

BAŞKAN — Bir idakilka Sayım Ataöv. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğe göre, zaptı 

sabık hakkında söz almak sayın üyelerim hak
ikidir. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Ama, 
Meclisini ulviyetine yalkışmıyor, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Bıaş-
ıkaıımı; Komisyonda söylediğini burada yalan
layan Hükümet, sizin tenkidinize imanız kal
mıyor da, sizin ikazınız olımadan bir beyanımı 
'düzeltmeline süz ne karışıyorsunuz ? 

BAŞKAN —- VSiz konu ile ilgili olarak ıko-
ııugıın .Sayın Ataöv 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent \Ecevit ive 
134 arkadaşının, {Cumhuriyetin 50 \nci yılı nede
niyle bazı 'suç \ve pezoların laf fi hakkında; İspar
ta Milletvekili iSüleyman J)emirel \ve \14 [arkadaşı
nın, Af; Bursa Billetvekili {\Kasım 'Önadım ve 7 
arkadaşının, -Sportif faaliyetlerle ilgili cezaların 
affı 'hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci 'yılı af; Konya 
Milletvekili M- Kubilây '\imer ve 3 arkadaşının, 
Genel af; Ankara Milletvekili 'M. (Kemal Erko-
van ve .2 arkadaşının, Bazı suç \ve [cezaların affı 
hakkında 've Çorum Milletvekili Yasin iHatiboğlu 
ve 2 arkadaşının, ^Cumhuriyetin 50 nci \yılı sebe
biyle çıkarılması düşünülen [bazı.suç ve cezaların 
affına \mütedair ıkanun teklifleri ve Adalet Ko
misyonu raporu \( 2/123, (2/12, 2/37, 2/78, $/92, 
2/107, 2/124) (S. Sayısı : '#5)\(1) 

Değerli arkadaşlarım, birinci maddenin açık 
oylaması istemi 20 sayın üye tarafından isten
miştir ve açık oylamanın sonucunda, aşağıda 
isimlerini okuyacağım sayın üye arkadaşlarımı
zın, açık oylama işlemine katıldıkları tespit olun
muştur. Böylece, yapılan oylamada herhangi bir 
noksanlığın olmadığını ifade etm,ek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; imza sahibi sayın üye
ler, Sakarya Milletvekili Sayın Vedat önsal, 
Konya Milletvekili Sayın Kübilây İmer, Adana 
Milletvekili Sayın Battal Koksal, Ankara Millet

l i ) 25 S. ,S ayısı basmayazı 27.3.1974 ta
rihli 58 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

3 . 4 . 1974 0 : 1 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dünkü be
yanım öyle değildir, 'zapta yanlış geçmiştir, 
düzeltiyorum;. 

Tclkrar ediyorum; Adalet Partisi Gruibu, 
iböyle ikötü cereyanların hiçbir zaman yanın
da. değildir, karşısındadır, sapıma kadar milli
yetçidir. (O. II. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Teşeik'kür ederim Sayın Ataöv-

B vekili Sayın Necdet Evliyagil, Afyon Karahisar 
Milletvekili Sayın İbrahim Elmalı, Ankara Mil
letvekili Sayın Cevat önder, Aydın Milletvekili 
iSaym Mutlu Menderes, Karış Milletvekili Sayın 

7 Yasin Bozkurt, Konya Milletvekili Sayın Faruk 
ı ıSükan, Samsun Milletvekili Sayın Hilmi Türk

men, Urfa Mille'tvckili Sayın Mustafa Kılıç, Or-
% du Milletvekili Sayın Senai Yazıcı, Diyarbakır 
., Milletvekili Saym Hasan Değer, Erzurum, Mil

letvekili Sayın Rasim, Cinisli, Kahraman Maraş 
ı Milletvekili Sayın Ali Zülfikâroğlu, Konya Mil

letvekili Sayın Bahri Dağdaş, İçel Milletvekili 
Sayın Nâzım Baş, Konya Milletvekili Saym Mu
zaffer Demirtaş, Trabzon Milletvekili Saym Ek
rem, Dikmen ve Manisa Milletvekili Saym Sü
leyman Tuncel oylama işlemme katılmışlardır. 

ıSayım döküm sırasında değerli arkadaşları
mızın oylamaya katılmış oldukları hususu tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yirmi saym milletvekili arkadaşımız oy
lamaya katılmışlardır. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN —• Buyursunlar efendim,. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Baş

kan, dünkü oturumdaki oylamayı tefsire tabi 
tutuyorsunuz. Halbuki 119 ncu madde çok açık
tır : «15 imza sahibini evvelemirde Başkanlık 
tespit eder.» der. Sonra, «İlk defa bunlar oy
larını kullanır.» der. «Ondan sonra 'oylama işle
mi devam eder.» der. 

Yani, 119 ncu madde çok sarihtir efendim,. 

BAŞKAN — Saym Menteşe, dün itirazınızı 
ben de dinlemiştim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Tefsire hiç 
muhtaç değil efendim, madde çok açıktır. 

BAŞKAN — Birleşim,i yöneten sayın arka
daşım, zatıâlinizin itirazı üzerine, imza sahibi 

V. - GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, af kanu
nun görüşülmesine geçiyoruz. 

İkinci m,addenin oylamasına geçmeden evvel, 
dün Saym Menteşe 'nin, Başkanlığın oylama tar
zı konusunda bir ititrazları olmuştu; bu hususta 
Başkanlığın bir maruzatı vardır, onu arz edi
yorum. 
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sayın üyelerin Genel Kurul salonunda hazır bu
lunduklarını ifade buyurmuşlardı. Biz de bu su
retle oylamaya katıldıklarını tescil etmiş bulu
nuyoruz efendim. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü, yani 60 nci 
Birleşimde 2 nci maddenin görüşmeleri tamam
lanmış, önergeler okunmuş ve maddenin oylama
sına geçilmişti. Adı geçen m,addenin açık oyla
maya tabi tutulmasına dair istem vardır. Bu 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iGtörüşüılmdkte olan Grene! Af Kanunu tekli

finin 2 inci maddesi hakkında Mi'leit Mecllisi İç-
ıtüzüğünün l!l!9 ncu maddesi gereğince oylama 
yapılması saygı ile aırz ve teklif olunur. 

TeMırdağ Boılu 
•Nühan tlgün Müfiit Bayraktaı 

Tekirdağ 'Ordu 
H a i l Başıol Bilâl Taran oğlu 

'Tokat Adana 
Feyzullah- Değerü Yıiljma,2( Hoeaoğîu 

Antalya Kocaeli! 
İhsan Ataöv Saibril Yalhşi 

Erzurum Afyon Karah'isar 
Rıdükı Danışman Mete Tan 

iSiirt 'Sivas 
İdris Arıfcau Vahit Bozatlı 

Konya iSarnsun 
Kemalettiın Gökakm Hayati Savaşçı 

(Kırşehir Aydın 
Memduh Erdemdir İsmet Sezgin 

İsparta (Bilecik 
Mustafa Cesur Muzaffer Erdem 

Kayseri Tofcalt 
Kâmil Özsarıyııldız AIH Şevki! Erek 

BAŞKAN — Komisyon yerini aldı, Hükü
met lütfen yerini alisin efendim. 

CİHAT BİLGrEHAN (Baılıkesir) — Say m 
Başkan, bir istirhaımımız var efendim. 

BAŞIÇAN — Buyursunlar Sayın Bi%ehan. 
CİHAT BİLGEHAN (Balhfcesir) — Açılk oy

lamanın,, kim okunmak suretiyle yapılması, 
bazı karışıikliik'lariın önlenilmesi bakımından fay
dalı olacaktır. Bunu tekiM ediyoruz, lültfen İm 
sekilide yapılsın efendimi. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, bu husus, bi
zim takdirimizle mevdu değil; dünkü Birleşim
de oylama,mn şekli de tespit edilmiş buUunmaJk-
tadır. Çeneli Kurulun kararı âlıınmış olduğuna 
göre, tekrar etmekte fayda yok tabiî. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir)— Oylama
nın selâmeti bakımından istedik. 

BAŞKAN — Efendim, istim otkujnımak sure
tiyle açık oylamanın, yapılması konusunda bir 
listemin şeklimi zatıâliniz de ' biliyorsunuz. Bu 
şekilde bir önerge gelirse, elbette .onu da işleme 
ıtaıbi tutarız. 

Hükümet ve Koımisyon yerlerini aldılar. 

Maddenin son şıeklini okutuyorum efendim. 
Madde 2. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlen

miş : 
A) Türk Ceza Kanununun 127, 128, 129, 

131, 132, 133 ncü maddelerinde, 135 nci madde-
(sinin ikinci bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu 
maddelerinde, 146 nci maddesinin üçüncü fıikra-
sıınıda, 148 nci maddesinde, 149 ncu maddesinin 
üçüncü fıkrasında, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 
172 ve 384 ncü maddeleriyle Askerî Ceza Kanu
nunun 55, ve 56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı 
suçlardan dolayı 5 yıl veya daha az bir sür e dle 
(mahkûm olanların cezaları, fer'i ve mütemmim 
oezaları dle cıeza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını 
ıda kapsamak üzere affedilmiştir. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan 
fazla süre ile mahkûm edilenlerin, hürriyeti bağ
layıcı cefalarının beş yılı ve para cezalarının ta
mamı aff edilmiştir. 

B) Türk Geza Kanununun 202, 203, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
1217, 218, 219, 403 ncü maddeleriyle 404 ncü mad
desinin 1 nci bendinde ve 40ı6, 407, 414/1, 415, 
416/2 - 3, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 
500, 503, vıe 510 ncu maddeleriyle Askerî Ceza' 
Kajrnununun 131 ve 132 nci maddelerinde göste
rilen suçları işleyenler hakkında ilgili maddede 
öngörülen devlet zararı önceden ödenmek, taz
minat hükümleri ise saklı kallmak şartiyle bu 
maddenin (A) bendi hükmü uygulanır. 

C.) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) 
bendinde gösterilen maddelerine atıf yapan As
kerî Ceza Kanununun 135 ve 152 nci maddelerin
de yazılı fiiller bakında da bu madde hükümle
ri uygulanır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, açık oy
lama isteminde bulunan arkadaşlarımızın bu
rada olup oflmadığı hususunu tespit edeceğini. 
Lütfen isimlerini okuduğum sayın üyeler bu-
radalarsa, «Burada» demek suretiyle işaret bu-
lyursunlar efendim. 
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VAHİT BOZATLI (Siilvtas) — Sayın Başkan, 
119 ncu maddemin 2 inci fılkrasiima ıgöra ilik defa 
açılk oy isteminde bulunan larfcadaşları oy ver-
aneye davet edeceksiniz., 

BAŞKAN — Aeele efameyin Sayın Bozatlı, 
IO şekilde oylama yapacağım. zlaiten. Bullunup bu-
lunmaidığını tespit etımefc de 1 meil fıkraya gör© 
^görevimiz, Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI ((Sivas) — Mjüsaade edin, 
sözümü tamamlayayım. 

Bu suretle, dalhıa levvelki îçtüzüiktakıi uygu
lanan usul yerine, üyelerin oylama sırasında 
(burada bulunmaları ftemlin edilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, 15 Sayın tiye 
burada hazır değilsie, işarı oylama yapmak zıo-
ırundayız zaten. Bulunup bulunamadığı hususu
nu tespit 'etmem gerekiyor; ıbu işlemi ikmâl 
ledîyoruım. 

Değerli arikadaşlarıım, Mmlerimi okuduğum 
arkadaşla? buradaıla,rsla, lütfen, «Burada» de
finler efendim. 

ISayın Nihan ifiLgün (Tekirdağ) ?... Buradala.r 
Sayın Müfit Bayraktar (Bolu) ?... Buradalar. 
ISayın Halil Başol ('Tekirdağ) î.h Buradalar. 
iSayın Bilâl Taranoğlu (Ordu) ?... Buraldailar. 
ISayın Fayzuillah Değerli?... Buradalar. 
Sayım Yılmaz Hocaıoğlu?... Buradalar. 
•Sayan. İhsan Ataöv?... Buıradaliar. 
ISaym Sahrli Yiahşi?... Buradalar. 
Sayın Rıfkı Dnaışman?... Buradalar. 
ISayın Mertle Tan...? Buradalar, 
iSayın İdris Arıkam... ? Buradalar. 
ISayın Vahit Bozatlı...? Buradalar. 
Sayın Keımâlettiln GHöıkaikın...? Buradalar. 
Sayın Hayatî Savaşçı...? Buradalar. 
ISayın Mamduh Erdemlir...? Buradalar. 
Efendim bu suretle 15 sayım üyamin Gemal Ku

rul salonunda bulümımuş olduğunu tespit ettim. 
Açık oylama işlemi yapacağız, açık oylama

mın şeklini Gıemel Kurul tayin edecektir. 
Değerli arkadaşlarım, ISayın Bifllgeiham açılk 

oylamanın ad okummalk suretiyle (sanıyorum, 
kastınız kafbul, reid ve çekimser şelkliinide ifade 
edilmuek süratiyle,) yapılmasını ıtefeHf ©diyorlar. 

CİHAT BtDGEHAN ([Balıkesir) — Evet 
tsayın Başkan. 

BAŞKAN — Açık oyffiamaoıın bu şekilde ya
pılmasını kabul eden sayın üyeler lıütıfen işaret 
buyursunlar... Kalbul ,etmeyenler... Kalbul adil-

ımişıtiir. Açık oylanma lişılemii bu şieikildıe yapılacıak-
tır. 

Değerli arkadaşlarım, madde metnini kalbul 
eden sayın üyeler kalbul, etmeyen değerli arka-
daşlarımiiz ret, çekimser olan sayın üyeler çekim
ser şeklinde ifade edecekler. 

Değerlli arkadaşlaırım, oylamaya, açık oylanma 
istemimde bulumıan sayın üyelerden başlıyoruz. 

(Oylamaya açık oy isltemünde bulunan sa
yın üyelerden başlanarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylanmaya ikaltılomayaın .başka' 
saıyın üye var mı 'Grenel Kurulda?... 

Değerli arkadaşlarım, oylama işlemi bitmiş-
'tir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 'Cumhu

riyetim 50 ncıi yılı madeniyle bazı suç ve Ceza
ların Affı Hakkında Kanun ıtıeklifilnin ikinci 
ımaddesinim oylamasına 401 sayın üye Ikatılmış-
ıtır; 214 kabul, 187 ret oyu kullanılımıştır; mad-
ıde bu suretle, Meclisimizıcıe kabul edilmiştir efetn-
idim. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü maddenin Mü
zakeresine ^geçiyoruz. 

Üçüncü maddayi takdim ^ediyoruz el eridim. 
Madde 3. — 7 . 2 . 1974 tarihime kadar iş

lenilmiş : 
Türlk parasının kıymetini koruma hakkında

ki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren omlbiını 
liraya kadar (onbih lira dahil) kıymet kaçatk-
çılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarıllan ka
rarname ve tebliğlere aykırı failler, veya ımik-
itarı ne olursa olsun döviz fveya Türk parasının 
ziyaımı intaç etmemiş bilumum fiiller veya ön
ceden çıkarmam karamalıme ve (tebliğlere göre 
suç sayılıp da sonradan çıkarılan kararname va 
'tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal 
ve istihlâk maksadıyla işlenmiş kaçalkçıiık fiil
leri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları,. 
Kaça'kçılığın men ve taklibime dair 1918 sayılı 
Kamumda beılirtilen CİF kıymeti yirmi bin, li
rayı geçmeyen (ylirmi bin lira, dâhil) ithal ve 
FOB değeri! yirmi bin lirayı geçmeyen (yirmi 
bin lira dahil) ihraç kaçakçılığı ve değeri yirmii 
bin, lirayı geçlmeyen (yirmi bin Ura dâhil) 6136 
sayılı Kamumun değişilk 12 mâ mıaJddeainlde beüir-
tilen silâh ^eya mermi kaçakçılığı suçları hak
kında bu Kanunun 1 nci maddesi hükmü uygu
lanır. 
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Yukarıkj fıkra hükümleri dışında kalan ka- î 
ıçakçılığm ımen ve takibine dair 1918 ve Türk 
Parasının Kıymetini Korumla hakkındaki 1567 
iSayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri bü
kümlerini ve 6136 sayılı Kanunim değişik 12 nci 
maddesi hükmünü ihlâl eyleyen fiillerden mah
kûm alanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş 
yıllı af f edilmiştir. Şu kadar ki ; bu fıkra hü-
ikünullerindön yararlananlara tayin «dilen para 
cezaları af kapsamı dışında bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Değerli .arkadaşlarım, 3 ncü 
madde üzerinde, şu ana kadar gruplar adına 
siöz isteyen sayın üye olmamıştır. 

Şahısları adına söz isteyen sayın milletve
killerini okuyorum efendim: Sayım Nâzım Baş, 
Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Vahit Bozatlı, 
Sayın [fihsian Ataöv, Sayıın Enver Akova, Sayın 
Mahir Ahlum Sayın İsmail Hakiki Köylüoğlu, 
ISayın Talât Oğuz. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş-
Ikan, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 
Atagün ikönuşacaküıar. 

BAŞKAN — Adaleit Partisi Grubu adına 
Kırklareli Milletvekili Sayım Mehmet Atagün, 
buyurunun efendim. Süre 10 dakika Sayın Ata
gün. Saat 16,12 efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
1 (Kırklareli) — Sayun Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 
ve ©ezaların affı hakkında, Yüce Meclise seVk-
ieldilen Af Kanunu teklifinin 3 noü maddesinin 
müzakeresine geçmiş bulunuyoruz. 

3 ncü maddeye bir göz attığımız zaman dki 
fıkradan ibaret bulunduğunu ve maalesef bu 
iki fıkranın içerisinde malî mevzulara ait hü
kümlerin yanında; malî, yani para işiyle alâ
kası mümkün olmayan bâzı suç ve cezaların da 
bu madde içerisine dahil edilmek suretiyle af 
cihetine gidilmesini! sağlamayı temin etmek için 
düzenlenmiş bir madde olduğunu görürüz. 

. Bugünle Ikadar çıkarılan Af kanunlarına göz 
atılacak olursa, böyle bir tertip içerisinde mad
de getirildiği görülmüş değildir. 

Evvelâ Grubum adınla şurasını sarih olarak 
Üfaide etmek isterim ki ; Adalet Partisi, madde
min 1 nci Ve 2 nci fıkrasında bulunan; silâh, 
mermi, bomba ve dinamit gibi eşyanın veyahut 
yaralayıcı, berefleyici silâhların ithal ve imâl | 

keyfiyetimi ve bunların memleket içerisinde bir 
yerden bir yere taşunmiasıının karşısımdadır. 

Fakat, Türk köylüsünün, Türk halkının si
lâh ve bıçak taşıması gibi, günlük ve hayatına 
girmiş lölan meselelerde, tabanca, bıçak taşıma
sının (karşısında değildir, affa girmesi tarafta
rıdır. Binaenaleyh, bu hususu açıldıkla belirt
mekte fayda görüyorum. Yani, burada sumu 
söylemek istiyorum:: Grubum, Anarşistlerin, si
lâhlı eyleme geçmek için birtakım, şebekeler ku
rarak, gerek ithâlinde ve gerekse imâlimde1 

bomba, dinamit, silâh ve mermi kaçakçılığı ya
pan, bunları besleyen çetenin sureti katiyede 
af kapsamımın içerisine daıhil edilmemesi kanaa
tindedir. Adalet Partisi Grubu bu kanaattadır 
ve bunun sarih olarak bilinmesini rica edeceğim. 

İkincisi; madde metnini okuyacak olursafcl 
(bilhassa tatbikattan gelen arkadaşlarımız çok 
Syi bilecek] erdir) bele Türk Parasının kıymetini 
korumaya ait ollmıak üzere getirilen metin, hiç 
de iyi tanzim edilmiş değildir. Burada, kararna
melerin değişmesinden mütevellit olan hususla
rın bile af kapsamına dahil edileceği yazılmış
tır ki; bunda tatbikatçılar büyük müşlkilâtlarlai 
Ikarşı karşıya kalacaklardır: «Hangi kararname 
me zaımıan değişmiş; hangi kararname lehinde; 
ve aleyhindedir?;» gibi bir tereddüdü mucip ola
caktır. Gönlüm arzu eder ki, Sayın Bakan veya 
Sayın Komisyon Başkanı bu hususu aydınlatsın. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi asıl, • madde
min; silâh, bomba, ve bıçaklar hakkındaki kıs
mının niçin aleyhindeyiz ? Neden, 5 nci madde
nin af kapsamı dışında tutan hükmü alınmasına 
dair önerge verdik 1 Bunları izah etmeye çalı
şacağım. 

Muhterem milletvekillileri; bu maddenin fık
raları şundan ibarettir: 

Birincisi, 1567 sayılı Türk parasının Kıyme
timi Korumaya ait olan suçların 10 OOıO lirasına 
(kadar olanların .(İki, biraz önce de ifade ettim; 
kararname değişikliği de dahil olmak üzıere) 12 
senelik affa tabi tutulması isteniyor. 

İkindisi; Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak
kındaki 1918 sayılı Kamunda «İstimal ve istih
lâk kaçakçılığı» suçlarımı da af kapsamı dışına 
alınmasını istiyor. Bu da doğrudur. Bu iki fık
raya da «Evet» diyoruz. Buna «Eveit» deyişi
mizin nqdenieri şundan ibarettir: 

Bir defa, Türk Parasının. Kıymetini Koru
maya ait olan bu maddemin 1 nci fıkrasında ifa-
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desini (bulan suçlar, .eksieniya para ee-zaisı ve kü
çük hapis cezalarıyla tecrim edilimiş fililerdir. 

'İkincisi; disrtilılâlk ve isitiımâfl. kaçakçılığına ge
lince; bu da malûm (olduğu üzıere, 1918 sayılı 
Kanunun 25 neıi Maddesinde yerini bulmuştur 
ki; '25 e 1 nlci fıkraya göre istimal ve istihlâk 
kaçalkçıflığı, para cezasıyle cez&laındırılır. Fakat 
(muhterem mill'eifcvelkilleri, 6136 sayılı Kanunun 
değişik 12 ncd! maddesinde belirtilen silâh ve 
mermi ıkaçakçılığı suıçlarıınidan 12 yıl hapse 
imahkûm olanlarının tümünün affı istenmeiktei-
dir. Haluiki, biraz önöe ifade ettiğim fıkralarla 
bunun bağdaşır teıafı hiç yıolkttur. 

Şimdi 'bendeniz siklere, meselenin m&ıhijye-
tini ifade edebilmeik liçin, 6136 ısıayilı Kanunum 
12 noi maddesi neden 'bahsediyor, bunu nasıl 
(oluyor da af kapsamı dâhiline alıyoruz; bu 'ba
lkımdan metali okuımıalkta fayda görüyorum. 

6136 sayılı Kanunun 12 ncî maddesi şudur 
(muhterem milletvekilleri: «Her kim bu Kanunun 
Şümulüne giren aiteşlli sdlâhlarlia, Ibunilara aiıt 
mermileri memlekete solkar, sokmaya teşebbüs 
eder veya bunfljaTin. memlekete sokulmasına 
tavassut eder, memlekette imlâlini fallan filân 
yapar ve bunların da fiilleri ikiden fazla kim
seler tarafından yapılırsa 7 yıldan 15 yıla ka
dar hapis cezası...» ma 'ait ve 1 nei ve 2 ncİ 
fıikranun metni (bundan ibarettir. 

Şimdi, 6136 sayılı Kanunun 12 maddesine 
mütenazır olmak üzere, öeıza Kanununun 264 
ncü maddesi mevcuttur. 264 ncü maddeyi de. 
okumıaikta yarar görüyorum. 264 ncü madde: 
«Her kim, ait olduğu mıercideaı, ruhsat almaksı
zın dinamit veya bombıa veya buna benzer yıkı
cı veya öldürücü allet ve fcanutt vesaire ateşli 
ecza satar, yapar, eder, tesis, kurar, getirir, te-ı 
şekküller meydana getirirse, 7 seneden 15 senıeye 
kadar cezaya dair hüküm vardır.», 

Muhterem arkadaşlarım, adaletsizlik bir de 
şuradan çıkıyor. Ateşli silâh ve bıçaklar hak
kındaki 264 ncü maddedeki fiili ika edenler, 
müstemiren ve tüm olarak 12 sene hapis cezasın
dan affa tabi tutuluyor. 

Halbuki 6136 sayılı Kanunun 12 nci madde
si de, aynı mahiyette olan fiiller de iki kısma 
ayrılmıştır. Birisi, 20 bin liraya kadar olanlar, 
12 yıllık hapis cezasından istifade edecek, aftan 
yararlanacak; birisi ise, 5 yıl aftan yararlan
mak suretiyle ancak faydalanmış olacak. 

Şu hale göre, aynı mahiyetteki fiillerde de 
böyle bir ayrım yapılması gayriâdil bir durum 
yarattığı gibi; silâhların, füzenin hatta maki
neli tüfeklerin Türkiye'ye getirildiği malûmdur. 
Bunların da af kapsamı içerisine alınmasının su
reti katiyede iyi bir netice doğurmayacağı ka
naatiyle, Adalet Partisi Grubu olarak bu met
nin karşısında bulunuyoruz ve Af Kanununun 
5 nci maddesinde, istisnalar yerine alınmasını 
talebediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, süreniz dolmak 
üzeredir. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bir de 
dünkü meselede, bazı hususlara verilecek cevap
lar var. Ben, Sayın Bakana suallerimi tevcih 
ederken, Türk Ceza Kanununun 450 nci veya
hut da diğer maddelerinde idama ait olan hü
kümlerde bir numune olması için, 55 nci mad
dedeki ölüm cezası hapse çevrilince, nasıl tat
bikat yapacağını sormuştum; Ceza Kanununun 
5.1, 52 ve 59 ncu maddelerinde de bu indirmele
rin mümkün olacağını ifade etmiş, tatbikatın 
nasıl olacağını sormuştum. 

Çok üzülerek ifade edeyim ki, Sayın Bakan 
cevaplarında, 50 nci ve 55 nci madde tatbikatı
nın açılan davalarda mevcudolmadığmı ifade 
buyurdular. 

Ben şimdi kendilerine mehaz vermek sure
tiyle, açılan davalarda 55 nci maddenin kaç ta
ne sanığa kullanıldığını, 59 ncu ve 52 nci mad
delerin nerelerde uygulandığını tarih, numara, 
iddianame ve hüküm tarihini söylemek suretiyle 
ıttılaına arz edeceğim ve sonunda da Sayın Ba
kanın bu meseleleri inceledikten sonra burada 
cevap vermesinin çok faydalı olduğunu talebe-
deceğim. 

Sebebine gelince : Yarın bu kanunları uygu
layacak olan tatbikatçılar, bizim milletvekili 
olarak konuşmalarımızdan ziyade,, bir ışık al
maları için Komisyon Başkanı ile Bakanın ko
nuşmalarını gerekçe almak üzere burada incele
meye tabi tutarlar. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, süreniz dolmuş
tur. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Müsaade 
buyurun öyleyse, 55 nci maddeyi ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, süre dolmuştur. 
Lütfen bağlayın efendim; lütfen bağlayın. 
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MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Peki 
bağlayayım. 

Şimdi, maalesef vakit çok kısa; dün Sayın 
Başkan da söylediler, «öyle yaptınız» diye. 

BAŞKAN — Sayın Atagün süre dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Peki, bağlıyorum Sayın Başkan. 

Şimdi, maalesef vakit çok kısa; dün, Şaym 
Başkan da söylediler, «Öyle yaptınız» diye. An
kara, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Ergani, 
Silvan, Kozluk Devrimci Doğu Kültür ocakları 
ile ilgili davanın hükmünde Diyarbakır'da, Meh
met Suat Yıldırım hakkında 55 nci madde uy
gulanmıştır. 

Yümnü Budak; 59 ncu madde uygulanmıştır. 
İsa Geçit, 59 ncu madde uygulanmıştır; daha 

birçok var; ama vaktim az olduğu için diğer bö
lüme geçiyorum. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi aleyhine açılan 
davalarda yine... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, lütfen bize yar
dımcı olun efendim. Sözünüzü kesmek mecburi
yetinde kalacağım. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Süleyman Cengiz ve 15 arkada
şına uygulanmıştır. Bu bakımdan, madde metin
lerini ifade ederken, tatbikatçılara ışık tutması 
bakımından daha yararlı olmasını rica ediyorum. 

169 ncu maddeyi de, «Niçin af kapsamı dışı
na aldılar» diye beyanda bulundular. Kendileri
ne Komisyonda ifade etmiştim. Demiştim ki; 
«Biz... 

•BAŞKAN — Sayın Atagün, süreniz bitti 
'efendim. 

IMIEHMET ATAGÜN (Devamla) — Saygı
lar sunarım, bunu da, inşallah fırsat bulur, ifa
de öderim. 

BAŞİKAN — Teşekkür ed,eriım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ ÇSiniop) — Sayın Başkan, maddeyi 
(değişiklik önergeleri ile birlikte komisyona ge
ri işitiyoruz. 

BİAŞKAN — Maddeyi değişiklik önerigeleri 
ile birlikte geri işitiyorsunuz. 

Komisyon, maddeyi değişiklik önergeleri ile 
•birlikte geri istemektedir. Bu hususu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ddilmâştir. 

3 . 4 . İ974 0 : İ 

Maıdldje, önergelerle birlikte Komisyona iade 
edilmiştir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, biz de önergemizi verelim de, onlarla 
beralber gitsin ve diğer önergelerle birlikte mu-
amele görsün. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri ile birlik
te veriyoruz zaten efendim. 

4 ncıü maddeyi okutuyoruım efendim. 
Madde 4. — 
A ) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldur

mamış olanlarla, halklarında Türk. Ceza Kanu
nunun 47 ve 48 nci maddeleri uygulananlarla 
uygulanmaJsı gerekenlerin 7 . 2 . 1974 tarihîne 
Ikadar işledikleri suçlar için takibat yapılmaz. 
Bunlara verilen cezalar, fer'i ve mütemmim ce
zalarla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçla
rını da kapsamak üzere affedilimiştir. 

B) 'Suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş 
olup, 18 yaşını bitıirımeımiş olanların 7 . 2 . 1974 
tarihine kadar işledikleri kanunların suçu tes
pit eden alsıl maddesinde üst sınırı (on sekiz 
yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para cezaisi 
ile cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapı lamam asını veyahut 
bu cezalardan birini veya birkaçını gerektiren 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

IBu ibentde belirtilen kimselerden, (1'8) yıl
dan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya 
bununla birlikte para cezasına mahkûm edilen
lerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (18) yılı 
ve para 'Cezalarının tamamı ile fer i ve mütem
mim eezaları affedilm'işitir. Ancak, Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 1 ve 10 ncu 
bentleri gereğince mattıkûm edilenler bu b'ent 
hükmünden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı, 4 ncü 
madde hakkında gruplardan henüz talep gelıme-
ımiştir. Şalhıslaırı adına söz isteyen arkadaşiarı-
ınıı takdim ediyorum. 

<Saym Nâzım Baş, Sayın Hayreititin Uysal, 
Sayın Valhit Bozaıtlı, Sayın İhsan Ataöv, Sayın 
Enver Akova, Sayın Bakattin Karakoç. 

NAiHÜT ^MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan Grulbumuz adına Sr.ym Meihmet Atagün ko
nuş acalktır efendim. 

BAŞİKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Melhm'elt Atagün, buyurun efendim. 
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iSaym Atagün, süremiz 10 dakikadır ve saat 
16.28'dir,. 

•A. P. GMJ1BU AiDmA MıEıH/MET ATAGÜN 
(ıKırlklaneli) — Peki İSayın Başkan. 

ıSaym Başkan, m;uhıterem, milletvekilleri; 
Af kanununun müzakeresinde grubum aıdma 

4 noü madde hakkında görüşlerimi bildirmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorulm. 

4 ncü madde haddizatında, genel anlam, iti
bariyle iyi tanzim, edilmiştir. Madde gençlerin, 
yani on sekiz yaşını bitirmemiş olan kimselerin 
işlemfiş oldukları bazı suçlardan ötürü Yüıce 
Parlamentoca büyük bir atıfete mazhar olmala
rını temin etmeye matuf olmak üzere düzienlen-
miştir. Müddetler harieolmak üzere, kanaatim-
cie yerindedir. Yalnıız, biraz evvel 3 ncü madfdie 
üzerinde de belirttiğim gibi, kanaatimce burada 
da eşdeğer ollmayan fiillerin aynı mahiyette 
mütalaa edilmesi haksızlık olmuştur; bunu. ifa
de etmekten kendimi alamayacaği'm. Önerge ha
zırlayıp vermiş değiliz, bunum takdirini Hükü
mete ve Komisyona bırakacaği'm. 

(Maddenin birinci fıkrasında, on beş yaşını 
bitirmemiş olan kimseler halkikımdafci af hükmü 
yerindedir. Eakat, on beş yaşını bitirmiş ve on 
sekiz yaşını da bitirmek üzere olan kimselerin 
cezalarından da on' sekiz yıl gibi bir indirim 
yapılmış oluyor. 

Muhterem arkadaşlarımı, nazarı dikkatinizi 
iöelbedjeriim; malûmuâliniz, on sekiz yaşını biti
rip on dokuz yaşma girmemiş olan bir kimse, 
(istemiş olduğu fiilden dolayı, yaşının küçüklü
ğü nedeniyle zaten 'Türk Gez a Kanununun 55 
nci maddesinden faydalanır; meselâ idam ceza
sına malhkûm olacak bir kimse yirlmi seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapse mahkûm edi
lir. Burada idam cezasını yirmi yıla indiren 
Ikanun, yaş küçüklüğü nedeniyle muazzamı bir 
indirim yapmıştır. Kamunun bu indirimi mev
cut iken, yine ayrıca on iki yılın fevkinde, 
oıniselkiz yıl gilbii bir indirme yapma, bilmiyo
rum adalete uygun düşer mi? Bumun takdirini 
Hükümete ve Adalet 'Komisyonuma bırakmak 
iüstiyorum. 

[Benim, asıl üzerinde durmak istediğim 
no'kta şudur : Türk öeza Kanununun 450 nci 
maddesinin birinci fikrasıyle, zamnediyoruam 
onuncu fıkrası, birisi usul ve fürudan biri hak
kında 'ölüm cezalarının tayini, diğeri de kan 

3 . 4 . 1974 0 : 1 

gütme suretiyle adam öldüren kişiler hakkın
daki ceza tayimidir. 

Muhterem arfcadaşlarıım, bu maddenin son 
fılkrasının metnime 'bakacak olursanız, kan 
gütme saikiyle adam öldürmüş olan onsekiz 
yaşındaki bir kimsenin bu maddeden1 istifade 
edemeyeceğinıi göreceksiniz. Ben, bu 'görüşe 

maynıyle katılıyorum. Yalnız, arkadaşlarım tat
bikata baksınlar, çevrelerine 'baksınlar; ka
naatimce, usul ve füru öldüren kimselerin ah
lâki redaıeti, fiilî ika şekilleri, (bir kan gütme 
dâvasından daha başka anlam taşır, daha baş
ka mâna taşır, daha başka sebeplere dayanır. 
(Benim tatbikatta karşılaştığım -Olaylardan ımii-
sal verecek olursam; omlsekiz yaşındaki bir 
geme ini usul ve füruunu öldürmesi, daha ziyade 
usul ve füruunun kendinin yahut yakınının ır
zına tasaddi etmesinden ileri gelmiştir. Bina
enaleyh, bu vaziyet karşısında usul ve füruunu 
öldüren onsekiz yaşındaki kimselerin bu mad
deden istifade etmemesi, (kan ıgütme saikiyle 
suç işleyenler gibi muamele 'gömmesine vicda
nım razı olmamaktadır. Eğer, Komisyon bun
larda bir ayınım yapmak istiyorsa, o zamanı 
450 nlei maddenin 1 nci fıkrasını bu madde 
'hükmünden çıkarmak suretiyle adaleti sağla
ma keyfiyetini temin edebilir. Bunu nazarı 
dikkatlerine arz ediyorum. 

4 ncü maddede üzerimde durulması gereken 
nokta budur. Tekrar ediyorum; Adalet Partisi 
Grubu olarak gençliğin, genç ve delikanlımın, 
(kan sebebiyle, genç uzuv sahibi olması nede
niyle işlemiş olduğu baızı suçlardan dolayı 
bunları affetmeyelim diye bir düşüncesi yok
tur ve olamaz. 

Adalet Partisi, 18 yaşını doldurmamış olan 
kimselerin, bilhassa kader kurbanları ve her-
hamlgi bir meseleden dolayı suç işlenmiş olanla
rın affedilmesiinde toplumun yararı olduğu 
inancı içindedir. Bu miedenle, madde üzerin
de gerek Komisyonun ve gerekse Sayın Baka
nın durmasında büyük faydalar görmekteyim. 

Biraz önceki konuşmamda bir hususu ta
mamla yamamıştıım; şimdi birkaç dakikam var, 
lütfederseniz o hususu da tamamlarmak iste
rimi. Sayın Adalet Balkanı, dünkü konuşmala-
rıında», 163 ncü [maddeyi niçin, Adalet Partilisi, 
tekliflerimde varken sonra geri aldılar? «Bu 
hususu izah etsinler» dediler. Bu suali bize Ko-
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misyonda da sormuştu. O zaman Ibendeniz yine 
cevap verme fırsatım bulmuştum... 

[BAŞKAN — Sayın Atagün, bir hususu ha
tırlatmak istiyorum efendim. Madde müzake
resi konu üzerinde oluyor biliyorsunuz; lütfe
dip konu içinde İkalın efendim. 

Konu içinde kalmak kaydıyle, buyurunuz 
koniuşmanm tamamlayınız. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum 
efendim. 

Şimdi, 163 ncü maddeyi çikarışımi'Zin se
beplerine Ibendeniz cevap vermiştim Tesadüfen 
orada da tümü hakkındaki ilk konuşmayı ben
deniz yapmıştım. Konuşmaya geçmeden önce 
Sayın Bakamdan Ceza Kanunumun 141, 142, 
146 ncı maddelerimde işlenen fiiller hakkımda 
.açılan dava adedi ile sanık adedinin neden iba
ret olduğunu sormuştum ve 163 nfcü maddeden 
de, işlemen fiillerle açılan) dâva adedini, sanık 
adedini sormuş ve şiöyle söylemiştim kendile
rinle; (aynen ifade 'ediyorum, zabıtlara böyle 
geçmesinde fayda vardır) «Sayın Bakan, lâik
liğe -aykırı olarak, Devletin içtimaî veya ik
tisadî veya siyasî veya hukukî temel nizamla
rını kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uy
durmak aımaeıyle cemiyet tesisi, teşkili, tan
zim veya sevk ve idare eden hizmetlerini mev
cut olduğu; bunlar hakkımda dava açıldığı 
varit midir, değil midir?» Böyle bir davanın 
mevcut olmadığını ifade ettiler. Büz ide, «163 
ncü maddeyi verdiğimiz zaman bu incelemeyi 
iyi yapamamıştık; böyle davalar mevcut olma
dığından, Devlet bütünlüğü aleyhinde davalar 
mevcut olmadığından dolayı teklifimizi -geri al
dım» diye ifade etmiştim ve o zaman ikinci 
sual sormamıştım. Fakat dün, yarayı kaşıdı
lar. Açıkça şunu söyleyeceğim ki, ben* de, 
Hükümet kurulmazdan bir hafta öıncc değil, 
beş gün önce, Sayın Genel başkanları tarafın
dan af kanunu teklifinin 8 nci maddesinde 
141, 146 ve 149 ncu maddeleri niçin af kapsa
mı dışına almıştır sualini sormakla beraber... 

BAŞKAN — Sayım Atagün, ifade buyur
duğuz fikirlerin, 4 ncü madde ile ilgisi olma
dığını zaJtıâliniz de kaibul ediyorsunuz sanıyo
rum. Eğer 15 ve 18 yaşımdan aşağı olanların 
bu konu ile ilgili olduğu hususunu ifade edi

yorsanız konuşunuz; .ama bunu ifade etmi-
yorsanız lütfen konu üzerimde konuşunuz efen
dim. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Sayın Başkan, söylenen sözle
rin (burada manası mevcuttur, bilhassa Sa
yın Balkan söyleyince de ımanası vardır. Sa
yın Bakan, buraya çıkacak, konuşmalarını 
Sayın Genel Başlkanimım yüzüme baka baka 
yapacak, o da sol elini şakağına koyup, 163 ncü 
maddede Halik Partisi... 

BAŞKAN — Bunun konu ile ilgisi yok Sa
yın Atagün. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — «Biz 'görev aldık, burada bunu 
dile 'getireceğiz» dediğimiz zamanı, bize cevap 
hakkı vermeyeceksiniz. Olmaz böyle şey... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, konu ile ilgisi 
yok bunların. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına İstanbul 
Milletvekili Sayın Hasan Basra Akkiray, buyu
runuz efendim. 

Sayın Akkiray, süreniz 10 dakikadır, ve 
saat 16,38'dir; bilgilerinize sunarım efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ 
AKKİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli 'milletvekilleri; 

Grubumuzun genel a,f teklifimin 4 ncü mad
desi üzerindeki görüşlerini belirtmeye çalışa
cağım. Gerçekten, 4 ncü madde küçüklerle, kıs
mî aklî maluliyete müptelâ olanlara özel bir 
'bağışlama tanımıştır ki, bu aslında çok yerinde 
bîr takdir ve tedvindir. Bilindiği gibi, 15 yaşı
na doldurmamış «lanlar hakkında ve kısmî .malu
liyet dediğiımiz Tünk Ceza Kamununum 47 ve 48 
nci maddelerindeki hâle müptela olan kişiler 
hakkında takibat yapılamıyor. Yani bunlarım 
hiç birisine ceza vermiyoruz. 15 -18 yaş arasın
da bulunanlar içim de 18 semeldk bir bağışlama 
tanıyoruz. 

Şimdi, burada bir ısıtışına nazarı itibara 
alınmış; Türk Ceza Kanununun 450 nci madde
sinin 1 ve 10 ncu fıkraları af kapsamı dışında 
bırakılmış. Biliyorsunuz bu fıkraların birisi; 
usul ve füru, yani ana, baba ve çocukları öl-
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dürmek; diğeri de kam gütme nedeniyel katil 
isuçunu işlemiş olmak. 

Şimdi arkadaşlarım, bir yasa yapılırken, 
tek ıfcejk özel hadiseleri, olayları nazara almak 
kadar yanlış bir ölçü yoktur. Tek tek her ha
diseye, her hadisenin özel koşullarına, niteliği
ne göre bir yasa yapmaya, dünyanın hiçbir 
pariamemtoısu şimdiye kadar muktedir olmamış
tır. Anoak, genel hadiseler, genellikle olan ha
diseler ve toplum koşulları gazönüne alınarak 
yasallar yapılır. Özelikle af kanunlarında 100 
kişiyi bağışlaımaik, 100 kişiye bir mutluluk 
vermek için, gerekirse ve bale bile 1 veya 10 za
limi de (affedebiliriz. Bunun başka ıtürlü ayrıl
masına, başka bir kıstas konımasına olanak yok
tur. 

Adalt Partisi sözcüsü sayım arkadaşım dedi 
iki; «18 yaşımdan küçük çocuklar, genellikle, 
'ana^balba öldürürlerse bunların nedenleri baş-
(kaidır. Bunlar, genellikle kendisinin veya yakı
nınım ırzına geçilmesi medeniyle, bir tahrik so
nucu öldürülmüş olabilir. 

Gerçekten böyle hadiseler vardır; aıma, çok 
rica ediyorum, tatbikatta olan Idşiiler iiyti bilir
ler, bu yaşlarda bulunan 'kişiler içinde, en ufak 
ibiir kaprisi içim amasını öldüren, fcuimar parası 
vermedi diye anasını öldüren, emekli maaşını, 
ıdul maaşımı bana ödemedi diye öldürenler de 
yfolk mudur? O halde, bir yasa yapılırken o top
lumda oluşan olayların ımuhaselbeısİ yapılır; kâr 
ve zarar dengelenir, kârın ağır bastığı yönıde 
Obıir kanun tedvin eidilir. Bu nedenle, yasa mad
delerini tek tek hadiseler göstererek eleştirirse
niz bunun içimden çılkmamıza olanak yoktur. 

Bu nedenle biz grup olarak diyoruz ki, 4 ncü 
madde, aslımda Iküçülkler 'için gerçekten olması 
lâzım gelem geniş bir atıfet, bir bağışlatma ka
rarlaştırmış ve madde o şekilde tedvin edilmiş
tir. 45Q mel maddmin 1 ve 10 nıcu fikralarımdafci 
suçlar da, sanıldığı gibi ırza geçmek veya başka. 
nedenlerle işlenmiş suçlar değildir. Tatbikatçı
lar çok iyi bilirler, daha çok bu suçlar, daha 
iahlâkî redaeti gerektiren hallerde işlenmekte
dir. Bu nedenle biz maddeyi gayet olumlu kar
şılıyoruz ve o yönde oy vereceğiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkil-

Demokratik Part i Grubu adıma Sayım Kuibi-
lây İmer; buyurunuz efendim, Saat 16,42 efen
dim. 

D.P . GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ-
LÂY İMER (Konya) — Sayım Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Demokratik Parti olarak hazırlatmış. bulun
duğumuz teklifin 2 n'cıi maddesinde aynen şunu 
ileriye sürmüştük. «'Suç tarihimde 15 yaşını dol-
dunmiamış olanlar tarafımdan işlemen bilûmum 
suçlar hakkımda., bu kanunun 1 nci maddesi 
hükmü uygulanır.»ı 

Nitekim, bu görüşümüze uygun olarak, ha
len görüşülmekte olan maddemin yerine kaim 
olmak üzere ve 15 -18 yaş arasındaki diye bir 
ayırım yapmadan 15 yaşındakiler için hüküm 
getirilmesini sağlamak için bir teklif vermiş 
!bulummaktayız. Bu teklifimizin eslbabı mucibesi-
ıne gelince. 

Muhterem milletvekilleri, kanunlar birbiriyle 
yakından alâkadardır. Medenî Kanunumuzda, 
eğer gözden geçirilirse, «Evlenme kişiyi reşit 
kılar.» hükmü vardır. 

Diğer taraftan, bilhassa cezaî yönden işle
nen suçların erkekler tarafından ika edildiği ve 
yine Medenî Kanunumuzda erkekler için 15 ya
şın evlenme yaşı - rızaya da bağlı olmak üzere -
olduğu nazarı itiibare alınırsa, bu durumda ev
lenen, çoluğunu çocuğunu geçindirme durumun
da olan bir insanın, - evlenme de kişiyi reşit 
kıldığına göre - diğer 18'ini bitirip reşit olan
lardan hiçbir farkı yoktur. Kanunun bunu gö
zetmesinde, tıbbî bir durum, akıl baliğ olm,a 
durumuyle yakından münaselbet vardır. Medenî 
Kanunumuz olsun, Ceza Kanunumuz olsun bu 
yönüyle meseleyi getirmiştir. Ama, biz, bir ya
malı bohça haline getirilen komisyon tetklifinin 
ıbu maddesindeki ayırmaları, bir yönüyle tuhaf 
karşılamıyoruz. Yani, tuhaflıklar içerisinde bu 
da bir tanesi olduğuna göre, alışılmış bir du
rum meydana getiriyor. 

Bu arada bir hususa daha nazarı dikkatinizi 
ıçekmek isteriz. O da, bu yaş mevzuuyle ilgili 
olarak bilhassa katil vakalarının, 15 ile 18 yaş 
arasmdakilere, hattâ bazen bunda daha küçük 
yaştakilere, bilhassa kan davalarında bu kabil 
suçların işlettirildiği ve yaptırıldığı meselesidir. 
Bu yönüyle, aslında, belki yaş itibariyle üze
rinde duruluyor; ama 18 yaş meselesi bize Me-
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denî Kanun ahkâmı olarak gelmiştir. Ama, Me
denî Kanun ahkâmında, yine memleketimizin 
- sözümün başında belirttiğim, gibi - imkânları 
göaönünde tutularak kişiye 1'5 yaşında evlenmek 
hakkı verilmiş ve evlenmenin de kişiyi reşit 
kıldığı açıkça beyan edilmiştir. 

Bunu, bir kere bu tarafıyle, bilhassa diğer 
suçlarda da nazarı itibare alırsak lâzım gelir. Yi
ne bu maddede 12 yıllık cezaların tamamının, 
diğer taraftan da, verilecek ceziamn 1/3'nin, iyi 
hal şartı aranmadan m,eşrüten tahliyeye tabi tu
tulması hükmü ile 3 ncü fıkrada 18 sene hüküm, 
giyenler hem,en bırakılıverir veyahut bu şekil
de ceza gıörecek olan Varsa bunlar hakkında ta
kibat yapılmaz, yani 18 sene veya daha aşağısı 
diye hüküm getirilmiştir. 

Bu suretle yine bir yanlış tutumun, bir yan
lış yolun içerisine girilmiştir. Bu kanunda mü-
•kerrirler nazarı itibare alınmıyor. Bu kanun, 
daha evvel suç işlemiş olanların affa tabi ol
dukları takdirde aynı cinsten tekrar suç işler
lerse, geçmiş suçlarını birlikte bir arada çeke
ceklerini tanımlıyor. Hatta ve hatta bu kanun 
teklifinde, yine, hapisanelerde isyan çıkaran 141, 
142 ve 146 ncı maddenin, ki üzerinde duruyo
ruz, sanıkları ve hükümlüleri hakkında da bu 
hükümler tatbik edilme cihetine gidiliyor. Dün
yanın hiçbir yerinde bu kadar ucuibe bir kanun 
gelmemiştir; bugüne kadar hiçbir Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti bu derece mesuliyetten uzak 
ve bigâne bir af teklifi karşısında kalmamış
tır. Bu derece, programını okuduğu halde, prog
ramından vazjgeçen, proıgrammı bir tarafa atan 
Hükümet görülmediği gibi, yine bu Hüküme'tin 
Adliye Bakanı, sahip çıkmadığı bir kanun tek
lifi dolayısıyle burada cevap vermek durumu
na bazı maddelerde girmektedir. Lütfen, bu ka
nun teklifine sahip çıksınlar; yahut da komis
yonun yanındaki yeri terketmek mecburiyetin
dedirler. Sahip çıkmadıkları tasarı haline getir
medikleri bir teklif mevzuunda, (Komisyonla 
beraber), tasarı gelmiş gibi cevap verme duru
munda değil; Hükümetin bulunduğu yerde ve 

icap ederse cevap verme durumu içerisinde bu-
" lunurlar. Çünkü teklife iştirak etmemişlerdir, 

teklif hakkında herhangi bir bilgi dahi verme
mişlerdir; sorduğumuz takdirde, bunun hakkın
da da bilgi verecek değillerdir. 
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Dün 146 ncı maddenin 3 ncü fıkrası mevzuun
da sorduğumuz suale, başında; «Şu kadar dava 
var» - diye cevap verdiler, arkasından... 

ZEKÂl ALTINAY (Zonguldak) — İlgisi 
yok 'Sayın Başkan. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİLÂY 
İMER (Devamla) — Nasıl?.. İdamla ilgili. Bun
lar, 18 seneyi geçen cezalardır. Bununla ilgili. 
Bunlar hakkında askerî maJhkemelerde 1 nei 
maddeden mi takibat yapılıyor, 2 nei maddeden 
mi takibat yapılıyor, 3 neüden mi yapılıyor di
ye sorduk. Burada tespit ettim, zabıtlarda var; 
«Bilmiyoruz» diyor. 

Dün zaten yarım saat ara aldılar, komisyon
da Sorulan suallere orada cevap veremediler; 
burada da yarım, saat Meclisin mesaisini yarıda 
bırakma durumunda oldular. Bir hükümetin bu
na hakkı yoktur. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — 4 ncü 
madde üzerinde konuşsunlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İmer, 4 ncü maddede de
ğildi bu efendim, lütfen konu ile ilgili konuşun 
efendim,. Geçti, o dünkü tatbikat. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — içtüzük 
o hakkı niye vermiş öyle ise? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Saym Başkan, bu madde umumî bir hüküm ge
tirmektedir, herhangi bir hüküm, değil biraz ev
vel komisyonun geriye aldığı FOB, GIF değer fi
lân değil, Ceza Kanununun 18 seneyi aşan mad
deleriyle ilgili teklif getirmektedir. Bunun illgisi 
yok da hangisinin var Sayın Başkan? 

ZEKÂl ALTINAY (Zonguldak) — Yaşla 
ilgili. 

BAŞİKAN — Sayın İmer, dün Saym Bakan, 
2 nei maddede... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Maddeler hakkında Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Soru soruyorsunuz, cevap ve
riyorum Sayın lm,er. Lütfederseniz dinleyin efen
dim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben size sual sormuyorum. Sa
yın Başkan, ben size sual sormuyorum. Sizin 
söylediğinizde.. 

BAŞKAN — «İlgili değil mi?» dediğiniz su
al değil mi Sayın İmer?.. 
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MUSTAFA KUBİLÂY İJMER (Devamla) — 
Ben ilgilidir diylorum,. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
MUSTAFA KUBttLÂY IMER (Devamla) — 

İlgilidir ıSaym Başkan. 
Burada görüşülen mevzu, arz etmiş olduğum, 

gibi, Ceza Kanununun bütün maddeleriyle ilgi
lidir. Ceza Kanununun bütün maddeleriyle ilgi
li olarak da burada kesin cevap verilmemiştir. 

O halde, ben şimdi tekrar Sayın Bakandan 
soruyorum; cevap versinler. 

Askerî mahkemelerde 146/1, 146/2 ve 146/3 
suçlarından, 18 ile 15 yaş arasında kaç kişi mu
hakeme altındadır? Cevap versinler. Grup ola
rak bunu bilmek istiyoruz. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Dün ve
rildi bunun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın hatip, herhalde 15 ilâ 18'i 
ifade ediyor efendim. 

MUSTAtflA KjUBİLÂY IMER (Devamla) — 
15 ilâ 18 diyoruz efendim. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Dün ce
vabı verildi.. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın Sayın 
Akalın. 
- MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri, buradan kanun mad
delerini geçirmiş olmak bir mana taşımaz. Me
sele bunun hakikatle, realiteyle, milletin düşü
nüşü ve inanışıyle uyuşmasıdır. Milletin düşü
nüş ve inanışını temsil etmeyen, kanunlar, Mon-
tesquie'nün dediği gibi, kitap olarak rafları süs
lemekten öteye bir mana taşımazlar. 

Tatbik kabiliyeti olmayan veya çıktığı za
man bir cemiyetin bünyesinde huzur yerine hu
zursuzluk ğetirelbilöcek olan bir kanunun, tümü 
de, bu madde hükmü de, - biraz evvel bahset
miş olduğumuz 141, 142 ve 146 nci maddeler de 
daihil olmak üzere - bu m e m lekete tabiatiyle 
huzur getirmeyecektir. 

Diğer tarafıyle Medenî Kanunun açık hü
kümleriyle çatışma durumu içerisindedir. JBu ta
rafıyle tatmin etme durumu içerisinde değil
dir. O yönüyle diyoruz ki, getirilmiş olan bu hü
küm, (diğer hükümlerde olduğu gibi) diğerleri
ne nazaran çok daha fazla ağırlık taşımamış ol
masına rağmen, kanunlar abrası koordinasyonu 
sağlayamamak ve ceza yönünden gereken husus
ları yerine getirememek ve af yönünden de ge

rekli kaideleri bundan evvelki af kanunları da 
nazan dikkate alınarak, hiç olmazsa onların öl
çüsünde ele almamak (müddet yönüyle de ola
rak) yerinde değildir. Bu yolda verilmiş bir 
önergemiz vardır. 

Demokratik Parti Grubu adına sayıgılarımı 
sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îm.er. 
Değerli arkadaşlarım, şahısları adma söz 

alan üyelere söz vereceğim.. Sayın Nâzım Baş; 
buradalar mı efendimi. Yok. 

Sayın Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Sayın Vahit Bozatlı; buyurunuz efendim, 
Sayın Bozatlı, süreniz 5 dakikadır efendim-
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Genel af teklifinin 4 neü maddesi, yıllardır 

gerek bizde, gerekse Batı ülkelerinde mevcut 
olan, suçların redaeti, vahameti, onlar hakkın
da bu redaet ve vahamete paralel, onunla oran
tılı olan ceza nispetleri arasındaki münasebeti 
alt üst eden bir sonuç getiriyor. Lütfen, değerli 
arkadaşlarımın 4 ncü maddenin, bilhassa son 
bendine bir defa daha dikkat sarfetmelerini is
tirham edeceğim. Bu bentte belirtilen kimseler, 
almış oldukları cezalarından 18 yıl indirilmek 
suretiyle aftan yararlandırılıyor. Halbuki, ka
bul buyurduğunuz 1 nci madde hangi suç olur
sa olsun cezalardan yararlanma miktarını 12 yıl 
olarak tespit etmişti. 4 ncü madde bu miktarı 18 
yıla çıkarıyor ve yalnız bir istisna koyuyor; o 
istisna da 450 nci madde. 

Yalnız, biliyorsunuz 450 nci madde idam, ce
zasını gerektiren fiilleri kapsayan bir madde 
olup 10 bentten ibaret. 10 bent şeklinde sırala
nan 450 nci maddedeki herhangi bir suçu işle
yen kimse hakkında tertip edilen ceza, bu mad
deye göre idam cezası. Şimjdi, tedvin ettiğimiz, 
Genel Kurulun kabulüne sunulmuş olan bu tek
lifin 4 ncü maddesi, Türk Ceza Kanununun 450 
nlci maddesindeki kriterleri bir kenara itiyor; 
tamamıyle bunu reddediyor, bunun yerine yeni 
bir ölçü, yeni bir esas .getiriyor. 

Kanaatimce bu af teklifi, Türkiye'de uzun 
yıllar tatbik edilegelen ceza hukukunda, infaz
da, altından çıkılması güç, tashihi, telâfisi güç 
bir karışıklık ortaya çıkaracaktır. Adalet duy
guları, ceza verme arzusu büyük ölçüde, cezala
rın çekilmesi zorunluğu büyük ölçüde tedirgin 
edilecektir. Bu tedirginliği yaratacak maddeler-
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den birisi de, biraz evvel ifade ettiğim, 4 ncü 
maddenin, özellikle diğer fıkralarında olduğu 
gibi, son fıkrasında mevcut. Türk Ceza Kanu
nunun 450 nci maddesindeki 10 bendinde de zik
redilen suçlar aynı vasıfta olduğu halde, hepsi 
hakkında kanun vazıı idam cezasını uygun gör
düğü halde, bu defa tutuyoruz mevcut, cari üıu-
kuk düzenini alt üst ediyoruz, bunların içinden 
yalnız 1 ve 10 ncu bentteki suçları işleyenler 
(hakkında 18 yıl aftan yararlanma hakkını tanı
yoruz; onun dışında kalanları ise 1 nci madde
deki 12 yıllık aftan yararlandırıyoruz. Tam bir 
çelişki... Daha evvel cari ceza hukuku düzenini, 
tam bir ret, tam bir. karışıklık içine sokmuş 
oluyoruz. 

450 nci maddenin sistematiğini, maddenin de
ğerlendirmesini bu derece alt üst etmek, ona 
başka açıdan bakıp onun, suçun vahameti esa
sına dayalı sistemini bozmak, kanaatimce ge
reksizdir. 

450 nci maddenin 18 yıldan yararlanmayı 
uygun gördüğü ve cezasını (Kanaatimıce 18 yıl 
daha yüksek bir dilim olduğu için) az vahim te
lâkki ettiği birinci bent; «Usul ve fürudan biri 
aleyhine işlenirse» diyor ve 18 yıllık yararlan
mayı uyıgun buluyor. 

Yine 10 ncu bendi; «Kan gütme saikiyle iş
lenirse» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, süreniz bitiyor 
efendim,. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi bu 
iki bentin dışında yalnız bir tanesinde; - daha 
8 bent var, diğerlerini okumuyorum - «Birden 
ziyade kimseler aleyhine işlenirse» diyor. 

(Bunun adedini namütenalhi çoğaltabilirsiniz. 
Bu kadar çok kimsenin canına kıyan bir başka 
kimseyi, tutuyoruz 18 yıldan yararlandırıyoruz 
ve bundan çok daha hafif suç işlemiş kimseleri 
18 yıldan yararlandırmıyoruz. 

450 nci maddedeki sistemin bu maddeye ay
nen girmesi düşüncesindeyim. Başka türlü bir 
davranış tam, bir haksızlık yaratır. 

'.Saygılarımı sunarım,. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Hükümet »öz istiyor mu efendim? 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Hükümet 

adına Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Sayın Başkan, m,uihterem milletvekil
leri; 

Af kanunu teklifindeki bu statü, 15 yaşma 
kadar olanlarla, 15 - 18 yaş arasında olanları 
farklı. olarak nazarı dikkate almıştır. Gerek Me
denî Kanunumuzda ve gerekse Ceza Kanunu
muzda bu 15 yaşma kadar olanların, 15 ilâ 18 
yaşları arasında olanların, çeşitli sebeplerden 
dolayı, 'çeşitli konularda farklı olarak tanzim 
edildikleri bir vakıadır. O açıdan kanun tekli
findeki bu maddeye aynen katıldığımızı ifade 
etmek istiyoruz. 

Demin konuşan arkadaşlarımızdan Sayın 
Atagün bir sıoru tevcih ettiler. Daha doğrusu 
dün tevcih etmiş oldukları bir soruya lâyıkı 
veejhile cevap alamadıklarını ifade ettiler. 

Dün sordukları soru; «18 yaşından küçük 
olanlar 146/1 ve 146/2'den idama hükmolu-
nunca, yaşlarının küçüklüğü sebebiyle bunların 
cezaları 20 yıla indirileceğine göre, bu af kanu
nu teklifindeki statü çerçevesinde istifadeleri ne 
olacaktır1?» şeklinde idi. 

Bu konuya biz dünkü konuşmamızda açıkça 
cevap verdik ve cevap verirken, de 146 nci mad
deden, hangi fıkra olursa olsun, herhangi bir 
sanığın veya hükümlünün mevcut olmadığını 
ifade ettik. 

«Olsa idi ne olurdu?» denildi. Buna cevap 
olarak da, 18 yıllık indirimden istifade edeceğini 
ifade ettim. Bunun dışında sayın konuşmacı bu
na (müteradif bazı ceza maddelerini okudular. 
Diğer maddelerden takibat dosyaları olduğunu 
veya hüküm giyenler bulunduğunu bugün söyle
diler. Ben bunun aksini iddia etmiyorum, olabi
lir. Dün teveih olunan soru zabıtlarda da var, 
şimdi tetkik ettim. Bakan olarak bana tevcih edi
len soru, 146 nci maddeden dolayı sorulan bir 
soru olduğu için bu açıdan cevaplandırdım. 

Sizin tespitiniz diğer maddelerdenmiş, olabi
lir. «Bunlar hakkında hangi hüküm veya hangıi 
statü tatbik edilecek?» derseniz, dün verdiğim 
cevabı tekrarlamak mecburiyetinde kalırım. Bu 
kanun teklifi gerçekleşecek olursa 18 yıllık indi
rimden istifade edeceklerdir. 

Yine Sayın Atagün, kanun teklifinin komis
yondaki müzakereleri sırasında bana tevcih et
tikleri bir soru hususunda konuştular Komiyyon-
da; «162 nci maddeden, cemiyet kurmak hükmüıı-
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den ne kadar sanık var?» demişler, ben de «yok» 
demiştim. Böyle bir şey demedim. Demediğime 
kendisi şahittir. 

Sayın Kubilay îmer, konuşmasında, «Hü
kümet tasarıya sahip çıksın» diyor. Görüştüğü
müz tasarı değildir İd, Hükümet buna sahip 
çıksın. Görüştüğümüz nihayet bir tekliftir. Bu 
teklif üzerinde Hükümetin görüşü, mütalaası so
rulur. Hükümet görüşünü, mütalaasını açıklar, 
ifade eder. Biz de zaman zaman kürsüye çıkmak 
suretfyle bu vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. 

Yine Sayın Kubilay İmer, sormuş oldukları 
bir soruya cevap vermediğimizi, hatta veremedi
ğimizi ifade ettiler. Sordukları soru neydi? Za
bıtlarda var, okusunlar. 

«146/3 ne zaman kabul edildi?» 
«Yassıada mahkemeleri dolayısiyle» dedim. 

Kendileri de «1960 yılı» diye tasrih etmişler. 
İkinci soru olarak «146/3 ten kaç kişi vardır?» 

dediler. «30 civarında» dedim. O anda rakamları 
ihtiva eden istatistik! cetvel yanımda yoktu. 
«Doğru mu?» dediler; «Doğrudur» dedim, sonra 
bu cetveli getirdiğimizde rakamların 28 olduğu 
ortaya çıktı. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 
4 ncü madde ile alâkası var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Siz yerinizden müdahele buyurmayınız efen

dim. Bazı sorular soruldu; biliyorsunuz, siz de 
dinlediniz. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Aynı şekilde 146 ncı maddenin tümü 
üzeninde bir rakam verdim, sanık rakamı. «Bu
nun kaçı 146/1'den, kaçı 146/2'den, kaçı 146/3' 
ten?» diye bir soru bana bu kürsüden sorulmadı; 
ifade ederken sorulmuştu; ama «146/1'den, 2'den, 
3'ten kaç kişi sanık veya hükümlü olarak tutuk
ludur?» sorusu, 18 yaş sebebiyle sorulmuştu. 

Şimdi ben bu soruya cevap olarak; 146/1, 2 
ve 3'ten 15 - 18 yaş arasında cezaevlerimizde sa
nık olarak veya davası devam etmekte olan hiç 
kimsenin bulunmadığını ifade ettim. Bu, bir ger
çektir ve bu böyledir. 

Enteresan olan nokta şudur; Sayın Kubilay 
İmer, bu kürsüde konuştuğu sırada «146/3'ten 
cezaevlerinde sanık olarak veya hükümlü olarak 
hiç kimse yoktur; ben buna inanmıyorum» dedliler. 
Halbuki biz olduğunu ortaya koyduk. Şimdi ise 
«146 ncı maddemin 1 nci, 2 ııci ve 3 ncü fıkrasın-

— (554 

3 . 4 . 1974 0 : 1 

dan dolayı kaç kişi sanık olarak var?» diye soru
yor. Bir kişi var veya yüz kişi var; af kanunu* 
için ne fark eder? Mühim olan budur, bir af ka
nununu çıkarıyoruz. 

Kaldı ki, bakınız ben bu konuları daha ob
jektif bir hava içinde tartışasmız diye, tam bir 
tarafsızlık içerisinde, sizlere 141 noi maddenin 
142 nci maddenin sanık ve hükümlüleri hak
kında, burada konuşmalar yaparken, açıklama
larda bulunmuştum. Bu açıklamaların, daha 
sonraki müzakerelerin hiçbirinde değerlendiril
diğini görmedim; şu kadar rakam var veya şu 
kadar kişi vardır diye değerlendirildiğini gör
medim. Ben rakamla geliyorum; fakat getirdi
ğimiz rakamlar değerlendirilemiyor, sonra bazı 
konularda açıklama yapmayınca; «Niçin yapıl
madı?» diye soruluyor. 

Şimdi yine... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız var 
efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Ataöv'ün bir sorusu olmuştu; 
böyle zaman zaman söz alarak daha önce sorul
muş olan sorulara cevap vermeye çalışacağım. 

Sayın Ataöv «Siyasî partilerin takibatı ko
nusunda, acaba kaç tahkikat dosyası var?» diye 
bir soru tevcih etmişti; aldığımız bilgiyi açıkça 
ifade ediyorum kendisine : 

Cumhuriyet Başsavcılığından alman bilgiye 
göre; 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa tev
fikan, gerek bu kanunun 4 ncü kısmında yer 
alan yasaklamalara (ki bunlar genellikle kapat
maya mütedairdir) ve gerek kanunun diğer em
redici hükümlerine muhalefetten dolayı (mese
lâ kongresinde birtakım eksiklikler var) muhte
lif siyasî partiler hakkında 40 tahkikat dosyası 
Cumhuriyet Başsavcılığında derdest bulunmak
tadır. 

Bu siyasî partilerle dosya miktarları şöyle : 
Adalet Partisi 4; Cumhuriyet Halk Partisi 

3 ; Cumhuriyetçi Güven Partisi 3; Demokratik 
Parti 4; Millî Hareket Partisi 7; Millet Partisi 
4; Millî Selâmet Partisi 8; Büyük Kuvvet Par
tisi 1; Türkiye Birlik Partisi 1; Türkiye Kadın
lar Partisi 1. Yeni Türkiye Partisinin, kapan
mış olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesine in
tikal eden malî hesapları sebebiyle 4 dâva dos
yası var. 

Arz ederim, efendim, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Söz sırası Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz efendim. 
iSaym Enver Akova 1. Yok. 
Sayın Bahattin Karakoç; buyurunuz efen

dim. 
Saat, 17,11 efendim. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yaşları nedeniyle henüz kişisel olgunluğa 
ulaşmamış bu nedenle ceza kanunlarınca, da tam 
sorumlulukları kabul edilmeyen 18 yaşından kü
çük gençlere karşı biraz daha fazla hoş görüyü 
'olumlu ve gerekli buluyoruz. Benim şu anda 
söz almamın nedeni, bu maddenin yazılışı sıra
sında, kaleme almışında ufak bir noksanlığı ha
tırlatmak, gidermek içindir. 18 yaşından küçük 
olanların ve 15 yaşından büyük olanların ceza
larından 18 yıllık bir kısmın affını öngören bir 
ilke 4 neü maddede uygulanmış; ancak uygu
lama sırasında bir şık unutulmuş, bu yüzden 
bazı âdil olmayan durumların husule gelmesi ih
timali belirmiştir. 

Durum şudur : Bu madde uygulanırken, 
1 nci maddedeki prensip nazarı itibara alınma
mıştır. 1 nci madde 12 yıllık bir af prensibini 
uygularken, üç şık üzerinde durmuştur. Birinci 
şıkkı henüz daha bitmemiştir; derdest bir da
vada âzami sınırı 12 yıl olan bir suçtan dolayı 
takibatın yapılamayacağını, durdurulacağını em
retmiştir. 

İkinci şıkta takibat bitmiştir, karar kesin
leşmiştir, verilen mahkûmiyete göre iki durum 
nazarı itibare alınmıştır: Verilen ceza 12 yıldan 
fazadır; bu takdirde bu cezanın 12 yılı affedil
mektedir. Üçüncü halde de verilen ceza 12 yıl
dan azdır; bu takdirde cezanın tümü affedilmek
tedir. 

Bu 1 nci maddede bu şekilde şıklar halinde 
kabul edilen prensip uygulaması, 4 neü madde
de görülmemektedir. 4 neü maddede, sadece 
davanın derdest olması halinde, ceza üst sınırı
nın 18 yılı geçmemesi halinde, dava takibatının 
yapılmayacağını nazarı itibara almamıştır. Bir 
de, verilen cezanın 18 yıldan fazla olması ha
linde, kararın kesinleşmiş durumunu nazarı iti
bare alarak, verilen cezanın 18 yıldan fazla ol-
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ması hali nazarı itibare alınmış ve bunun 18 yı
lının affedildiği vaz edilmiştir. Bunun dışında, 
yerilmiş olan cezanın 18 yıldan az, meselâ 17 yıl 
9 ay gibi olması halinde, hangi maddenin uygu
lanacağı, bunun ne kadarının affedileceği belir
tilmemiştir. Yani, 1 nci maddedeki şıklardan 
birisi, bu 4 neü maddede yer almamıştır. Bu, 
bir redaksiyon hatasıdır, bir noksanlıktır. Uygu
lamada birtakım aksaklıklara sebep olacak nite
liktedir. Bunu gidermek üzere bir önergemiz 
vardır. Önergeler Yüce Heyete sunulduğu za
man o da bilginize arz olunacaktır. 

Bu durumu açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. Çok çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara
koç. 

Değerli arkadaşlarım, madde ile ilgili 3 öner
ge var, bilgilerinize^ arz ediyorum. Önergeleri 
geliş sırasına göre okutuyorum efendim. 

M'Jlkt Meclis;! Eask-adlıgı'na 
•Görüşülmekte olan Cumhuriyetin 50 nci 

yılı bâzı suç, ve cezaliarıar affına dair kanun tok-
EflüiJn 4 neü maddesinin aşağıdaki şeklide ta
dili ve kabulünü arz ve .trfklif ederiz. 

Konya Kars 
M. Kuibiilây İm en Yasin Bozkurt 

Aıi'kara Adana 
Necdet Evl:iyag:'l Baıttaü. Koksal 

A fyon Kar ahisa'r 
İbrahim Elmalı 

M'aılıde 4. — Saıç tarihlinde 15 yaşını, doMıır-
anamış «ilanlar tarafımdan iij'leneıı bİLumum suç
lar hakkında bu Kanunim 1 nci maddesi hülo 
•mü uyguoanır. 

iMililet .Meclisi; Başkanlığına 
Af Itasamımn 4 neü ma'-ddesl'nin s'oıı cümle

si olan (Ancak Türk Ceza Kanununun 450' neü 
maddecini:! 1 ve 10 ncu ıbemtleri gereğince mah
kûm edilenler bu bent, hükmünden yaranlrrıa-
m-azilıar.) ifbâresinön m/addeden çıkarılması m arz; 
ederilm. 

KÜT* 

•Hasan YıMi'rım 

Miıl'let Meclisi! Başkanlığına 
Özü af teklifinin 4 neü maddegijniüi doğis'ti-

riliîivesİ! ha kknüda. 
ı«Cur:rJİıııri:yeti:n 50 ncû yıh nedeniyle bâzı 

suç ve cezaların affı halikında kanun teklliiiit» 
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inin 4 neü maddesi, yaşı 18'den koiçü'k olanlara 
verilmiş veya verilecek cezaların, genel ilkeye 
-oranla daha büyük bir kısmının affını amaç
layan bir ayrıcalık getirmiştir. 

Yaşları nedeniyle, henüz kişisel olgunluğa 
ulaşamamış, bu nedenle, Ceza Kanunlarınca, da 
tam sorumlulukları kabul edilmeyen bu kimse
lere1 karşı, biraz daha fazla .hoş görüyü, olutmlu 
ve gerekli bulmaktayız. 

Ancak tefelimin, bu kimselerin affı ile ilgili 
4 ncü maddesinin Jkalöme alınışındaki hata ve 
noksanlık amacın tam olarak gerçekleşmesini 
önlemekte ve âdil olmayan sonuçlar doğurmak
tadır. 

Gerçekten : Maddede, 15 yaşından büyük 
ve 18 yaşından küçük olanların 18 yılı aftan ya
rarlanmaları ilkesi Ikalbul edil'miişitir. Bu ilkeye 
uygun olarak yukarı sınırı 18 yılı geçmeyen, 
hürriyeti ıbağlayıcı bir cezayı gerektiren suçtan 
dolayı taikiıbat yapılamayacağı ve 18 yıldan faz
la hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan
ların, bu cezalarının 18 yılının affedildiği, mad
de metninde ifade edilmiştir. Ancak, verilmiş 
cezanın 18 yıldan az olması halimde1, bu cezanın 
ne kadarının, affedildiği, maddede belirtilme-
ımiştir. Bu durumda, meselâ; 17 seneye mah
kûm olmuş bu durumdaki kimse ancak teklifin 
1 inci maddesinden yararlandırılarak cezasının 
12 yılı indirilecektir. Böylece aynı yaşta ve1 

batta belki de aynı ısuçtan biri 17, biri 18 yıla 
mahlkûm olmuş iki gençten, cezası 18 olanın bu 
«ezasının tamamı affedilirken, 17 yıla mahkûm 
olanın sadece 12 yıllık cezasının affedilmesi 
,gibi, âdil olmayan bir durumla karşı karşıya 
(kalınacaktır. 

İşte, bu âdil olmayan durumu gidermek üze
re, teklifin 4 noü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştiren önergemizi hazırlamış bulunuyoruz. 

Gereken işlemin yapılması ricasıyle ve say
alarımızla sunarız. 

Dilyarbakır Artiviin 
Bahattin Karakoç Ekrem Sadi Erdem 

Ankara Ankara 
İlyas iSeçlkin Rauf Kandemir 

Bundur 
Ali ISanlı 

Madde 4 — 
A) iSuçu işlediği' tarihte 15 yaşını doldur

mamış olanlarla, haklarında Türk Ceza Kanu

nunun 47 ve 48 nci maddeleri uygulananlarla 
uygulanması gerekenlerin 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar işledikleri suçlar için takibat yapılmaz. 
Bunlara verilen cezalar, fer'i ve '.mjütemmiim ce
zalarla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçla
rını da kapsamak üzere affedilmliıştlir. 

B) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş 
olup 18 yaşını bltiırmemiş olanların 7 .2 .1974 
tarihine kadar 'işledikleri (kanunların suçu tes
pit eden asıl maddesinde üst sınırı (Onsekiz) 
yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceıza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası 
ile cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
cezalardan birini veya bir 'kaçını ıgerelktiren 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kimselerden, 7 .2 .1974 tarihine kadar 
işledikleri suçlardan dolayı, 18 yıla veya daha 
az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya, yahut yalnız, 
veya birlikte olarak para cezasına, veyahut mü
sadere veya bir meskık ve sanatın tatil icrası 
cezasına, veyahut bu cezalardan biri veya bir 
kaçına 'mahkûm olanlara bu ceizaları, eföa mah
kûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak 
üzere affedilmiştir., 

Bu bentte belirtilen kimselerden, 7 .2 .1974 
tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı 18 
yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya 
bununla birlikte para cezasına mahkûm 'edi
lenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının 18 yılı 
ve para cezalarının taımıamiyle fer'i ve mütem-
miım cezaları affedilmiştir. Ancak:, Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 1 ve 10 ncu 
bentleri gereğince mahkûm edilenler bu bent 
hükmünden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — önergeleri teker teker, aykırı
lık derecesine göre, işleme koyuyorum, efen
dimi. 

(Konya Milletvekili Mustafa Kubiliây îmer 
ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın kamılsyon, metni dinle
diniz. Katılıyor musunuz?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İdtanibul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
'Önerge sahibi' arkadaşımız söz istiyor, mu?.. 

İşitemiyorlar. 
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Komisyonun katılmadığı önergeyi Yüce He
yetin oylarına sunuyorum. Kabul •edenler lüt
fen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Koımisyon...? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

A.' DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye 
kaıtılmıyıor. Oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmeyenler., önerge reddedilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum : 
(Diyarbakır Milletvekilli Bahattin Karakoç 

ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon...? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığını 
ifade etmiştir. Önergeyi Yüce Heyetin oyları
na arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyi değişik şek
liyle Yüce Heyetin oylarına arz ediyorum. Ka
bul edemler... Etmeyenler... Madde kaibul edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci maddenin müza
keresine geçiyoruz. 

5 nci maddeyi okütııyorunı. 
Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde göste

rilen suçlar bu kanun hükümleri dışında bıra
kılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 149 ncu madde
sinin birinci fıkrasında yazılı suç, 

B) Türk Ceiza Kanununun 2 nci kitabının, 
umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
.müteallik, 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan 
hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış bulunan 1967/907 esas sa
yılı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açıl
mış bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesine açılmış bulunan 
1.972/20 esas sayılı, davalara konu teşkil erden 
fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkimler 
Kanununun 107 nci maddesi gereğince, takibat 

icrasına lüzum görülenler haklarında açılmış 
veya açılacak davalara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 
Asarı Antika Nizaımnameshıde belli edilen e-ski 
eserleri Kanuna ve nizaiinnaımelere aykırı ola
rak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya 
teşebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilleri. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, madde 
üzerinde grupları adına, şu ana kadar, Adalet 
Partisi Grubu adına Sayın İsmail Hakkı Yıldı
rım söz almış bulunmaktadır. 

Kişisel görüşlerini belirtmek üzere de; Sayın 
Nâzım Baş, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Vahit 
Bozatlı, Sayın İhsan Ataöv, Sayın Enver Akova, 
Sayın Bahattin Karakoç, Sayın Nurettin Yılmaz, 
Sayın Hasan Değer söz almış bulunmaktadırlar. 

CEVÂT ÖNDER (Ankara) — Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Hilmi Türkmen konu
şacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın İsmail 

Hakkı Yıldırım; buyurunuz efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Saat 17,32'dir, -görüşme süresi on dakikadır 
efendim. 

A. P. GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI 
YILDIRIM (Erzurum) — Sayın Başkan, Mil
let Meclisinin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin istis
nalarla ilgili 5 nci maddesi hakkında Adalet 
Partisi Grubunun görüşünü arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Komisyonca kabul edilen ve Yüce Heyetini
zin incelemesine ve kararma sunulan af teklifi
nin 5 nci maddesinde; T. C. K. nun 149 ncu mad
desi, basında «Gomel davası» diye adlandırılan 
bir özel dava ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu 
ve Âsari Atika Nizamnamesinde belirtilen suçlar 
aftan istisna edilmiş; bu suçların dışındaki, özel 
ve genel mevzuatta yer alan diğer bütün suçlar 
affın kapsamına alınmıştır. 

Bilindiği gibi, Adalet Partisi özellikle, T. C. K. 
nun 141 ve 142 nci maddesiyle 146 nci madde
sinde ifade edilen ve komünizmi tecziye eden hü
kümlerin af kanunu kapsamının behemahal dı
şına çıkarılması hususunda önceden grup kara
rını almış ve bunu efkârı umumiycyo ilân etmiş
tir. Türk Ceza Kanununun komünistleri tecziye 
eden 141, 142 ve 146 nci maddeleriyle diğer mad-
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delerinin af kanununun 5 nci maddesinde yer 
alan istisna hükümleri arasında yer almamasını 
Adalet Partisi elbetteki tasviple karşılamayacak 
ve bu sebeple elbetteki bu 5 .nci maddeye müspet 
oy vermesi mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca, Adalet Partisi Devlet sorumluluğu 
yüklenen kimselerin kendi geçmişlerine sünger 
çekerek hesap vermekten kurtulmalarını tasvibet-
mediği için, Devlet sorumluluğu yüklenen kimse
lerin behemahal millet huzurunda, kanun Önün
de hesap verme lüzumuna mutlak surette inan
dığı için bakanların, başbakanların, milletvekille
rinin ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de fi
illerinin mahiyeti ne olursa olsun, işledikleri ve
ya kendilerine isnadedilen suçu nevi ne olursa 
olsun af kanunu şümulü dışında bırakılmasını 
müdafaa etmektedir ve istisnalar arasında bu 
hükmün yer almamış olması sebebiyle de bu 5 nci 
maddeye müspet oy kullanmayacaktır. 

Vakıa, iktidara mensup siyasî parti grupları
nın sözcüleri şimdiye kadar bu kürsüden Türk 
Ceza Kanununun 141, 142 nci maddelerinde ifa
de edilen suçların fikir suçu olmaları sebebiyle 
af kanunu kapsamına alındığını ileri sürmüşler
dir ve Saym Adalet Bakanı da Hükümet adına 
birden çok konuşmasında bu suçların fikir suçu 
olduğuna netice itibariyle kanaat getirdikleri 
için Hükümet olarak komünistlikten yargılanan 
ve hüküm giyenlerin affın kapsamına alınmasını 
tasvibettiklerini ifade etmişlerdir. 

Adalet Partisi, komünizmi masum bir fikir 
ve komünistlikten mahkûm olanları da mütevazi 
fikir suçluları saymamakta mazurdur. Komünist
lerin eylemden tamamen ayrılmış fikirlerle ilgi
lenen filozoflar olmadığını dünyada bilmeyen 
kalmamıştır. Komünistlerin sıradan birer siyasî 
düşünür olmadıkları, mümkün olduğu kadar kı
sa bir zamanda ve imkân nispetinde Devlet ik
tidarının kanunsuz olarak gasbedilmesini gaye 
edinen bir doktrini eştirme ve teori ile uğraşan 
ideologlar olduğu herkes tarafından bilinmekte
dir. Komünistlerin, fikirleri tartışmaya ve böy
lece bir çoğunluk fikrini beklemeye niyetli olma
dıkları, müdafaa ettikleri hususun kanaatleri ay
dınlatmak değil, meşru devlet ve hükümet kuv
vetlerine karşı bir düşmanlık yaratmak olduğu, 
gayelerinin mevcut çoğunluğu ikna etmek değil, 
militan bir azınlığın iktidarı ele geçireceği bir 

ortamın ve havanın geliştirilmesi olduğu bilinen 
gerçeklerdendir. 

Bu sebeple; komünistlerin hattâ en masu
mane gözüken sözleri ve yaptıkları işler bile 
Anayasanın korumakla görevlendirdiği hürri
yetleri, tahribe niyetli totaliter bir Hükümet 
darbesüne atılan ilk adımlar olarak telâkki edil
mek lâzım, gelir. 

İkti dar kanadının «Masum fikir suçluları» 
olanak telâkki 'ettiği komünistlerin, kendilerinin 
yerime diktatörlük yönetimlerini ikame etımek 
istediklerii, mevcut içtimaî nizama karşı derhal 
ve açıkça bir savaşla görevlenmiş sayan kimse-
ler olduğundan şüphe edilmemelidir. Davaları
nı «Sovyetler Birliği» veya «Panis'lavizm» ül
küsüyle özdeşleştiren, Sovyet Rusya -millî men
faatlerinin tayin ettiği bir politikayı sadakatle 
izleyen, gizli, kumpascı suça yönelen ve bozgun
cu faaliyetleriyle çatışmaları şiddetlendiren bu 
Anayasa ile temin edilmiş hürriyetlerin mezar 
kazıyıcılarını fikir suçlusu sayan mantığı an
lamaya iimkân yoktur. (A. P. sıralarından alkış
lar ve «Bravo:» sesleri.) 

Bu açıdan. Hükümet sorumluluğunu taşıyan 
siyasî partileri, komünistleri veya komünistlik
ten hüküm giymiş olanları affetmek gararına 
sevkeden anlayışın bir gaflet mahsulü olduğuna 
sahip olmamak mümkün değildir. 

Vatan bütünlüğünü, millet birliğini, Türk 
îstıiklâl ve Cumhuriyetini tahrip etmeyi hedef 
alan, Komünist Rusya'ya bir peyk Türkiye Sov
yet! peşkeş çekmek isteyen, bu maksadı istih
sâl için Türk gençliğini beyin yıkama ameliye
sine ve gerilla eğitilirine tabi tutan, .sabotaj, 
gasp, hırsızlık, adanı 'kaçırma, 'adasın öldürme 
gibi çeşitli tedhiş metotlarıyle silâhlı bir ihtilâ
le kıyam eden ve azmettiren hainleri fikir suç
lusu saymak, eğer affedilmez bir gaflet değil
se, buna daha münasip bir isim bulmak için bü
tün vatanperverlerin kendilerini vazifeli sayma
ları gerekir. (A. P. ve D. P. sıralarından alkış
lar, «Bravo» sesleri). 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Cumhu
riyetin 10 ncu yıldönümünde '«İktidara sahip 
olanların, gaflet, delalet ve hattâ hiyanet içinde 
bulunabileceklerine.» işaret ederek Türk istiklâl 
ve cumhuriyetini kurtarma görevinti Türk genç
liğine vazife olarak vermiştir. Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümünde iktidara sahip olanlar, Türk 



M. Midisi B : 61 

İstiklâl ve Cumhuriyetini ortadan kaldırmak (is
teyen komünistleri affetmek suretiyle mükâfat
landırmaya yönelmişlerdir. A. P. sıralarından 
alkışlar). 'O hazin tecelli karşısında, Türklük 
şuurunu daima ©anlı tutan ve Türk milliiye t el
liğini ülkü 'edinen Adalet Partililerin komünist 
saldırganlara karşı Türk İstiklâl ve Cumhuri
yetini korunmaya azimli olduğunu; bu sebeple 
'Türk İstiklâl vıe Cumhuriyetine mutlak surette 
suikast tertip ıeden komünistlerin laf dışı kal
ması için meşru yollar ve usuller üç erişinde mü
cadelesine devam etmeye kararlı olduğunu; bu 
kararla, bu af kanununun '5 nei maddesine ko

münistler af dışı bırakılmadıkları takdirde 
grubumuzun kırmızı oy vermeye karar verdi
ğini açıklar, Yüce heyetinizi saygıyle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldı
rım. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Hilmi 
Türkmen, buyurunuz efendim. Saat 17.42 Sayın 
Türkmen. 

D. P. GRUBU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(•.Samsun) — Muhterem Başkan ve değerli mil
letvekillileri ; 

Af Kanunu teklifinin 5 -.nei .maddesi üzerin
de Demokratik Parti Gruibu adına söz almış bu-
lırnuyorufm, 

Muhterem milletvekilleri, 5 nei madde içe
risinde 141 ve 142 nei madde ile ikonıoımlatfreri, 
163 neü madde ile de müslümanlan affediyo
ruz. 

Muhterem mıilletvekillöri, bu hususa dikkat 
edilecek olursa, 141 ve 142 nei maddenin suç 
şümulü içerisine giren suç işlemiş komünistler-
Üe, 163 neü maddenin şümulü içerisine gılrımiş 
suç işleyen müslümanları 'bir terazide tutuyo
ruz. Şurasını barmen belirtmeik isterimki, vatan 
ve millet mefhumu tanımayan, Allah ve din 
medlhuımu tanımlayan, hiçbir mukaddes mefhu
mu kabul etmeyen Allahsız komünistlere vatan 
ve milletinin illamıesi için dua eden Allahına 
ve muikaddesatiina bağlı olan müsuünıanları bir 
terazide tartmaya hiçbir kimsenin hakkı yok
tur. (D. P. ve- A. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» şasileri) 

Muhterem millet vekilleri, .belle müslümanla-
rın komünistlerin yüzüsuyu hürmetine affedil-
andleri, şefaat edillnederi tasvibi kabil, bir hâdi-
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se ıdeğil-idir. Burada bir kısam dinî mevzuları 
kendisine devamlı surette âleti olarak kullanan; 
partinin <mensupiları çıkıp bu kürsüden devamılı 
surette dinî mevzuları, Islâmi hadiseleri, tarihî 
haddeleri tahrif ederek, tamamen onu komü
nistlerin affedilmesi yolunda bir merhamet vo 
bir atıfet hâ'd'öesi olarak mütallâa ettiler, buna 
,da haklan yoktur. 

ÜVruhterem millet vekilleri, Fatih Sultan Meh
met'in İstanbul'u fethettikten sonra, İstanbul' 
daıki bullunan gayrimiüslümleri affettiğini söy
lemken, ISelâmet Partisinin sözcüsü ıkendi'slmdıen 
aman isteyen insanları, aman dileyen insanları 
kesecek miydi? Ama., İstanbul'u fethederken 
karşı koyan BizansMan doğnadığmı niye söy
lemiyorsun, bunu niye inkâr ediyorsam? 

iMıi'htereım milletvekilleri;, bir kısım, gerek 
Peygamber Efendimiz zamanında ve gerekse 
onu tak.lbeden tslâmî devletlerin hâkim olduğu 
tarihıleılden misaıl verirken, devamlı surette 
tabrif edilmiştir, Peygamber Efendimizin kılıç 
kullanarak: muharebeye igirdlğini inkâr edebi
lecek var mı aranızda? Acalba, o Alllah'm Pey-
igamıberi kılıcını taktığı zaman da kime karşı 
ıkıüucım kullanmıştı ? Kendisine teslimiyet gös-
'tenmıeyenı, kendi 'davasını kalbül etımeyen, 'keıi' 
Idisinin inancını paylaşmayan insanlara karşı 
kılıcını kullanmıştı. Komüriisıtller, sorayomm si
ze, sizin inancınızı paylaşıyor mu? Komünistler 
sizin kabul ettiklerinizi kabul ediyorlar mı? 

Muhterem milletvekilleri, size bu mevzuda 
bir hadiseyi ibret olsun diye nakiletmıeik iste-t 
•rim. 1967 yılında Arap - İsrail Harbi vukufbul-
ımadan önce bir kısım müslümanlar tevkif edi-
lliyordu, Bu tevkif eıdiilen ımüsilüımanliar arasın
da bir Şeyh Hasan-ül B'enna vardır. Bu Şeyh 
Hasan-ül Benna'yı tevkife gelen general, yaka
sından tutup sürüyerek hapishanıeye götürür-
iken, «İSöyle bana, seni bizdim ekimizden hangi: 
kuvvet kurtaracak» Şeyhin verdiği cevap, «Al
lah'ım kurtıaracalk..» 

NEÖATt GEBE (Balıkesir) — Sayın Baş. 
kan, masal dinlemeyelim. 

HİDMİ TÜRKMEN (Devaımla) — Masal de-
ği)l, alâkalı hadise anllatıyorum, dikkat buyu
run.,,. 

BAŞKAN — Sayın Gebe, ben takip ediyo
rum1 efendim.,* 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Miıllî Selâıne-
(tiıı uıusalımı dim'liyorsunuz ama. 

[BAŞKAN — 'Sayın Atöav. 
Buyurunuz efendiim. 
HÎLMI TÜRKMEN (Defamla) — Muhte

remi aıikadaşniar, «Sizin elinizden beni Allah'ımı 
luırtaracıalk» diyen bu muhterem şeyhe genıera-
Oin verdiği cevap, «Allah'ın 'bille kurtaramaya!-
caık» afjtı ay jıoınıra israil'le Araplar arasımda 
harp vıiikııibuluyor, israilli jetleri Şam'ı bomba
lıyor. Tam o esnalcla umumî bir af kanunu <rJka~ 
rılıyor, derhal bütün hapishaneler kapısının ar
kasına kadar hoşalsın. Bu muhterem Şeyh di
yor 'ki, falan general gelmeyince hen dışarıya 
çıikmiiyorum. Generali getirip kapısına koyduk
lar i zaman. Şeyhin verdiği cevap eni ter a samdır; 
«Sen alltı ay evvel ihama demiştin ki, ([Seni Al
lah'ın b:T:e kurtaramayacak) işte Allah'ım kur
tarıyor. Kurtarıyor ama, ne yaızıik ki Allah düş-
mıanı, din düşmanı,, Müslüman düşmanı, Yahudi
lerin hürmetine şefaat olunuyorum» Sizler de, 
Allah'sız ıkoımüüilstler hürmetline müslümanlara 
şefaat ve merhamict getirem ezsiniz, 

Muhtereım. millet vekilli eri, 112 Mart 1917)1 hâ-
disesiln'i müteakip tevkif edilen müsilüman!lar-
dun 1.6.3 neü maddeye göre tevikiıf Gidilen ve bi-
lahana da mahkûm edilen müslümanl ardan en 
çoik ceza alanlar altı senedir. Bunun üç (senesi
ni yatmıştır, iki senesi infaza,' göre zaten giitmiş1-
ıtir, adamın aEı - yedi aylık bir cezası kallımış-
tır. Altı - yodiı aylık 'bir cezaya karşı nıüebfbet 
hapse ımahkûm olan bir -komünisti, idama mah
kûm olan bir komünisti salıvere-imezsiniz ve (bi
li âhara da Islânni'yetten dem vurumuz'smız. 
(D. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

Meydan!arıda, kahve 'köşelerinde 'bu aziz ve 
Müslüman Milletin karşısına çıikarak, MüsıHi-* 
imarı olduğunuzu, partinizin de' islâm. Partisi ol
duğunu söyleyerek, dinî .mevzuları istismar ede
rek buraya gelmiş ikiimseler elarak, o Müsilü-
manların haikkına ,sahip çıkmak medburayeıtin-
desimiiz. iSahip çıkmanız, o Müslümanların k'or-
fkıınç düşmanı, idam sehpasına bile giderken; 
«Bon Ali ahi ve vatanı tanıımıyorum» diyen in-
sanılaırı affetmek midir? (D. P. ve A. P. sıra
larımdan «Bravo» ıseisleri, alkışlar. 

IMuhterem milletvekilleri, bu IvömünisİJİerin 
laffını isteyen insanlara hitap etımek. istiyorum; 
'«Ae'aba bunlar nedamet mi diliyorlar bizden? 

3 . 4 . 1974 0 : 1 

Pişmanlık mı duymuşlar'? Biz pişman olduk, 
nedamet diliyoruz, bizi affedin» diye bir m'iina-
catları var mı? Tam tersine, bakaç gün önce 
•gaz et ellerde intişar eden ve bugün de bir gaze
temin muharriri .tarafından kaleme alınmış odan 
bir iki satırını clkuımak istiyorum!. Bakınız ne 
diyor.., 

KADİR ÖZBAK (Uşak) — Hangi gazete?., 
HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — ismimi 

söylerimi. (C. H. P. sıralarımdan . «Neler yazı
yor?» s ederi) Okuyayılm da müsaade buyurun,. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyim efendim, 
HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — lAdama 

'Cezaevinde 'bulunan anarşistler söylüyor .-

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Gaze
tenin emini söyle. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — S'öyleye'-
•eeğim. 

,«Af bir- atıfettir, şartı Ibunun nedamettir, 
nedamet ise hiyanettir, hiyamet fazilettir. Hiç 
merak etme, bunları eveleye geveleye .h-öyte 
emirde .sonunida affı venecekler biz-, ama hiiz on
ları a;ffetımıeye'Ceği!z:», 

ISayın E-rtbakan ve Erhakam'ım mi'lleıtvefkiıl-
lori; sizi de affetmiyorlar. Bu memıleiketfce ko
mi ünilj tiler hâikikn olduğu zaman, «Bunlar ıbiziı af
fetti» diye, elimizi kolunuzu sa'llayarafc ıbu nıemı-
lle'kette gelemeyip halk mahkemes'imide huzura 
çekip idam edecekleridir. (D. P. şırailaırımdan 
«Bravo» .sesleri) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Gazete 
hangi gafeze İ 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Sabah 
Gazetcsinlln ikinci sayfasında Mustafa Cerit 
yazıyor, alır olkursunuz., 

HAISAİN TOSYALI (Kastamonu) — Bütün 
gazeteler yazıyor. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Daha ön> 
ce de Ibiirçolk gazetelerde çıiktı. Ben size, hu de
ğil bundan daha önemlisini söyleyeceğim, bizzat 
savcının iıddianaımesine ıgilrımıiş olanı söyleyece
ğim. İstanhullda Örfî İdare Mahkemesinde de-
nilnıiıyor muydu..,. 

BAŞKAN — 'Sayın Türikmen, bir dakilkunız 
var efemid'aı.,.. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamıla) — Tamam 
efendim, topluyorum. 

«Eğer biz ihtilâl yaparak muvaffak olsay
dık, Rusya'ya dayalı bir komünist idaresi kura-
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çaktık;» dememişler miydi? Bundan nedamet mi 
duydular ? Sayın Selâmet Partisinin mille tlvelkil-
leri, «Mâmı Devleti mi kuracağız» diyoılar, ki> 
şimdi de bunları affediyorsunuz? (D. P. sırala
rından: «Bravo»1 sekleri) 

Muhterem (milletvekilleri, burada kimileri 
affediyoruz, bunun üzerinde durmak mecburi
yetindeyiz? İzmir suikast hâdisesinde idama 
mahkûm edilen bir Rüştü Başa (Mama rııahkıı-
ımiyeıti vatana ihanet 'suçu) göğsüne asıldığı 
zaman yalvararak «Allah agfkına size yalvarı
yorum, tek şu göğsümdeiki vatana hiyanet su
çunu çıkarın, beni1 bin defa idam 'edin» diyor. 
«Ben ki 'bütün cephelerde yara almış, vücudu
nun heir tarafı 'bu Vatan uğruna kurşun yemiş, 
bir kimse olarak, vatana ihanet suçu ile idamı 
edilmek istemiyorum» diyor. Müslüman Türk 
Milletinin mazisinde ve tarihinde kabul ettiği 
en 'büyük ,suç, vatana ihanet suçudur. Vatana 
ihanet suçunu, ibu memlekette cazip hale getir-
mıeye kimsenin hakla ydktur. (D. P. ve A. P. 
sıralarınidani «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu mem
lekette vatan hainlerini de affedeceksiniz, on
dan sonra kimi idam edeceksiniz ? Bir eski eser' 
satıcısını affetmeyeceksiniz de, Türkiye'yi, Türk 
Milletini Rusya'ya satmak isteyenleri nasıl af
fedeceksiniz? (D, P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, tamamlayım 
lütfen efendim. 

HÎLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Bunun 
ifçin sizlerin vicdanlarına hitap >ediyor, sizleri 
bu mevzuda düşünmeye davet ediyorum. 

Hepinize hürtmıetler sunarım. (D. P. ve A. P. 
sınaılıarından «Bravo»1 sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Tteşekkür ederim Sayın Türk
men. 

Mîllî Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Ya
sin Hatifboğılu, buyurunuz efendim. (M. İS. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

.Saat : 17,48 efendim. 
M. S. P. GRUBU ADINA YÂıSİN HATİB-

OĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce 
Mecllibin değerli üyeleri; 

Biz Millî iSelâımıet Partisi olarak, kelimelerin 
üstüne baba !basa ve altlarını çiize çize diyoruz 
k i ; affebmelk, fiilî meşrulatşınmak telâkki olu
namaz. (C. H. P. ve M. S.. P. sıralarından alkış
lar)' 

Eğer af, irtikâp olunan fiillerin meşruıluğu-
na vesile olsaydı, evvelce çıkarılmış bulunan af 
kanunlarından sonra hiçbir oeza hükmünün 
tatbilkine imlkân bulunamazdı. Biz, bu esbabı 
muciıbeye (müsteniden hareket ettiğimiz içindir 
ki, af ile herhangi bir fiilin meşruluğunu inta.1-
oa medar kanun tedvinini ayniyet içerisinde 
ımiütalâa etmiyoruz. 

Türk Oeza Kanununun 141 nci maddesinde 
tecziye edilen fiillere, şiddete saptığı nispette 
karşı olduğumuzu bir kere daha ilân ile tescil 
<e|"tirelim. İlâve olarak diyelim iki, biz bu fiilile
ri meşnılıaıştırmııyor, bilâkis gıayrîkanunî ve 
.gayıîmeşrulülklarını da tescil ile faillerinin biır 
kısım cezalarını affediyoruz. Bir fiilin affını 
talep, o fiile hayranlık ve o fiili tecviz mana-
'Sina alınamaz. (!C. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan «BraVo» sesleri) Ters mantık ve tutarsız 
biır mantıkla hareket edenlere soruyoruz; Türk 
Ceza Kanununun 49<1, 492, 493 noü mıaddeleriy-
le tecziye olunan hırsızlık fitillilerinin tamamen 
affa girmesini teklif edenler, hırsızlığa hayran 
olduklarını mı... (C, H. P. ve M. IS. P. şıraların^ 
dan «Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürültü
ler) Hırsızlığı tedlis ile bu menfur fiillere meş
ruiyet mi vermek istiyorlar?.. (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler; C. H. P. ve M. S. P., sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bahranı Eker, lütfen mün 
dahale etmeyin efendilim. 

İBRAHİM BEiHRiAM EKER (Balıikesir) — 
iSaym Başkan, duramıyoruz. 

YÂıSÜN HATİBOĞLU (Devamla) — Tabam* 
ımıüll buyurunuz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

FİKRÎ PEHLİVANLI (Ankara) — Ona rey 
vermek içini... 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, lütfen ımiüda-ı 
hale etmeyiniz efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Evet, 
ıSaym Adalet Partisi tarafımdan verilmiş tekliif 
burada; 4911, 492 ve 493 ncü madde affa lâyık: 
görülmüş, 163 nciü madde, tespih çeken affa lâ-
y:lk .görülmemiştir. (C, H. P. ve M. ıS. P. sıra
larından «Bravo»1 sesleri, (alkışlar) 

ıl63 ncü madde, tespih çeken inaanllar, afyoni 
çeken insanlarla, esrar çeken insanlarla aynı 
•Maddede, talihsizliktir, aynı fıkra içerisinde af 

— 561 — 
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dışında mütalâa edilmiştir; bunu söylüyoruz. 
'((-A. P. sıralarımdan gürültüler) 

YILMAZ HOOAOĞLU (Adana.) — Hadi ca-
' ıtıiimi.., 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Yine 
ısorakiiıı, müsaade edin ıgünierdir konuşlunuz, 
'bili* fiilim affını, o fiilin meşrullaştırılması gibi 
göstermeye çalışanlar, Af Kanunu teklifinde 
^zimmet ve rüşveti bu mantıkla im affa lâyık 
••göndüler? Zimmet ve rüşveti tecviz ile raşi ve 
nıürteşiyi tebcil mi ediyorlar? 

/Muhterem matlıletvt'ltİLİltcıri, bu ımi-Vletlm bünye
sini! kemiren yavru mikrop komünizm ise ana. 
mrikrop siyonizmdir. (C. II. P. ve M. S., P, sıra,-
larmdan «Bravo» sesleri) Sırf araz gösteriyor 
diye... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mevzu 
dejenere ediliyor, 

BAŞKAN — Takip ediyorum Sayın Tosyalı. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sırf 

'araz gösteriyor diye... 
^Muh^erem Başkanımı, 'benim süremden harcı

yorlar, diklkate alalım lütfen. ('GüKişinıeler) 
'BAŞKAN — Sıiz buyurun 'Sayın Haıtlıboğ-

ftıı. 
YÂ'SİN HATİBOĞLU (Devamda) — Muh-

tereını milletvekilleri, bu milletin bünyesini ke-
mıircn yavru mikrop komünizm. ise, altını çizi
yorum', ana (mikrop 'siyonizmıdiır. Sırf ar!a.z gös
teriyor diye, kangren mesabeısindekiı fiilleri tec
ziye •edecek, batta affa bile lâyık görmeyeceksi
niz; ama sinsi, derinden, tahripkâr davranan, 
hattâ komünizmin .melanetini de doğuran siyo'-
nizmi tecziye bile etnıeyecöksiniz. Gerçi, aîbc's 
mıakes olamaz kaidesine hürmTelıkârız. Şimdi 
her1 iki... 

. AHMET BULDANDI (Muğla) — Yeşil ko-
ımüni'zm ide komünizm kadar tehlikeli değil 
mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı.,. 
AHMET BULDANDI (Muğla) — Ne diye-

yiim Sayım' Başkan ?.. 
.BAŞKAN — Lüjtfen müdahale etmeyin, otu-

ırun efen'd'im, başka bir şey yapacak değirdiniz. 
YÂSJİN HATİBOĞLU (Devamla) — Daha 

çok (İllallah» diıyceeiksiniz. (A. P. ve C. H. P. 
. sıralarımdan karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — 'Sayın Hortoğlu... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamca) — Muh

terem nTİlletevkJlleri, şimdi her iki engereğin 
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benzeyen yanlarımı tespit edelim. Her ikisi de 
din...: (A. P. sıralarından «Grupları ayrı baha
rı bir» sesi) Her ikisi de din ve tüm mukadde-
'saıtı inkâr etmekte, faziletten uzak, bencillik 
huımmıaşma müpteılâ; 

Bini tüm millet ve vaıtanıuuızı sınıf müoaide-
Icısi ile eritmeye çialışırken, diğeri «Dünya va-
tamdaşllığı» ilç erlisinde yok etmeye gayret sarf 
eder; 

Biri Moskova'ya köle yapmanın peşinde is*?, 
diğeri; Siyon dağının müriidlerine yüz- görüm
lüğü vermemin pekindedir. (C. II. P. ve M. S, P. 
sıraılarmdan alkışlar) 

'Birinim üstadı Marks'sa, diğerininki Theo-
d'or Herz'dir. Birinde Kremdin ne ise, diğerinde 
'«Loca» odur. (C. H. P, sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bj indeki «Yoldaş» diğerimde «Birader» dit*. 
• (C, H. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri, alkışlar) 

Kremlin'e bağlanan ile İskoçya Maşriki Azaım'-
lığına bağlanma arasında faile yoktur. (C. H. 
P. sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkuşflıar. 

Muhterem milletvekilleri, işte bu iki zihni
yeti tespit etlikten sonra soralım; Türk Ceza 
Kanununun 141 nci maddesi bunlardan hangi
sini tecziyeye nıeımtur? Binine «Evet», diğerine 
«Hayır» ise, neden?.. Bumu söylemekle beraber, 
.«Abes» i «Makes»' kabul etmediğimizi bcılirt-
mıelk isterim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokajt) — İkisi
ne de «Hayır» diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, Sayın Değerli, 
yerinizden müdahaleye hakkınız ycJk efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tdkaıt) — «Ha
yır» diyoruz ikisine de.,... 

'BAŞKAN — Yerini'zıcîen müdahaleye halkkı-
nız yak beyefendi. Fikrinizi kürsüden elbette 
ifade etmek hakkınız var. İstirham ediyorum, 
lütfen sükûneti muhafaza edelim. efendim, 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Ayıp.., 
Utan be!.. 

YÂiSt'N HATİBOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir hususu tespite mecburuz : 

'«Kcırnüııizm» dediğimiz zaman hepimiz kar
şı çalkıyoruz da, «Masonluk:»1 dediğimiz zaman 
niye bazıları hopiluyor? (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) İçimizde ma
son mu var bunu tespit edelim,. (C. II. P. sıra
larımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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-•' AHMET BULDANLL (Muğla) — Sensin, 
sen,.. 

BAŞKAN — Sayın RuManüı, lütfen oturun 
efendim., 'Size ihtar vereceğim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yeşil, ko
münist, yeşili... 

BAŞKAN — ISayın BuM'anıb, oturduğunuz 
yerden müdahaleye hakkımız yok. 

ıSayım Buldanli1, size. «uyanıma» cezası veri
yorum 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Mason 
. siımısarlağı yeter..,. 

YİJSİN HATİBOĞLU .(Devamla) — Evet 
arkadaşlar, masonluğa siz de bir gün «Yeter» 
diyeceksiniz. Geleceksiniz buraya, «Yeter»1 di
yeceksiniz. 

'Muhterem arkadaşlar, Türk Ceza. Kanunu
nun 141 meiı maddesinin unsurları açıktır. Sos-* 
yal .bir sınıfın diğer bir sınıfa tahakkümünü ön-
llameık istemektedir. 

Tdkl'ifin tümü üzerindeki görüşmelerde de 
ibelirtıtiğitmiiız gibi, on tane Türk Lirası için ço
cuğuna defter - kalem parası temin edememe
nin ıstırabı ile kıvranan insanllıara 'karşı», bir 
nikâh merasiminde mı:ılyonlar,a varan masrafı 
ihtiyarda anlaşiilimaz rulh hali içerisinde zevk 
duyanların eşiibliği iddia edilebilir mi? Burada 
sosyal bîr sınıfın dğerine manevî tahaMcümü 
yok mudur ̂  

Türk Ceza Kanununun 141 ne i maddesinin 
diğer bir unsuru da; «'İktisadî temel nizamla-
Tin tebdili.;» 

Simidi soralım; krediler..,. 
BAŞKAN — Sayın Hatiboğiu, bir dakika

nız var efendim. 

YİİSÎN HATİBOĞLU (Devamıla) — Aman 
efendilin.,... 

iBAŞKAlN — Evet, evet bir dakikanız var 
(buyurun. 

•YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — O za
man geçiyorum efendim. 

Şimdi soralım; biz, insanların müibadeıle va
sıtası olarak kabulüne asla razı değüiz. Taş Dev-
ıri insanlarının telâkkileri çok 'gerilerde kaldı. 
ı20 nci asrı idrak edenlerin hâllâ insanları mü
badeleye konu sayması, insanlık, .adına affedi
lemez. 

Bef.ıirtmek isteriz ki, insanlarım konu edil
diği mübadeleyi ve bir balama insan ticareti 
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demek olan takası şiddetle ve nefretle redde-
deriz. Ancak, bir mâsuıımu kurtanmak için bin 
mahkûmu salıvermenin isabetlini de tespite mec
buruz. 

Türk Ceza Kanununun .163 neü maddesi ile 
maihlkûm edilenleri kurtarmak için aynı Kanu
nun 141 nci maddesi île mahkûm eidilenleri af-
f c-ttiğimı:eî. 141 nci madde İle 163 neü ımadideyi 
eş tuttuğumuzu söyleyenlere biz de soralım,. 

ALÎ YILMAZ (Hatay) — 163 neü maddeye 
muhaılif alan ydk ki.„. 

BAŞKAN — Sayın Yolmaz, "Sayım Yılmaz... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — 141 nci 

ımıadde ile 163 neü maddeyi birlikte af dışında 
tutmakla, 141 nci madde .ile 163 neü maddeyi 
eş mi tuttunuz ? 

ALÎ YILMAZ (Hatay) — Yalan söylüyor
sun... 

BAŞKAN — ISayın Yılmaz, lüihfen yerinize 
oturun efendim, 

YÂÖİN HATİBOĞLU (Devamla) — 163 neü 
madde ile mahkûm edilen, tüm suçu inandığı 
gilbi yaşamaktan ibaret, tüm mesnedi Anayasa
nın 2!0 nci maddesi elan vatandaşları esrarkeş, 
afyonkeşlerde aynı maddenin aynı fjkrası ile 
af dışında tutarken, tespih çekenlerle esrar çe
keni e ri eş mü tuttunuz ? 

BAŞKAN — .Sayın Hatiboğiu, süreniz bitt i 
efendim. Son cümlenizi lütfen söyleyin efen
dim. 

YÂİSİN HATİBOĞLU (Devamla) — Son 
cümlemi söyleyeyim efenldim. 

Muhjterem milletvekilleri, Adaılet Partisi bi
nası artık maili inhidamdır, 14 Ekimde çatır
damaya başladı, yıkılmanın heyecanı içerıilsin-
dedir. (M. S. P, İle C. H. P. sıralarından sürek-
ilıi alkışlar ve A. P. sıralarından «Yuh» sesleri)' 

Miılî Selâmet Partisi olarak inandığımız da
va üzerimde yürüyeceğiz, ısrar edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğiu... 
YİİSİlN HATİBOĞLU (Devamla) — Devam 

edeceğiz. Oyunları bozduk, bozmaya devam ede
ceğiz. (A. P. sıraüarımdan gürültüler) 

BAŞKx\.N — Sayın Hatiboğiu, Sayın Hati
boğiu, size söylüyorum efendim. Lütfen duble* 
yim, 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Buyu
run efendim;. 
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BAŞKAN — Süreniz bitti, sözünüzü kesece
ğim, son cümlenizi söyleyin, •efendim. En son 
cümlenizi söyleyin lütfen. 

fYÂJSİIN HATfİBOÖLU (Devamla) — Bağlı-
yayım, efendim. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

Millî Selâmet Partisine hitap eden D., P.'niiın 
sayın sözcüsüne sanıyorum. 163 ncü maddeye 
Ceza Kanununun tayın, ettiği süre... 

İBRAHİM B E H R A M EKER (Ballılkesir) — 
Bayın Başkan, saat kaç, ne kadar geçiyor, niye 
sözünü keısımiyörsunuz ? 

BAŞKAN — Sayın Eker, Bayın Eker, ben 
takip ediyorum. Lütfen siz yerimize oturun 
efendim. 

Y^Sİ'N HATTBOÖLU (Devamila) — Süre
nin 5 'Senesini affetmekle (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) Sayın Başkan konuşamıyo
rum! İki. (A. P. sıralarından gürültüler) 163 
ncü... 

BAŞKAN — 'Sayın ıHatilboğTu, sözünüzü ke
siyorum ef endim. 

YİJSİN HATİÎBOĞLU (Devamla) — BjJi-
riyordum elendim, Müsaade ederseniz cümleyi 
/tamamılayayıım. , 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum Sayın Ha-
tilboğlu, 

YÂSİİN HATÎBOĞLU (Devamla) — Bağla-
yayımi, hürimetlerimfi sunayım Ibari efendim. 
(A. P, sırallarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestimı efendim. 
YÂİSİN HATtDOĞLU (Devamla) — Muhfte-

rem arkadaşlarım... 
İBAŞKAN — Sözünüzü kestim 'Sayın Hatib-

•'oğlü, teşekkür ederim efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sözü

mü bundan sonraiki Ikonuşmamda' tamamlarımı, 
efendim. 

Hürmetlerimi sunarım:. (M. îS. P, .ille C. H. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar ve A. P, sıraların
dan «Yuh» sesleri, gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — .Sayım 
Başkan, grup adın'a süz istiyoruz. 

İBAŞKAN — Kaydediyorum, efendim., 
•Değerli .arkadaşlarım!, söz sırası Cumhuriyet 

Halk Partisi Grulbu adına Sayım. Hatsan Basri 
Akkiray'indir. Sa'at : 1'8,'OS. 

Buyurun Sayın Akkiray. 
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ıC. H. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ 
AKBİRAY (Istanlbul) — Sayın Balkan, çok de
ğerli milletvekillerli; 

Üç gündür Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniy
le .getirilen b'ir af teklifi üzerinde tartışıyoruz. 
(A. P. i'ie C. H. P. sıraları arasında gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaş!arım^ sükûne
ti teımin edersek, hatibi dinliyecieğiz efendim. 
Lütfen sükân'eti muhafaza edelim efendim. 

HASA^ BASRİ AKGİRAY (Devamla) — 
Ama bakıyoruz ki, bir af kanunu görüşülürken 
birtakım ceza kuralları, ceza adaletinin gerek
tirdiği ilkelerin tartışılması, hu getirilen tekllifin 
Ibu ilkelere ters veya düz gelen taraflarının ko
nuşulması, birtakım önerilerde bulunulması ge
rekirdi. Oysa bakıyoruz, hir komünist, bir anar
şist edebiyatıdır, bir telaştır, biir gürültüdür gi
diyor. Neden hu? 

Değerli arkadaşlarım, fikirler ve öneriler so
yut cümlelerle, sözcüklerle değerlendirilmez. Fi
kirler ve öneriler toplumdaki uygulamaları so
nunda husule getirdikleri sonuçlarıyla değer
lendirilirler. Şimdi sorarım size, dünyanın han-
fgi ülkesinde şimdiye dek bir af Kanunu çıkarıl
dı da, özellikle siyasî suçları da kapsayan bir 
af Kanunu çıkarıldı da o ülkenin huzuru bozul
du, o ülkenin devleti çöktü? Bir tek örmek gös-
tereibilir misiniz? Türkiye'mizde de geçen gün 
söylediğim gibi, 50 yılda 33 kez af kanunu çı
karıldı. Sonuçta ne oldu, hangi düzen bozuldu, 
Devletimize ne oldu? Unutmayın ki değerli dost
larım, hu çatının altında birtakım eski iktidar 
partileri bugün «komünist, komünist» diye ba
ğırdığımız Nazım Hikmeti bile aff etmiştir. (A. 
P. sıralarından gürültüler) Sonuç ne -oldu Na
zım Hikmet Devletimizi mi yıktı? itibarımızı mı 
yitirdi? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Moskova' 
ya gitti yerini buldu. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, lütfen istir
ham ediyorum efendim, müdahale etmeyin. 

YILMAZ HOlOAOĞLU (Adana) — O yerini 
buldu.. 

RASİM OİNİSLİ (Erzurum) — İtibarımızı 
yıktı, şerefimizi yıktı. 

HASAN BASRİ AKGİRAY (Devamla) — 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türk Ceza 
Kanununun 141 ile 142 nci maddelerinin ve 
Ibundan sonra gelen ve yanlış bir talbirle «eylem 
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suçu» diye nitelenen ve bu niteliği, bu deyimi 
(birtakım, değerli üye arkadaşlarımızın da benim
sediği eylem suçlarının (ki böyle bir suç yok
tur aslında eylem suçu diye, her suç eylemidir) 
aif dışında bırakılmasında direnmektedirler. 

(Şdimldi değerli arkadaşlarım, biz, demokrasiyi 
ıkalbul ettik mi etmedik mi? Bizıim Anayasamız
da demokratik ilkeler ve hukuk devleti ilkesi 
Ibenimsenmiş mi, benimsenmemiş mi? Kuşkusuz 
bu sorunun cevalbı tamamen evettir. Eğer Tür
kiye'de demokrasi varsa, Türkiye de hukuk dev
leti ve demokratik ilkeler geçerli ise bırakınız, 
Türkiye'ide fikir suçu olmasın. Biz bugün filkir 
suçlarını affediyoruz. Yarın yüksek huzurunuza 
(getireceğimiz bir yasa ile fikir suçunu tamamen 
kaldıracağız. Eğer şimdi bu telâşı gösterirseniz; 
o zaman ne yapacaksınız? Eğer Batı uygarlığına 
erişmek ve Batı devletleri gibi uygar bir düzey
de olmak istiyorsak, bırakınız 141 ve 142'yi 
kaldıralım. Buıgıün bu maddeyi aldığımız İtalyan 
Ceza Kanununda dahi, 141 ve 142 nin karşılığı 
olan maddelerde bir delil unsuru vardır. Yani 
orada söz ve propaganda suçlanımamıştır, ceza-
lanmamıştır. Kaldı ki bugün Fransa, İtalya, İn
giltere gibi ülkelerde komünist partisi de vardır, 
katolik partisi de vardır, sosyalist parti de var
dır yelpazenin tüm kanatları gibi derece derece 
sağdan sola her türlü parti vardır. Ama biz ve 
(bütün dünya halen bu ülkelere uygar diye bakı
yor ve onlara gıpta ediyoruz. Neden biz bu ha
le ıgelnreyelim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yerimi
zi düşünün, yerimizi. 

BABAN BASRt AKGİRAY (Devamla) — 
Deniyor ki «Af lâyık olana yapılır». Deniyor 
ki «Ibu suçları işleyenler henüz nadim olmamış
lardır.» Oysa gerek mahkemelerden edindiğimiz 
bilgilere, gerek basma ve dergilere yansıyan 
yazılara ıgöre 12 Mart'tan evvel anarşik olaylar 
olarak nitelediğimiz davranışların gerçekte on
ların sol prosedürlerine dahi ters düştüğü anla
şılmış ve bunun bir yanılgı olduğu söylenmiş
tir. O halde bu sözlerin içerisinde nedamet de 
varıdır, pişmanlık da vardır. 

Kaldı ki .Sayın Adalet Bakanının dün verdi
ği rafcamlara göre şu 141, 142 ve 146 ncı madde
lere giren suçlar ve bunlardan mahkum olanlar
la, hailen davası devam etmekte olanların top
lamı 1000 civarındadır. Eğer Türkiye 1000 ki

şilik bir güdün karşısında ürküyorsa, böyle bir 
devlet aslında yok demektir. Bırakın bin kişi af
fedilsin, isteyen kalsın, isteyen gitsin. Biz suç
ları bağışlamıyoruz, biz cezaları bağışlıyoruz. 
'Suçlar yine kanunda var, yine suç işlenirse yine 
ceza görülür. 

Değerli bir arkadaşım dedi ki, «Vatan hain
lerini affederseniz, kimleri idam edeceksiniz?» 
İdam etmek şart mıdır her vakit? Keşke olanalk 
sağlansa da, keşke ekonomik, sosyal birtakım 
olanaklar benim ülkemdeki yaşayan kişilere sağ
lansa da, hiç kimseyi idam etmesek, kimseye ee-
ızaya viermesek. Bundan ancak memnuniyet du
yulur. Neden üzülürüz idam edilmiyor kimse di
ye?, 

Aylardan beri bir af kanununun çıkarılma
sının zorunlu olduğu kanaati basında, kamu
oyunda ve Yüce Parlamentonun tüm siyasî parti
lerinde mevcuttu; böyle bir zorunluk var oldu
ğu kabul edilmişti. Neden bir affa zorunluluk 
duyduk? Eğer buıgün bir af kanununa zorunlu
luk duyulmuşis'a ve bu af kanununda anarşik 
olaylar, komünistler, diğer eylemciler de affedil
mek isteniyorsa, aslında bunun nedeni, Türkiye' 
yi 12 Mart'a getiren yöneticilerin basiretsiz, ye
teneksiz idareleri ve yönetimleridir. (G. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, A. P. sı
ralarından gürültüler) 

ISözlerlimi bir büyük eczacının, bir büyük dü
şünürün cümleleriyle bitirmeık isterim: 

«Kanunu tatbik edenler metin olmalıdır, ce
sur olmalıdır, teımkinli olmalıdır. Kanunu yapan
lar ilse, belhemalhal müsamalhakâr olmalı, merha
metli olmalıdırlar.» Sizden bu merhamet isteni
yor, esirgemeyiniz. 

iSaygılar sunarım, (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akgi-
ray. 

ıSöz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. Sa
yın Feyzioğlu, buyurunuz efendim. Saat : 18,15. 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Sanıyorum ki, af kanunu teklifinin en önem
li maddelerinden birini konuşuyoruz. Sayın Ada
let Bakanı huzurunuzda yaptığı bir konuşmada 
şöyle bir soruya muhatabolmuştu : 

— 565 — 
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«Niçin bir af tasarısiyle gelmediniz! Bunu 
Koalisyon Hükümetinin protokolüne yazmıştı
nız. Hükümet olarak millete programda, vadet-
nıiştiniz. Niçin bir tasarı ile gelmediniz? Niçin 
Devletin bütün ilgili servislerinin mütalâasını al
madınız. Güvenlik konusunda olsun, orman yak
ma suçu bakımından olsun, ihtilas - irtikâp ba
kımından olsun, Hazine soygunculuğu bakımın
dan olsun; ne söylüyor ilgili servisler? Bunu ni
çin araştırmak imkânını verecek bir Hükümet 
tasarısı iLe gelmediniz?» Bu soruya karşı cevabın 
bir kısmı şu idi : 

.«Tecrübe ile' görülmüş ki, af taşanları Hükü
metten gelirse, Devlete karşı işlenen suçların af
fında geçmişte çekingen davramlmıştır.» 

O halde, Devlete karşı işlenen- en vahim suç
ların dahi affında çekingen davranmamak için 
böyle gelmiş. Hükümetler çekingen davranmışsa, 
icra başında, sorumluluk taşıdıkları için bu çe
kingenliği duymuşlardır. 

Şimdi, «Bu çekingenliği duymamak için, Hü
kümet olarak sorumluluğun altına kısmen girdik, 
tam girmedik.» Bu son derecede önemli ve konu
ya teşhir koymamıza imkân veren bir ifade ve 
ibaredir. 

İstisna olarak, aftan neyi istisna ediyoruz? 
Bugüne kadar kamuoyu önünde çok şeyler söy
lendi : «Efendim, anarşik eylemleri, silâhlı, bom
balı, dinamitli, soygunlu, adam kaçırmak, adam 
öldürmeli fiillerin hiç birini affetmiyoruz. Bun
lar af kapsamının dışındadır.» dendi. 

Önünüzdeki 5 nci maddeyi okuyunuz. 5 nci 
maddede 3 bent vardır : 149 ncıı maddenin 1 nci 
fıkrası. Dosya numarası zikredilmiş olan vahim 
bir suç, gıda maddelerini tağşiş suçu; ama dosya 
numarası zikrederek o suçu işlemiş bütün ilgili
ler değil, bir dosya. Sonra da 3 ncü olarak eski 
eserler kaçakçılığı. 

Sayın Adalet Bakanına dün sordum, kendile
ri de lütfettiler, cevap verdiler : «Bu istisnalar 
arasına girdiğini söylediğiniz silâhlı, bombalı, 
dinamitli ayaklanma, anarşik eylem, işte «dışın
da kaldı» diye öne sürdüğünüz 149 -1 den halen 
Türkiye Cumhuriyetinin askerî veya sivil hapis
hanelerinde yatan veya firar halinde, ama mah
kûm olmuş bir kişi var mıdır?» 

«Bir tek mahkûmiyet karan yoktur. Hapis
hanelerde «istisna maddesi» diye konmuş olan 
149 - 1 den tek bir mahkûm yoktur.» arkadaşlar. 
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«Tek bir mahkûm yoktur.» aldığım cevap budur. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Sadece sivil mahkemelerde, halen dâva
sı rüyet edilmekte olan, - yeni açılmış bir dava 
olmak lâzım - 7 sanıklı davalardan bahsettiler. 

Demek ki zaten, affedilmesi söz konusu olan 
m alıldım yok. Onlar için de suç vasfını mahkeme 
davanın bir safhasında değiştirmek imkânına da 
sahiptir; hele böyle bir af çıkartırsanız, onlar pek 
mağdur görüneceklerdir 

Arkadaşlar, deniyor ki; af, fiilî tecviz etmek 
değildir. Şüphesiz af fiilî tecviz etmek değildir; 
ama dikkât buyurmuşsunuzdur, bu af teklifini 
getiren arkadaşlarımızın burada sözcüleri konu
şurken bir arkadaşımız komünizmin, komünist 
propagandası yapmanın, hele komünist örgüt 
kurmanın vahametini çok canlı bir dille «Bu 
Türkiye için felaketlerin büyüğüdür, bu asla tec
viz edilemez, diyerek anlattılar. Ama biraz ev
vel, benden evvel konuşan yayın sözcü, bu affın 
hemen arkasından 141 ve 142 nci maddeleri de 
kaldırarak imrendikleri ve örnek gösterdikleri 
bazı memleketlerde bu olduğu gibi, komünist par
tisi kurmayı tecviz etmek gerektiğini söylediler. 

Demek ki, bu affı getirirken komünist parti
si kurmayı tecviz etmek hedefi de güdülmektedir, 
hiç cleğilye bir çok arkadaşlarımız tarafından. 
Bu Mecliste bulunan af teklifgilerinin bir kısmı
nın hedefi: «Bunu affederiz; ama arkasından ko
münist partisi kurdurmayız, değildir. Hayal 
kurmayınız. Komünist partisi kurulyun, bunun 
militanları siyasî haklarına, tekrar profesör ol
mak imkânına, memur olma imkanına kavuşsun 
diye geliyor bu af teklifi. İleride, gelecek mad
delerde sicili kaldırıyorsunuz. Devlet memuriye
tine avdet imkânını veriyorsunuz, bütün sonuç-
larıyle kaldırıyorsunuz ve bunları yarın yine kör
pe dimağlarımızı zehirlemek için, bir yabancı 
devletin emrinde çalıştıkları tespit edilerek mah
kum edilmiş olanları dahi tekrar devlet hizmeti
ne almak için kapıları arkına kadar açan madde
ler getiriyorsunuz. İşin vahameti buradadır. 

Arkadaşlar, şunu belirteyim ki, biz bu mad
deye istiyna olarak yalnız 141 ve 142'yi teklif et
miyoruz. Hırsızı, beytülmal hırsızını, İrtikâp ya
panı, ihtilas yapanı, zimmet suçlusunu, rüşvet 
suçluüunu, ırz düşmanını, ırza geçeni bunun dı
şında bırakalım. Eski eser kaçakçısı, iki tane Fa
tih sikkesi kaçırmış; bunun yanında büyük döviz 
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kaçakçısı var, bunu da hariç bırakalım. Silâh ka
çakçısı var, tamamen dışında bırakalım; 
Devletimin içine dinamit koymak isteyen silâh 
kaçakçısını diye önergeler verdik. 

Şimdi kolay bir cevap tarzı var. Abes ma-
küsunaleyh olmaz derler, mantık kuralı. Abes 
bir şey yaptığınız zaman, «Eh, Ahmet de abes bir 
şey söylemişti» diyerek cevap vermek sizin yap
tığınız işin abey olduğu gerçeğini ortadan kaldır
maz; ama bunu bize karşı kullanmak imkanına 
sahip değilsıiniz. Çünkü teklifinizde siz de şunları 
affettiniz diyemiyorsunuz. Biliyorsunuz ki, iç 
aleminizde, biraz evvel oyladığımız ikinci mad
deyle devlet malı soyanı, mürtekibi, hazine soy
guncuyum.!, hırsızı, millet malı hırsızını affeden 
maddeye biz hayır dedik; burada hırsızları af
fediyorsunuz diyenler evet dediler arkadaşlar. 
(A.P. ve C.G.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Evet demecisiniz mi daha yarım saat 
evvel; rey vermediniz mi, bunların affı 'için? 
Bunlar bunun dışında kalsın diye önergeyi biz 
verdik. Bunlar affedibin diye ikinci maddeye 
oy veren, burada milletvekilli olarak iradesini 
izhar edenler kimdi? O halde, «efendim hırsız 
affoluyor da bunlar affolmuyor mu» mantığı 
burada sökmez. Onların da hariç, bırakılması 
için önergemiz var, onları da beraberce mütalaa 
ediniz. Onları da hariç bırakalım diyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, o halde «Sen şu kaba
hati niye yaptın» sözüne, «Senin de şu kabaha
tin var» tarzında cevap vermek iktidar partileri
ni, sorumluluk taşıyan iktidar partilerini sorum,-
lnluktan kurtarmaz. 

141 nci madde üzerinde biraz daha önemle 
durmak iliyorum. .142 propagandadır. Biraz ev
vel konuşan sayın C.II.P. sözcüsü bir hukukçu 
haysiyetiyle, «Her suç eylemdir» dedi. Eylem 
suçu sözü abey lir, zaten hepsi eylemdir, tabii ey
lemdin Propaganda da eylemdir. «Biz eylem 
suçlarını affetmiyoruz efendim, fikri affediyo-
yoruz.» Hayır! Fikir hiç. bir zaman zaten- suç. 
olmaz. Eylem haline getirdiğiniz zaman, propa
ganda, yıkıcı propaganda, memleket için Anaya
sanızın ve kanunlarınızın yasakladığı propagan
da veya örgüt haline geldiği zaman böyle olur. 
E, Anayasamız ger/ş özgürlük getirmiş de, bu 
Anayasa çerçevesi içerisinde tabii komünist par
tisi kurul malıymış... 

Arkadaşlar, bunun muhasebesini Anayasa 
Mahkemesi yaptı. Türkiye îşçi Partisi evvelâ bu 
davayı açtı. mülahazayı Türkiye İşçi Partisi bu
rada çok «avundu, dava açtı 141 - 142 nin ipta
li için, Anayasaya aykırıdır diye. Değişmemiş 
Anayasamızın eski şeklinde dahi, Anayasa Mah
kemesi 141 nci maddenin de, 142 nci maddenin 
de Anayasaya uygun olduğuna karar verdi. 

Kaldı ki, Anayasanın bir de âmir hükmü var 
şimdi. Okuyorum: 

«Bu Anayayada yer alan hak ve hürriyetler
den hiç birisi insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesıi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep 
ayrımına dayanarak nitelikleri Anayasada belir
tilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdıyla 
kullanılmaz, bu hükümlere aykırı eylem ve dav
ranışların cezası kanunda gösterilir» denilmekte
dir. 

«Serbest bırakalım komünits partisi kurmayı, 
serbest bırakalım bu propagandayı, bu örgüt

leri kurmayı» diyorsunuz ama, Anayayamn dı
şına o zaman çıkarsınız. Çünkü, komünizm işte 
buradaki sınıf tahakkümüdür, Cumhuriyeti sınıf 
diktası lilc yok etmedir. Çünkü bu Anayasada 
yer alan hak ve hürrtiyetler komürilzmde mutlaka 
ayaklar altna alınır, komünizmde bu Anayasada
ki hürriyetler yoktur, ortadan kaldırılır. 

İşte bu maddenin gerekçesi belli, müzakere 
zabıtları belli. Komünist partisi kurmayı tecviz 
etmek için değil; komünist partisi kurma fiilinin 
kanunda cezalandırılmasını bir direktif olarak -
değişmediği müddetçe - 3Tasama meclislerine de 
bir direktif olarak vermek liçji'n yazılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu sürenilz bitiyor, 
lütfen toparlayınız. 

C.G.P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Ne kadar kaldı efendim? 

BAŞKx\N — Sayın Feyzioğlu yarım dakika
nız vur. 

C.G.P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, siyasî suç af
fedildi*; nedamet olursa af f edilir. «Hâkim bey» di
ye seslendi daha geçenlerde bir sanık. Nedamet 
getirmeleri değil, «Bizden af dilesinler» diyenler
den biri; «Hâkim bey sana gözden, gezden, arpa
cıktan selâm var» dedi bu Devletin şerefli haki
mine. Yani, «Eyleme devam edeceğiz, çıkacağız, 
yıkacağız bu devleti, komünist diktayı kurunca-
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ya kadar» diyenleri affediyorsunuz. Yalnız ya
zanı, söyleyeni değil örgüt kuranı affediyorsu
nuz, af dışı bırakıyoruz diye koyduğunuz 149/1 
den mahkûm kimse yok. Sicili yok ediyor, me
muriyet kapılarını açıyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarım tavız verdik diye dev
letlin sırtından taviz verilmez. Cebinizden taviz 
vermiyoryanuz, mağazanızı korumak için zekât 
vermiyorsunuz, Türk Milletini, Türk Miletinin.. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarıdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Türk Milletinin temeline dinamit 
koyanları serbest bırakmak için, eylemlerine de
vam edecek yabancı emrindeki hainleri dahi ya
rın başı boş bırakmak için taviz veremezsiniz. 

Sevgili arkadaşlarım saygılar sunarım. Bu 
mevzular daha çok görüşülecek ve eksik kalanını 
tamamlayacağız. Teşekkür ederim. (A. P. ve C. 
G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzi-
oğlu. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 70 ncii maddesinde: «Şahsına sataşılan 
veya ileni sürmüş olduğu görüşten farklı bir gö
rüş kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, si
yasî parti grubu veya milletvekilleri, açıklama 
yapabilir ve cevap verebilir» denilmektedir. 

BAŞKAN — Malûm Sayın Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbu) — İçtüzüğün 

70 nci maddesine göre Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz istiyorum. Çünkü, Sayın Fey-
zioğlu, Cumhuriyet Halk Partıisi Grubu yozcusu
nun beyan etmiş olduğu fikirlerden farklı bir gö
rüşü kendisine atfetti. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hangi 
husus? 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, siz acele et
meyin efendim, ben soracağım. 

Sayın Uğur hangi konuda ? 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Fey

zioğlu: «Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Söz
cüsü, serbest bırakalım komünist partisi kur
mayı» dedi. 

İkincisi; «Komünist partisi kurmayı tecviz 
etmektedir» dedi. Her ikisi de sayın sözcümü
zün sözlerinden başka bir manayı atfeden cüm
lelerdir. 

Bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uğur sayın hatibin ko

nuşmasını ben de dikkatle dinledim ve izledim 

3 . 4 . 1974 0 : 1 

efendim. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu Sözcüsünü de izledim. 

Sayın Feyzioğlu konuşmasının bir yerinde, 
ifade edilen fikirlerden sonra; «Affedeceksiniz, 
fakat sonra komünist partisi kuracaklar» demek 
suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Söz
cüsünün ifade buyurduğu fikirden ayrı fikir ifa
de etmiştir. Bu konuya münhasır olmak üzere 
size söz veriyorum efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

Müsaade edin de takdirimize müdahale et
meyin efendim. (A. P. sıralarından gürültüler). 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sataşma 
ile ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Zabıtta var Sayın Keskin bu 
konuşmalar, aksini iddia etmek mümkünse lüt
fen kalkın söyleyin efendim. 

Sayın Uğur, lütfen yeni bir sataşmaya ma
hal vermemek üzere istirham ediyorum efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Af önerisi üzerinde Yüce Meclis 
günlerden beri yoğun çalışmalar yapmakta ve 
maddeleri tartışmaktadır. Biraz önce buraya 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin Genel Başkanı 
Sayın Feyzioğlu geldiler ve bir konuşma yaptı
lar. Eğer bu konuşmayı yapan, Sayın Profesör 
Feyzioğlu olmasaydı, biz burada konuşma ihti
yacını belki, açık sataşmaya rağmen, duymaz
dık. Özellikle, herhangi bir profesör Feyzioğlu 
değil, Sayın Profesör Feyzioğlu, bütün siyasî 
hayattaki, akademik kariyerindeki gelişmesiyle 
Sayın Profesör Feyzioğlu yapmamış olsaydı bu 
ihtiyacı duymazdık. Ama vaktiyle, eski günle
rin Feyzioğlu'su adına da bu konuşmayı şim
diki Feyzioğlu'na yapmak ihtiyacını duyuyoruz. 
(C. H / P . sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İşte 
sataşma budur. (C. H. P. sıralarından «Otur 
yerine» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz Sa
yın Feyzioğlu, sataşma varsa söz istersiniz. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim, sataşma yok, çok açık 
bir şey var; ben Forum'daki yazar Feyzioğ-
lu'ndan, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki Profe
sör Feyzioğlu'ndan bahsediyorum. Eğer şim
di söyleyeceğim fikirleri, Forum yazarı ve Siya
sal Bilgiler Fakültesinin tanınmış Profesörü 
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Feyzioğlıı tekzip ederlerse o zaman sataşma var
dır. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — O vas
fını kaybetmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Güneş. 
C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir siyasî 
tartışmada çeşitli fikirleri temsil eden siyasî par
tiler burada konuşurlarken yalnız öbür konuş
macıyı düşünmezler. Biliyorsunuz bu, demok
ratik hayatta, parlamenter hayatta kuraldır, dı
şarıya da hitap ederler; kendi seçmen kitlele
rine hitap ederler. Adalet Partisinin yaptığı 
konuşmaların önemli bir kısmı; Adalet Partisi
nin içindekilerden geniş ufuklu olanları biliriz, 
dünyanın nerede olduğunu bilenleri biliriz; bu
na rağmen... (A. P. sıralarından protestolar) 

Sonunu dinle, sonunu... Ama- buna rağmen 
burada birtakım konuşmalar yapıyorlarsa bili
yoruz ki, bilgilerine rağmen, dışarıdakiler için 
yapıyorlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Turhan Fey-
zioğlu öbür tarafta. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin efendim; bana, hatibi takip 
etme imkânını verin Beyefendi. (A. P. sırala
rından gürültüler) Sataşma vardır, diye bilâ-
hara söz isteyeceksiniz belki. Takip edemezsem 
bilemem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Öbür tarafa 
söyle. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) —> Şimdi, bildikleri nelerdir :onu söy
leyeyim. Bu Meclisteki bütün 1970'ler dünya
sında Türkiye Parlamentosunda siyasî partilerin 
hiçbir tanesinin, ikiyüz sene evvelki bir memle
ketin parlamento görümünü vermeye hakları 
yoktur. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

1974'ler dünyasında Batı uygarlığı denilir, 
çağdaşlık denilir, demokrasi denilir, çoğulcu de-
makrasi denilir... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, sataşmayla ilgili 
lütfen. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) —• Efendim, mmüsaade edin, ben 
fikrimi böyle ifade ederim; benim üslubuma ka
rışamazsınız. 

Böyle denilir, ondan sonra buraya gelinir, 
düşünce özgürlüğünün en basit unsurlarına kar-
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şı, biraz evvelki söylediğim nedenle, inanıldığı 
için değil, ama dışarıda belirli bir istismarı yap
mak için karşı çıkılırsa yazıktır; bu konuları 
bırakalım. 

Arkadaşlar, belirli düşünce akımları, belirli 
doktrinler gökten yere zenbille inmezler. Her 
düşünce akımı, liberal akım, ondan sonraki sos
yalist akım, şimdiki akımların her biri cemiyet
lerin yapılarındaki birtakım değişikliklerden 
sonra, birtakım insanların özlemlerine cevap 
vermek için, o toplum yapısını yansıtan düşün
celerdir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Öyle zaman olmuştur ki, öyle toplum yapıları 
olmuştur ki, onun... (A. P. sıralarından «Ne 
alâkası var?» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ders mi ver
meye kalktın? 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Siyasî tarih dersi bu, doktrinler 
tarihi dersi, Hukuk Fakültesinde okutuyorlar 
Sayın Ataöv. 

Öyle toplumlar olmuştur ki, o toplumların yö
netiminde tâ eski Yunandan beri belli bir felse
fe vardır, ondan sonra o toplum yapısı değişir, 
feodal yapının düşünce sistemi, siyasal yapısı 
bir başka şeydir, şehirleşmiş bir toplum yapısı
nın düşünce yapısı başka şeydir... (A. P. sıra
larından «Ne alâkası var» sesleri.) Tam alâka
sı var, tam alâkası var. 

Sanayileşmiş bir toplumda da değişik fikir
ler olur. Demokrasi ne demektir, çoğulcu de
mokrasi? Halkın her kesiminin çıkarlarının öz
gürce savunulduğu, dile getirildiği bir sistem 
demektir. Yoksa halkın bir kesimini sessizliğe 
'mahkûm edip bir avuç insanını ve onların sis
temlerini dile getirmek demokrasi ile, liberal 
düşüncelerle, özgürlükle, çağdaşlıkla çoktan 
başdaşmaz. 

Arkadaşlar, sizin şikâyetçi olduğunuz bazı 
deyimler, Sayın Feyzioğlıı çok iyi bilirler, İkti
sat Fakültesinde, Hukuk Fakültesinde... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Feyzioğlıı o 
tarafta, ona söyle. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sataşma üzerinde söz aldı... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bir şey mi söylü
yorsunuz ? 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Evet efen
dim, söyledikleri sözlerin sataşma ile ne ilgisi 
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BAŞKAN — Hatip konuşmasını bitirsin, lüt
fen ondan sonra konuşun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Siyasal Bilgiler Fakültesinde bun
lar birinci sınıfta 'okutulur. Siz nasıl bir gençlik 
düşünüyorsunuz ki, o gençlikte meselâ Marks 
okutulmaz iktisat dersinde, nasıl düşünüyorsu
nuz bunu, olur mu böyle şey? O Türk çocuğu 
ondan sonra nasıl tam bir iktisatçı olur, o Türk 
çocuğu başka memleketlerin temsilcileriyle na
sıl münakaşa yapar? (A. P. sıralarından şid
detli protestolar ve sıralara vurmalar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, usulsüzlük içindesiniz; sataşma üzerine söz 
aldı, bakın söyledikleri şeylere. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, bir 
dakikanızı rica ediyorum... 

C. II. P. GRUBU ADINA NECDET UÜUR 
(Devamla) — Bütün Amerikan kitaplarına ba
kınız... (A. P. sıralarından şiddetli protestolar 
ve sıralara vurmalar.) 

BAŞKAN •—• Muhterem arkadaşlarım, otu
ruma devam edeceksek lütfen sükûneti muha
faza ediniz efendim. 

O. II. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bu şikâyetçi olduğunuz, bağırdı
ğınız konuların hepsi okullarda okutulur; dün
ya nerede, 'öğrensiler diye ; dünyayı bilsinler di
ye okutulur.... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, süreniz bitti efen
dim. Lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 

C. II. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şimdi, 1974'lcr dünyasında hiçbir 
kimse, yeni yetişmekte olan Türk kuşaklarının 
kafasına perde indiremez, Türk çocuğu dünya
da ne olup bittiğini, hangi akımlar var, hepsini 
bilecek ve Anayasa sınırlan içinde de siyasî faa
liyet yapacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin 
ve bitirin Sayın Uğur. 

C. II. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Son cümlem şu... (A. P. sıraların
dan protestolar ve ayakta bağırmalar «Ne bi
çim. uygulama bu Sayın Başkan?» sesleri) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. 
C. II. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin öne 
sürdüğü bütün düşüncelerin hepsi Anayasa sı
nırları içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir 

fikrin eğer özgürce savunulmasını istiyorsa, 
Anayasa imkân verdiği için istiyor. Buradaki 
sözcü de dedi ki; «Türk Anayasası demokratik 
sol düşünceye imkân vermiştir, özgürlük ver
miştir.» Bu fikri ifade eden... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, sözünüzü kesiyo
rum efendim. 

C. II. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bütün Meclisi saygılarla selâm
larım. Gelecek kuşaklara da saygılar. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — «Ko

münist partisi» dedi. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sus 

ulan! 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan; sükûneti te

min edelim efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, mâruzâtta bulunmak istiyorum efendim. 
FUAT AVCI (Denizli) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sataşma var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın AtaÖv, Sayın Avcı siz

leri dinleyeceğim, lütfen oturunuz yerinize efen
dim. Efendim oturmadan kimseyi dinlemem 
mümkün değildir, lütfen yerinize oturunuz. 
(A. P. sıralarından protestolar ve gürültüler) 
Lütfen oturun yerinize. 

Hanginiz söz istediniz Sayın Ataöv, Sayın 
Avcı? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, sizden daha evvel söz rica etmiştim. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Biliyorum Sayın Fcyzioğlu. Si
zi dinleyeceğim, dinleyeceğim Beyefendi... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — «Söz 
vereceğim» demiştiniz. 

BAŞKAN — Dinleyeceğim Sayın Fcyzioğ
lu... Dinleyeceğim Sayın Feyzioğlu... (Gürültü
ler) Hepinizi birden dinlememe imkân var mı?.. 
Mümkün mü efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Daha 
evvel söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha evvel hatip konuşuyordu 
Sayın Feyzioğlu. Bitirdikten sonra ancak konuş
ma hakkınız olur. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hatip 
indikten sonra istedim, zabıtlar meydanda «Ma
ruzatım var» dedim. Lütfediniz... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğiu, sizi dinleyece
ğim efendim. Lütfediniz oturunuz efendim. 
Lütfen oturun efendim. Sizi dinleyeceğim efen
dim, dinleyeceğim. 

Sayın Ataöv... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın 
Ataöv i . . 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müzakerele
rin cereyanının usulü hakkında söz istiyorum. 
(Gürütüler) 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim?... Mü
zakerelerin hangi konusunda söz istiyorsunuz?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Biraz evvel
ki müzakerelerin cereyanı hakkında söz istiyo
rum. (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Nesi hakkında söz istiyorsunuz 
Sayın Ataöv?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, usulsüzlük yapıyorsunuz... 

BAŞKAN — Hangi konuda usulsüzlük yapı
yorum efendim?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Her konu
da... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim... 
Sayın Tosyalıoğlu sayın hatibi dinleyeyim, mü
saade ediniz. Sayın Ataöv'ü dinleyeyim efen
dim, müsaade ediniz. O şekilde anlaşmaya va
rabiliriz ancak. Sayın İslâm, Sayın Cinel... 
(A. P. ve C. H. P. sıraları arasında karşılıklı 
gürültüler) 

Sayın İslâm, Sayın Ataöv'ü dinleyeceğim, 
müsaade ederseniz... (Gürültüler) Müsaade eder
seniz Sayın Ataöv'ü dinleyeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müzakere
lerin cereyaıiı sırasında söz verişiniz, konuşan
lara müdahale etmeyişiniz, söz alış sebebiyle ko
nuşma durumu, sadet durumu dolayısdyle usulü 
çiğniyorsunuz, 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müsaade 

ederseniz usulü nasıl çiğnediğinizi izah ede
yim, 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, takdir edersiniz 
bendenizin »müdahaleler oldukça hatibi takip 
edememe durumunda kaldığımı... (A. P. sıra
larından gürültüler «Olmaz» sesleri) 

Usul hakkında söz isteyince sebebini izah 
etmeniz lâzım Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz ben konuşayım, siz ce
vap veriniz. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında söz isti
yorsanız, buyurunuz efendim, buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet Sayın 
Başkan... (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar «Söz veremez
sin Sayın Başkan» sesleri) 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Konuşa
maz Sayın Başkan, hakkı yok. 

DAVUT AKSU (Kars) — Söz veremezsiniz 
Sayın Başkan, konuşamaz. (Şiddetli gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Aksu, bir dakika efen
dim, bir dakika efendim, bir dakika... Bir da
kika efendim, bir dakika. (C. H. P. sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar; şiddetli gürül
tüler, «Söz veremezsin» sesleri) Sayın Aksu, 
lütfen oturunuz efendim... (C. H. P. sıraların
dan kürsü önüne yürümeler, şiddetli gürültü
ler.) 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Usulsüz
lük yarattınız... (Gürültüler, A. P. sıralarından 
kürsü önüne yürümeler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, oturumu 
tatil etmek zorunda kalacağım, lütfen oturunuz 
efendim. (Gürültüler) 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Meclisin 
her oturumunda ailtını üstüne getiriyorsun. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Sayın Hoca-
oğlu, Sayın Aksu... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım bakın, hakaret, ediyorlar. 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, 
nasıl usulsüzlük yapıyormuşsun açıklasın baka
lım. 

BAŞKAN — Sayın Aksu... İdareci üyeler 
lütfen göreve efendim, lütfen göreve davet edi
yorum efendim. (A. P. ve C. H. P. milletvekili 
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]erinin kürsü önüne yürümeleri, şiddetli gürül
tüler) Sayın Hortoğlu, lütfen oturunuz efen
dim, lütfen oturun efendim... Sayın Hocaoglu, 
Sayın Hocaoglu, Sayın Cerit, Sayın Yahşi... 
(Şiddetli gürültüler) 

Sayın Ataöv, takdirime taallûk eden konu
larda tutumumda ilgili söz vermedim biliyor
sunuz. Usule müteallik herhangi bir hata ya
pılmışsa onu ifade buyuracaksınız. (Gürültü
ler) Değerli arkadaşlarım, lütfen oturunuz efen
dim. 

OSMAN AYKÜL (Burdur) — Her oturum
da Meclisin altını üstüne getiriyor... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, oturun efendim.. 
(C. H. P. sıralarından, «Sayın Ataöv, sıra ka
paklarına nasıl vurduruyor» sesleri).. Lütfen 
oturun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bana aşağıdan usulü yönden değil, tutu
munuz hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, takdirime müte
allik konuda size söz vermedim, usule müteallik 
bir hata yapmışsam, buyurun ifade edin efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan, bugünkü yönetiminizle, bundan önceki yö
netimlerinizde olduğu, gibi, usulün tamamiyle 
dışında bir hareketle, biraz evvelki Yüce Mec
listeki çirkin tablo meydana gelmiştir.. (C. H. P. 
sıralarından, «Senin yüzünden oldu» sesleri) 
Sayın Başkan, konuşayım mı ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim.. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler ve anlaşılmayan müda
haleler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bakınız.. 

JBAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen siz ifade 
buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Usulî hatamı.. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — (Sayın Baş-

'kan, ben Yüce Parlamentoda bulunduğumu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millet Mecli
si üyelerine hitabettiği;me inanıyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen usulî ko
nuda yaptığım hata varsa onu ifade buyurun 
efendim... (G. H. P. sıradanndan «-Senisin sebep» 
sesleri ve gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başka
nım, müzakereler İçtüzüğe göre kimlerin konu
şacağını tâyin et);niştir1. Siz Başkan olarak na
sıl usulsüzlük yaptığımızın tescilini işitiyorsu
nuz zabıtları oduıyacaksmız, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupuna ne şekilde sataşıldığını tespit 
eden cümle üzerinde söz verdiğinizi zabıttan 
tespit edeceksiniz, Ouniıhuriyet Halk Partisi 
Grubunun burada yapmış olduğu konuşmayı da 
okuyacaıksnıız, söz alış gerekçesine bir kelime 
dâlhi dokunmadan diğer grupların bundan ön
ceki konuşmadarıına cevap vermek kaüsıtliyie na
sıl bir tutum içerisinde bulunduğunu anlaya
caksınız. İSayın Feyzioğdu'ndan bahsetti iki ke
limeyle, -Sayın Feyzi oğlu aşağıdan cevap ve
rince, Feyzioğlu'nu 'bırakitı, başka bir konuya 
dönmek suretiyle, Yüoe Mecliste yeni bir tah
rik havası yarat'tırımalk suretiyle usulü çiğne
miş bulunuyorsunu'z, 

Sayın Başkan, ulsuıle riayet etimiıyörsunuz. 
Çünkü, Yüce Meclislin, Af Kanununun bütün 
hassas .maddeden müzad^ere •edilirken, diğer reis 
vekillerinin zamanında böyle hâdiselere mey
dan vermemeli hususunda dikkat ettikleri bü
yük gayretleıre dikkat etim e den, her idareniz
de mutlaka usulsüzdük yönünden bazı büyük 
hâdiselerin çıkmasına sebedMuy onsunuz. 

İSayın Başkan, bu tutumunuz genel olarak 
kendi mensubolduğunuz partiye sataşılmıış ola
rak her seferinde onlara bir gerekçe yaratmak 
suretiyle- söz vererek Riyasette şimdiye kadar 
göılmediğimzi, adışmadığıniTZ, 'bundan önceki 
dönemlerde çeşitti partilerin başkanvekilleririin 
tutumlarına dâhi uymayan, tam manasiyle bir 
partizan daVram'şın içerisinde bulunduğunuz 
için usulsüzlük yapıyorsunuz. Bunu tescil edi
yorum, bunu söylüyorum. Sizi, bu kanun çakar
ken daha güzel müzakereler yapaibilmek için 
İçtüzüğün maddelerine uymaya, tarafsızlığa ve 
usule riayet etmeye davet .ediyorum. 

,Sayigrlar sunarını. 
BjAŞKAN ;— Teşekkür ederim Sayın Ata

öv. 
'TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarıon, Sayın 

Ataöv doğrudan doğraya Başkanlığın takdirine 
•kalan hususlarda beyanda bulunmuş oluyorlar. 
ISataşnıa olup olmadığı hususunda takdir hakkı 

— 572 — 



M. JYE&ctei! B : 61 3 , 4 . 1974 O : 1 

doğrudan doğruya Başkana -aittir. Başkan, sa
taşma olup olmadığı hususunda takdir hakikim 
kullanır ve menfi bir sonuca varırsa, sataşma 
olduğunu iddia eden sayın üye veya g rupim di
renme hakkı vardır, bunu Genel Kural halleder. 
Bu ulsulün gereği budur efendim. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

B!AŞK,AN — Sayın Feyzioğlu, sizi dinliyo1-
rum efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkanını, konuşmamda bir cümleyi bizzat za-
itiâüıriz naklederek, isataşma itibariyle söz ver
diniz. Naklettiğiniz cümle; «'Affedeceksiniz, Ko
münist Partisi kuracaklar:», Komünist Partisi 
kuracaklarını dergilerle ispata imkânımız var; 
«Kuracağız, kurulacaktır....» 

BAŞKAN — Sataşma konusunu istirham 
edeyim Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu 
cümlede bir sataşma yok idi. Çünkü, affedecek
lerini. söylediler. Demokratik sol değil, Komü
nist Partisi kurulmasından bahsedildi, ülkeler 
örnek verildi, bizde de kurulmasından: bahse-
dilmJş'ti Zalbıtlar m'eydandadır. Zabıtları tetkik 
etseydiniz, sözü doğru nakledenin ben olduğu
mu yanlış naklenin ise C. H. P. Grup Başkan-
ve'kili olduğunu görecektiniz. Zabıtlar tarihe 
mal oldu, 

BAŞKAN —• Zatiiâlinize sataşma neresinde 
efendim1? Onu istirham ediyorum Sayın Feyzi
oğlu. 

'TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Arz 
edeyim. 

Benim 'eski yazılarımdan bahsedilerek, benim. 
'buradaki konuşmamla hiç ilgisi olmayan, yani 
kendilerine söyleımedikleri fikir izafe edilmiş; 
bunu açıklamak için gelmişler. Kendilerinin fi
kirlerini açıklamakla ilgisi olmayan, benim il
mî kariyerıimle, benim geomişlteki yazı1 arımla 
ilgili b'eyanlarda bulundular. Bu ithamın altın
da bir üyeyi bııraklmaya, bu Meclisinin tümü
nün Başkanı olarak hakkınız, yoktur. Bu nokta
da açıklama yapmak üzere söz istiyorum. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) Sataşma vardır.. 
Sataşma vardır. 

BAŞKAN —• Sayın Feyzioğlu, zalbııtları ge
tirteceğim ve gereğini yapacağım. (Şiddetli gü
rültüler) Gereğini yapacağım Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kaysleri) — O za
man söylemediler mi Sayın Başkan, bunu nasıl 
yapacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, gürültüden 
takip imkânını bulamadım, bunu biliyorsunuz 
•efendilin.- Zabıtları getirttirip zatiiâlinize duru
mu ifade edeceğim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) - . Demin 
niçin zapta bakmadınız? Beyefendi, hukuk ka
riyerinize yazık, çok yazık. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyziloğlu, bu şekilde ko
nuşmaya hakkınız yok efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, «Eski Feyziloğlu, yeni Feyzioğlu» diye şah
siyet yapıldı, nasıl duymadınız 

BAŞKAN — Zabutlan getirttireceğim Sa
yın Feyzioğlu, bağırarak konuşmanıza lüzum 
yok efendim. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler, ayağa kalkmalar). 

iSayın Hortoğ-U, lütfen.. 
Değerli arkadaşlarını, gruplar adına yapı

lan konuşmalar bitmiştir efendim. 
• VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan 

söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Niçin söz taleıbediyomsunuz Sa

yın Blozatlı?' 
VAHİT BOZATLI (iSAvias) — Sayın Ataöv' 

ün usul 'hakkındaki konuşmasından sonra 'bir 
beyanda bulundunuz ve «Bu bahsettiğiniz ko
nular Başkanlığın takdirine aittir.;» dediniz. 
Bu beyanınız Meclis, hepimizi bağlayan İçtü
züğe aykırı, Ibundan evvelki tutumunuz da İç
tüzüğe aykırı. Tüzüğün dışına çıkmış durum
dasınız, Grupların söz taleplerini tespit eden 
durumunuz da İçtüzüğe aykırıdır. Başkanlık 
makamı hepimizi temsil eder, onun otoritesini 
korumak mecburiyetindesiniz.1 Ben de bu otori
tenin korunması için size yardım etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, Sayın Feyzioğ-
lu'na sataşma olup olmadığı hususunda, sayın 
hatibin konuşmasını getirttireceğim, gereğini 
yapacağıim. Bunlar tutumla, usulle hiçlbür ilgi
si olmayan hususlar efendim. (Gürültüler, ayar 
ğa kalkmalar) Lütfen oturun efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci madde üzerinde
ki müzakerelere devam ediyoruz efendim. 

VAHİT BOZATLI ÇSivas) — ,Saym Başkan, 
Sayın Başkan!.,, 
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BAŞKAN — Sayı ti BiOzatlı, lütfen yerinize 
oturunuz efendim. 

VAHÎT BOZATLI (iSivas) — Sayın Başkan, 
Başkanlık makamı hepimizi temsil eder. 

BAŞKAN _ Elbette Sayın R'ozaıtlı, elbette. 
VAHİT BOZATLI (iSivas) — Bunun otori

tesini konim ak için, size yardımcı olmak mec
buriyetindeyiz. O bakımdan söz vermeniz ge
rekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın B,ozat-
1*. 

VAHİT BOZATLI (.Sivals) — İsrar ediyo
rum Sayın Başkan. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI ORHAN 
BİRGTT (İstanbul) — Hadi be sen de dönek, 
daha bir ay evvel gelip bana neler anlattın, 

aNAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, söz işitiyorum.; çünkü Sayın Necdet Uğur.. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, bununla İlgili 
zaptı da getirteceğim. Zaman geçtiği için.. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hatırlata
yım efendim. 

BAŞKAN — Zaman geçti, hatibin konuşma
sını hatırlamam, mümkün değil, getirteceğim 
ef emdim. 

'NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hatırlata
yım efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Zabıt 
'mısın sen; «Hatırlatayım.» diyorsun? 

BAŞKAN — Getirteceğim Sayın Menteşe, 
lütfederseniz bu imkânı bağışlayın efendim. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler.) 

İNAHİT MENTEŞE (Aydın) — Adalet Paır-
!t isinden...' 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Kaç, ke
re ısöz isteniyorsa kesiyorsunuz, kaç. kere kes
itiniz... («Braıvo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 5 nci 
madde üzerinde gruplar adına yapılan koriU'ş'-
malar bitmiştir. 

Şahsı adına Sayın Nâzım Baş, buyurunuz 
efendim. Saat 18.55 efendim. 

NÂZIM BAŞ (İçel) — Saym Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Türk Ceza Kanununun 149 ncu maddesinin 
birinci fıkrası: «Her kim Hükümet aleyhine 
halkı silâh veya uyuşturucu yahut boğucu ve
ya yakıcı gazlar veya patlayıcı maddeler kul
lanmak suretiyle isyana veya Türkiye aîhalisini 
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ı birbiri aleyhine silâhlandırarak mııkateleye teş
vik et m eleten sanık olanları cezalandırıyor. 

Sayın Bakana sordum; «149'dan tutuklu 
olan kaç kişi var, kaç sanık .var» diye. [Sıkıyö
netim ımi'hkemdeııüne hiç. gelmemiş, 12 Mart or
tamını yaratanlardan hiçbiri tutuklanmamış, 
sadece sivil mahkemeli erde 8 tane sanık var; 
af dışında bırakılmak istenen, 149/1'den 8 ta
ne sanık var arkadaşlarım. Peki, 8 sanık bir ta
rafa tutularak, 141 ve 142'den tutuklaman 2476 
•tane koimünist nasıl affediliyor? Ve dönüyorsun 
millete diyorsun ki; ben anarşitl erden silâlhlı 
eyleme karışanları, ben bomba imal edenleri, 
silâhlı harekete geçenleri affın dışında bırakı
yorum, diye millete maval okumaya: kalkıyor
sun. Hani, kaç kişi?.. 

Kıymetli arkadaşlarım, sivil mahkemelerde-
ki 8 sanık için 2 476 tane komünisti, 141 ve 142 
nci maddeleri affa tabi tutarken, 149 ncu 'mad
denin birinci fıkramın dışında bırakıyor; ikin
ci fıkrasında, üçüncü fıkrasında âsilere kumam-

I da eden, isyana sebebiyet Veremler affediliyor. 
Yine üçüncü fıkrasında, silâhları bir yere deplo 
edenler, silâhlı isyana teşvik edenler yine af dı
şlında kalmıyor*, yine affediliyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, o halde af dışında 
tutulan silâhlı komünist, Türkiye'de Cumburi-

I yeti yıkmak ve Devlet bütünlüğünü yok et-
I inek isteyen komünistlere göre devede pire de

ğildir. Bunları eylemsiz sayanlarla bir farkı 
da yoktur. Klimamda eden affediliyor, silâh d!e-

I po eden affediliyor, 'bunlar -eylem sayılıyor. 
Kıymetli arkadaşlarnm, Devlet yıkıcıları sağ-

I ila, da olsa, solda d/a. olsa. affedilmemelidir ve 
I cezasını çekmelidir. 

Biraz evvel iktidar kanadına, mensup bir par
ti sözcüsü, .Sayım Haitiibıoğilu burada, konuşurken, 
komünizmi küçük mikrop olarak niteledi; biz 

I 'büyük mikrop olarak görüyoruz. Yöne aynı söz
cü mason loja kırından da bahsederken konuşma
sında; «Kofiiıünisıbleri tııtukluyorLsunuz da ma
sonları serbest mi bırakıyorsunuz? Biz her ikisi
ne de özgürlük vereceğiz.:» dediler. 

Deııuök ki siz her ikisini ele mi serbest bıra
kacaksınız? Komünistleri, masonları da mı ser
best bırakacakisınız ? 

İşte Başvekil Hükümetin başıdır, işte Sayın 
I İçişleri Bakam buradadır. Peki, niçin mason 
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/localarını' kapatlmıy onsunuz, niçin onlar]a mü
cadele etmiyorsunuz? (A. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz her ilkisin e de 
karşıyız, her ikisinin de boynunu ezeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, ordu, sıkıyönetim 
mahkemeleri ve polis seferber o!lsıın komünist
leri yakalasın; biz 'burada Meclis olarak affe
delim, serbest bırakalım... Yok arkadaşlar böy-
2'e şey. 

19'78 yılının Şubatında bir komünist, mah-
kenıedö aynen şöyle diyordu: «Biz, aynı zaman
da Kemalist reji'müıı işçi ve köy'lüleııi ezen bur
juva karakterini açıkça ortaya koyar ve eleşti
ririz. Kurtuluş Savaşı yıllarında hukukuna ria
yet eden Kemalist burjuva, iktidarda en ağır 
terör ve baskıdan e'elkinmemiştir». 

•Yine sıkıyönetim mahkemesinde, iddianame
lerde komünistlerin söylediği bir cümleyi oku
yorum: «Bunlara köklü çözümler getirmenin 
tek yollu, işçi Ve emekçi sınıflarının iktidara gel
mesi ve komünist Türkiye'nin kurulmasudıir. 
Anayasal direnme hakkı isyan ve ihtilâldir» 

BjAŞ'KAN —• Sayın Baş, süreniz bitmek üze
redir efendim. 

NÂZIM BAŞ (Devanda) — Yine aynı mah-
(keıne'i-erde arpacık - gez ve gözden selâm söy
leyerek silâhlı bir mücadeleye ve kızıl hir ihti
lâle kararlı olanları, affedenlleri .bu millet affet
meyecektir. Hattâ bir kısım aşını solcu çevre
ler, sözde hukukçu teşekküller, affı istenen ko
münistlerin, bir anormal dönemin ve bozuk dü
zenin kurbanı olduklarını yaymaktadırlar. 
'Kinedir bu profesörler, kimdir bu hukukçular?.. 
Profesörler Uğur A'lacakaptan, profesör Müm
taz Sloysal. Kinidir bunlar, fikirleri nedir, ni
yetleri nedir, hangi suçları iişlenıişl'erdir, hangi 
mahkemede davaları görülmektedir! Bu millet 
de 'biliyor, biz de biliyoruz bu hukukçu]an ar
kadaşlar. (A. P. sıralarından «Bravo» s'esleri, 
alkı'şlar) 

BAŞKAN — «Sayın Baş, .süreniz bitti efen
dim. 

'NÂZIM B)AŞ (ıDtevamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin 
efendilin. 

NÂZIM BAŞ (Devamla) —, Muhterem mil
letvekilleri, Türkiye'de bu hareketlerin kökü 
19'20 senelerine dayanır. Biz, bu memlekette 
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Türk bayrağını indirip yerine kızıl bayrak asan
ların, Türk adliyesi durumken komünist halk 
mahkemeleri kuranların hiçJbir zaman için affı
na taraftan değiliz ve olmayacağız da. 200 sene 
geçmeden bunları affa kalkışmak, bu milletin, 
bu memleketin içinde bulunduğu durumlarla 
bağdaşmaz ve ters düşer. 

•BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Baş. son 
cümlenizi söyleyin lütfen efendim. 

NÂZIM BAŞ (Dov.aniT.ia) -^ Af Kanunundan 
bunlarla ilgili maddeler çıkarılmalıdır. Bunun 
için de bir milletvekili ve parti olarak üzerimii-
ze düşen yapacağız. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve D. P. sı rafların -
dan alkışlar) 

BA;ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Söz sırası Sayın Hayrettin Uysal'm. Buyu

runuz Sayın Uysal. (O. H. P. sıraıl arından al
kışlar) , 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerdi arkadaşlarım; 

Af kanunu teklifi görüşülmeye başlandığı 
'günden bu yana ımıthalefet kanadının sözcüleri 
özellikle bir temayı ısrarda işlemektedirler. 

Bu temayı artık cümle âlem öğrendi. Ger
çekte son günlerde Türkiye'de bazı b'elgeler 
açnğa çıkmakta ve bu belgelerle Türkiye'de 
ajan provokatörlerin 'bazı geme grupların içeri
sine girerek, muhalefet kanadının sözcülerinin 
ifade ettiklerinin aksine, anamuhalefet partisi' 
sözcüsünün söylediğinin aksine, devri iktidar
larında naisıl bazı masum gencileri suça te'şvik 
ettiklerini belgelemektedir. (A. P. sıratlarından 
gürültüler) ve bu belgeler ileride birtakım sos
yal yorumculara, ve siyalset bilimcilerine kay
nak olacaktır'. O zamanının iktidarının, ajan 
provokatörleri gençlerin araşma sokarak, onla
rı suca teşvik etmek suretiyle ortava çıkan be-1-
geleır öy^e lalettayin bazı yerlerde yayınlanmış 
belgeler değildir. Anayasa müessesesi olan yar
gı organının, Yargıtaym kararı olarak .ortaya 
çikmiiştır. Bunlardan 'bir tanesini Meclis tuta
naklarına geçiirnıek için okumak istiyorum. 

Şimdi değerli aılkadaşlaırıım, Yargıtay Ce
za Genel Kurulunda 16 . 4 . 1973 tarihinde veri
len bir' karar ile Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin önüne hiıtakım gençleri getirmek için, 
onları teşvik etmek suretiyle birtakım yaftala
rı, birtakım sözleri Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinin önüne dikmek suretiyle, gençlerin güya 
'Türkiye Büyük Millet Meclisini tahriibetmek is
tediklerimi göstermek amaciyle yapılmak ilslteni-
:lem nümayişlin arasında, Yargıtaym tescil etti
ği giibi, yaka ve sicil numaraları da açıkça be
yan edilmiş olan iki tane ajan provokatör polis 
bulunuyordu. Ve bunlar, o zamanın içişleri Ba
kanı ve Türkiye'yi güvenlik içerisine almak ve 
Türk halkını bu gibıi lıarekotil'erden uzak tut-
maüküıa görevli siyasal iktidar tarafından. görev
lendirilmiş idi. ('A. P. sıralarımdan gürültüler) 
Bu olayları... 

RASİM, KÜÇÜKEL (Elazığ) — Kaç tane, 
iki tane polis mi? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kaç 
tane kaç tane kaç tane, yüzlerce. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Af Kanununu 
burada görüşüyoruz, Af Kanununu burada tar
tışıyoruz. Ondan sonra, kaza ve kader kurban
larını bağışlarken, affederken, kazla' ve kader 
'kurbanlarının içerisine kendi yönetimlerinin 
ibıiız'zat ince taktiklerle Türk halkına, Türk Mil
letine kötü göstermek için bazı genç, kuşakları 
ve üniversite çevresindeki bazı bilim adamları
nı «Komünist meyilli göstermek için, birtakımı 
tahriklerle onları teşvik eden yola dikkati çek
mek istemiyoruz. 

A I İ YIDMjAZ (Hatay) -^ Kendileri, 'ken
dileri. 

YILMAZ HOOAOĞLU (Adana) — Teşvik 
edenleri biz iyi biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, lütfen. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 

•değerli arkadaşlarım, mesele... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN —. Sayın Uysal, bir dakikanız kal
mıştın* efendim.! 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yurt 
'severlik ve vatanseverlik konusuna gedince; 
yurt severlik ve vatan severliğin kimsenin te
kelinde olmadığını ifade ederek, size yaşayan 
bir ozanıımızııı iki mısraını armağan etmek 
istiyorum. 

«Ülkemize düşman geldimi kaç kaç, 
Düşman gittami gel gel.» 
Yok böyle şey, böyle şey yok. (C. H. P. sıra-

'larmdan «Bravo» sesleri) Böyle şey yok. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, bazı insanlar 

burunlarından beslenirler, hep kan kokusu öz-. 

ilemıi içerisinde yaşarlar. (€. H. P. sıralarından 
alkışlar ve A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi değerli arkadaş!aırım, biz, ülkemizi 
'kan kokusu özlemi içerisinde yaşatmak iste
yen düşünceli en kurtarmak istiyoruz. Biz, ülke
mizi barış ve özgürlük içellisinde yaşanılan ve 
insanlarım birbirini İtan kokusu .duyarak öldür
me tutkusuyve kıvranmak sancı'!arından kur
tarmak istiyoruz. 

BAŞKAN —Sayın Uysal, lütfen konuşma
nızı- bitirin efendim. 

•HAYRETTİN UYSAL (Devamla)) — Şim
di değerli arkadaşlarımı, Af Kanununu, af ya
sasını bu anlamda, mütalâa etmek lâzım. Değer
li hocamız Sayın Feyzioğlu'nun bir sözünü ha
tırladım; «'Sivri'sinelkleri teker teker öldürmek
le sorunları çözmek, kötülükleri ortadan kal
dırmak mümkün değildin'.» der. Bataklık ku
rutulursa, birtakıım zararlı akımlar ortadan 
kalkar. 

(C. H. P. sıralarından '«Bravo» sesleri, al
kışlar). 

TURHAjN FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — İkisi 
de, ikisi de. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen bitiriniz 
koıraşrm anızı. 

HAYRETTİN UYSAL ('Devamla) — Bitiri
yorum, Son cümlemi bağlıyorum. 

BlAŞ'KAN — Lütfen, bitti süreniz efendim. 
Son cümleyi söyleyin efendim. 

-HjAjYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun 
içim at kanunu konusunu, af kamunu teklifini 
vesile ederek, Tüıldye'de mütemadiyen hama
sî birtakım nutuklar çekerek, kutsal kavram
lar kullanarak, kutsal kavramların arkasına 
saklanarak; koca/mam, 'kocaman milyonları... 

İİ3|AŞKAN — Sayın Uysal, kütten bitiriniz 
konuşmanızı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Koca
man kocaman milyonları fukara halkım kese
sinden çalanlarım boş, lâfıma, bu taktiğine Türk 
halikı gelmeyecektir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Uysal konuşmanızı ke
siyorum efendim. Konuşmanızı kesiyorum, sü
remiz doldu efendim. 

HAYRETTİN UYISAL (Devamla) — Efen
dim, cümlemi bağlayayım Sayın Başkan. (A. P. 
sıralarından, «Saat saat» sesleri) 
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BAŞKAN — Lütfedersiniz efendim, böyle 
müşkül durumda bırakmaya hakkınız yok ki Ba
yım Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ada
let Partisi Sözcüsü... 

'BAŞKAN — Konuşmanızı kesiyorum Sayın 
UyLsial. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ada
let Paııtisi sözcüsü... (A. F. sıralarından gürül
tüler) Çıkarcı ve kapitalist bir düz'eni muha
faza etmek için çırpınıyor... 

BAŞKAN —• Konuşmanızı kesiyorum Sayın 
Uysal. Konuşmamızı ke'sıtim efendim. (Başkan 
tarafından hitabet kürsüsünün mikrofilmi ka
patıldı;) 

Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben 
teşekkür ederim. (O. 11. P. sıralarından adaş
lar) 

BAŞKAN —• Çoık teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaş!arım, göitişmelerim deva

mına dair bir önerge vardır, okutuyorum. (A. 
P. sıralarından, «İS ay in Başkan, saat daiha 20.00 
olmadı» sesleri) 

5 nci madde hakkındaki görüşmelerin efen
dim. Önergeyi dinlerseniz, elbette . öğrenmek 
mümkün olacaık. 

Yüksek Başkan] ığa 
'Af kanununun 5 nci maddesinin görüş ülmc-

si kâfi değildir. Görüşmelerin devamını aırz ve 
talep ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

BAŞKAN — 5 nci madde hakkıındaıki gülüş
melerin devamı talep edilmektedir. Önergeyi 
katbul edenler lütfen işaret buyursunlar efen
dim. 

MUSTAFA KUBİLAY ÎMjER (Konya) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul etnıeyemcr... Kabul eclil-
ı n emiştir efendim. 

iSayım im er, bu konuda görüşme açmaya im
kan yok İçtüzüğümüze güre. 

MUSTAFA KUBİLAY İMiER (Konya) — 
Sayın Başkan, 56 nci maddeye göre mecbursu
nuz. İçtüzüğü ihlâl ettiğinizi ve taraflı olarak 
'bir Cumhuriyet. Hal'k Partisi konigr'evsi gibi ida
re ettiğimizi tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim Sayın. İmer, 
bu şekilde konuşmaya hakkınız var mı efen
dim f 

MUSTiAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Var. Sizin böyle yapmaya hakkınız o'lmadığı 
gibi, 'benim de bumu söylemeye hakkım vaır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarımı, madde 
.ile ilgili önergeler vaıtlıır, geliş sırasına güre 
önergeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 5 nci 

maddesinde af kanunu hükümleri dışında bıra
kılan suçlar arasına : 

a) T. C. K. nun 141, 142 ve 146 nci mad
delerinde yer alan suçlar ile, 

b) Yine T. C. K. nun 414, 4T5, 416, 417 ve 
418 nci maddelerinde yer alan ırza geçme suç
larının da eklenmesini ve bu suçların af kapsa
mı dışında bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Kayseri 
Hasan Tosyalı Mehmet Altrmşyedioğlu 

Mardin Van 
Talât Oğuz İhsan Bediıüıanoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşül inekte olan af kanunu teklifinin 5 nci 

maddesinde gösterilen ve af kapsam^ dışında 
bırakılan suçlar arasına : 

«Her türlü silâh, mermi ve patlayıcı madde 
kaçakçılığı» suçlarının da eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı suç ve cezaların af

fına dair kanun teklifinin 5 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde tadili ve kabulünü arzu ve tek
lif ederiz. 

Konya Denizli 
M. Kııibilây İmer Sami Aralan 

Kars Adana 
Yasin Bozkurt Battal Koksal 

Antalya 
Faiz Şarlar 

Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde göste
rilen. suçlar aftan hariç bırakılmışlardır : 
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A) 'Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde, 
13İ5 nci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 1512, 153, 154, 155 ve 157 nci 
maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 
ve 172 nci maddelerinde gösterilen şekilleri, 
164, 165 ve 166 nci maddelerindeki suçlar, 

B) İhtilas, irtikap, rüşvet suçları ile mik
tar ve kıymetçe 1 000 liradan fazla olan zim
met suçları ve Türk Ceza Kanununun '339, 340, 

341, 342, 343, 344 ve 345 inci maddelerinde yazı
lı suçlar, 

C) Türk Ceza Kanunun 403, 404 ncü mad
desinin 2 nci bendinin 1 nci fıkrası hariç; 405, 
406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 
ncu maddesinin 1 nci fıkrası ile 431, 435, 436, 
440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 
503, 506, 508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı 
suçlar, 

D) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 
ncu maddeleriyle 9,1, 131 ve 132 nci maddeleri ve 
yakardaki bentlerde Türk Ceza Kanununun 
maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar, 

E) 4237 sayılı Fevkalâde Zamanlarda Hak-
sız Mal İktisap Edenler hakkındaki Kanun şü
mulüne giren suçlar, 

F) Askerî Ceza Kanunları ile 1402 sayılı 
Sıkıyönetim, Kanununa muhalefetten işlenen 
suçlar, 

G) İcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 
340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar, 

H) İS . 7 .19163 tarihli ve 275 sayılı Sendi
kalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı ha
reketten dolayı aynı Kanunun 31/3 ncü mad
desi gereğince açılan davalara ilişkin suçlarla 
mahkûmiyet halinde aynı kanunun 20 nci mad
desinin (!C) bendi tatbik olunur. Şu kadar ki 
verilen ceza infaz edilmez. 

1) Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya 
kadar ('2 500 lira dahil) kıymet kaçakçılığı suç
ları veya bu kanuna göre çıkartılan kararna
me ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarları 
ne olursa olsun, döviz veya Türk parasını ziyaı-
nı intaç etmemiş bilumum fiiller veya önceden 
çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sa
yılmayan fiiller, istimal ve istihlâk maksadıyle 
işlenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanu

na ek 2 nci maddesinin 1, 2, 3 ncü ve 4 nlcü 
bendinin 1 nci fıkrası hükmünü ihlâl eden fiil
ler hariç; tekel kaçakçılığının m,en ve tatbikine 
dair 1918 ve Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunlara ek 
ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiiller, 

J ) Mükerrirler, 
K) Kapsamı 5 .6 .1966 tarihli olan 780 sa

yılı Af Kanununun yürürlüğünden itibaren 31 
Aralık 1973 tarihine kadar Bakanların, sıfat ve 
vazifeyi suiistimal suretiyle işledikleri suçlar, 

M) Kamu yararına çalışan derneklerde hiz
met sebebiyle işlenmiş emniyeti suiistimal suç
larının tümü. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığınca, Adalet Komis

yonuna havale edilen ve genel af niteliğini ta
şıyan altı kanun teklifi verilmiştir. 

Hükümeti teşkil eden partiler ayrı ayrı tek
lifler hazırladıkları halde, Hükümet kendi adına 
bir af tasarısı getirmemiştir. 

Koalisyon Hükümetini teşkil eden Millî Se
lâmet Partisinin Grubunca hazırlanıp, Grup Baş
kanı Necmettin Eribakan'm imzasıyle Meclise ve
rilen kanun teklifinde, «Anarşik olaylara işti
rak edenler tamamen affın dışında bırakılmış
tır.» Ve yine Millî Selâmet Partili Yasin Hati-
boğlıı ve arkadaşlarının hazırladığı afla ilgili 
kanun teklifinde de, «Ancak, son yıllarda, dev
let bütünlüğüne ve hür demokratik rejime karşı 
işlenmiş bulunan ve sıon silâhlı şiddet eylemi ni
teliğini taşıyan suçların toplumdaki olumsuz et
kileri henüz tamamen ortadan kalkmamış ol
duğundan bu suçlarla ilgili cezalar konusunda 
istisnaî hükümler getirilmesi uygun görülmüş
tür.» denmektedir. Aynı şekilde, Adalet Partisi, 
Demokrattık Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 
milletvekilleri tarafından verilen af teklifleri ile 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin temsilcilerinin 
de beyanından eylem suçlarının af dışında bıra
kılmasını istedikleri görülmektedir. Netice olarak 
Cumhuriyet Halk 'Partisi dışında bütün siyasî 
partiler, Türk Ceza Kanunun 141, 142 ve 146 nci 
maddelerinin af kapsamı dışında bırakılmasında 
ittifaka varmışlardır. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla kapa
nan İşçi Partisi tarafından Anayasa Mahkeme-
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sine dâva açılmış, Anayasa Mahkem/esi adı geçen 
maddelerin Anayasaya aykırı olmadığına karar 
vermiştir. Kararın mefhumu muhalifinden, adı 
g&qeıı maddelerin Anayasanın 10, 11, 12, 20, 21, 
'56, 57 ve 1'55 nci maddelerin de ayrıca müeyyi
desi olduğu anlaşılmaktadır. Daha açık bir ifa
deyle Türk Geza Kanunun 142 ve 141 nci mad
delerinde fikir ve eylem iç içedir. Bunları bir-
ibirinden ayırmak mümkün değildir. Beynelmi-
lel komünizm hareketlerinin özelliklerinden bi
risi de budur. 

Bu şartlar altında Adalet Komisyonunca ha
zırlanan af kanunun normal sürelerde Meclis
lerden çıkması imkân dâhilinde görünmemekte
dir. Bütün siyasî partiler seçim beyannamelerin
de Cumhuriyetin 50 nci yılında genel bir affın 
(Çıkarılacağı taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu
na rağmen af kanunu hâlâ çıkmamıştır. Beş ay
dır da kamuoyu af ile meşgul edilmektedir. Ka
muoyu bu mevzuda hassas bir noktaya getiril
miştir. Kanunun .Meclislerde müzakeresi ve za
manın uzaması kamuoyundaki huzursuzluğu ve 
hassasiyeti daiha da artıracaktır. Bu düşünceler
den hareket 'ederek Meclisîe verilen af kanunu 
teklifinin 141, 142 ve ,146 nci maddelerin af ka
nunun 5 nci maddenin içerisinde mütalaa edil-
meisind arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Adana 
Alpaslan Türkeş 

Yozgat 
Ali Fuat Eyülboğlu 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 

İçel 
Nâzım Baş 

Konya 
Oğuz Atalay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iZonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 

arkadaşının Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
bazı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tek
lifinin Adalet Komisyonunca kabul edilen me
tindeki 5 nci maddemin (A) fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 5. — A) Türk Ceza Kanununun 149 
ncu maddesinin 1 nci fikra'siyle 414 ncü madde

sinin 2 neti. fıkrası vte 416 nci maddenin 1 nci 
(fıkrasında yazılı suçlar, 

Gümüşhane Kırklareli 
M. Orhan Akkoyunlu Tankut Akalın 

Erzurum Gaziantep 
Yahya Akdağ Mustafa Güneş 

Gaziantep 
•Mehmet Bozgeyik 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Af Kanunu tasarısının 

5 nci maddesine aşağıda yazılı bulunan fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif eyleriz. 

ıD) Parlamento üyelerinin, eski ve yeni Ba
kanlar Kurulu Üyelerinin ,ğörev ve sıfatiyle il
gili olarak işledikleri suçlar. 

Kayseri Hatay 
Meibmet Altmışyedioğlu Talat Oğuz 

Kastamonu Van 
Hasan Tosyalı İhsan Bedirhanoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

Bayın Başkanlığa 
Af teklifinin 5 noi maddesinin (A) bedinin 

alşağıdaki şekilde değişitirılmels'ini arz ederim. 
Öner'gemi açıklamak için söz talep ediyorum. 

Denizli 
Sami Amlan 

A) Tüıik Ceza Kanunun 141, 142, 146 ve 149 
ncu maddelerinde yazılı suçlar». 

Millet Mecliisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Genel Af Kanun teklifi-

nıin 5 nci maddesinin (C) bendinden sonra aşa
ğıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ©dersiz. 

Kars 
Yasin Bozkurt 

Adana 
Battal Koksal 

Konya Ankara 
'M. Kuibilây İmer Cevat Önder 

.Sakarya 
M. Vedat Önsal 

.(D) Kamu yararına çalışan derneklerde hiz
met sebebiyle işlenmiş emniyeti suiistimal suç
larının tümü. 

- , 5 7 â -



M. AcM B : 61 3 . 4 . 1974 O : İ 

[Başkanlığa 
ıĞföılüşiilmdkte 'bulunan 25 sıra sayılı Af Ka

nunu teklifinin 5 nci maddesine aşağıdaki hük
mün «F» bendi olarak ilâve edilmesini ara ve 
teklif elderiz. 

ı«A) Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 149 
ncu maddesinde yazılı suç,» 

Balıkesir 
Cihat Bilgelhan 

Aydın 
Naihit Menteşe 

Adana 
Methime t Can 

Corum 
Yasin Hatüboğlıı 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

Niğde 
Azmi Yavuzalp 

Malatya 
Celâl Ünver 

(«Madde 5 - F ) . 
Askerî Ceza Kanununun 56/1 - D maddesi 

hükmünün matufu olan 56/1 - A ve Türk Ceza 
iKanununun 133/1 maddelerinden büküm giymiş 
olan yalbaııcılarm, bu kanundaki af hükümlerin
den yararlana'bilım'eleri, [mukalbilinde bir Türk 
vatandaşının (Veya Türkiye lehine suç işlemiş 
flbir şahsın) «ezasının ortadan kaldırılması için] 
(Bakanlar Kurulundan çıkarılacak kararnameye 
(bağlıdır.» 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
(Görüşülmekte olan af kanununun 5 nci mad

desinle aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif öderiz. 

Kayseri Konya 
Mehmet Altinryedioğlu Vefa Tanır 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Siirt 
M. Nebi! Oktay 

Mardin 
'Talât Oğuz 

T. C. K. nıııı 3 ncü balbında yer alan zimmete 
para geçirmek, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçla
rını işleyenlerden, Devleti on bin liradan fazla 
zarara sokanlar veya kendilerine veya yakınla
rına on bin liradan fazla menfaat sağlayanların 
İve on bin lirayı aşan döviz kaçakçılığı yapan
lar aftan istifade ödetmezler. 

Yüksek Başkanlığa 
iGıöriüşülm'ek'te olan Af Kanununun 5 nci mad

desinin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teiklif edeniz, 

<Y>oz;gat 
M. Asri Unsur 

Bize 
Cevat Yalcın 

Kırşehir 
M'emduh Erdemir 

Aydın 
Bohiç Tozkoparan 

Ankara 
Orhan Alp 

Meclis Başkanlığına 

.Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 5 nci 
imadde'sinin Komisyon metnindeki (A) bendinin. 

ı«A) Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146 
ve..» 

Şeklinde hir ilâve ile değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kulbilây İmer 

iSayın Başkanlığa 
Aşağıda yazılı (IE) 'bendinin 5 nci madde

sinin (D) bendinden sonra eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sivas 
Enver Akova 

5 nci madde: 
İD) T. C. K. nun 141 ve 142 nci maddele

rine glöre cezaya çarptırılmış olanlar aftan ya
rarlanamazlar. 

İSayın (Başkanlığa 
Öörüşüliııekte olan af teklifinin 5 nci mad

desi vie aşağıda yazılı (E) fıkrası eklenmesini 
(öneririz: 

5. •— E) Yüksek Adalet Divanınca, Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 
sayılı Kanunlar ile ek ve tadillerine nıuhalerfet-
ten dolayı hükmedilmiş olan para cezaları, 

Yoızıgat 
Ntedinı (Korkmaz 

iSakarya 
Hayrettin Uysal 

Kars 
Davut Aksu 

Sakarya 
Kenan Durukan 

Rize 
Osman Y. Karaosmanoğlu 

Başkanlığa 
Millî birliğe hayatiyet veren başlıca güç kay

nağı, millî şuurdur. Ülke ve millöt bütünlüğünü 
bölmek ve parçalamak isteyenler, millî şuur ye* 
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rine sınıf şuurunu yaratmak isterler. Bu gayret
ler, demokrasiye ve rejlkne son verdirecek eylem
lerin doğuş sebebidir. Türk Devletini korumak 
ve Devlete sahibolmak fikrinin en samimî teza
hürü, Devlet düşmanı olan bu zihniyetin karşı
sında durmaktır. Kişilerin ortaya attığı kardeş
lik duygularının çok üstünde Devleti koruma 
duygusu gelir. Bunu feda etmek mümkün değil
dir. 

Bu nedenle yeminine, rejime sadık olanların, 
tarih ve millet önünde apaçık görülmesi ve bilin
mesi zarureti vardır. Bu bakımdan anarşist ve 
komünistlerin af kapsamı dışında mütalaa edil
mesi için. T. C. Kanununun (141) nci maddesi
nin aftan istisna 'edilen 5 noi maddeye ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

İsparta 
•Süleyman Demirel 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Erzurum 
İ. Halkkı Yıldırım 

İstanbul 
Fer ruh Bozbeyli 

Adana 
Alpaslan Türkeş. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Takat 
Feyzulla'h Değerli 

Başkanlığa 
Millî birliğe hayatiyet veren başlıca güç kay

nağı, millî şuurdur. Ülke ve millet bütünlüğünü 
bölmek ve parçalamak isteyenler, millî şuur ye
rine sınıf şuurunu yaratmak isterler. Bu ıgayret-
ler, demokrasiye ve rejime -son verdirecek eylem
lerin doğuş sebebidir. Türk Devletini korumak 
ve Devlete sahibolmak fikrinim en samimî teza
hürü, Devlet düşmanı olan bu zihniyetin karşı
sında durmaktır. Kişilerin ortaya attığı kardeş
lik dııygularmm çok üstünde Devleti koruma 
duygusu gelir. Bunu feda etmek mümkün değil
dir. 

Bu nedenle yeminine, rejime sadık olanların, 
tarih ve millet önünde apaçık görülmesi ve bilin
mesi zarureti vardır. Bu bakımdan anarşist ve 
komünistlerin af kapsamı dışında mütalâa edil
mesi için T. C. Kanununun (142) nci maddesi

nin aftan istisna edilen 5 nci maddeye ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

İsparta 
Süleyman Demirel 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Erzurum 
İ. Hakkı Yıldırım 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

Adana 
Alpaslan Türkeş 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Başkanlığa 
Af Kanununun 5 nci maddesine, aşağıdaki 

yazılı hususun ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

Ankara 
ismail Hakkı Köylüoğlu 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

Kaataımonu 
Sabri Keskin 

Kayseri 
Selçuk İmamoğlu 

İstanbul 
Gemil Yavaş 

Sivaıs 
Vahit Bozatlı 

Taksirli suçlar ile Türk Ceza Kanununun 
404/2 nci maddesi hariç, olmak üzere, aynı cins 
cürümden ikiden fazla (iki dahil) mahkûh ol
muş ve cezasını çekmiş olanların tekrar aynı 
cins cürümleri. 

Bu kanunun uygulanmasında, aynı kanunun 
maddesine uyan veya kanunun bir faslında bu
lunan cürümler bir cinsten sayılır. 

Başkanlığa 
Af Kanununun 5 nci maddesine, aşağıdaki 

yazılı hususun ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Ankara 
İsmail Halkkı Köylüoğlu 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

İstanbul 
Cemil Yavaş 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 
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Halen Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletve
kili, Bakanlar Kurulu (İyesi ile Başbakan olan
lar ve daha önce Bakanlık ve Başbakanlık yap
mış olanların işi delikleri cürümler. 

Yüksük Başkan] ığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin. 5 nci 

nıadesinin (A) bendinde yazılı ve Türk Ceza Ka-
ınununda «Umumî adap ve aile nizamı aleyhinde 
işlenen suçlar» şeklinde nitelendirilen suçlarla 
-aynı nitelikte bulunan Askerî Ceza Kanununda-
ki suçlar yönünden paralellik sağlanması için; 
teklifin 5 nci maddesine aşağıdaki (D) bendinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul • 
Hasan Basra Akklray 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkovunlu 

Adana 
Mehmet Can 

Kırıklareli 
Tankut Akalın 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

D) Yulkarıda (A) bendinde gösterilen Türk 
Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine 
atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci 
maddesinde yazılı fiiller, 

Biaşkanlığa 
Af kanununun 5 nci maddesine, aşağıda ya

zdı hususun İlâvesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

Kastamonu 
Saibri Keskin 

Ankara 
İsmail Hakkı Ketcnoğlu 

Sivas 
Vahit Bozatiı 

Tokat 
Feyzull alı 1) eğer] 1 

Ankara 
1 Köylüoğlu 

İstanbul 
Cemil Yavaş 

Erzurum 
1. Hakkı Yıldırım 

1. Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 164, 165, 166 
ve bunların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde 
gösterilen şekilleriyle 264 ncü maddenin 1, 2 ve 
3 ncü fıkralarında yazılı suçlar. 

2. Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59, 91, 
94 ve 148 nci maddesinin (b) bendinde cezalan
dırılan fiiller. 

3. 6136 saydı Ateşli Silâhlar Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 12 nci maddesinde yazdı suç
lar. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçe : 
Sayın Demirel ve A. P. sözcüleri, Başbakan, 

Bakan ve milletvekilleri ve senatörlerin af kap
samı dışında tutulmasını teklif .etmiştir. 

Sayın Başbakan Eeeviit de, «Mademki, iste
niyor, bu husus af kapsamı dışında tutulabilir» 
demiştir. 

Bu gerekçe ile 5 nci maddeye şu hükmün 
(D) fıkrası olarak eklenmesini arz ve teklif 
öderiz. 

Teklif : 
«E) Başbakanlık, bakanlık, senatörlük ve 

milletvekilliği j^ıpmış ve yapmakta olan şahıs
ların sıfat ve vazifei suiistimal suretiyle işledik
leri suçlar ve bu şahısların suç teşkil eden her 
türlü fiilleri.» 

tS a>y grla TMYI azla. 

Konya, 
Kubilây İm er 

Ankara 
Cevat Önder 

Ankara 
Necdet Evlivagil 

Kars 
Yâsi'n Bozkurt 

Erzurum 
Rasim Gittiisli 

Konya 
Faruk Sükan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okun
muş olan önergeleri aykırılık sırasına göre 
muameleye •koyacağım '©fendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Zabıtlar geldi 
imi Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Geldi Sayın Tanır, tetkik edi-
y o runı ef emel imi. 

'(Konya MiHetveikiÛii Mustafa Kubilây İmer 
ve 4 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlariım, Sayın 
Iroer ve arkadaşlarının 5 nci madde ile ilgili' 
olarak vermiş bulundukları önergeyi dinledi
niz. Adı geçen önergenin (A), (B), (C), (D) 
ve (İ) fıkraları dün kalbul buyurmuş olduğu
nuz 2 nci madde hükmüyle karara bağlanmış 
buiunmaktadır. Bunun dışında (E), (F), (G), 
(H), (J ) , (K) ve .-(M) fıkraları Başkanlığın 
tespit ettiği kadariyle hükme bağlanmamış bu-
'Ilınmaktadır. 

— 582 — 



M. Meclisi B : 61 3 . 4 . 1974 O : 1 

İfade ettiğim bu fıikralar hususundaki 
öneriye komisyon olarak katılıyor musunuz 
efendim ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (iSinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu öneriye katılmı
yor. Buyurunuz Sayın İmer. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem .milletvekilleri; 

Biz Af kanunu için bugüne kadar çıkmış 
olanları .da imzan itibara alarak, affın şümulü 
•dışında olan'ların bir tek mıadde içinde kodifiye 
edilmesi gerektiği görüşüyle 10 nen maddeyi 
teklifimizle getirmiş bulunmaklayız. 

Biraz evvel Başkanın burada izah buyurdu
ğu üzere, komisyonun bu ucube teklifi, ne hik
metse, hukuk ımantığının hiçbir tarafına, hu
kuk tekniğinin hiçbir tarafına sığmayan bir gö
rüşle bunu ikiye bölmüştür. 

Burada bizim esasen üzerinde: duracağımız 
(mevzular şunlardır : Affın şümulü dışına çıka
rılması istenilenlerin esas gayesi 141, 142, ve 
146 neı maddelerle ilgilidir. Biz burada birta
kım ithamların içine girmeyeceğiz. M. ;S. P. söz
cüsü, Siyonistler ve masonlar hakkında birta
kım iddialarla (bu arada özür dilerim diğer 
partîden) Adalet Partisini itham ettiler. Bizim 
ibunlarla alakamız yak. Ne masonumuz var, 
ne diğeri var. Hattâ ve hattâ, Genel Başkanı-
ımızm ifadesi ile, bizim partiye üç zümre gir
mez : 

1. Sizin affettiğiniz vurguncu ve soygun
cular, 

2. Komünistler, 
•'. Farmasonlar. 
Bu hususu açıklıkla ilân etmişizdir, tüzük 

ve programımızda vardır. Şimdi bu madde ile 
biz diyoruz ki, bunların affı gelmesin. Ama 
konu masonluğa gelince, Millî Selâmet Partisi 
mensupları, acaba Koalisyon ortakları Cumhu
riyet Halk Partisinin içerisinde mi bu mason 
miktarı daha fazladır, incelerlerse çok ilginç, 
yeni tabirel ifade ediyorum çok ilginç sonuç
lara varacaklardır. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Açıkla.. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 

ıSiyonistler meselesine gelince : 
Türkiye İşçi Partisinin gerek Partiler Ka

nunu gereğince kapatılması, gerekse sıkıyöne

tim mahkemelerinde verilen kararları okurlar
sa, bir sınıfın bir sınıf üzerine nasıl tahakküm 
etmesinin doğru olmadığını ve hattâ Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasınıda «jenosit» suçları diye 
ırkları orta yerden, toplulukların, din topluluk
larına varıncaya kadar kaldırılmayacağına dair 
bir anlaşma vardır. Biz o anlaşmaya da imza 
koymuşuzdur. O halde Hükümet olarak Başba
kanları, Başbakan Yardımcılarıyle beraber ya
lancı pehlivanlık yapacaklarına çıkıp bu mev
zuu yerine getirsinler. (C. H. P. sıralarından 
«Yuh» «Sensin» sesleri, gürültüler.) 

HASAN BASR1 AKKİRAY (İstanbul) — 
Biraz nazik ol lütfen. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri; benim burada kul
landığım tabir, burada diğer kullanılan tabir
lerin yanında kulaklarınıza herhalde çok hafif 
(geliyordur. 

Muhterem milletvekilleri, diğer bir önerge
miz vesilesiyle üzerinde 'duracağız; burada Ada
let Komisyonunun bir üyesi olarak da ifade 
edebilirim, bu affın getirilmesinin esas gayesi 
(141 ve 142 nei maddeler ide dahil) Başbakan 
hakkında sekiz dava açılmış olması; Başbakan 
Yardımcısı Erbakan hakkımda da 38 dosyanın 
bulunmasıdır. (D. P. sıralarından alkışlar) 
Eceviltfi Başbakan olarak, parti başkanı olarak' 
'davet ediyorum, sözlerine sadık insan olarak 
millet önünde davet ediyorum, madem ki iste
miyor, «Milletvekillerinin ve bakanların af şü
mulü dışında kalmasını arzu ediyoruz» sözüne 
Hükümet ve partisinin başkanı olarak uysun. 
(C. H. P. sıralarından, «Dokunulmazlıkları da 
'kaldı raiım » sesi er i.) 

BAŞKAN — Sayın İmer, süreniz bitmek 
üzere efendim, lütfen toparlayınız. (Gürültü-
ler). 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, süremi hesap ediyorum. Burada, 
süresi bittiği hakle her defasında beş cümle 
tekrar eden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kanvekilinin yaptığını yapmayacağım. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim Sayın İımer, 
ifade buyurucluğunuz hatibin sözü kesilmiştir. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Bu arada Cumhuriyet Halk Partili milletvekili 
arakadşlarııma bir hususu belirteyim. 4 Tem
muz 1950 yılında «İleri Jöntürkler Birliği Av-
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rupa Komitesi' diye o zaman af isteyenler var
dı. Bakın onlar o zaman Cumhuriyet Halik Par
tisine ne demişler : «C. H. P. 25 senen evvel 
müfrit solcuları 'ezmek bahanesi altında Türk 
halikının telkro.il demokratlık haklarını bir avuç, 
general, derebey ve vurguncu çeteye çiğnetti.» 

BAŞKAN — Sayın İmer, Sayın İrner, lütfen. 
bağlayınız fendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
141 ve 142 ncİL 

BAŞKAN — Hayır •efendim, süreniz bitti 
ide onun için söylüyorum. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başikan, bağlıyorum. ( C H P . 
sıralarından ıgürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, sö
zünüzü keiseceğim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Dinleyin şimdi; «Türk halkı, bu çeteye karşı. 
Kim? «Generaller çetesi» diyor) 25 sene yalnız 
yalnız başta Nazım Hikmet, Şefik Hüsnü, Hik
met Kıvılcım olduğu halde, yalnız Türk komü
nistlerinin lıayatları pahasına işkence odalarına 
ve zindanlara rağmen kahramanca dövüştükleri
ni unutmaz.» 

BAŞKAN — Konuşmanızı noktalayın lütfen 
Sayın İmer, sözünüzü keseceğim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Son cümleyi kısa olarak söyle

yin efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 

Sayın Başkan, sözümü bağlayacağım, yalnız siz
den bir ricam var, benim konuşmamda gösterdi
ğiniz, evvelce göstermediğiniz hassasiyeti sizden 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Aynı hassasiyeti gösteriyorum 
Sayın İmer. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Şimdi burada sözümü bağlarken diyorum ki : 
«Hayatları pahasına işkence odaları.» İşkence id
dialarını biliyoruz, 1950 senesinde dahi bunlar 
söylenmiştir... 

BAŞKAN — Sayın İmer, sözünüzü keseceğim 
efendim.. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
24 sene geçmiş.. 

Bağlıyorum S ay m Başkan.. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz ama, konuşma 
süreniz iki dakika geçti Sayın İmer. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Burada Halk' Partisi Grup Başkan vekilinin... 

•BAŞKAN — Siz bana cevap vermeyin efen
dim. Lütfen bağlayınız Sayın İmer. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
«Bağlama üslûbumu size uyduramam» dediği za
man ağzınızı açmadınız. Ben bağlıyorum. 

Diyarum ki, işkence iddiası sahipleri bugün 
komünistlerin söyledikleri, faşist generaller çe
tesi, şu bu, bütün söyledikleri bundan 24 sene 
evvel yine Halk Partisi tarafından... 

BAŞKAN — Sayın İmer, sözünüzü... 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 

Son sözümü söylüyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın İmer. 

(Başkan tarafından hitabet kürsüsünün mikri-
fonu kapatıldı.) 

Sayın İmer, teşekkür ederiz efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 

Bu affı bu millete karşı çıkaramayacaksınız... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sen ne 
ordunun, ne de milletin sözcüsüsün. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, Sayın Akdo
ğan, lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum... («Çoğunluk yok» ses
leri) 

III - YOKLAMA 

(A. P. sıralarından 10 milletvekili ayağa kal
karak yoklama isteminde burunlular.) 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Sayın. Pehli
vanlı, 'Sayın Değerli, Sayın Halil Başol, Sayın 
Rasim Küçükel, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, 

Sayın İbrahim Gö'ktepe, Sayın Selçuk İmamoğlu, 
Sayın Salbri Yahşi, Sayın Sedat Akay arkadaş
larımız yoklama 'talebinde bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, yoklama yapacağım. 
Ancak, bu oturumda 'bitirmemiz lâzım gelen sa-
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taşına iddiaları vardır. Bu talepleri karara bağ
ladıktan sonra yoklama yapacağını efendim. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Yoklama yap
manız lâzım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, yoklama 
yapacağım. Bu ku susta zaten tetkikimi bitirme-
dim efendim. 

Değerli arkadaşlarını, yoklamayı otomatik ci
hazla yapacağım. Burada olan... 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — «Ahmet», «Meh
met'» in yerine düğmeye basarsa nasıl tespit ede
ceksiniz? 

BAŞKAN —- Bu, Başkanın takdirine ait; is
tirham 'ederim, İçtüzüğü okuyun Sayın Yahşi, sı?. 
eski Ibir nıilletvekil isiniz. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Burada bulun
mayanların yerine düğmelere basılırsa... (C. İT. P. 
sıralarından «O'sizde» seslen.) 

BAŞKAN — Bu Parlamentoya gden her ar
kadaşımızın kendi haysiyetini koruyacağını bili
yorum ben Sayın Yahşi. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
saydım, ekseriyet yok; düğmelerle ekseriyet" orta
ya çıkarsa... 

BAŞKAN —• Sayın Akay, onu otomatik ci
haz haber verecek efendim..Siz;n ifadenize «evet» 
demiş olmak mümkün, «hayır» demiş olmak müm
kün; fakat bunu İçtüzük şekle (bağlamış efen
dim. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Ne diyor İçtü
zük?.. 

BAŞKAN — No diyor Sayın Yahşi? 
•SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — «Kanaat getir

mezse Başkan...» 
BAŞKAN — Bu, Başkanın takdirine mevdu 

Sayın Yaftışi. İsterse otomatik cihazla, isterse ad 
okumak suretiyle yapar efendim, 

Otomatik cihazla yoklamayı yapıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, burada bulunan sayın 

üyelerin önlerinde (bulunan beyaz düğmelere (bas
malarını istirham ediyorum. Lütfen, 'burada, 'bu
lunan sayın üyeler yoklamaya katılsınlar efen
dim. Anahtarlarınızı sağa çevirin efendim. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Ad okunduğu 
zaman basacağız düğmelere, Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Yahşi, içtüzük bunun tak
dirini Başkanlığa bırakmış efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLÜ (Adana) — Size ya
kışan takdir bize uymaktır, size mı yakışır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocaoğ-
lu, takdirimi lütfedin de 'bana 'bırakın efendim. 
Oylamaya katılın lütfen Sayın Hocaoğlu. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
biz düğmelere 'basmıyoruz, siz mevcuda 10 tane 
ilâve edin; bir kişi düğmeye bastı, 9 ilâve edin. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, düğmelerle çoğunluğa nasıl tespit edeceksi
niz? 

BAŞKAN — Sayın Başol, Sayın Başol, yok
lama :hittikten sonra taployu asacağını efendim; 
çoğunluk olup olmadığını göreceksiniz efendim. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, »bir lııısusn dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Düğmelerle yoklama yapmak, böyle (bir zamanda 
Meclisi şaibe altında bırakabilir Sabahleyin hiç 
kimsenin itirazı yok iken 'düğmelerle yoklama ya
pılabilir; ama yoklama istendiği zaman düğmeler
le yoklama yapmak... 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, yoklama

ya katılmayan sayın üye var mı efendim? Yok
lama işlemi bitmiştir, lütfen tabloyu yakın. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
takdirinizi hatalı kullandığınız kanatın deyim. 
Lütfen Sayın Başkan... 

BAŞKAN —• Sayın Başol, lütfen yerinize otu
run efendim. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Takdir kul-
1 anın ayı öğrensi n. 

BAŞKAN — Sayın Başol, lütfen yerinize otu
run efendim, ((jürültüler) Yoklama işlemi "bît-ti 
efendim. (Şiddetli gürültüler.) Anlaşılmıyor de
ğerli arkadaşlarım, lütfen hep bir ağızdan konuş
mayın efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, 'ben oylamaya katıldım; ama 317, 318 nu
maralar yanmıyor, arz ederim. (C. II. P. sırala
rından «Dün de aynı hâdise oldu» sesleri.) 

Değerli aıkadaşlarım, elektronik cihazların ba
zıları yanmıyor elbette, onu kabul -ediyorum. Bü
tün arkadaşlarımızın önlerinde numara vardır; 
düğmeye bastıkları halde, tabloda rakam yanma
yan arkadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
yoklama 'bitti dediniz. 

BAŞKAN — Bitti efendim... 
SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Objektif ol, ob

jektif. 
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BAŞKAN —• Sayın Yahşi, teknik bir noksan
lık var idiyse, şimdi tabloyu görüyorsunuz... (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

Zatıâliniz oy kullandınız mı Sayın Yahşi? Lüt
fen yerinize Oturun efendim. Sakin olursanız ne
ticeyi emniyetle göreceksiniz efendini. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ben burada
yım, tablodaki rakam yanmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğiu, halen salonda 
225 sayın üye 'vardır. Yoklama isteyen sayın üye 
arkadaşlarımız ydklamaya katılmamışlardır. Bu 
suretle 235 sayın üye vardır. 

Çoğunluğumuz vardır, birleşime devam edi
yoruz efendim, (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
«esleri, alkışlar; A. P. sıralarından gürültüler.) 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
yapaımazsınız, 'objektif değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yahşi, tabloda gözüken 
ortada efendim. Yoklamaya kalınmadınız, numa
ralarınız yanmadı. (A. P. ftira:arından gürültü
ler.) İtiraz etmek için itiraz ediyorsanız, devam 
edin efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli; — Dört, beş ta
nesi de y anmıyor efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, değerli 
arkadaşlarım... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEMDÜH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, tutumunuzla ilgili olarak söz istiyorum. 

[BAŞKAN — Çok istirham 'ederim, hangi 
tutum % 

(MBMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Yok-
•lama işlerimizle ilgili tutumunuz halkikıuda söz 
istliyoTUm. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Düğmeler bo
zuk, düğmeler... 

BAŞKAN — 'Teknik cihaz 225 gösteriyor; 
yoklama isteğinde bulunan 10 tane arlkadaşı-
ımız yoklamaya katılmadıklarını ifade ediyor
lar, böylece 235 üyenin salonda bulunduğunu 
tespit ettim; ekseriyet vardır efendim, görüş
melere devamı ediyoruz. "('Gürültüler.)' 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Ekseriyet yok
tur, yanlış yoklama yaptınız gerçekçi olun 
gerçekçi. 

BAŞKAN — Sayın Yahşi, ekseriyet var 
'efendim. (Gürültüler.) 

MEHMET BIYIK (Niğde) — Sayın Baş-
Ikan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET BIYIK (Niğde) — Sayın Baş

kan, kendinizi heder etmeyin; bir üye 3 düğ
meye hastı, 3 tane şahit var. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Böyle yokla
ma olmaz, gerçekçi olun, tutumunuz yanlıştır. 

(C. II. P. ve A. P. milletlvekilleri arasında, 
kürsü önünde itişip, yumruşlaşmalar.) 

BAŞKAN — idareci üyeler, idareci üyeler.. 
(Gürültüler) İdareci üye arkadaşlarım... ('Şid
detli igürültüler) Değerli arkadaşlarım lütfen 
yerlerinize oturun efendim, lütfen yerimize otu
run efendim. (Şiddetli gürültüler.) 

(Gonga vurarak) Değerli arkadaşlarım, 
oturumu tatil ediyorum efendim, oturumu ta
til ediyorum... (Şiddetli gürültüler). Oturumu 
kapatıyorum efendim. Birleşime yarım saat 
ara veriyorum efendim... (Şiddetli gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, ara vermek de müm
kün değil bu vaziyette; Birleşimi, yarın saat 
15.00'te toplanmak üzere tatil ediyorum efen
dim . 

Kapanmıa ısaaıti : 19.55 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle ıbazı suç ve cezaların affı hakkında Kanun teklifinin 2 nci 
maddesine verilen oyların: sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
'Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçlkar 
Viehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürlk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kaıyria 
Kâmil Kırıikoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Feriiha Fatma öztürik 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
'Salbalhattin Selek 
Yusuf Zliya Yağcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 401 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : 187 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 47 
Açık üyelikler : 2 

[Kabıbl edenler] 

ANTALYA 
Deniz Bayfeal 
Ömer Buyrukçu 
Fahni Özçellk 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadı Erdemi 

AYDINı 
îsa Aylhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçe el 
Necati Cebe 
Sadullalı Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Biazencir 
H. Celâlettiıı Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özlkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 

Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
'Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyni Erçe'l ik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recıad İlsfeıenderoğlu 
HaiMt Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanıtk 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimli Barın 
Hasan Buz: 
A. Orlhan Senieımoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karau 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Zdkâıi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Alıiye KötksaÛ. 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP, 
Mehmet Bozgeyik 
Muistafa Güneş 
İbrahlim Hoırtoğtlu 

Melhmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemaıl Oülesiz 
Hasan Vamik Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunhı 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Saibri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet JSönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basıri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özibay 
M. Kâzım özeke. 
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A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coş'kun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özıdıal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasılı 
Abdülkeriim Doğru 
Kemali Gkyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Veledi İlhan 
Sabri Tığla 

KAYSERİ 
Tufian Doğan Ay şiar gül 

ADANA x 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 

\ Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparsflan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Tankut Akallm 
Mehmet Deıdeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akkoy 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 

KONYÜ 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
.Necmettin Erbafean 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilg.en 
Hasan. Zengin 

MARDİN 
Fehim. Adak 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 

Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kelmal Erkovan 
Necdeıt Evliyagiil 
İ. Hakkı Ketenoğlu 

Ali Döğerli 
MUŞ 

Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tokiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Fenda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğiu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan . 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İl yas Kılıç 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Abdülbakıi Carta 
Abdülkerim Zil ân 

SİNOP, 
Yailçın Oğuz 

SİVAS 
Ahmet Arı kan 
N. Nazif Arslaın 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem. Kangal 
Mustafa Timisi. 

1. Hakkı Köylüoğlu 
Cevalt önder 
Hasan özçeiik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 
İhsıan Ataöv (Çarılkllı) 
Abdurraihiım Erdem 
Faiiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İiSmaıül Haıkkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslanıtürk 
Âdil Ali OineO. 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sailtrk 
Süleyman Yıld ur im 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadıir Öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Çetıin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altanay 
Kemal Anaıdoil 
Bülenlt Ecevıit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemail Ziiya Özıtürk 
İsmet Sezgin 
Behiilç Tozkoparan 

BALIKESİR 

Mustafa Kemali Alver 
İlhan Aytelkiin 
Cihat Biljgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

[Reddet 
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BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU. 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasını öraadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami ArSilan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğltu 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
AbdüıUâtif Ensaırâoğûlu 
Mahmut KepolTuı 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Rasıim Küç'ülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasiiım Ginilsüü 
Rıfkı Danışman 
İsmail Haikikı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ebem Güngör 
Orhan Oğuz 

Seyfli Öztüıık 
GAZİANTEP 

Mehmet Özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizanıettin Erişmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emdn Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
^Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbra'him Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramioğlu 
Fer ruh Bozibeyli 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman üzer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoıı 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsımail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Yasım Bozıkurit 
Cemıil Ünal. 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Keisklin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Me/hmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzıioğlu 
Selçulk İımamoğilu 
Hayrettin Nakilboğilu 
Kâmlil özsarıyıldıiz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Memdub. Erdemir 

KOCAELt 
Sedat Akay 
Sabri Yahşji 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Biahni Dağdaş 
Muzaffer Demiri aş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İımer 
M. Necatii Kalayei'oğüu 
Özen' Ölçmen 
Faımıik Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslaıı 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 

önol Sakar 
Süleyman Tuaııael 

MARDİN 
Seyfi Gürıeştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldan>lı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT, 
İdnis Arıkan 
Mehmet Nebil Olktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

. SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatll 

TEKİRDAĞ 
Hailiil Başol 
Niihan İlgünı 
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TOKAT 
Feyzıılilaih Değerli 
Ali Şevki Er'eik 

TRABZON 
Ömer Çakır oğlu 
Ekrem Dilkrnen 

Mtihmet Özgür 
URFA 

Mehmet Aks oy 
Mehmet Celâl Buçaik 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılı e 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

. VAN 
İhsan B edirhano ğlu 

YOZGAT 
İhsan Aralan 

AM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
O nhan Göneüoğlu 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı. 
Rasim Hancıoğ'lu 
(Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 

ANTALYA 
"Remzi Yılmaz 

AYrDD| 
Mutlu Menderes 

BİTLİS 
Abldin İnan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Acar 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DENİZLİ 
Hasan Koılkmazcan 

EDİRNE 
Veli Güllkan 

ERZURUM 
Güya s e 11 in Kaır aca 
Korkut Özal (B.) 

GAZİANTEP 
îmanı Hüisıeyin încioğliu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Sadettin Bilgiç 
Nilüfer Gürsoy 
İlhamı Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 

KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Kemal Güven (Başikan) 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 

KIRŞEHİR 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş (B.) 

MALATYA 
Cehil Ünver 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Kasım Emre 
NEVŞEHİR 

Menmet Sab*ü Dörtkol 
NİĞDE 

Mehmet Bıyık 
ORDU 

Menıduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil 

Mustafa Kemal Gönül 
RİZE 

Sûdi Reşat Saruhan 
.SAMSUN 

İrfan Yankutan 
SİNOP 

Tevfdik Fikret Övet 
SİVAS 

M. İhsan Karaçam 
Vahidettlin Kariaçorlu 

TOKAT 
Oevat Atılgan 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Muslih Ciörentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadılk Teklin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

\>m<i 

590 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

61 NCI BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
.1 . — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 

arkadaşının, Paris'te dü§en, 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 nei m'addeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 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) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
11 arkadaşının; ıson günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nei, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca bir genıel görüşme açılmasına dair 
«nergesi (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
ğine 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 llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâirfiçin'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, 
Urf a - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesü (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü "soruya çevrilmiştir. 
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10. — İstanbul Milletvekili Eniğin Ünsal'ın, 

Türk Hara Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Mnş 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 yılımdan evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29)' 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü sonu önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zamanına dair Başbakan
dan sözlü 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 iline ayrulan imam kadrolarına 
dair Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. —' Antalya Milletvekili ihsan 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-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man B'afcanmdan sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili Güllhis 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Farlar'm,. 
Elbistan Termik Santralına " dair Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

25. — istanbul Milletvekilli Mustafa Parlar 'm, 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru. 
önergesi (6/52) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Devletleştiıiilen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi1 

(6/56) 

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'ın,. 
Kars Devlet Hastanesinin dolktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıidırım'ın,-
Kars'm 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 Engin Ünsal'm,. 
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 şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 



37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

38. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — İçel Milletvekili Hasam Gürsoy'un, 
İçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ıkin'in Kastamonu'da bulunan vakıf anallara 
iıldş'Mn Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73), 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ikin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

44. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkim Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
©t taban fiyatına .ilişiklin Gııda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün1, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka-

an sözlü önergesi. (6/78) 
48. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 

un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar' 
in, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş-
ikin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

S — 

51. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye^dekil arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

52. — Hatay Milletvekili Mehmiet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerimde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'in, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir -gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişlkin Turizm ve Tanıt
ıma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nei 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. Kübilây İmer ve 3 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
E rkovanve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebefbiyle 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 : 21.3.1974) 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 84 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
3 1 . 8 .1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanunu-



nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'ın, 0831 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, '31'. 8 .19516 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . lı9'T3" gün 
ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Koca
eli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 .1973 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 İş
leri ve Plan Komisyonları raporları. (2/55, 2/65, 
2/79, 2AHİ, 2/112) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 .1974) 

X 4. —. Tekirdağ MMetvelkilı Yılmaz Alpas
lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 

madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 2 . 1974 ve 27 . 3 . 1974) 

5. — Kastamonu. Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaisının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları (Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında O. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. ıSenatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; C. ISenatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; O. SenatosuıS. Sayısı: 228) -(Dağıtma 
tarihi : 1 . 4 .1974) 
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