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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Körfez savaşı sonrası Kuzey Irak'ta yaşanan olaylar ve 
buna bağlı son gelişmelere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönü
şüne kadar, Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Düşürülen Türk 
Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısının (1/779) (S. Sayısı : S42) yapılan açık oylamasından sonra 
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/333) (S. Sayısı: 421) S inci maddesine kadarki bölümü 
kabul edildi. 

Grupların mutabakatı üzerine; 
11 Nisan 1991 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.06'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Bursa 

Kadir Demir Mustafa Ertuğnd Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 4 . 1991 Perşembe 

mifler 

1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanların Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/532) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun 122 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/533) (Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

3. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Verimliliğini Kaybetmiş Mera Alanlarının Çift
çilere Dağıtımı ile ilgili Kanun Teklifi (2/534) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

4. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz
luklarla Mücadele Kanununun 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/535) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

Rapor 

1. — Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sa
yısı : 554) (Dağıtma tarihi : 10.4.1991) (GÜNDEME) 

l&ztlt Soru Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
1.1.1991 - 15.3.1991 tarihleri arasında yaptığı toplantılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/2020) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1991) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve anlaşmalardan pay 
aldığını, kimlerden ne kadar bağış topladığını, bağış yapanlar ve Vakfın kurucu ve yöneticileri 
ile bunların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluşlardan aldıkları iş, ihale ve kredileri te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1991) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, üreticilerin elinden yok pahasına çı
kan ürünlerin tüketicilere fahiş fiyatlarla yansımasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/147) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkaavekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

1 • — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Antalya Milletvekili Adil Aydın'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz : 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECUS SORUŞTURMASİ W MECLİS ARAŞ-
TIRMAST ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadtmnt Tanıtma ve Güçlendirme 
VJçftnm hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve anlaşmalardan pay aldığını, kim
lerden ne kadar bağv topladığım, bağış yapanlar ve Vakfm kurucu ve yöneticileri ile bunların es ve çocuk
larının resmî kurum ve kuruluşlardan aldıkları if, ihale ve kredileri tespit etmek arnactyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, iki adet Meclis araştırma önergesi var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1986 yılında Sayın Semra Özal'ın başkanlığında kurulan Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfı, gerek kurucularının özelliği ve gerekse faaliyetleri itibariyle, kurulduğu gün
den beri kamuoyunun gündeminde kalmıştır. 

Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı, Türk kadınının sorunlarının çözümünde 
katkıda bulunmak üzere bir vakıf olarak kurulmuş olmasına karşın, kadın sorunlarından çok, 
politika ile ilgilenmiştir. 

Anayasamız, vakıfların siyasî faaliyetlerde bulunmalarını, siyasî partilere destek olmala
rını ve onlardan destek almalarını yasaklamıştır. Oysa bu vakıf, ANAP'm kadın kolu gibi faa
liyet göstermektedir; bu partinin propagandasını yapmakta, rozet ve bayraklarını dağıtmakta
dır. Vakfın kurucu ve yöneticileri, partinin iç sorunlarında bile taraf olarak yoğun şekilde poli
tika yapmaktadır. Nitekim son olarak ANAP'in yarıda kalan İstanbul Kongresinde, parti için
de bir hizip gibi hareket ederek, vakıf üyeleri ve üst düzey yöneticileri, Sayın Semra Özal'ın 
il başkanı olması için çabalamışlardır. 
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Bu özellikleri ve başında Sayın Semra özal'ın bulunması nedeniyle ANAP İktidarı tara
fından özel olarak korumaya alınmış ve devlet olanaklarından olağanüstü yararlandırılmıştır. 
Vakıf, kuruluşundan beri ilgili bakanlık tarafından, yasalara aykırı olarak, denetlenmemiş ve 
çok kısa süre içinde çok büyük mal varlığına sahip olmasına rağmen, hiç vergi alınmamıştır. 

Vakfın, Sayın Semra özal dışındaki diğer kurucu ve yöneticileri, resmî kurumlarla iş iliş
kileri olan işadamlarının ve ANAP'lı politikacıların eşlerinden oluşmuştur. Bu durumuyla halk 
yararına çalışan ve bir hayır kurumu olmaktan çok, bir seçkinler topluluğu ve iş takiplerinde 
bir aracı kurum görüntüsündeki vakıf, arkasındaki İktidar desteği ve devlet olanaklarıyla çok 
etkin ekonomik ve politik bir güç olmuştur, öyle ki, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri 
ve hatta bakanlar, bu vakfa yardımcı olmaya, kurucuların ve yöneticilerinin gözüne girmeye, 
beğenisini kazanmaya çabalamaktadır. Esasen böyle davranmayanlar, devletin ve İktidarın hış
mına uğramaktadır. Kamu görevlilerinin atanmasında ve görevden alınmasında, hatta Hükü
met oluşumunda ve bakanların atanmasında azımsanmayacak etkinlikleri vardır. Devletin ve 
iktidarın ağırlığı ve gücü bu vakfın arkasına verilmiştir. 

Vakfın, kamuoyunda "papatya" olarak bilinen kurucu ve üst düzey yöneticilerinin, işa
damı olan eşlerine, resmî kurum ve kuruluşlardan ayrıcalıklı ihale ve kredi temininde aracılık 
ettiği ve karşılığında da yüklü bağışlar aldığı iddiaları yaygındır. Türk kadınının adını taşıyan 
vakfın, papatya eşlerinin menfaat kulübü olduğu kanısı kamuoyunda yerleşiktir. Türkiye ile 
yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında yapılan sivil ve askerî ihale ve yardım anlaş
malarından vakfa pay ayrıldığı ve ayrıcalık tanındığı artık gizlenemez gerçeklerdir. 

Şimdilerde, Sayın Semra özal politikaya atıldığı için, vakıf başkanlığından ayrılmış gibi 
görünmektedir. Yerine gelini Sayın Elvan özaPı bırakmıştır. Yani bir özal gitmiş, diğeri gel
miştir. Dolayısıyla bu durum aynı mantık ve anlayışın devam edeceğini göstermektedir. Türk 
kadınının sorunlarını sömürme ve Türk kadınının adını kullanarak, ekonomik ve politik faali
yetlerde bulunma hareketi devam edecektir. 

Sunulan nedenlerle, Anayasa ve yasalara aykırı faaliyetlerde bulunmasına karşın, İktidar 
tarafından korunup gözetilen Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının kuruluşundan 
beri, hangi faaliyetlerde bulunduğu, hangi uluslararası askerî ve sivil ihale ve anlaşmalardan 
pay aldığı, kimlerden ne kadar bağış topladığı, bağış yapanlar ve vakfın kurucu ve yöneticileri 
ve onların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluşlardan hangi iş ve ihaleleri ve ne kadar 
kredi aldıklarının tespiti için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kenan Süzer 
Tokat 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

öner Miski 
Hatay 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Hasan Zengin 
Manisa 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadastntn, üreticilerin etinden yok pahasına çıkan ürünlerin 
tüketicilere fahiş fyatlarla yansımasının nedenlerim tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açümasım 
üiskin önergesi (10/147) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üreticinin elinden yok pahasına çıkan ve tüketiciye varana kadar el yakar bir hale gelen 

fiyatların sebeplerini araştırmak için bir Meclis araştırması açılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ederim. 

Ali Uyar -
Hatay 

A. Rıza Sirrnen 
Kocaeli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kenan Süzer 
Tokat 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

öner Miski 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Hasan Zengin 
Manisa 

Bugün, gerek üretici ve gerekse de tüketicinin içinde bulunduğu durumu bir cümle ile ifa
de etmek gerekirse, her iki taraf da perişan durumdadır. Üretici malını yok pahasına elinden 
çıkarır, tüketicinin büyük bir bölümü de fiyatların yüksekliği nedeniyle bir çok maddeden mah
rum kalır. 

Üretici, tüm tarım girdisini pahalıya almaktadır. Gübre çok pahalı, üstelik durmadan zam 
alıyor. İlaç fiyatları el yakıyor. Akaryakıt fiyatındaki artışlar dur-durak bilmiyor, devamlı yük
seliyor. Yükselmeyen tek bir şey vardır, üreticinin ve tüketicinin hayat seviyesi. 

Üretici, her şeyi pahalıya alır, buna karşılık, ürettiği malı yok pahasına elden çıkarır. Gece 
gündüz, dört mevsim, eşiyle çocuklarıyla sabahtan akşama kadar çalışır sabırla, umutla. Fa
kat, ürünü pazarlamaya gelince, dünyası kararır. Alın terinin, emeğinin ucuzluğu karşısında 
hüsrana uğrar, içi adeta kan ağlar. Zira, umduğunu bulamaz. Aracıya tefeciye, bankaya olan 
borcunu ödemek ve. de geçinmek için, yüksek faizle borç alır. Bu acı gerçekler madalyonun 
bir yüzü, ya öteki yüzü?..ötekisi daha da acıdır. Zira, üreticinin tarlasından yok pahasına yola 
çıkan ürünler, tüketiciye gelinceye kadar 5-6 misli fiyat kazanmakta, adeta el yakar bir hale 
gelmektedir. Tüketici, bu fiyatlar karşısında, çoğu malı seyretmek ve yutkunmakla yetinir. 

tşin bir başka ilginç yanı, bu malların fiyatları kentten kente ve hatta aynı kentin semtleri 
arasında çok farklı fiyatlarla satılır. 
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Bu hilkat garibesi durumu akıl mantık ve vicdan duyguları ile bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

ANAP'in köşeyi dönme, malı götürme politikası ile bir avuç aracının insafına terk edilen 
üretici ve tüketicinin her geçen gün yoksullaşmasına neden olan bu durumun nedenlerini araş
tırmak için İçtüzüğün 98 inci ve Anayasanın 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını teklif ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. ~ 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — (10/37) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanltğtmn, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1628) 

BAŞKAN — 10/37 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının tmar Kanununa aykırı olduğu 

iddasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin, çalışmalarını tamamlayabilmesi için 18 Nisan 1991 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
10/37 No.'lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının gündemin birinci şuasında yer almasına ve görüşülme 

gün ve süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi 
No. : 89 Tarih : 11.4.1991 
Danışma Kurulunun 11.4.1991 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 
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öneri : 554 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılan ve 11.4,1991 tarihti gelen kâğıtlarda yayımla
nan, Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 1 inci sırasına alınarak, görüşmele
rine bugünkü birleşimde ve hemen başlanması, tasarının görüşmelerinin çalışma süresi içeri
sinde tamamlanmaması halinde, görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması ve 
gerekirse ertesi gün de çalışmaların sürdürülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer tşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — TerörleMikadeU Kanunu Tasana veAdaktKomisyonu Raporu (l/â02)(S. Sayın: 554) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili 
Ali Haydar Erdoğan'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Erdoğan. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erdoğan, süreniz, bildiğiniz gibi, 20 dakikadır, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı üzerinde Sosyal

demokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

12 Eylül darbesinden sonra, ülkemizde demokratikleşmeyi sağlamak, o görünümü vermek 
üzere gelen 5 general, ne yazık ki, demokratikleşmeyi sağlayamamış, tam tersine, ülkemizi de
mokratikleşmeden uzaklaştıracak ne kadar yasa varsa, o yasaları çıkarmışlardır; bunun başın
da da, anayasa ve diğer antidemokratik yasalar gelmektedir. 

Bu nedenledir ki, uzun süredir toplumumuzda tartışılan Anayasanın değiştirilmesi ve 12 
Eylül darbesinin getirmiş olduğu toplumsal yaraları sarmak amacıyla, Cumhurbaşkanı, Baş
bakan ve yetkililer, düşünce suçlarının kaldırılması Ve genel affa benzer çok sözler söylemişler
dir. Ne yazık ki, gerçekçi biçimde toplumun bütün kesimlerini kapsayacak bir öneriyle gelme 
imkânı bulamamışlardır. 

Toplumda uzun süre tartışma konusu olan af beklentisi, ne yazık ki, yerini, ciddî hazır
lanmamış bir tasarıya bırakmıştır. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakan ve yetkililer, 
toplumu yanıltarak, verdikleri umudu ortadan kaldırmışlardır, öyle ki, hazırlanan tasarı Ko
misyonda çok büyük değişikliğe uğramış ve öyle görünüyor ki, burada da uğrayacaktır. 

(1) 554 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Siyasette kabul görmesi gereken, sözün senetten daha geçerli olduğu kuralından yoksun 
olan ve yeteneklerinden faydalanılabileceği zannedilen Sayın Başbakan pot kırmıştır ve kırma
ya devam ediyor. Bu ara kolunu ve dişini kırmaktan dolayı -kendisine şifa diliyorum- toplum 
sorunlarıyla Ugilenememesi ve ülkeyi yönetmesi büyük talihsizliktir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Çok ayıp ediyorsunuz... Böyle konuşulmaz; utanın biraz! 
MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep) — Başkanınızı fıtık ettiniz, fıtık... 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — Bunun yanında, kendisine de şifa diliyorum. 
Elbette, toplum olarak, terörün önlenmesini istiyoruz. Düşünce açıklamak ve düşünce et

rafında örgütlenmekten yanayız. Elbette, affın gerçekleşmesinden yanayız; ancak, terörü önle
mek bahanesiyle, insan haklarını ihlal eden -demokratikleşme derken- polis devleti ve devlet 
terörü yaratümamalıdır. Demokrasi kavramı ile çelişen, demokrasiyi yerleştirmek için, yapıl
maması gereken hilafı hakikatler yerine getirilmemelidir. 

Bu tasarı, toplumsal barışı sağlayacak, terörü ciddî olarak önlemeye yetecek nitelikte de
ğildir. Zira, basına dolaylı sansür getirildiği gibi, savunma hakkı geniş ölçüde kısıtlanmakta, 
Anayasanın eşitlik ilkesi bertaraf edilmektedir. 

Hukuk devletinin varlığı ve korunması yönünden terörle mücadele ne kadar önemliyse, 
bu mücadelenin hukukî yollarla yapılması da o kadar önemlidir. Sadece insan haklarının nor
mal kullanımını ifade eden fiillerin cezalandırılması durumunda değil, devleti koruma kalka
nının arkasına gizlenerek işlenen suçların cezalandırılmaması durumunda da hukuk devletin
den uzaklaşıhr. Bu itibarla, genel olarak suçlulukla mücadelede olduğu gibi, terörle mücadele
de de temel hukuk kurallarının dışına çıkıtmamakdır. Aksi halde, pek çok masum kimsenin 
işkenceye uğraması, adliyelerde sürünmesi ve ömrünün önemli bir kısmını tutukevlerinde veya 
cezaevlerinde geçirmesi gibi, kabul edilemez sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz olur. 

Unutulmamalıdır ki, her sanık suçlu değildir. Nitekim, anayasanın 38 inci maddesi, "suç
luluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz" hükmünü içermektedir. Bugün, 
ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların yüzde 50'sine yakım beraatle sonuçlanmaktadır. 
O halde, her terör sanığı da suçlu değildir. Aksine bir anlayış da, her terör sanığını mutlaka 
cezalandırmayı sağlayacak yöntemlere başvurmak, bir başka teröre, yani devlet terörüne yahut 
adlî teröre yol açacaktır. 

"Terör" tanımı, ceza hukukumuzda hâkim olan ve Anayasanın da güvencesi altında bu
lunan kanunilik ilkesinin sınırlarını büyük ölçüde zorlamaktadır. Türk Ceza Kanununun 1 in
ci, Anayasanın 38 inci maddesine göre kanunilik ilkesinin gerçekleşebilmesi için, sadece suç 
sayılan fiilin kanunda öngörülmüş olması yetmez, bu fiilin açık bir şekilde, yâni meşru olanla 
olmayanın sınırını ortaya koyacak şekilde tanımlanmış olması gerekir. Oysa, söz konusu mad
dede sayılan yöntemlerin çoğunun anlamı ve sınırları belli değildir. Ayrıca, kavram kargaşası 
yaratılmıştır. Bu tür düzenlemelerde, genellikle ya cebirden veya şiddet ve tehditten söz edilir. 
Çünkü, cebir, genel bir kavramdır ve maddî cebir veya manevî cebir şeklinde ortaya çıkar. Maddî 
cebir, "şiddet" deyimiyle, manevî cebir ise "tehdit" deyimiyle ifade edilir. 

Ceza Kanunumuzda tercüme yanlışlığı sonucu sık sık "cebri şiddet ve tahdit" deyimine 
yer verilmektedir. Oysa, aynı maddelerin İtalyan kanununda karşılığı olan maddelerde sürekli 
olarak "şiddet ve tehdit" deyimleri yer almaktadır. Bu ibarelerin anlamları ceza hukukunda 
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bellidir. Birincisi, bir engeli aşmak için fizikî güç kullanmayı, ikincisi ise, gerçekleşip gerçek
leşmemesi kişinin iradesine bağlı olan, gelecekteki bir kötülüğü muhtemel göstermeyi ifade eder. 
O halde, madde, şiddet ve tehditten söz ettikten sonra, bu ikisini birlikte ifade eden "cebir" 
deyimine gerek olmadığı gibi, "baskı", "korkutma", "yıldırma" ve "sindirme" deyimlerine 
yer verilmesine de gerek yoktur. Zira ya bunlar şiddet veya tehdit kavramlarına dahildir veya 
ne anlama geldikleri belli değildir. 

Tanımda sayılan amaçlar da son derece belirsiz ve tereddütlere neden olabilecek nitelikte
dir. örneğin, "Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek", "devlet oto
ritesini zaafa uğratmak", "devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığını bozmak" 
gibi. 

Bu tanım, tasarının 7 nci maddesiyle birlikte nazara alındığında, soyut bir terör tanımı 
olarak kalmamakta, bir suç tanımı, yani terör örgütü kurma suçunun tanımı haline gelmekte
dir. Herhangi bir suç tanımının bu derece belirsiz kavramlara dayandırılması, suçların kanuni
liği ilkesiyle bağdaştırılamaz ve böyle bir tanım da, bu derece önemli ve ağır müeyyideleri geti
ren kanunlarda keyfi uygulamalara yol açar. 

örgüte mensup olmayıp da terör örgütü adına suç işleyenin de terör suçlusu sayılacağı 
hükmü, anlaşılması güç ve dolayısıyla uygulamada yanlışlıklara ve haksızlıklara yol açabile
cek bir hükümdür. Zira, bu hüküm, geçmişte olağanüstü dönem yargılamalarında sık sık gö
rüldüğü gibi, münferit sanıklarla terör örgütleri arasında bağlantı kurulmasına, falat örgüt adına 
hareket ettiği yolunda sanıklardan işkence yoluyla ikrarlar sağlanmasına neden olacaktır. 

Şartla salıvermeyi düzenleyen 18 inci madde hükmüyle birlikte değerlendirildiğinde, bu
rada adeta ikili bir artış ortaya çıkmaktadır. \ani, hem hükmedilecek ceza miktarı, hem de 
fiilen çekilecek ceza miktarı artırılmaktadır. Cezaların ağırlığının bu tür suçlarda önleyici bir 
etkisi olduğu söylenemez. O halde, cezalardaki bu gereksiz şiddeti açıklamak mümkün olama
yacaktır. 

Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklamayı yasaklayan 
hüküm, bu tür görevlilerin her türlü icraatını kamunun bilgisi ve eleştirisi dışında tutmayı amaç
lamaktadır. Böyle bir anlayış, devamlı yakınılan işkence olaylarını teşvik edecek, en azından 
işkencecileri yüreklendirecektir. Bu hüküm, aynca, işkenceye tabi tutulan kişilerin kendilerine 
işkence yapanları açıklamalarını ve bu konuda adlî yollara başvurmalarım da önleyecek nite
liktedir. 

Muhbirleri gereğinden fazla korumakta olan bu yasa, buna karşılık, haksız ihbarlara mu
hatap olan kimselerin, kendilerini ihbar edenlere karşı savunmalarını zayıflatmaktadır. Nite
kim, fıkrada, bu kanunun 15 inci maddesine aykırı olarak, muhbirlerin hüviyetlerini açıkla
mak cezalandırılırken, 15 inci maddede, muhbirlerin hüviyetlerinin, ancak rızaları ile veya ih
barın mahiyeti suç teşkil ettiğin de açıklanacağı hükme bağlanmaktadır. Bu durumda, haksız 
yere ihbar edilen kişi, hakkında açılan dava sonuçlanıncaya kadar ve kendisine isnat edilen 
fiili işlemediği kesin hükümle tespit edilinceye kadar, kendisini ihbar edenin hüviyetim mahke
meye dahi açıklayamayacak ve muhbirin müfteri olduğunu ileri süremeyecektir. Böyle bir an
layış, gereksiz ve asılsız ihbarları teşvik edeceği gibi savunma hakkını da büyük ölçüde sınır
landıracaktır. 
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Yine aynı maddede, gazete sahiplerini ağır para cezasıyla cezalandıran son fıkra hükmü 
de kabul edilebilir değildir. Böyle bir hüküm, kişileri, başkalarının fiillerinden sorumlu tutma 
anlamına gelir ve ceza hukukunun temel ilkesi olan, "herkes kendi fiilinden sorumlu tutulur" 
ilkesine olduğu kadar, Anayasanın 38 inci maddesinde yer alan "Cezaların sorumluluğu şahsidir" 
ilkesine de aykırıdır. Ayrıca, burada-öngörülen müeyyidelerin ağır para cezası olması, farklı 
şekilde düşünmeyi gerektirmez. Zira, bu da, Türk Ceza Kanununun 11 inci maddesinde sayı
lan bir cürüm cezadır. Kaldı ki, ödenmemesi halinde üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza dü
şünülmektedir. 

örgüt mensuplarına, her ne şekil ve surette olursa olsun, yardım edenlerin cezalandırıla
cağına dair hükmün de açıklığa kavuşturulması gerekir. Bir kere, yardım edenin, yardım ettiği 
kişinin örgüt üyesi olduğunu bilmesi şartı aranmalıdır. Ayrıca, bazen bu kişilere yardım et
mek, insanî bir zorunluluk olabilir, örneğin, ölmek üzere olan yaşlı bir örgüt üyesini hastane
ye götürmek veya tedavi etmek yahut açlıktan ölmek üzere olan bir örgüt üyesine yiyecek ver
mek gibi... 

' Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ve dernek, vakıf, sendika ve benzeri 
kurumların teröre destek olmalarım cezalandıran hüküm de açıklığa kavuşturulmalıdır. Kaldı 
ki, burada siyasî partileri de içermek yanlıştır; siyasî partiler hakkında ayrıca yasa vardır. Bu
radaki "destek olma" ibaresini nitelendirmek gerekmektedir. Aksi halde, uygulamada, bu tür 
kuruluşlarla terör arasında bir kısım mefruz ilişkiler kurmak ve haksız uygulamalara neden ol
mak hiç de zor olmayacaktır. Geçmişte bunun pek çok örnekleri vardır. 

Tasarının, 24/c maddesiyle kaldırmak istediği 142 nci madde, daha da belirsiz hale gel
miştir. 142 nci madde bir tanımla yeniden düzenlenmek istenmiştir. Bu itibarla, 142 nci mad
denin yürürlükten kaldırıldığı iddiası pek geçerli değildir. 

Anayasanın 19 uncu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 104 üncü maddesindeki tu
tuklama şartlarını saymanın ise hiçbir anlamı yoktur. 104 üncü madde genel hüküm niteliğin
dedir ve bu kanuna dahil olan işlerde de uygulanır. Yok, eğer, Anayasanın 19 uncu maddesinde 
öngörülen tutuklama nedenlerini burada tekrar sayarak, bu kanunu giren suçlardan sanık olan
ların mutlaka tutuklanması telkin edilmek isteniyorsa, böyle bir anlayış, her şeyden önce, yargı 
bağımsızlığına aykırı olacaktır. Zira, yasama organı, kanunlarla bile olsa, yargılama organına 
emir veremez, telkinde bulunamaz. 

Tasarının 11 inci maddesinde iki ana yanlışa düşülmektedir. Birincisi, terör sanıklarının 
mutlaka suçlu olduğunu; ikincisi ise, terör sanıklarının avukatlarının, mutlaka terör sanığı ile 
işbirliği yaptığı, onun suç ortağı olduğudur. Bu, savunmanın kutsallığı ile bağdaşamaz. Bu ko
nularda çok istisnaî birkaç çarpıcı örnekle hareket ederek, esasen son derece sınırlı olan sanık-
müdafı ilişkisine bu şekilde yeni sınırlamalar getirmek, savunma hakkını büsbütün ortadan 
kaldıracak ve teröristler cezalandırılmak istenirken, masumların cezalandırılması sonucunu do
ğuracaktır. 

Aslında, bu hükümle yapılmak istenen, fiilî güçlüklere hukukîlik kazandırmaktır ve böy
le bir düzenleme, sadece savunma hakkının sınırlandırılmasına neden olmakla'kalmayacak, 
işkence ve baskı iddialarının artması sonucunu doğuracaktır. 

Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleriyle ilgili hüküm de, her şeyden önce, savunma hak
kını sınırlayacaktır. Zira, pek çok halde, sanığın... 
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BAŞKAN — Sayın Erdoğan, S dakikanız kalmıştır. 
ALt HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — Teşekkür ederim Başkan. 
Zira, pek çok halde, sanığın dinlenmeye ilişkin talepleri mahkemece kabul edilmeyebüe-

cektir. Bu hüküm, ayrıca, devamlı yakınılan işkence olaylarını teşvik edici ve işkence iddiaları
nı artırıcı niteliktedir. 

Erteleme ve paraya çevirme yasağı, cezaların şahsîleştirilmesi ilkesine ve înfaz Kanunu
nun temel ilkelerine aykırıdır. Zira, böyle bir hüküm, bütün terör suçlularının ileride yeniden 
suç işleyeceklerinin peşinen kabul edilmesi anlamına gelir ve bu, bizim ceza sistemimize tama
men yabancı olduğu gibi, "doğuştan suçlu" kavramını kabule zorlayacaktır, öte yandan, 647 
sayılı tnfaz Kanununun anlayışına da ters düşmektedir. Nitekim, bu kanunla erteleme imkân
ları sürekli şekilde genişletilirken, bazı suçlar yönünden ertelemeyi büsbütün yasaklamak, an
laşılabilir değildir. 

Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmasını yasaklayan hüküm; her şeyden önce, asılsız ih
barları teşvik edicidir, haksız yere, ihbarcıları korumaktadır, öte yandan, toplumun bireylerini 
birbirlerinin takipçisi yaparak, toplumda huzur sağlanamaz. Nihayet, samk, kendisini ihbar 
edenin hüviyetini bilmeden, kendisini, yine kendisine yöneltilen isnada karşı gereği gibi savu
namaz hale gelecektir. 

Tutuksuz yargılama, devlet parasıyla avukat tutma zorunluluğu, her şeyden önce, Anaya
sada öngörülen eşitlik ilkesine aykırıdır. Zira, birkısım sanıklara imtiyaz tanımaktadır ve dev
let görevlilerini tutuksuz yargılama, eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Ayrıca, bu zorunluluklar, sanık durumundaki kolluk mensuplarının beraatleri konusun
da devletin özel bir gayret içine girdiğini gösterir ve bu durum, kolluk mensupları tarafından 
işlenen işkence ve diğer suçları teşvik eder niteliktedir. 

Kolluk mensuplarına bazı imkânlar sağlanman genelde kabul edilebilir. Ancak, unutma
mak gerekir ki, burada söz konusu olan, herhangi bir kolluk mensubu değildir, kanunları ge
reksiz yere ihlal eden ve dolayısıyla, suç işleyen bir kolluk mensubudur. Böyle bir kimseye imti
yaz tanınması kabul edilemez; kolluk mensubu olmak, suç işlemeyi haklı gösteremez. 

Tasarının geçici maddeleriyle yapılmak istenen değişiklikler; en normal ve alışılmış yol olan 
genel ve özel af kurumlarına başvurmaktır. Ancak, Anayasanın 87 nci maddesi karşısında, 
yine Anayasanın 14 üncü maddesinde sayılan fiiller; yani, esas itibariyle siyasî nitelikteki suç
lar yönünden af kurumuna başvurulamaması karşısında başka yollar aramak gerekmiştir. 

Burada izlenmesi gereken en normal yol, önce, Anayasanın 87 nci maddesini değiştirmek, 
böylece Kurucu Meclis tarafından "Kısama Organının yetkisine getirilen ve demokratik anaya
sal bir düzende açıklanamaz olan bu engeli kaldırmak ve af kurumuna bütün suçlar yönünden 
işlerlik kazandırmaktır. 

Bu yola gitmenin halen imkânsız gibi görünmesi karşısında yapılacak iş, ceza hukuku sis
teminde var olan kurumları zorlamak olacaktır. Ve şimdi de öyle yapılmıştır. Bu konuda baş
vurulabilecek kurumlar, erteleme ve şartla salıvermedir. Ancak, tecil sistemine başvurulduğunda, 
mahkeme, mahkûmiyet kararıyla birlikte, erteleme kararını da verecektir. Hükümlü, deneme 
sürelerini suç işlemeden geçirdiğinde, hakkındaki hüküm bütün sonuçlarıyla ortadan kalka- -
çaktır. Hükümlü, daha önce tutuklanmamış ise, cezaya hiç katfanmayacaktır. 
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Ancak, böyle bir uygulama, özellikle kan suçlan, adam öldürme ve müessir fiil suçlan 
ile ırza geçme, kundakçılık gibi suçlarda, kamuoyunda kabul edilemez durumlar doğuracak 
ve kişisel öç almalara neden olabilecek niteliktedir. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, toparlamanızı rica ediyorum. 

ALÎ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — Bu itibarla, en uygun olan kurum, süresi kısal
tılmış bir şartla salıverme kurumudur. Bu yolla, bir yandan hükümlülere verilen cezanın bir 
miktarı çektirilebilecek, diğer yandan da, mağdur, tatmin edilmiş olacaktır. Böylece, cezaevle
rinin çok büyük ölçüde boşaltılması da sağlanacaktır. Yani, adeta özel affın sonuçları sağlan
mış olacaktır. 

Geçici hükümlerle ilgili olarak, üzerinde durulması gereken en önemil konu, bazı siyasî 
suçların kapsam dışı bırakılmasıdır. Nitekim, bütün ülkeler, bazı suçların çok fazla işlendiği 
dönemler yaşayabilirler. Toplumun o sırada içinde bulunduğu şartlar, bu suçların işleniş ne
denlerini ortaya koyabilir. Kamu düzeni kurulduktan sonra, bütün bunları unutmak iyi bir po
litikanın gereğidir. İhtilal ve iç kanştklıklardan sonra, huzur ve sükûn, atıfet muameleleriyle 
gerçekleştirilebilir. 

Anayasanın 87 nci maddesi karşısında, siyasî suçlar yönünden atıfet muamelelerine baş-
vurulamaması, bir başka deyişle, genel ve özel affa başvurulamaması karşısında, siyasî suçlan 
da kapsayabilecek bir başka yol izlenmekte; yani, şartla salıverme yoluna gidilmektedir. An
cak, bunun için, çekilmesi gereken ceza miktarı önemli ölçüde azaltılarak, bu kurum adeta 
yeni bir atıfet muamelesine dönüştürülmektedir. 

Bu amaçla yola çıkıldığında, bazı siyasî suçlardan, özellikle Türk Ceza Kanununun 146 
ncı maddesinde öngörülen suçtan dolayı verilen mahkûmiyet hükümlerini kapsam dışı bırak
mak büyük bir çelişkidir. Halen cezaevlerinde bulunan siyasî hükümlülerin büyük çoğunluğu 
Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve kısmen de 163 üncü maddelerinden mahkûm olmuşlardır. 
Bu maddeler yürürlükten kaldırılmak istendiğine göre, bu maddelerden verilen mahkûmiyet
ler kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Geriye, 146 ncı maddeden mahkûm olanlar kalmakta
dır. Bunları kapsam dışı bıraktıktan sonra, bu kadar dolambaçlı yollara başvurmaya ne gerek 
vardı? Sadece adi suçları kapsayan bir afla yetinmek mümkündü. 

146 ncı maddenin kapsam dışı bırakılmasının bir başka sakıncası da, 12 Eylülün olağan
dışı şartlannda bu maddenin uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim, bu dönemde 146 
ncı maddenin sınırları çok geniş tutulmuş, silahlı da olsa, üç beş kişiyle bu suçun işlenemeye-
ceği bir türlü anlaşılamamış ve her silahlı eyleme, söz konusu hüküm uygulanmıştır. Ayrıca, 
mala karşı bir suç olan yağma suçları, Anayasayı ihlal olarak değerlendirilmiş ve 146 ncı mad
deye göre cezalandırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan... 
ALt HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) —Bitiriyorum efendim. 
öte yandan, bu dönemde, yargılamaların pek sağlıklı yapıldığı da söylenemez. Yüzlerce 

kişilik davalar, toplu suçlamalara ve cezalandırmalara neden olmuş, adlî hatalar büyük boyut
lara varmıştır. 146 ncı madde, tasarının kapsamına alındığında, en azından, bu tür hatalar kıs
men olsun giderilmiş olacaktır. Zira, 12 Eylülden evvel sağ terör örgütlerine uygulanan 149 
uncu madde af kapsamına alınırken, bunun alınmaması da şaşırtıcıdır. 

149 ve 313 üncü maddelere göre verilen mahkûmiyetleri tasarının kapsamına alırken, 146 
ncı maddeye göre verilen mahkûmiyet hükümlerini kapsam dışı bırakmak, 12 Eylül öncesi 
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olaylarının tarafları arasında ayırım yapmak anlamına gelecektir. Böyle bir ayırım, yeni top
lumsal ve politik huzursuzluklara neden olacaktır. Bu durum, toplumsal huzuru sağlamak is
terken, haklı veya savunulabilir bir nedenin bulunmamasına rağmen, yeni huzursuzluklara ve 
çatışmalara neden olabilecek niteliktedir. 

Bu arada, Komisyonda tasarı görüşülürken, 2932 sayılı Türkçeden Başka Dillerle Yapıla
cak Yayınlar Hakkında Yasanın da yürürlükten kaldırılmasını teklif etmiş olmamıza rağmen, 
nazara alınmaması yanlıştır. Kamuoyunda uzun tartışmalara neden olan bu yasanın da yürür
lükten kaldırılması, elbette, toplumda huzur sağlayacaktır. 

Bu arada, şartla salıverme ile bazı suçluları dışarı bırakan bu yasa tasarısı, ne yazık ki, 
12 Eylülde kapatılan dernek, sendika ve benzeri kurumların mal varlığının Hazineye devredil
mesi gibi bir antidemokratik hüküm getirmiştir. Bu antidemokratik hüküm, yargının bağım
sızlığına yasama organı yoluyla getirilen engeldir. Zira, kapatılan dernek ve sendikalar... 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, sürenizi 4 dakika aştınız efendim. 
ALÎ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum efçndim, bitiriyorum. 
Sendika ve benzeri kurumların mal varlığına, yasama organının, yargı organlarının karan 

daha henüz açıklanmamışken, belli olmazken, bunları Hazineye devretmesi yasa yoluyla gasp 
anlamına gelir. Diliyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu geçici 9 uncu madde yasa 
hükmünden çıkarılır ve geleceğe yönelik toplumsal barışın adımları da burada'atılmış olur. 
Böylece, daha demokratik ve daha sevecen bir toplum yaratmak asıl olmalıdır. 

Bu duygularla, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Sayın milletvekilleri, bundan böyle, söz alacak değerli sözcü arkadaşlarımın süreye mut

laka riayet etmelerini rica ediyorum. Hiçbir arkadaşımın sözünü kesmek istemiyorum; ama, 
kesmek mecburiyetindeyim. Süreye riayet etmeyen arkadaşım, eğer, "bitiriyorum" der de, on
dan sonra konuşmasına 5 dakika daha devam ederse, bu görüşmeleri günlerce tamamlayanla
yız. Baştan söylüyorum, darılmaca, gücenmece yok. 

Doğru Yol Partisi Grup sözcüsü, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu; buyurunuz efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde değişiklik yaparak, çalışma saatle
rini de değiştirerek; hatta, bir önceki ve ondan önceki günlerde, ilgili komisyon -bırakılmış ol
duğu emrivakiyi tamamlayıp, Genel Kurula alelacele indirmek üzere- gece gündüz çalıştırılıp, 
Türkiye'de, maalesef, şahıs ve zümre hâkimiyeti altında tutulmaya çalışılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, bu arzuya müteaddit defalar hedef oluşunun yeni bir örneği üç gündür yaşanmak
tadır. Bunun sebebi nedir?.. Bunun sebebi şudur : Meclise ait yetkileri kendi başına kullanma
ya kalkan birtakım yöneticiler, bayramdan önce af çıkarılacağını, cezaevlerinin boşaltılacağını 
ve bunun bayrama yetiştirileceğini söylemiştir. Bu arada, "terörle mücadele" adı altında bir 
hazırlık yapılmıştır. Bu ikisi bir araya getirilmiş, aynı yasanın içerisine sokulmak gibi bir fev
kalade yanlışlık yapılmıştır, bir talihsizlik yapılmıştır. Terör gibi, Türkiye'yi faaliyet alanı seç
miş, uzun süredir etkisi alünda tutan, adeta toplumda bela haline gelmiş, hatta -biraz öteye 
giderek- devleti yıldırmış, bu yılgınlıktan istifade ederek devletin başına birileri gelip oturmuş, 
sonra birileri bunu çeşitli platformlarda, özellikle seçim platformlarında kullanmış; ama, 
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4 000 kişinin terör sonucu öldürüldüğü ülkede, henüz 2 OOO'inin faili meçhul kalmış; Meclise 
sanki memlekette terörü önleyici kanunlar yokmuş, memleket şimdiye kadar teröre karşı hu
kukun içinde kalarak yasasız bırakılmış gibi, alelacele, fevkalade büyük mahzurlar taşıyan ve 
halisane, bir hukukçu arkadaşınız olarak, terörü önleyeceğinden öteye, birçok sakıncaları da 
yeniden ortaya çıkaracağına inandığımız bir terörle mücadele yasa tasarısı getirilmiştir. 

Terörün önlenmesine Türkiye'de hiç kimse karşı çıkamaz. Terörün, devlet tarafından, hu
kukun içinde kalınarak önlenmesini herkesten çok biz istiyoruz. Bunun için ne yapılması geke-
riyorsa, buna her zaman hazır olmuşuzdur, Bunun aksini düşünmek mümkün değil; ama, bir 
taraftan, daha iki gün evvel, terör, en son cinayetini işlemiş, bir tümgenerali evinde -görev yap
ağı için- öldürmüş, ondan Uç gün evvel bir polisi öldürmüş; geriye doğru gittiğiniz zaman, 
1991 yılında yalnız 2Q kişiyi öldürmüş... Bunu daha geri götürürseniz, demin söylediğim gibi, 
rakam 2 000'e kadar çıkıyor. Ne olmuş?.. Bunun karşısında devlet, terörü durdurmakla görevli 
olanlar ne yapmış? Beyanat vermişler; demişler ki, "kanı yerde kalmayacak." Kalmamış mı?.. 
Kalmış. Başka beyanatlar verilmiş, "Türk adaletinin pençesinde cezaları verilecektir" denmiş... 
Faili?!. Meçhul!.. Ne cezalandırılacak adam var, ne ceza verilmiş... Yargıda -on yıla yakın za
mandır bekleyen- terör örgütlerine ait dosyalar birikmiş... Devlet on yıldır, bunlarla hesapla-
şamamış. Türkiye'de, devlet, terörle hesaplaşmaktan, nedense hep uzak durmuş. Yâni, bir yer
de terörün (Arapçası "tedhiş" dediğimiz) amacı olan yıldırma, kendisini göstermiş. Başka bir 
şey daha olmuş. Güvenlik güçleri, zor bela birilerini yakalayıp getirmişler, cezaevleri yol geçen 
hanına dönmüş; yakalayıp getirdikleri de kaçmış, gitmiş. İçeride kim kalmış? İçeride, "kader 
kurbanı" dediğimiz kişiler kalmış. Sonra?.. Oradan çıkıp gidenler yeni terör eylemleri yapmış
lar ve bunlar da beyanatlarla geçiştirilmiş. Yani, devlet, terörle mücadele etmiyor. Yâ?.. Sadece 
beyanat veriyor. 

Yasa getiriyoruz. Bu yasanın, söylediğimiz gibi, terörü önleyeceğine dair büyük kuşkula
rımız vardır, getirilen maddelerin çok yanlış olduğuna dair kuşkularımız vardır; ama, bir ümi
dimiz var, o da, Yüce Meclisin, bunların maddelerine geçildiği zaman, bu yanlışlıkları, aksak
lıkları, noksanları, bu alelacele getirilen; aslında, Türkiye'de bütün yetkililerce enine boyuna 
ve uzun süre tartışılıp, Türkiye'nin şartlarına uygun halde ve artık bundan sonra hiçbir kimse
nin ve hiçbir yetkilinin bir daha Türk vatandaşının karşısına çıkıp, "teröre karşı elimde yetkim 
yok, teröre karşı elim kolum bağlı" diyemeyeceği bir yasayı, terörü önlemekle görevli olanların 
eline vermek lazımdı; ama, baştan söylediğim gibi, nedense, böyle bir yasa, bu Mecliste bulu
nan bütün parlamenterlerin hassas davranacağı ve özellikle Grubumuzun da hassas olduğu 
bir meseleye, kader kurbanlarının cezaevinden çıkarılması gibi bir meseleye bağlanmıştır ma
alesef. 

Şimdi, bu yasa tasarısının içinde neler var? Tabiî, bu yasa, yalnızca terörle mücadele ve 
terörü önleme yasasından ibaret de değil. Ben bu yasaya, kırk ambar yasası diyorum. Bu Par
lamentodan, maalesef, böyle kırk ambar yasa çok geçti. Bu kürsüden müteaddit defalar söyle
dim; gerek bu konuyla ilgili bürokrasiyi, gerekse Komisyon üyesi arkadaşlarımızı, Hükümeti, 
yasa teklifinde bulunan arkadaşlarımızı elimizden geldiğince uyarmaya çalıştık ve dedik ki, 
"Türkiye'de yasa sistematiği bırakmadınız, karmakarışık oldu, bir yasanın içerisinde, birbirle
riyle hiç ilişkili bulunmayan bir sürü konuyu getiriyorsunuz, sonra aradığınız zaman buluna
mıyor." 
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Bakınız bu yasa tasarısının içinde neler var: Terörle ilgili hükümler var, Türk Ceza Kanu
nuyla ilgili hükümler var, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla ilgili hükümler var, 647 sayılı 
Cezaların infazı Hakkında Kanunla ilgili hükümler var, Hıyaneti Vatani ye Kanunuyla ilgili hü
küm var. Buna neden ihtiyaç duyuldu, anlamak mümkün değil. Anayasamn 105 inci maddesi
nin üçüncü fıkrası, vatana hıyanet suçunu resmen öngörmüş bir fıkra. Bu Anayasa hükmünü 
kaldırdınız; 105 inci maddenin üçüncü fıkrasının müeyyidesi ne olacak? Bunun yerine hüküm 
getirmemişsiniz. Sorsam; "efendim, bu kanunla ne alakası var?" derler. Bu kanunla alakası 
olmayan bir sürü hüküm var burada, terörle alakası olmayan bir sürü hüküm var. Anayasamn 
105 inci madde üçüncü fıkrası açık olarak orada dururken, Hıyaneti Vataniye Kanununu kal
dırıyorsunuz; değiştiriyor değil de, kaldırıyorsunuz. Değiştiriyor olsanız, belki anlamak müm
kün. Herhalde rahatsız olanlar var; öyle anlaşılıyor. 

Bu kanunun içerisinde, Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunla 
ilgili hükümler var, 2908 sayılı Dernekler Kanunuyla ilgili hükümler var. Ne oluyor sonunda?.. 
Sonunda, esas amaç* ikinci plana kalmış. 

Değerli arkadaşlar, terör, yalnız Türkiye'de ortaya çıkmış veya Türk Devletinin, Türk top
lumunun başına bda olmuş bir yıldırma hareketi değil, dünyanın başka ülkelerinde de terör 
var. O ülkeler, bu işi, hukukun içinde kalarak önlflyorlar. Türk Devleti de terörü, hukukun 
içinde kalarak önlemek zorundadır. "Terörü önleyeceğiz" diye hukuku bir tarafa bırakırsanız, 
devleti işletemezsiniz. Hukukun içinde kalarak terörü önlemek, teröristi korumak, tedhişçiyi 
korumak değildir, devleti işletmenin adıdır. Zaten, Türkiye'de devlet işlese, devlet çalışsa, belki 
bu yasalara da uzun boylu ihtiyaç olmadan terör işinin şimdiye kadar önlenmiş olması gerekir
di; maalesef, bu yapılamamıştır. Aslında bu yasa, tabiî, Türkiye'de devletin işletilmediğinin, 
terör hakkında söylenen sözlerin hep havada ve boşta kaldığının, burada bir kere daha tesdl 
ve ilanıdır. Aynı zamanda, anlamı da budur. 

Şimdi, "yasanın içerisinde bu kadar hüküm var' dedik; bu hükümlerin de büyük bir kıs
mı yanlış getirilmiştir. Teferruatına, maddeleri geldiği zaman gireceğiz, örneğin, 1 inci madde
si yanlış getirilmiştir. Neden yanlış?.. Madde geldiğinde söyleyeceğiz. 

Tasarıda, Türkiye'yi uzunca süredir tartışma ile işgal eden konuları daha da alevlendire
cek maddeler vardır. Gidiniz devlet güvenlik mahkemelerine, devlet güvenlik mahkemelerinde 
kavga vardır; ondan sonra, beyanatlar vardır, basında sütun sütun yazılar vardır, "savunma 
hakkı kısıtlanıyor" diye. Buyurunuz yeni bir örneği... Her getirdiğiniz sanık tarafından, mah
kemede, "savunma hakkının kısıtlandığı" bas bas batırılacaktır ve bunu söyleyenler haklı ola
caktır. 

Niçin avukat şayianı sınırlamak ihtiyacını duyuyorsunuz? Yani, demokratik ülkelerde, olayın 
başından itibaren, sanık -ne sanığı olursa olsun- avukatıyla beraber bulunmak hakkını haiz 
olacak; siz, mahkemede, yargıda bile avukat sayısını sınırlayacaksınız veya cezaevinde avuka
tıyla görüştürmeyeceksiniz... Sonra, size, uygar dünya, "aferin, ne kadar da güzel, hukukun 
içinde kalarak yargılama yaptınız da ceza verdiniz" diyecek... Hayır, patırtılar yine başlaya
cak. Sonra ne olacak? \argı, töhmet altında kalacak. Zaten, Türkiye'de, bu Anayasa ile ba
ğımsızlığı, teminatı elinden alınmış olan yargı, bir de verdiği hükümler bakımından şaibe al
tında kalacak, töhmet altında kalacak... Başka ne olacak? Başka, yıllardır sürüp gelen ve ger
çekten örnekleri de görülerek cezalandırma yönüne de gidilen işkence iddiaları ayyuka çıka-
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çaktır. Bir taraftan işkencenin önlenmesine Dair Sözleşmeyi burada biz Parlamento olarak 
herkesten önce tasdik edeceğiz, öbür taraftan, güvenlik güçlerinin yeniden işkence ithamı ile 
karşı karşıya kalmasını gerektiriri düzenleme yapacaksınız... Ne lüzum var?.. 

Saygıdeğer milletvekilleri, şuna mutlaka inanmamız lazım : Demokratik rejimin birinci 
özelliği açıklıktır. İnsan hak ve özgürlüklerinin teminatı açıklıktır. Aksi olsaydı, yargıyı da giz
li yaparlardı. Niçin yargı açık? Herkes görecek, duyacak, bilecek diye. Devletin bütün işlerini 
açık hale getirin, bakın bakalım suiistimal oluyor mu, çalma, çırpma, hırsızlık oluyor mu? 
Hangi iştir ki kapalı kapılar arkasında yapılır, o iş ithama müstahaktır. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, beş dakikanız var. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum. 
Şimdi, hal böyle iken, canını dişine takarak görev yaptıktan sonra boy hedefi olup, terö

ristin kurşunlarına hedef olan -en baştaki yetkililerden en sonuna kadar- ve bir beyanatla def
nedilen, çoluğu çocuğu da -bazı ikramiyelerin ötesinde- üç gün sonra unutulan güvenlik güçle
rini böyle töhmet altında bırakacak işlere niçin kalkışılıyor? Bunu anlamak mümkün değil. 
Canım dişine takacak, görev yapacak; yaptığı görevden dolayı, bu defa da, şuna işkence yaptı, 
ötekine bilmem ne yaptı, diğerine manevî baskı yaptı diye muaheze edilecek... Bunlar lüzum
suz şeyler. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Devleti, terörden yılmayacağını, teröre teslim olmayacağını, 
bölücülüğe, yıkıcılığa teslim olmayacağını ispatlamalıdır. Türk Devleti, terörün üstesinden ge
leceğini ispatlamalıdır; ama, böyle değil. Böyle, hukukun dışına çıkan, böyle, büyük tartışma
lara sebebiyet verecek birtakım yanlış yollarla değil. Türk Devletinin, eğer, polisini, subayını, 
jandarmasını öldüren bir çeteyi elde edemiyorsa; boy hedefi haline gelmiş polisleri, subayları, 
öğretim görevlilerini, vatandaşları yerlere seren insanları bulamayıp, sadece beyanatlarla idare 
ediyorsa; zor şer bulup getirdikleri de cezaevinden çıkıp gidiyorsa, hiçbir yere varması müm
kün değildir. Sonra ne olur? Sonunda, yavaş yavaş, halk devletten umudunu keser, terörün de
diği olur. Ondan da, başkaları yararlanır; 12 Eylülde yararlandığı gibi. Görev yapılmaz, görev
den kaçılır; görevden kaçılınca ne olur, devlet çalışmaz. Devlet çalışmayınca ne olur; birileri 
gelir, bundan yararlanmaya kalkar, terörü basamak yapar, koltuk yapar. 

Biz, terörün mevcut yasalarla da -bu, Türkiye'de defaatla ifade edildi- önleneceği... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Hangi maddeyi getirdiniz Sayın Topçu? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sorduğunuz için söylüyorum : 13 Eylül günü Türkiye'de 
akan kan durduğu zaman, bu söylendi -müdafaa için falan söylemiyorum- "efendim, bize yet
kiler verilmedi" dendi. Hangi yetkiler verilmedi; gösterilmedi. O günden bu tarafa da yetki 
alınmadı. Şu tasarıda getirilen de aslında yetki falan değildir; ama, terörle ilgili olduğu için 
biz buna olumlu oy vereceğiz; çünkü, baştan da, "terörü önlemek için, ne isterseniz, Doğru 
Yol Partisi olarak, hukukun içinde kalmak kaydıyla, destek vereceğiz" diye ifade ettik. 

Sizin söyledikleriniz bu memlekette on senedir söylendi; birileri çıkıp "bunlar bize 
verilmemiştir" diye nutuklar attı; ama, kendisi başka bir şey getirmedi, tşte bu yasa tasarısıy
la, onların yapamadığı işi düzeltmeye çalışıyor bu Meclis. Meclisin üzerine aülan iş ne; bekle
yen yüzlerce idam dosyası. Niye; onlar da terörle devleti de geçirmişler; ama, terörle hesLplaş-
mamışlar. Türk Devleti, terörle hesaplaşmaktan sürekli kaçınmış. 
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İşte bizim anlatmak istediğimiz : Böyle, bir yere varamazsınız; böyle alelacele de bir yere 
varamazsınız. Bunları, çok etraflı bir şekilde -tekrar söylüyoruz- görüşüp tartışmak gerek
mektedir. 

Ben burada ifade ediyorum, çıkaracağımız bu yasa, bu Meclisin önüne -çok değil, uzun 
değil- kısa bir süre sonra tekrar gelecektir. 

Bize göre, bu tasarıda müspet bir iki şey var : Bunlardan bir tanesi, Türkiye'yi yıllardır 
meşgul eden, gerçekten de düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, teşkilatlanma özgürlüğü
ne set çeken, set çektiğine inandığımız 141, 142 ve 163 üncü maddelerin kaldırılmasıdır. Bu, 
öteden beri savunduğumuz bir iştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sırtında bir kamburdu; 
Türkiye Cumhuriyeti, yasalaştırılacak olan bu tasarı ile bu kamburdan kurtulacaktır. Yalnız, 
çıkarılacak olan bu yasa ile kurtulacaktır; ama, bir şeyin bu ülkede tartışmasız olması ve aslın
da bu tasarının bunu getirmiş olması lazım; o da şudur : Ülkenin ve milletin bölünmez bütün
lüğü; cumhuriyetin, Anayasanın 2 nci maddesinde sayılan nitelikleri; genel ahlak; genel sağlık; 
kamu düzeni ve başkasının özgürlükleriyle sınırlı -sadece bunlarla sınırlı- düşünce, ifade ve 
teşkilatlanma özgürlüğünün, artık Türkiye'de tartışmasız yerine getirilmesi ve teşkilatlanmış, 
fikrini serbestçe söyleyip ifade eden herkesin de bu kurallara uygun davranması. Bunlar, Türk 
Devletinin kutsallarıdır; bu ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyetinin 
cumhuriyet olduğu, Türkiye Cumhuriyetinin laik olduğu, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti 
olduğu, Türkiye Cumhuriyetinde hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, Türkiye Cumhuriye
ti Devletinin sosyal devlet olduğu, bizim müştereklerimizdir. Bu müştereklere biz, her düşünce 
sahibinin, her teşkilatlanacak olan kişinin, her düşüncesini ifade edecek olan kişinin uymasını 
istedik. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlamanızı rica ediyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum son cümlemi söyleyeceğim Sayın Başkan. 
Bu sebeple de, 141,142, 163'Un kaldırılmasını öteden beri savunduk. Bugün, bu tasarıyla, 

Meclisin bunu da halledecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 
Başkanın başta yapmış olduğu ikaza uyarak, Meclisin daha süratli çalışmasını bir an ev

vel sağlamak amacıyla, öbür mülahazalarımız ve ikazlarımızı maddelere geçildiğinde arz et
mek üzere, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Grupları adına son konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Grubu sözcüsü İstanbul 

Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Akarcalı. 
ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, tarihî ve önemli günlerinden birini yaşamaktadır. 

Adına konuşmaktan gurur duyduğum Anavatan Partisi Grubunun desteğiyle ortaya çıkan Hü
kümetimizin getirdiği kanun tasarısı, yıllardır kanayan birçok yaranın iyileşmesine imkân ve
recek kapsamda ve derinliktedir. 

Belirtmek gerekir ki, kanun tasarısının, hızlı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gelip Adalet Komisyonuna şevkinde ve bu Komisyonda müspet bir şekilde tartışılıp bazı mad
delerinin yeniden biçimlendirilmesinde sayın muhalefet partilerinin ve onların değerli mensup
larının önemli katkıları olmuştur. 
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Tasarı, Grubumuzun hukukun üstünlüğüne olan inancı ve adaletin tecellisi için gösterdiği 
titizlikle tasarının kimi maddesinde ve yapısında olan ve kamu vicdanım rahatsız edebilecek 
hususlarda yapılan yapıcı tenkitler ışığında, grubun sesine kulak veren Adalet Komisyonu ta
rafından düzeltilmiş ve grubumuzun yaptığı son-toplantıda nihaî onayını almıştır. Bütün bu 
çalışmalarda Adalet Bakanlığının gösterdiği gayret de, her türlü takdirin üstündedir. 

Tasarının çeşitli noktalarına katılmamalarına ya da itiraz etmelerine karşın, sayın muha
lefetin, genelde yapıcı tutumunu dikkate aldığımızda, bu tasarının genel bir konsensüsü ifade 
ettiği söylenebilir. 

Değerli arkadaşlarım, tasan, demokrasiye bağlılığı 3 yönden ifade etmektedir : 

Birinci kısım demokratik haklardan yararlanarak, demokrasinin temeli olan başka şekil
de düşünmek hakkım sömürerek ve bunlara şiddet ekleyerek demokrasiyi yıkma hakkının kim
seye verilemeyeceğinin ve buna teşebbüs edenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağının ifadesi 
olan terörle mücadele kısmıdır. 

İkinci kısım geçmişteki suçları hoşgörerek, kişilerin, çoğulcu, demokratik ve insan hakla
rına saygılı bir toplum içinde, demokratik mücadele yollarını açık tutan bir rejim sayesinde 
ülkenin geleceğini hazırlamada, isterlerse katkıda bulunabilme fırsatını tanıyan şartla salıver
me kısmıdır. 

Üçüncü kısım ise, yarım asrı aşkın bir süredir Türk siyasî hayatına büyük etki yapmış ve 
kamuoyunda sürekli münakaşa konusu olarak adeta bir dokunulmazlık zırhına kavuşmuş; ama, 
eskimiş, köhnemiş, her tarafından ses veren Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü mad
delerinin iptal edilmesi kısmıdır. Tasarının 3 ana bölümü bunlardan oluşmaktadır. 

Tasarının ilginç noktalarından biri de şudur : Terörden zarar gören ve mağdur olanları, 
bu kanun tasarısı sayesinde, devlet, şefkatli bir şekilde himayesi altına almaktadır. Bu himaye
yi, yalnız o kişilere değil, o kişilerin ailelerine, hatta ve hatta terörden zarar gören, masum; 
ama, kamu görevlisi olmayan vatandaşlara da götürmektedir. Başka bir deyişle, devlet, düne 
kadar, yalnız kendi memurunu korurken, varoluş nedenini oluşturan vatandaşı da, bu şekilde, 
bir tazminat ya da yardım çerçevesi içerisinde, koruma anlayışını getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü şöyle tamamlamak istiyorum : Hukuk, canlı bir olaydır. 
Sürekli tekamül içindedir. İleride bu kanunun uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek ek
siklikleri, yetersizlikleri, yine burada, Mecliste bu kanunun çıkması için gösterilen ortak anla
yış çerçevesinde çözebiliriz. 

Dolayısıyla, bugün burada, bu tasarının kanunlaşarak amacına hizmet etmesinde hepini
zin olacağına inandığım katkılarına teşekkür ederken, tekrar, Sayın Bakanlığa ve Komisyona 
Grubum adına teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
Böylece, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Tümü üzerinde, şahsı adına, 

İçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen; buyurun efendim. 
EKÎN DİKMEN (tçd) — Söz hakkımı Sayın Anadol'a devrediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsı adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol; buyurun. 
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K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bu ta
sarı üzerinde fikirlerimi söylerken, öncelikle bir önemli noktanın altını çizmeyi bir görev sayı
yorum. 12 Eylül darbesinden sonra, halka, en azından, psikolojik baskı yapılarak, çeşitli yön
temler kullanılarak kabul ettirilen 1982 Anayasasının noksanı, burada bir kez daha karşımıza 
çıkmaktadır. 

Son olarak, Türkiye'nin iki imzayla kabul ettiği Paris Şartına imza koyan devletlere bakı
nız; dünyada hiçbir anayasa, kendi parlamentosuna güvensizlik göstermemiştir. 1982 Anaya
sası, koyduğu 87 nci madde ile, Yüce Meclise, Meclisimize, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üzerine ipotek koymuş ye adeta Meclisi hacir altına almak istemiştir. Şu Yüce Meclis, her şeyi 
yapabilmekte, savaş ilan edebilmekte; ama, bir genel af çıkaramamaktadır. Parlamento, önce
likle 1982 Anayasasının 87 nci maddesini kaldırarak, üzerindeki bu ayıptan kurtulmalı ve sı
nırsız, geniş kapsamlı, ayırımsız bir af çıkararak, topluma, bir an önce, huzuru, sükunu ve 
barışı getirmelidir. Mensubu olduğum Sosyalist Birlik Partisi, ayırımsız, sınırsız bir genel afla 
topluma iç barışın gelebileceği inancındadır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının en önemli noktalarından birisi -125 ve 146 ncı maddelerle 
askerî suçları kapsam dışı bırakmasıdır. Bu konuda Hükümetten de açıklama bekliyoruz, öğ
rendiğimize göre Bakanlar Kurulunda 125 ve 146 ncı maddeler, tasarı kapsamında imiş; ancak 
tasarı Millî Güvenlik Kuruluna geldikten sonra, 125 ve 146 ncı maddeler dışarıda bırakılmış. 
Eğer böyle ise -kendi iddiam yok, koşullu konuşuyorum- gerçekten vahim bir durumla karşı 
karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerine konulan ikinci ipotek de bu şekilde ortaya 
çıkmış oluyor. En azından, Anayasanın bu,maddesinin de düzeltilmesi gerekmektedir, Yüce 
Meclis, özgürce, istediği yasayı çıkarabilmdidir ve Yüce Meclise gelmeden, önce, hiçbir yasa 
tasarısı, bir başka organ tarafından, hele idarede görev alan kişiler tarafından, Millî Güvenlik 
Kurulu tarafından, müzakere edilmemelidir; çünkü, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, o 
millet adına karar veren milletvekillerinindir. Af Kanun tasarısını Millî Güvenlik Kurulunun 
müzakere edebilmesi, Yüce Meclisin iradesine düşürülen bir gölgeden başka bir şey değildir. 

Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinde yatanlar bilirler; cezaevi psikolojisi çok önemli bir 
şeydir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Hükümetin değerli üyeleri, televizyonda, rad
yoda Türk Ceza Kanununun 125 ve 146 ncı maddelerinin de tasarı kapsamında olacağını önce 
ima ettiler, sonra açıkça söylediler. Şimdi, düşününüz, cezaevlerini patlamak üzere olan bir 
barut fıçısı haline getirmeye hakkınız var mı? O insanların, zaten zindana düşmüş insanların 
yaşamını bir kez daha zindana çevirmeye hakkınız var mı? Dışarıdaki çocuklarını, karısını, 
anne babasını, yakınlarını böyle bir kaosa düşürmeye, zaten felakete uğramış bir aileyi bu tür 
sürprizlerle karşı karşıya bırakmaya hakkımız var mı? 

Değerli arkadaşlarım, hukukta, "suçun vahameti" diye bir kavram vardır. Bir suçun va
hamet kesbedip etmediğine, vahim suç olup olmadığına, ancak yargı organı karar verir. Ona 
göre de, yargı, o suçu vahim suç olarak görürse, cezayı artırır, ona göre hüküm verir, ama, 
bugün görülüyor ki, suçun vahametini takdir yargı organının elinden alınıyor, yasama organı 
tarafından kullanılıyor. Böyle şey olmaz arkadaşlarım. Suçun vahametini takdir hakkını, ya
sama ve yürütme, yargı adına kullanamaz. Bakanlar Kurulunda hazırlanan ve bugün önümü
ze gelen bu metne oy verdiğimiz takdirde, biz, suçun vahametini takdir etmiş olacağız. Parla
mento ayırım yapamaz arkadaşlar. Çünkü, bu siyasî bir karardır, bir atıfettir; istediği kadar 
şartla salıverme olsun, fiilen bir afur. Af çıkaran parlamento, fiilen "şartla salıverme" adı alünda 
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af çıkaran parlamento "ben şu suçları affediyorum; şunları affetmiyorum" diyemez; derse, 
büyük çelişkiler ortaya çıkar. 

Arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 125 ve 146 ncı maddeleri, bu tasannın dışında bırakı
larak deniyor ki, "Biz devlete karşı işlenen suçları affetmiyoruz." Peki, bu tasarıyla, Bahçeli-
evler'de 7 TÎP'liyi (tşçi Partiliyi) boğazından keserek doğrayanlar dışarıya çıkıyor, bu tasarıyla 
Kahramanmaraş'ta, yıllarca önce, Alevî yurttaşları öldüren, soykırıma tabi tutanlar dışarıya 
çıkarılıyor, bu tasarıyla Balgat'ta kahve tarayanlar dışarıya çıkarılıyor, bu tasarıyla Nevşehir'
de CHP ti Başkanını öldürenler dışarıya çıkarılıyor... 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, "bu tasarı kanunlaştıktan sonra devlete karşı suç işleyenleri 
affetmiyoruz" diyorsunuz. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra, merhum Profesör Aksoy'u ve mer
hum Çetin Emeç'i öldürenler çıksa, suçlarını ikrar etseler, itiraf etseler, "biz öldürdük" dese
ler, dışarıya çıkacaklar. Peki, bunları öldürenlerin yaptığı eylemler devlete karşı suç değil mi? 
Onları serbest bırakıyorsunuz, dışarı çıkarıyorsunuz, Kahramanmaraş olaylarının faillerinden 
Profesör Aksoy'u öldürenlere, Balgat'ta kahve tarayanlara kadar herkesi dışarıya bırakıyorsu
nuz da, 125 ve 146 ncı maddelerden mahkûm olanları hangi gerekçeyle içeride tutuyorsunuz? 
Bu halka bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bu hukukî ayıbı nasıl taşıyacaksınız değerli arka
daşlarım? 

BAŞKAN — Sayın Anadol, 3 dakikanız kaldı. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, 146 ncı maddeden mahkûm olanların çoğu, 12 Eylülde, 

sıkıyönetim mahkemeleri tarafından mahkûm edilmişlerdir. 12 Eylül adaleti -altını çizerek 
söylüyorum- zaman zaman şaibeli hale gelmiştir, şaibeli bir adalettir, örneğin; iki askerî hâ
kim, askerî savcılar tarafından 146 ncı maddeyle yargılandıkları sanıkların anne babalarından 
rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanmış, iddia doğru bulunmuş, mahkeme kendilerini mahkûm 
etmiş, Askerî Yargıtay cezalarını onaylamış ve cezaevinde yatmışlar; infazdan sonra, şu anda, 
aramızda dolaşmaktadırlar; ama, onların 146'dan mahkûm ettikleri insanlar cezaevlerinde çi
le çekmektedir. Bu, şaibeli bir adalet değil midir arkadaşlar? 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tek olumlu yanı, 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin, Türk 
Ceza Kanunundaki bu ayıbın, bir an evvel, telafi edilerek kaldırılması olmuştur; ama, terörle 
mücadele adı altında daha ağır maddeler konarak, bu noksan tamamlanırken, bir başka ağır 
hüküm ve hukuken bir başka gayri hukukî metin kabul edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, AGİK Paris Şartı, dünyadaki yumuşama, dışarıdaki bu gelişmeler, 
içerideki toplumsal gelişme, 2000 yılma girerken, insanlığın, bu arada Türkiye Toplumunun 
çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir anlayışla 2000 yılına girmek isteyen insanlar ve bu toplum
sal gelişme varken, ne kadar sert madde getirirseniz getiriniz, ne kadar ağır hükümler getirir
seniz getiriniz, toplumsal gelişmeyi aşamazsınız ve bu maddelerle bu toplumun üzerine bir deli 
gömleği daha giydiremezsiniz; bu, mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, terör, günümüzde, insanlığın baş belasıdır. Türkiye de, terörden en 
fazla ıstırap çeken ülkelerden biridir; ama, terör kavramı üzerinde anlaşmamız lazımdır. Terör, 
siyasal bir amaç elde etmek için şiddet kullanmadır. Bu şiddeti bazen bireyler kullanır, bazen 
terör örgütleri kullanır, bazen de Devlet kullanır; Arjantin'de Geheral Gartieri'nin helikopter
lerle denizin bin metre üstünden aşağı attığı, öldürdüğü insanlar devlet terörünün kurbanıdır. 
Sıddık Bilgin'in hunharca öldürülmesi ve karakolun önüne gömülmesi devlet terörünün mari
fetidir. 

— 236 — 



T.B.M.M. B : 106 11 . 4 . 1991 O : 1 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, biz, bu tasarıyla bireysel ve örgütsel terörle mücadele eder
ken, devlet terörünü azdırma, devlet terörünü hortlatma gibi bir yanlışlığa düşmeyelim, öyle 
hükümler var ki; örneğin, bu tasanya göre devletin savası işkence yaptığı savıyla bir polisin, 
bir görevlinin hakkında dava açıyor; ama, devlet, parası Hazineden ödenmek üzere bu sanığa 
avukat tutuyor ve hâkimin tutuklama yetkisi elinden alınıyor. Bu tasarı işkence suçlularının 
tutuklanmaması hakkında hüküm ihtiva ediyor. Hâkim yetkisi de elinden alınmış oluyor. Bu 
şekilde, işkenceciler de özendirilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Sürenizi aşıyorsunuz Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan, son cümlemi söylüyorum. 

Bu nedenle, 141, 142, 163 üncü meddelerin kalkması gibi olumlu hükmün yanında, bu 
Terör Kanun Tasarısının gerçekten çağdaş hukuka uyarlanması gerekmektedir, özellikle, 12S 
ve 146 ncı maddelerin tasarı kapsamına alınarak, topluma gerçekten barış ve huzurun getiril
mesi yolunda olumlu bir karar verilmesini Yüce Meclisten diliyorum. -. 

Hepinize içten saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Anadol'un, konuşması arasında yer verdiği, "Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin ipotek altında olduğu" iddiasını, Başkanlık olarak reddediyoruz. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Doğru... 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi üzerinde hiçbir ipotek yoktur ve ola

maz. Yüce Meclis, her konuda, kararını, tam bir hürriyet, tam bir serbestiyet içerisinde almış
tır ve almaktadır ve alacaktır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tasan üzerinde, Hükümet adına, Adalet Bakanı söz istemiştir; kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Getirilen bu tasarı üç meseleyi gündeme getirmektedir: Bunlardan birisi, tasarının birinci 

kısmında terörle mücadele için getirilen hükümler; diğeri, şu anda cezaevinde bulunanlar için 
bir defaya mahsus olmak üzere, "şartla salıverme" adı altında getirilen bir iyileştirme; üçün
cüsü de, demokratikleşme açısından uzun yıllardan beri üzerinde durduğumuz, Türk Ceza Ka
nununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri ve buna paralel bir iki kanun maddesinin daha 
kaldırılmasını öngören hükümlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, burada şu gayeler güdülmüştür. Ülkemizde, hamdolsun, son yıl
larda, şehirlerde ve sokaklarda yaygın bir anarşi ve terörist hareket yoktur; daha ziyade, bir 
suç şebekesi halinde örgütlenen, "çekirdek terörist gruplar" diyebileceğimiz militan gruplarca 
yapılan ve fevkalade acımasızca devam eden, daha ziyade görevlilere tevcih edilen fiiller mev
cuttur. Bunun yanı sıra, bir de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, bilhassa, ülkemize dışarıdan 
müdahale ile tahrik edilmeye çalışılan terörist hareketler bulunmaktadır. Bu mücadele her za
man için Türkiye'de vardır ve olacaktır. Ülkemiz üzerinde başkalarının emelleri devam ettiği 
müddetçe, ülkemizdeki bu mücadele devam edecek ve bu anarşi ve terör tohumları mutlak su
rette bulunacaktır; bu itibarla da, bunlarla mücadele değişen taktiklere göre zaman içerisinde 
mutlaka değişen mücadeleler şeklinde sürüp gidecektir. 

Bu sebeple, günün ihtiyaçlarına uygun olarak Ceza Kanunundaki bir kısım suçları terör 
suçu kapsamına alan, bir kısım suçları da -terör maksadıyla işlendiği takdirde yüzde 50 nis-
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petkıde artırmak suretiyle- aynı kanun kapsamı içerisine mütalaa eden bir düzenlemeye gidil
di. Bu düzenlemede, Usul Kanununa da bazı hükümler getirildi. Bilhassa, Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununda yapılacak yeni düzenlemelerin terörle mücadelede etkili olmayacağı dü
şüncesiyle, bu düzenlemeler Terörle Mücadele kapsamında yapıldı. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda da, öteki düzenlemeleri yapmak niyetindeyiz. Elbette ki, bunları, Yüce Meclisin, 
sizlerin oylarıyla yapacağız. 

Diğer bir düzenleme şartla salıvermedir. Bu şartla salıverme, şu anda cezaevlerinde hü
kümlü bulunanlar veya 8.4.1991 tarihine kadar suç işleyenlerin tamamı için yüzde 50 nispetin
de bir iyileştirme getiriyor. Daha doğrusu, cezalarının yüzde 20'sini çektikleri takdirde salıve
rilmelerine imkân getiren ve ceza infaz hukukumuz sistematiği içerisinde olan bir düzenlemey
le bunlara bu imkân getirilmiş oluyor. Bunun sebebi de : Yeni bir terörle mücadele kanunu 
tanzim edilirken, daha önce, gerek bu suçlardan, gerek başka suçlardan mahkûm olanlara bu 
imkânı getirmek; ama, terörle mücadele ile alakalı hükümleri de getirmek suretiyle, yeniden 
suç işlendiğinde hem eski suçların şartla salıvermenin hükümleri çerçevesinde çekileceğini, hem 
de daha ağır müeyyidelere tabi olunacağım ifade etmektir. Prensipte, insanlarımızı suçlandır
mak değil, yeniden suç işlememelerini ikaza matuf bir kanundur. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının diğer hükümleri -ki, uzun yıllardan beri üzerinde 
durduğumuz- Türk Ceza Kanununun 141,142, 163 üncü maddeleri ve bugün ülke dışında bel
ki de 10 binlerce insanın, tehdidi altında bulunduğu Türk Ceza Kanununun 140 inci maddesiy
le ilgilidir. Bu maddeleri de kaldırmak suretiyle, Anavatan Partisi, geçen yıl girdiği Türk Ceza 
Kanununun 141, 142, 163 üncü maddelerini kaldırma taahhüdünü yerine getirmiş olacaktır. 

Muhterçm milletvekili, terör kanunu Türkiye'ye mahsus bir kanun değildir. Dünyanın me
denî ülkelerinin birçoğunda terörle mücadele kanunu vardır; Birleşik Amerika'da vardır, İngil
tere'de vardır, İtalya'da vardır, Portekiz'de vardır, Almanya'da vardır. Terörle mücadele eden 
bu ülkelerin medenî ülkeler olmadığını, hukukun üstünlüğünü kabul eden ülkeler olmadığını 
iddia etme şansına sahipsek, aynı iddiaları kendimiz için de ileri sürebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, bu kânunun, savunma hakkını kısıtladığına ilişkin bir iddia var; bu
na, Yüce Meclisin kürsüsünden cevap vermek zorundayım. Savunma hakkını kısıtlama nokta
sında ileri sürülen iddia şudur: Deniyor ki, "3'ten fazla avukatla temsil edilme tahdidini getir
mek, savunma hakkının kısıtlanmasıdır, Bir ülkede savunma hakkı kısıtlanıyorsa, o ülkede de
mokrasinin varlığından, hürriyetlerin varlığından bahsedilemez" Doğrudur; ancak, burada sa
vunma hakkının kısıtlanması söz konusu değildir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununumuz, 
Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan alınmıştır; mehaz, Alman Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanunudur. Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 132 nci maddesi ise, bir 
sanığın bütün tahkikat boyunca 3 avukat tarafından temsil edilebileceği ve her duruşmada azamî 
bir avukatla temsil edilebileceğini amirdir. Yani, her suçta, terörist olsun olmasın, bir sanığın 
bir duruşmada l'den fazla avukatla temsil edilmesine imkân tanımadığı gibi, tutabileceği avu
kat sayısını da 3'ten yukarı kabul etmemektedir. 

Bizim getirdiğimiz, Terörle Mücadele Tasan sı nda bir sanığın avukat tutma hakkı tahdit 
edilmiyor, isterse yüzlerce avukat tutabiliyor; ama, duruşmada kendisini ancak 3 avukatın temsil 
edebileceği hükmü var. Bunun sebebi malum. İdeolojik maksatlı davalarda bir suç yüzlerce 
avkuta temsil etmek istiyor veya bu istikamette bir suç işleyen bir sanık, nezaret altına alın-
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dığında, çok sayıda avukat, "vekiliyim" diyor ve bu afatla görüşmek için geliyor. O takdirde. 
ne tahkikatı yürütmek mümkün oluyor, ne duruşmayı yürütmek mümkün oluyor; bu, bir va
kıadır. Bu sebeple de, temsil edilme acısından -duruşmada temsil edilme veya nezarette veya 
cezaevinde temsil edilme açuından- 3 avukat tahdidi getirilmiştir. Ybksa, istediği kadar avukat 
tutabilir, kendisi için gerekli müdafaayı hazırlar ve hazırlattırır. Bu sebeple de, bu noktada ge
tirilen töhmetin aslı yoktur, meslekî açıdan da kendimi rahatsız ettiği için uzun uzun izah et
mek ihtiyacını duydum. 

Muhterem milletvekilleri, ceza kanunları tanzim edilirken suçun vahametini meclisler takdir 
etmeyip de kim takdir edecek? Eğer hakaretle, adam öldürtmeye aynı ceza verilmesi hususun
da bir ceza kanunu tayin edersek, tanzim edersek, suçun vahametini nazarı itibara almadan 
herkese aynı cezayı mı yazacağız? Mutlak ve mutlak, kanunları tanzim eden, kanunları yapan 
meclisler, suçun vahametini de hesap etmek zorundadırlar. Bu husus kanunların yapılmasında 
olduğu gibi, başka hususlarda da olabilir. Sayın Kemal Anadol'un mahkemelerin takdir hak
kına dokunduğumuz hususundaki iddiası doğru değildir. Çünkü, kanunlar yapılırken, behe
mehal, suçun vahameti hesap edilmek zorundadır. 

Muhterem milletvekilleri, bir başka şeyi daha ifade etmek istiyorum : Elbette ki açıktır, 
bu tasarı Millî Güvenlik Kurulunda görüşülmüştür. Millî Güvenlik Kurulu bir tavsiye karan 
almış, Bakanlar Kurulunda daha sonra görüşülmüş, gerekli redaksiyon ve düzeltmeler Bakan
lar Kurulunda yapılmış, müzakere edilmiş ve tasarı daha sonra Meclise sevk edilmiştir. Bu nok
tada da herhangi bir itiraz yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, tasarı, şartla salıverme hükmünü getirmektedir. Bundan, bir
çok hükümlü ve tutuklu istifade edecektir; ama, bunun yanı sıra, bu tasarının en mühim Uran 
yeni demokratikleşme hareketini getirmesi; 141, 142, 163 ve 140 inci maddelerin kaldırılması
dır. Bazı milletvekilleri, terörün tarifi ve 7 nci madde dolayısıyla kısıtlamalar getirildiğini söy
lemekte iseler de, hiçbir surette, düşünceye müteallik mevzularda bir kısıtlama söz konusu de
ğildir. 1-7 nci maddeler, tamamen şiddeti esas alan maddelerdir, şiddete dayalı maddelerdir ve 
özellikle 7 nci madde Ceza Kanunundaki diğer örgütlerin dışında bir başka, akla gelmeyen, 
sayılmayan bir tip örgütün olması halinde ve bu şiddet yolunun» bu terör yolunun seçilmiş ol
ması halinde, ceza hükmü getiren bir maddedir. Bunun, 141, 142, 163 ile mukayese edilmesi 
mümkün değildir ve bunda fikir suçlarının tecziye edildiğini iddia etmek de mümkün değildir. 
Bu itibarla, getirilen tasarımız, tamamen, demokratikleşme yolunda adım atan; ama, bunun 
ötesinde teröristlere istikbale matuf bir ikazda bulunan ve terör suçlarıyla mücadele için yol 
gösteren bir tasarıdır. 

Bu itibarla, kanun tasarısının lehinde oy kullanmanızı arz eder, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, tasarı üzerinde şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere, Ankara 

Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları'na söz veriyorum. Buyrun Sayın Ateşoğulları. 

KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Terörle Mü
cadele Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimi bildirmeden önce, tümünüzü saygıyla selam
lıyorum. 

Toplumsal ve siyasal yaşamımız için çok önemli bir konu, gerek Mecliste, gerekse daha 
önce kamuoyunda yeterince tartışılmadan gizlilik ve acelecilikle âdeta bir şey kaçırırcasına 
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huzura getirilmiş, bu nedenle -az önce konuşan arkadaşlarımın da değindiği gibi- kırk yamalı 
bohçaya benzemektedir. Hukuksal yönden eksikleri vardır; içerik yönünden eksikleri, yanlış
ları ve gelecekteki tahribatları şimdiden görülmektedir. 

Teknik yönden, gerçekten bir hukukçu titizliğiyle incelendiğinde görülecektir ki, bu tasa
rıya sonradan eklenen geçici maddeler, asıl metinlerden hukuk tekniğine çok daha uygun ve 
daha titiz hazırlanmış; ancak, asıl metinlere baktığımızda, asıl metinlerle geçici maddeler ara
sında da bir eşgüdüm, bir bağ kurulamıyor; onun çarpıcı örneklerini vereceğim. 

Bizdeki kanı şudur : Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı ayrı bir yerde hazırlandı, bu geçici 
maddeler ayrı yerde hazırlandı. Bunun en güzel örneği, tasarının 3 üncü maddesinde yer alan 
ve Türk Ceza Yasasının 149 uncu maddesinde sayılan suçlar terör suçu sayılırken/terörle mü
cadele edeceğim diyen bir zihniyet, onu, ertelemenin kapsamına alıyor, terör suçu saymıyor, 
öbür taraftan da ayrı ayrı zihniyetlerin ve anlayışların hazırladığı metinlerin bunu çok açık 
gösteriyor olmasıdır. 

Tasan, 5 Nisanda Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldü ve huzura getirildi. Millî Güvenlik 
Kurulunun görüşünü almaya gerek duyan Hükümet, eğer bu ülkede çoğulcu demokrasi varsa, 
çoğulcu demokrasinin gereği olarak, Türkiye'de baskı grupları da vardır, kamuoyu da vardır, 
onların da görüşünü alabilirdi, daha sonra bu Parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan 
partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle de görüşüp belli bir konsensüs sağlan
dıktan sonra, ortak bir metinle, herkesin üzerinde uzlaşma sağladığı bir metinle, huzura geli
nerek gelecek için gerçekten iyi bir adım atılmış olabilirdi; bunu da yapmadılar. 

Çözüm şu idi: önce, Anayasanın 87 ve 87 nci maddesinin yollama yaptığı 14 üncü mad
deleri değişebilir, af daha sonra da, var olan birtakım hukuk kurumları tahrip edilmeden ve 
bazı zorlamalara gidilmeden, gelecekte toplumsal barışı sağlayacak kapsamlı ve ayırımsız bir 
gend af çıkarıldı. Barış havasını şimdiden dden alarak, gelecekte bir takım huzursuzluk yarat
maya hiç kimsenin hakkı olmazdı, olmamalıydı. 

Bilindiği gibi, genel af, kişiyi değil, suçu muhatap alır; özd aflar kişiler için ve dar kap
samlı olarak çıkarılır. Burada şunu görüyoruz : Sayın Anadol'un da sözünü ettiği 450 nci madde 
kapsam dışı, 149/2 nci madde kapsam dışı bunun da sözü edildi, 313 üncü maddeye göre te
şekkül kurarak suç işleyen sağ eylemciler af kapsamına alındı, bu memleketin temel düzenini 
bozmak için, yine 313 üncü maddeye göre, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanlar için, 12 
Eylülden sonra 1402 sayılı Sıkıyönetim hasasında değişiklik yapılarak memleketin temel ana
yasal nizamını bozduğu için 4 No.'lu mahkemeler kuruldu; ama, kaçakçılar kapsam dışında 
kaldı. Oysa, ayırım yapılmıyor idiyse, 6136 sayılı Yasanın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının 
da kapsama alınması gerekirdi. 

Tasarı, hukuk tekniği yönünden eksik demiştim; sanki terörle mücadeleyi esas almıyor. 
Ceza Yargılama Usul Yasasına, DGM Yargılama Usul Yasasına yeni hükümler getiriyor. Bu ge
nel hükümlerden neden ayrılıyorlar, bunu anlamak güç değil, mümkün. Çünkü, terörü bizzat 
kendileri uygulayacaklar. 

Tasarıda terör tanımı çok yanlış. İlgili maddede bunun üzerinde duracağım. Terör, yere 
ve zamana göre değişir. Bugün ülkemizde temsilciliği bulunan Filistin Kurtuluş örgütü, on yıl 
önce bir terör örgütü olarak nitelenmiyor muydu? Ama, Filistin halkının haklı mücadelesini 
verdikleri için, bugün ülkemizde temsilciliği var ve resmen tanıyoruz. Terör örgütü kavramı üze
rinde çok iyi durmak, uluslararası normları uygulamak gerekiyordu; o da acdeden göz ardı edildi. 
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Terörü, kişiler birey olarak işleyebilirler, örgüt olarak işleyebilirler; devlet, bunlara karşı 
gelmelidir, başa çıkmalıdır; ama, en kötüsü, devletin terör yaratmasıdır; bunu önleyecek güç 
yoktur ve en kötüsü de budur; bu da, çözümsüzlükten gelir. 

Terörün, hukuk düzeni içinde önlenmesi mümkün, önemli olan silah değil, silahın niteli
ği değil, o silahı kimin kullanacağı ve nasıl kullanacağıdır. İstediğiniz silahı da alsanız, bece
riksiz bir kadro ile, sanıyorum hiçbir şey yapamayacağınız apaçık ortadadır, tşte marifet bura
da... Yöneticilik budur. Siyasal çalışma yapmak, siyasî tercih yapmaktır; bu kürsüye çıkıp, olanı, 
olmuyor gibi göstermek ya da sayı trüklerine sığınmak değildir; yaptığınız buydu, tşte bu, yö
neticilik değildir ve bu, çok açık ortadadır. 

Terör yanlıştır. Sosyalizm, terörü reddeder, anarşizmi reddeder; ama, yanlışa karşı yanlış 
silah kullanmayı da, siyasal düşüncesi ne olursa olsun, vicdan sahibi olan herkes reddeder. Bu 
düzenlemelerle illegaliteyi önleyeceğiniz yerde özendiriyorsunuz. Baskıcı rejimler, kendi anti
tezlerini yaratırlar. Bırakın, açıklık politikası içinde, barış içinde, toplum içinde bir arada yaşa
nılan bir toplumu hep beraber kuralım; ama, onu yapmıyorsunuz, ülkeyi yasaklarla idare et
mek istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğullan, toparlamanızı rica ediyorum. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Hep söylerdiniz, "1950'den önce jandarma devleti var" derdiniz. Peki, siz, şimdi hangi 

devleti kurmaya özeniyorsunuz? Kurduğumuz devletin adı, kurmak istediğiniz rejimin adı, polis 
devleti olmuyor mu? Bunu nasıl saklayacaksınız? 

Bir yandan demokratikleşme savları, bir yandan da böyle bir yasa tasarısının hazırlanma
sı sizi inandırıcı kılmıyor; siz, kendiniz inansanız bile, halk buna inanmıyor; artık, size güveni 
kalmadı. 

Yargı organının haklarını ve yetkilerini, yürütmeye ya da yasamaya vermek kadar, güçler 
ayırımına aykırı bir olay yoktur. Anayasanın 138 inci maddesine rağmen, birtakım hakları yar
gıçların ellerinden alarak yürütmenin eline veriyorsunuz. 

İmzaladığımız Paris Şarünın bir paragrafını okuyacağım. Çünkü, bu şartı hem Başbakan 
hem de Cumhurbaşkanı imzaladı. Burada bir milletvekili arkadaşın söylediği gibi, "damat yet
medi, sağdıç da beraber imzaladı." 

"İnsan hakları ve temel özgürlüklere, her insan, doğduğu anda sahip olur, bunlardan fe
ragat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Yönetimin ilk sorumluluğu, bunları, gelebile
cek zararlardan korumak ve geliştirmektir. Bunlara saygı, aşın güçlü bir devlete karşı aslî bir 
teminattır. Bunlara riayet olunması ve eksiksiz işlerlik kazandırılması, özgürlük, adalet ve ba
risin temelidir. Demokratik yönetim, muntazam aralıklarla yapılan özgür ve adil seçimlerle ifa
desini bulan halk iradesine dayalıdır. Demokrasinin temeli, insanın şahsına saygı ve hukukun 
üstünlüğüdür. Demokrasi, ifade özgürlüğünün, toplumdaki bütün gruplara müsamaha göste
rilmesinin ve her fert için fırsat eşitliğinin en iyi güvencesidir." 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, bu tasanyla, mevcut demokratik kurumlar zorlanmak
tadır. Hukukun temel ilkeleri çiğnenerek yeni suçlar yaratılmaktadır. Uluslararası sözleşme norm
ları gözardı edilerek, antiterör yasası ile antidemokratikleşme amaçlanmaktadır. Siyasal suç
larda ayırım yapılmıştır. Dofcal yargıç ve doğal mahkeme kavramları bir kenara itilmiştir. Avu
katla görüşmeye, engelleme, sınırlama getirilmiş; savaş hali hükümlerinde öngörülen 1402 sa-
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yılı yasanın 25 inci maddesindeki savunma hakkı elden alınmıştır. Savunmanın sınırlandığı tek 
olay, savaş hali hükümlerinin uygulanma koşullarıdır; eğer ülkede bir savaş varsa, onun da 
buradan açıklanmasını bekliyorum. 

Türk Ceza Yasasının ya gıca verdiği 59 uncu maddeyi kullanma hak ve yetkisi elinden alın
maktadır. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — \bk öyle bir şey; onu kaldırdık. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Geçici 9 uncu madde ile, özellikle DİSK üze

rinde baskı yaratılmış, on yılı aşan yargılama yetmiyormuş gibi, bir de mal varlığına el konula
rak, açıkça gasp yolu tutulmak istenmiştir. Bir taraftan kutsal mülkiyet hakkından söz ederse
niz, bir taraftan da derneklerin, işçi kuruluşlarının ve vakıfların mallarına göz dikersiniz, bu
nun hukukî kılıfını hazırlarsınız... Bunun izahı yoktur. 

Son olarak şunu söylüyorum : Yine oradaki bir madde ile Eskişehir Cezaevi yeniden dol
durularak, toplumun kanayan yarasını bir daha kanatmak istiyorsunuz, bir taraftan da barış, 
demokrasi ve kardeşlik diyorsunuz. Bunu söylemeye hakkınız olmadığı görüşündeyim; çünkü, 
Öyle bir şeyi cidden isteseydiniz, bu tasarı ile huzura gelmez ve bunun onaylanmasını iste
mezdiniz... 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğullan... 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Eğer, barış istiyorsak, kardeşlik istiyorsak, top

lumsal barışa giden yolun buradan geçtiğini bilmeliyiz ve bugün burada sağduyu ile alacağı
mız kararlarla toplumsal barışı, burada hazırlayacağımızın bilinci içinde oy vermenizi rica edi
yor, tümünüze saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri... . ' 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, iki sorum var, aracılığınızla Hükümetten 

cevap rica edeceğim. 
Bu tasan kanunlaştığı takdirde, mevzuatımızda, dinî duyguları ve dince kutsal sayılan şeyleri; 

kısacası, vatandaşın dinî inançlarının siyasal nüfuz ve menfaat temin etmek amaa ile istismar 
edilmesini önleyecek bir hüküm mevcut olacak mıdır? 

Sorumun cevabı olumsuz ise, Hükümet, din ve vicdan özgürlüğünün siyasî nüfuz ve men
faat temini amacı ile istismar edilmesini önlemek ihtiyacını niçin duymamıştır? Başka bir de
yişle, niçin bunu önlememeyi tercih etmiştir? Birinci sorum bu. 

BAŞKAN — ''önlememeyi tercih ediyor mü?" yerine "önlememeyi tercih etmiştir" di
yorsunuz; bu; sorudan ziyade hüküm oluyor, bu bakımdan, düzeltiyorum. 

Bitti mi sorularınız efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ben, zatı âlinize anlatmaya mecburum... Anlamadığı
nız nokta neresi? 

BAŞKAN — Anlamadığım değil, düzeltmek istediğim noktadır. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Düzeltilecek bir konu yok. 
BAŞKAN — Soru hakkı tanıdım; hüküm veriyorsunuz... "Hükümet tercih etmemektedir" 

' diyorsunuz. "Etmekte midir, etmemekte midir?" şeklinde sorabilirsiniz de, "niçin tercih et
memektedir?" diyemezsiniz. Onu düzeltiyorum. 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — "Niçin duymamıştır?" diyorum. Bu, benim hakkım. 
BAŞKAN — 3ani, metin orada, zabıtlarda da var. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bu benim hakkım. "Niçin duymamıştır?" 
BAŞKAN — "Tercih etmemiştir" dediniz, okuyun oradan. Tercih başka, uymak başkadır. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sabredin Sayın Başkan... Peşin hükümlüsünüz... 
BAŞKAN — Hayır, müdahalemin yerini söylüyorum. 
M. TURAN BAZAYIT (İzmir) — Tekrarlıyorum : "... önleme ihtiyacını niçin duymamış

tır? Başka bir deyişle niçin bunu önlememeyi tercih etmiştir?" 
BAŞKAN — İşte, tercih, Hükümet hakkında bir hükümdür, soru değildir; onu işaret ettim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, "niçin" demesem hükümdür... "Niçin" 

diyorum. 
BAŞKAN —Evet. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — ikinci sorum : Tasarının 8 inci maddesi, Türkiye Cum

huriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda yapmayı ön
lemektedir; katılıyorum; yerindedir. Ancak, Hıyaneti Vataniye Kanununun 1 inci maddesinin 
birinci fıkrası yürürlükten kalktığına göre, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edileceği konusunda aleyhte propaganda yapılabile
cektir. Niçin Hükümet Bu tercihi benimsemiştir? « 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Bitti. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, sorulara yazılı veya sözlü olarak cevap vermek takdiriniz dahilindedir. 
Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; açık ve net cevap vermekte fayda var. Biz, bu tasarıyı tümüyle getir
diğimizde bir tek şeye yasak koyduk, o da, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü 
noktasındaki propagandaya konulan yasaktır. Bunun dışında bu tasarıya göre laiklik dahil, 
her türlü propaganda serbest; ancak, tabiî, Siyasî Partiler Kanunu ve Dernekler Kanunu isti
kametinde; yani dinî esasa dayalı siyasî parti ve dernek kurulmasının yasağını devam ettirmek 
kararımız ve niyetimizle birlikte; onu da söylüyorum; ama, burada Ceza Kanunu şümulünde 
koyduğumuz bir tek yasak budur. Krallık da, padişahlık da, monarşi de, hepsi de, propagan
dası yapılabilecek durumdadır, cezası yoktur. Burada bir demokratikleşme olduğunu açık ve 
net söyledik. 

Tabiî ki, birçok değerlere önem veririz, kıymet koyarız. Anayasamızda birçok değer hük
mü vardır. Onların her birini Ceza Kanununda madde altına alalım dersek, o takdirde, de
mokrasi diye bir mesele gündeme gelmez. 

Hıyaneti Vataniye Kanunu denilen kanun şudur : "Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimi
yet ve hükümranisinin gayrikabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının mü
messili hakikisi olan Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bulunduğu
na dair 1 Teşrinisani 1338 tarihli karar hilafına veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşrui
yetine isyanı mutazammın kavlen veya tahriren veya fiilen ankastın muhalefet veya ifsadat veya 
neşriyatta bulunan kesan haini vatan addolunur" diyor ve aşağıda cezasını da ölüm cezası ola
rak belirtiyor. 

"Dini veya mukaddesatı diniyeyi siyasî..." diye devam ediyor. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — O kısmı söylemedim. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bu kanunda usul 
hükümleri de var : "20 günde muhakeme bitecek, 20 günde muhakemeyi bitirmeyen hâkimler 
de vatan hainliğinden mahkûm edilecek" benzeri hükümler var. Bir ihtilal kanunudur. Cum
huriyetimizin o gün böyle bir kanuna ihtiyacı olmuştur veya olmamıştır ayrı bir konu; ama, 
o gün için kullanılmış ve bugün tatbik kabiliyeti kalmayan bir kanundur. 

Kanunlar ihtiyaçtan doğarlar. Türkiye Cumhuriyetinin temsili noktasında, Anayasamız
da, Türkiye Cumhuriyetini nelerin temsil edeceği bellidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir. Zaten, Türkiye Cumhuriyetine kasteden fiiller de Türk Ceza Kanununun 146/1'inci mad
desiyle cezalandırılmıştır. Dolayısıyla, Sayın Bayazıt'ın söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyetine 
ve egemenliğine kasteden fiiller şu anda kanunlarımızda cezasız değildir, ceza altına alınmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Oral, buyurun. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan sormak 

istediğim bir nokta var. Bugüne kadar -kırk seneden beri- bu şekilde hukuk tekniğine tama
men aykırı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine yasalar geldiğini ve bu şekilde birleştirildi
ğini görmedim. Bu bakımdan, kendilerine şunu sormak istiyorum : 

1. Kendileri, konuşurken, bu yasayı birkaç bölüme ayırarak izah ettiler; terör Yasası; 141, 
142,163 üncü maddelerin kaldırılması yasası; iyileştirme yasası -kendi tabirlerini kullanıyorum-
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun düzenlenmesi yasası, şartla salıverme yasası, tecil ya
sası, af yasası, savunma hakkının üç avukattan başkasıyla yapılamayacağına dair yasa gibi. 

Türk Ceza Hukukunu ve diğer kanunların birçok maddelerini de şümulüne alan bu yasa
ya "Terör Yasası" adı altında bir ad takmak mümkün müdür, değil midir? Bu yasanın adı 
nedir? Bunu bize izah etsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
tfade buyurduğunuz değişik adlandırmalar, tasarının çok yönlü, çok amaçlı, çok kapsamlı 

olmasının bir tezahürüdür. "Adı nedir?" diyorsunuz. Adı, basılı metnin başında mevcuttur. 
Bu tasarının adı, görüşmeleri başlatan Başkanın da ifade ettiği gibi, Terörle Mücadele Kanunu 
Tasarısıdır. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan soruyu size sormadım, Başkan olarak, bu
radan sorulan sorulara cevap verme hakkınız yok. Ben, soruyu Bakana sordum. Siz Bakan 
mısınız, Başkanvekili misiniz?' 

BAŞKAN — Sayın Oral, zatı alinize, tçtüzük gereği sözünüzü kesmek durumunda oldu
ğum halde, daha önce -bendenizden de önce- bu şerefli görevi deruhte etmiş bir değerli arka
daşım olduğunuz için, hatır hukukuyla müsamaha ettim, sözlerinizi tamamlattım. Zatı âliniz 
de takdir edeceksiniz ki, söylediklerinizde bir soru hüviyeti ve İçtüzüğün soruda aradığı şartlar 
yok efendim. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Hukukî anlamda öyle bir soru hüviyeti var ki, sizin bu 
soruya cevap vermeniz gerekmez. 

Ben, Başkanlık mevkiinde iken, mütemadiyen kişilerin konuşma yapma hakkının bulu
nup bulunmadığı gibi gerekçelerle milletvekillerinin sözünü Başkanlık Divanının kesemeyeceği 
kanaatini taşıyarak o mevkide oldum, sizin gibi değil... 
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BAŞKAN — Efendim, inanıyorum. Gelecekte de size böylesi görevlerde başarılar dile
rim. Müsaade ederseniz esasa geçelim efendim. 

A. HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Adalet Bakanına soruyorum; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden bugüne kadar böyle bir kanun çıktı mı, çıkmadı mı? Ne kanunu bu? Af kanunu mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Tanım ve Terör Suçları 
Terör Tanımı 

MADDE 1. — Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yön
temlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, la
ik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü boz
mak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa 
uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyyetleri ,yok etmek, Devletin iç 
ve d\§ güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi 
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. 

Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşme
siyle meydana gelmiş sayılır. 

örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşek
kül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar. 

BAŞKAN —Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın 
Ahmet Neidim söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Neidim. 
Sayın Neidim, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA AHMET NEÎDtM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, terörizm çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu, bütün si
yasî partileri ilgilendirmektedir. Terörün bir tarafı bilinmiyor; ama, karşı tarafı biliniyor. Karşı 
tarafta, herkes kurşuna, herkes bu çeşit cinayetlere muhataptır. \ani, siyasî düşüncesi ne olur
sa olsun, hangi meslekten olursa olsun ve sosyal hayatın hangi kesimine ait olursa olsun; kısa
cası, kim olursa olsun, kurşuna muhataptır veya cinayete muhataptır. 

Terörün, sadece bir hınç alma veya sadece bir kin dolayısıyla hareket ettiğini farz edeme
yiz; onun hedefi, daha ziyade, korku vermektir. Bunun için, maksadına hizmet edebileceğini 
hesapladığı herkese yönelebilecektir. Onun için o herkesi alakadar eder. tşte bundan dolayıdır 
ki, devletin yapmakla mükellef olduğu en önemli sorun can güvenliğidir. Bir devlet can güven
liğini sağlamakla mükelleftir. Can güvenliğini sağlayamayan devlet, en önemli fonksiyonu 
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yapamıyor demektir. Devletin bu görevi yapıp yapmadığı da olaylarla ölçülür. Eğer olaylar de
vam ediyor ve devlet can güvenliğini sağlayamıyorsa, aradığımız devletin kusurunu ortaya çı
karmak değildir; aranan, devletin gerekli tedbirleri alarak bu cinayetler zincirini kırmasıdır. 
"Şayet bu olaylar eleştiriline, güvenlik kuvvetlerinin moralini çökertirsiniz" gibi düşünürse
niz, bu doğru değildir. Çünkü, meclislere muhatap olan, güvenlik kuvvetleri değildir, meclisle
re muhatap olan, hükümetlerdir; bizim sözlerimiz de hükümetleredir. Onun içindir ki, bizim 
buraya gelip isteyeceğimiz şey, gayet tabiî her defasında taziye görevimizi yaptıktan sonra, ül
kenin hükümetinden bu cinayetlerin faillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istemek ola
caktır. 

Sayın Bakanım, bu yasanın bu cinayetleri önlemede büyük faydası olacağını söylemiştir. 
Samimi kanaatine, biz Doğru Yol Partisi olarak iştirak ediyoruz. Eğer bu yasa Türkiye'de kanı 
yerde bırakmayacaksa, biz bu yasa tasarısı ile beraber hareket edeceğiz ve olumlu oy vereceğiz. 

Üzüntü ile söylemeliyim ki, bugüne kadar meydana gelen cinayetlerin pek çoğunun fali 
meçhuldür. Bu cinayetler arka arkaya devam ettiği sürece, siz, ne kadar, "demokrasiyi koru
maya kararlıyız, bunları önlemeye kararlıyız, dökülen kan yerde kalmayacaktır; bunların sonu 
hüsrandır" deseniz, bunlar, ülkede morali ayakta tutmaya yetmez. Kimdir bu cinayetleri işle
yenler?.. Bunları bulacaksınız, çıkaracaksınız; bu da yetmez, cezalanmış olmaları da lazımdır; 
ama, bir bayram arifesinden önce, Sayın Başbakanın? "ben senet vermedim, söz verdim; Baş
bakan da söz verdiyse, bu tasarı bir an önce buraya getirilmelidir" düşüncesi de yanlıştır. Bu 
çok önemli tasarıyı daha iyi irdelemeliydik, daha iyi incelemeliydik; bu Meclis daha güzel bir 
yasa yapma imkânına kavuşturulmalıydı. Yanuş bulduğumuz bu konuyu da saygıdeğer Mecli
se arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, örgütler mutlaka önemlidir; ama, hangi örgüt olursa olsun, ruh ay
nıdır : Bu cinayetleri işleyenler ve sebep olanlar demokrasi cellatlarıdır. Bunlar, demokrasimizi 
katletmek istemektedirler; insanımızı, yavaş yavaş alıştırmaya başladığımız demokrasi sevgi
sinden uzaklaştırmak istemektedirler. Hiç kimse, böyle, kurşuna veya bombalı saldırıya muha
tap olduğundan dolayı demokratik Cumhuriyetten vazgeçmeyecektir. Sadece, telaşımız, demok
ratik cumhuriyetimizin böyle bir avuç adam tarafından ortadan kaldırılacağı korkusundan de
ğil, telaşımız, vatandaşlarımızın teker teker can güvenliğinin ihlal edilmesindendir. 

Devletsek, yarına değil, bugüne güvenle bakmanın yollarını bulacağız ve bu çok önemli
dir, yarın çok geçtir. Eşkallerini değil aranan katilleri, silahlarını değil kendilerini, bunları ya
panlar kadar, bunları yaptıran beyinleri bulup çökertmedikçe, onları tesirsiz hale getirmedik
çe, bu işi halletmemiz mümkün değildir; çünkü, beyinler önemlidir, piyonlar her zaman bulu
nabilir. 

Tabiî, bütün bu konular, istihbarat meselesidir. Anlaşılıyor ki, bugüne kadar olan olaylar
da da Devletin istihbaratı hâlâ noksandır. "Değil" diyorsanız, bunları bileceksiniz; eğer bili
yor da yakalamıyorsanız, bu, ayıptır; bilmiyorsanız, bu da ayıptır; yakaladığınızı kaçmıyorsa
nız, bunun hiçbir mazereti kabul edilemez; bu da ayıptır, öyleyse, bu ayıpların altından kur
tulmanın yollarını bulup çıkarmak Hükümet olarak: görevinizdir. Eğer bu tasarıyla bu katilleri 
ortaya çıkaracaksanız, tekrar söylüyorum, Doğru \bl Partisi olarak tasarıya, son olarak, olumlu 
oy veriyoruz. 
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Şimdi de, biraz, tasarıdan bahsetmek istiyorum : Biz, terörle ilgili getirilecek her yasaya, 
Anayasaya uygun olmak koşuluyla "evet" deriz. Siz teröristleri yakalayamıyorsunuz, son bir 
yılda işlenen cinayetlerin faillerinin hiçbirisini yakalayamadınız. Durum bu iken, teröre yeni 
bir tanım getirmekle terörü nasıl önleyeceksiniz?.. Bize göre, sorun, terör olaylarına yanlış yak
laşımlardan kaynaklanmaktadır. Bunun, yasa değiştirmek suretiyle önlenmesi mümkün değil
dir. Buna rağmen, yararlı olur düşüncesiyle olaya olumlu bakıyoruz; ancak, tanım yapılırken 
sayılan unsurlar "veya" ile birbirinden ayrılmadığı için, birbirini tamamlayan unsurlar gibi 
gözükmektedir, örnek vermek gerekirse; "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek..." şeklinde sayılan 
unsurlar "veya" ile birbirinden ayrılmadığı için, birbirini tamamlar nitelik kazanmaktadır. Kanun 
tekniği açısından, tabirlerin birbirinden ayrılmasında yarar bulunmaktadır. Ayrılmadığı tak
dirde, suçun maddî unsurunun oluşması için, cumhuriyetin tüm niteliklerini değiştirmeye yö
nelik bir eylemin yapılması gerekmektedir. Gerçekte, maksat bu değildir. Zira, terör suçunun 
oluşması için, bir tek niteliğin bulunması yeterlidir. 

Maddede bu yönde bir değişikliğin yapılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. 
Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. (DYP şualarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Neidim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal söz 

istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Türkçakal. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ÖMER TÜKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Terörle Mücadele Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlayarak sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Devlet ve vatandaşın yaşamını.son derece etkileyen üç temel konuyu, aynı tasarıda, birleş
tirerek burada görüşmeye başladık : Terörle mücadele, af ya da son şekliyle şartlı salıverilme 
ve düşünce özgürlüğünü sınırlayan 140, 141, 142 ve 163 üncü maddelerin çıkarılması. Bu üç 
düzenlemenin birbiriyle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur değerli arkadaşlarım, kapıl
ması gereken bu olmamalıydı, Yapılması gereken şey, bu üç önemli konunun, ayrı ayrı yasa 
tasarısı halinde getirilip, burada ciddî biçimde görüşülmesiydi. Tabiî, bu yanlışlığı Anavatan 
Partisi Grubu da biliyor kuşkusuz. İktidar Partisi Grubu üzerine Sayın Cumhurbaşkanınca 
konulan bir ipotek var. İktidar Partisi vesayet altında. Yapay çoğunluğunuzla da, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ipotek altına almak istiyorsunuz. Anlaşılan, bu olsa gerek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin onurunu korumak sadece muhalefet partilerinin görevi 
değil değerli arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanı bir emir veriyor "Cezaevlerini boşaltın" di
yor. "Başüstüne" deyip bu emre uyuyorsunuz; onurlu bir devlet memurunun gösterebileceği 
bir tepkiyi bile göstermeden. 

Düşünce suçlarını kaldırıyoruz iddiasıyla, terörle mücadele adı altında, hiçbir hukukî da
yanağı olmayan yeni suç türleri tayin ediyorsunuz ve uzun uzun bunları tanımlıyor, aynı anla
mı taşıyan kelimeleri tekrarlayarak, terörün tanımını yapmaya çalışıyorsunuz. Yapılan tanım 
terörün tanımı da değil. Yapılan tanım, temel hak ve özgürlükleri yok etmenin tanımıdır de
ğerli milletvekilleri. 
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Bunu ne zaman yapıyorsunuz? Batı'da insan hakları ve demokratikleşmenin alabildiğin
ce doruk noktaya ulaştığı, küçülen devlet yaklaşımının tartışıldığı bir süreçte yapıyorsunuz; 
21 Kasım 1990'da, çifte imzaladığınız Paris Şartının mürekkebi kurumadan yapıyorsunuz. Ba
kınız, aynı şartın üçüncü sayfasından birkaç paragraf okumak istiyorum. Kuşkusuz okumuş
sunuzdur; ama, bilgilerinizi tazelemek için okuyorum*, yaptığınız yanlışın belki de farkına va
rırsınız diye okuyorum: "İnsan haklan ve temel özgürlüklere, her insan, doğduğu anda sahip 
olur. Bunlardan feragat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Bunlara saygı, aşırı güçlü 
bir devlete karşı asB bir teminattır." Burada, aşırı güçlü bir devlet yaratıyorsunuz, devleti kü
çültelim adı altında. "Demokrasinin temeli, insanın şahsına saygı ve hukukun üstünlüğüdür" 
diyor bu şart; ama, siz tam tersini yapıyorsunuz. 

Terör tanımıyla, ceza hukukumuza hâkim olan ve Anayasa güvencesi altında bulunan ka-
nuntlik ilkesinin sınırlarını zorlamaktasınız ve ardı ardına sıralanan sözcüklerin anlamı ve sı
nırlan da bulunmamaktadır. Akla hangi kelime gelmişse, ardı ardına sıralanmıştır bu tasan
da. Maddede şiddet ve tehditten söz edildikten sonra, bu ikisini birlikte ifade eden cebir sözcü
ğüne gerek olmadığı ortadadır; ama bu tasarıda cebir sözcüğü de yer almıştır. Baskı, korku, 
yıldırma deyimlerine de gerek yok idi, şiddet ve tehdit sözcükleri olduktan sonra. Zira bu de
yimler şiddet veya tehdit kavranılan içerisinde zaten vardır. Bundan da haberiniz olmasa gerek. 

Terör tanımında ifade edilen amaçlar da son derece belirsiz, objektiflikten uzaktır. Uygu
lamada büyük sakıncalar doğacağından hiç kuşkunuz olmasın, örnek vermek istiyorum; ta
sarıdaki "korkutma" sözcüğünü ele aldığımızda, bakın, bu sözcükten nelerin olabileceğini bir 
düşünelim. Birinci maddenin bir cümlesi, "devlet otoritesini zaafa uğratmak" diyor. Şimdi, 
bir fakültedeki iki öğrenciyi düşünün, bir araya gelmişler, ellerinde bir mantar tabancası, Öğ
rencileri "bugün yemek yemeyeceksiniz" diye kokutuyorlar, öğrenciler de yemek yemiyorlar. 
İşte, bu eylem bile bu 1 inci maddeye göre suç. Asgarî vereceğiniz ceza beş yıl. 

Bir de 5 inci madde getirdiniz. Orada da hâkime cezalan on yıl artırma yetkisi tanıyorsu
nuz. Küçücük bir hadiseden iki öğrencinin alacağı ceza onbeş yıl değerli milletvekilleri. 

Yine bir başka sözcüğü açmaya çalışalım; "kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 
amacıyla" diyor tasanmn 1 inci maddesi. Varsayalım ki bir hastanede iki sağlık personeli yu-
kanda saydığım sözcüklerden biriyle görevlerini yapmıyor ve yapanları da korkutuyorlar, tşte 
bu olay da, biraz önce ifade ettiğim gibi, asgarî onbeş yılı gerektirecek bir suçu, bir cezayı ön
görüyor değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı Sayın Türkçakal. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Böylesi bir tasanya, kuşkusuz, bir nevi affı da, şartlı salıvermeyi de içerdiği için belki ka

bul oyu vermek zorunda kalacağız; ama, biliniz ki, bu tasan bu şekilde kanunlaştığında, şu 
veya bu şekilde Anayasa Mahkemesine gidildiğinde, yine kanunu iptaliyle karşı karşıya kala
caksınız; o zaman, kusuru kime yükleyeceksiniz; kuşkusuz, şimdiden merak içerisindeyim. 

Bu düşüncelerle saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğullan. 
Buyurun Sayın Ateşoğullan. 
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KÂMÎL ATEŞOÖULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarının 
1 inci maddesinde terörün tanımı yapılmaktadır. Burada terör için, baskı, cebir ve şiddet, kor
kutma, yıldırma ve sindirme veya tehdit gibi pek açık ve net olmayan, çoğu birbirine yakın, 
aslında uygulamada kötü kullanmya çok elverişli, nesnel olmayan, objektif olmayan tanımlar 
getirilmektedir, önce bunun bir netlik kazanması gerekmektedir. Bunlar sayılacağına, daha 
önceki bazı maddelerde olduğu gibi, bir tek "cebir ve şiddet" denerek bu keyfilik önlenmiş 

• olabilirdi. Onun ötesinde "İki veya daha fazla kişi" kavramı getirilmektedir. Oysa, ikiden faz
la kişi kavramının böyle bir tanım için daha elverişli olması gerekir. 

Onun ötesinde de, son fıkrada, teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete, silahlı çete gibi bir
takım kavramlara yer verilmiş. 

Türk Ceza Yısasına baktığımızda; 313 üncü maddede teşekkül, 141 inci maddede cemi
yet, 168 inci maddede de silahlı çete kavramlarının tanımlarının zaten var olduğunu, silahlı 
cemiyet diye bir cemiyet kavramının zorlanarak bu tasarıya alındığını görürüz. Özellikle, çete 
deyince, silâhlı çetenin anlaşılması gerektiği de, 168 inci madde kapsamından anlaşılmaktadır. 
Bunlara ve bu zorlamalara aslında hiç gerek yok. 

Yine aynı madde, altı tane eylemi terör için temel suç sayıyor. Bu suçlara baktığımızda, 
Anayasanın bugünkü 14 üncü maddesinde bunların hiçbiri yok. Daha önce, Hükümetin Ana
yasa değişikliğiyle ilgili bir hazırlığı var idi ve gazetelerde yayımlandı. Oradaki 14 üncü madde
ye baktığımızda, bu altı tane eylemin yalnız iki tanesinin yer aldığı görülmektedir. Şimdi bu 
yasayı bu haliyle çıkaracaksınız, bu madde böyle geçecek, arkadan anayasa değişikliği gele
cek, bu değişiklikte, 14 üncü maddenin o günkü biçiminde bunların hiçbirisi olmayacak, on-
dan-sonra ya bu yasanın Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvuru
lacak ya da Hükümet, sonradan, yeni bir düzenlemeyle, 14 üncü maddeyi göz önüne alarak, 
bu yasada yeniden bir değişiklik getirecek. Bunların hiçbirine gerek yok. Bu da acelecilikten 
ve ivedi olarak verilen bir "bayramdan önce" sözünün yerine getirilememesi endişesinden baş
ka bir şeyden doğmamaktadır. 

Bu tanım yapılırken, geneli üzerinde yaptığım görüşmede de belirttiğim gibi, yasallık ilke
si hiçe sayılmıştır. Terörü önlerim derken, yeniden terör yaratmak değil, yasallık ve hukuk dü
zeni içinde terörle mücadele, her devletin ve yönetimin sanıyorum ki dilediği bir şeydir. Bu ba
kımdan, terörü, -bu tanımıyla değil de- "siyasal bir sonuç elde etmek amacıyla, şiddet kullan
ma eylemidir" biçiminde tanımlarsak, sanıyorum ki, konuya daha iyi yaklaşmış oluruz. 

Terör örgütünü ise, "ikiden fazla kişinin, temel hak ve özgürlükleri, terör yöntemleriyle 
ortadan kaldırmak amacıyla, tehlike yaratacak nitelikteki elverişli araçlarla bir araya gelmesi" 
olarak kavrarsak, 146 na maddenin birinci fıkrasının, hukukçular arasındaki tartışılma konu
su olan "elverişli araç" kavramını da alarak, yanlış uygulamaları önlemiş oluruz. 

Terör suçu ise -terör suçlusu diye bir yanlış kavram yine daha sonraki maddelerde gelecek, 
o zaman değineceğiz- "Birinci fıkrada gösterilen amaçla, yani terör amacıyla, birey, örgüt ya 
da kurumlarca işlenen suçlardır" olarak tanımlanırsa, sanıyorum ki, hem hukuka ve mevcut 
yasalara hem de altında imzamız bulunan uluslararası sözleşmelere uygun olur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

terörle alâkalı bu tarifteki, gerek metoda, gerekse maksada taalluk eden unsurların her birisi, 
ayrı ayrı, terör için yeterlidir. Hepsinin birden olması lazım diye bir görüş söz konusu değildir. 
Bunu, ileride bir yanlışlığa sebep olmaması için, zabıtlara geçmesi açısından ifade etmek is
tiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol; buyurun. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri vaktinizi almadan 
bir iki noktaya işaret etmek istiyorum. 

Benden önce konuşan Kâmil Ateşoğulları arkadaşımın da söylediği gibi, bu terör tarifi 
-ki, Sayın Bakanın demin yaptığı açıklamadan sonra da düzeltilmesi gerekir- hukukî netliğe, 
açıklığa sahip değildir ve aynı anlama gelen kelimeler ardı ardına sıralanmıştır. Kanun uygula
yanları, kanun koyucu tarafından zor durumda bırakılacak hale gelmişlerdir, örneğin, şu cüm
leye dikkatinizi çekerim : "Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini -şimdi, bunlarla hiç 
alakası olmayan bir başka kavrama geçiliyor- veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte 
mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir." 

Değerli milletvekilleri, çarpıcı bir örnek vereyim,: 3 tane kasap, genel sağlığı bozmak ve 
fahiş kâr etmek amacıyla bir araya gelip at kesseler, kaçak sucuk yapsalar, bu tarife göre, terör 
örgütü oluşturmaktadırlar. (ANAP şualarından gürültüler) 

ERTUĞRUL ÖZDEMtR (Ordu) — Olur mu öyle şey? 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Genel »ağlık bozuluyor efendim, o amaçla üç kişi 
bir araya gelmiş, işte örgüt oldu... Mani, böyle,.anlamsız örgütler de ortaya çıkarmış oluyorsu
nuz. Oysa, uluslararası normlara göre, terörün bir tarifi vardır, terör anlayışı vardır. 

Peki, şimdi de bir başka örnek vereceğim, bakalım şimdi ne diyeceksiniz : Devletin otori
tesini zaafa uğratmak veya yıkmak... diye devam ediyor madde. Şimdi, mafya silah kaçaklığı 
yaparak örgütlenmiyor mu -zaten, mafya hep örgütlü çalışmaktadır- silah kaçakçıları bir ara
ya gelerek, ülkeye silah soktukları vakit örgüt oluşturmuyorlar mı, bunlar terör örgütü değil 
mi? Terör örgütü; ama, bu yasanın kapsamı içinde, silah kaçakçıları ellerini kollarını sallaya
rak çıkacaklardır, bu yasa burada kabul edildiği takdirde. O nedenle, iki örnek verdim; birisi 
silah kaçakçılığı örgütü, bir de, demin söylediğim gibi genel sağlığı bozma amacıyla... Evet, 
o nedenle bu kavramın netleştirilmesi ve açık şekle gelmesi; bu kanunu uygulayacak yargı or
ganı ile halkın daha kolay anlamasına yardım etmek için değiştirilmesi gerekir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri verilmiş bulunmaktadır. Veriliş sırasına ve aykırılık 

derecesine göre okutup, işleme koyacağım efendim : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan terörle mücadele yasasımn 1 inci maddesinin tasan metninden çıka

rılmasını arz ederiz. 
Fehmi Işıklar 

Bursa 
HEP Genel Başkam 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Adnan Ekmen 
Mardin 

İsmail Hakkı önal 
istanbul 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin 2 fıkrasının madde 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Vedat Altun ' 

Kars 
t. önder Kırlı 

Balıkesir 
Kâzım özev 

Ibkat 
Tevfik Koçak 

Ankara 
Rıza YUmaz 

Ankara 
Rıza Ilıman 

Çorum 
İbrahim Tez 

Ankara 
öner Miski 

Hatay 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Veli Aksoy 
İzmir 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Ethem Cankurtaran 
İÇ* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

İbrahim Tez K. Kemal Anadol 
Ankara İzmir 

Hüsnü Okçuoğlu Cemal Seymen 
İstanbul Nevşehir 

Kâmil Ateşoğullan Ekin Dikmen 
Ankara İçel 

Erdal Kalkan llhami Binici 
Edirne Bingöl 
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öneri : 
MADDE 1. — Siyasî bir sonuç elde etmek amacıyla şiddet kullanma eylemine terör denir. 
Terör örgütü : tkiden fazla kişinin, temel hak ve özgürlükleri, terör yöntemleriyle orta

dan kaldırmak amacıyla, tehlike yaratacak nitelikteki elverişli araçlarla bir araya gelmesidir. 
Terör Suçu : Birinci fıkrada gösterilen amaçla, birey, örgüt ya da kurumlarca işlenen suç

lar terör suçlarıdır. 

Gerekçe : 
2, 3 ,4 , 7 nci maddeleri kapsamaktadır, önergemizin kabulü halinde 2, 3, 4 ve 7 nci mad

delerin kaldırılması gerekir. 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan terörle mücadele yasasının 1 inci maddesinin tasarı metninden çıka

rılmasını arz ederiz. 
Fehmi Işıklar 

(Bursa) 
^ ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi olarak, Sayın Fehmi Işıklar; buyurun. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP'lı milletvekili 

arkadaşlarımız da kabul eder ki, bu düzenleme çok aceleye getirilmiştir. Bu düzenleme kendi 
içinde çelişkilidir, karışıktır ve hukuka aykırıdır, bilime aykırıdır. Terörün, terörle önleneceği 
zannedilmektedir. Oysa, terör, demokrasiyle önlenir; bütün demokratik ülkelerde bu yol de
nenmektedir. 

Ben, katkıda bulunsun diye, bazı sözlüklerden, terörün ne anlama geldiğini okumak isti
yorum. Büyük Kültür Ansiklopedisinde, terör : "Siyasal amaçlara yönelik olarak sistemli şid
det eylemlerinin kullanılması. Terim, genel olarak bir grup, parti veya örgüt tarafından uygu
lanan sistematik şiddeti tanımlamak için kullanılır. 

Terörizm terimi bilimsel anlamda her türlü şiddet hareketini tanımlamak için kullanılmaz. 
Ekonomik ve toplumsal nedenlerden dolayı çeşitli gruplar veya bunlarla yönetim arasında çı
kan çatışmalar, şiddete başvurulsa bile terörizm kavramının dışında kalır." Dikkat edin, "şid
dete başvurulsa bile terörizmin dışındadır" diyor. 

Devam ediyor: "Gruplar ve güçler çeşitli nedenlerle ekonomik ve toplumsal istek ve amaç
larını gerçekleştirmek için şiddet kullanabilir ve kullanma tehdidi yapabilirler. Terörizm bun
lardan farklı olarak şiddet kullanımını siyasal programın bir parçası haline getirir." 

Şimdi, metin dikkatlice incelenirse, "terör, baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sin
dirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, 
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siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek..." diyor. Dikkat edin, yalnız siya
sî değil, "... hukukî, sosyal laik, ekonomik düzenini değiştirmek..." diyor. 

Şimdi, diyelim ki, devletin ekonomik düzeni liberal ekonomi ya da serbest piyasa ekono
misi. Bir başka siyasî parti, bu ekonomik düzeni değiştirmek isterse, yani karma ekonomik 
düzeni savunursa, bu maddeye göre terörist bir örgüt olabilir. 

ÎHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Demokratik yoldan olursa, bir şey olmaz. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Hayır, hayır, öyle değil... 
İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Öyle, öyle... 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Şimdi, gene, laiklik konusu da çeşitli biçimlerde değer
lendiriliyor ya da yorumlanıyor. Birimize göre laik olan, bir diğerimize göre mürteci olabiliyor 
ya da birimize göre dindar olan, laik olan insan, bir diğerine göre olmuyor. Siyasî amacı aşan 
herhangi bir tanım, terörün dışına taşan bir tanım oluyor ve bu terör -ilerideki maddelerle de 
ilintili olduğu için bu madde- başka terörü de davet eder nitelikte. Şimdi, geçici 9 uncu madde
yi inceleyin, "kayyumlara teslim edilen ve davası yargıda olan sendika ve meslek kuruluşları
nın mallan Hazineye devredilir" deniyor. Şimdi bu, doğrudan doğruya, ciddî bir devlet terö
rü. işçiler kendi aidatlanyla mal mülk edinmişler. Sendikacılar da yememişler, içmemişler belli 
bir mal varlığı ortaya koymuşlar... 

METtN GÜRDERE (Tokat) — Yok, öyle değil; 12 Eylülden sonra biriken. 
BAŞKAN —Efendim, lütfen müdahale etmeyelim. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — öyle mi?., öyle değil. Bu öyle değil. Şimdi, 12 Eylülden 
sonra nasıl birikmiş? işte, sizin faiz sisteminizle birikmiş. 

METtN OÜRDERE (Tokat) — Birikmiş işte. 
FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Yani, eski değeriyle isterseniz o zamanki altın değeriyle, 

bir değerlendirdim ona göre... Sorun o değil. Sorun, genel hukuk ilkesiyle ilgilidir. Sorun, dünya 
hukuk ilkderiyle ilgilidir ve sorun, ne kadar eleştirirsek eleştirelim, Anayasaya aykırılık ya da 
uygunlukla ilgilidir. Eğer bu geçerli olursa, o zaman burada herhangi bir işadamının mallarını 
da Hazineye devredebiliriz. Hatta, burada, yargı kararı da olmadan, birisinin canını almaya 
da karar verebiliriz. Çünkü, her şeye kadir sayıyoruz ya... ama, değil arkadaşlar. Zaman gelir, . 
çoğunluk, her şeye kadir olamaz, özellike, meclis, parlamento, halkın iradesini temsil eden bir 
kurum, hukuk ilkelerine uygun davranmak ve ona uygun yasalar çıkarmak durumundadır. Ben, 
Anavatan Partili milletvekillerine hukukun üstünlüğünü anlattığım için üzgünüm. Çünkü, bu 
Parlamentoda onlar çoğunlukta, birçok yasayı çıkarıyorlar ve en çok onların savunması gere
ken bir hususu kendilerine hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, sürenizi aştınız... 
MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Hukukun anasını bellediniz. 

FEHMt IŞIKLAR (De/amla) — Yani, şimdi ben hukukun anasını bellemiş olsam bile, 
size belleme hakkı vermez. 

MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Tarihe geçtiniz, tarihe... 
FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Yani, çok yanlış... 
Peki efendim. Ben, 1 inci maddeyi tanımlamaya çalıştım. Takdir, tabiî, Meclisindir. 
Saygılar sunarım efendim. (HEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıklar. 
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Okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol 
(tzmir) 

ve Arkadaşları 
öneri : 
Madde 1. — Siyasî bir sonuç elde etmek amacıyla şiddet kullanma eylemine terör denir. 
Terör örgütü 
İkiden fazla kişinin Jemd hak ve özgürlükleri, terör yöntemleriyle ortadan kaldırmak ama

cıyla, tehlike yaratacak nitelikteki elverişli araçlarla bir araya gelmesidir. 
Terör Suçu 
Birinci fıkrada gösterilen amaçla, birey, örgüt ya da kurumlarca işlenen suçlar terör suç

larıdır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Hayır efen

dim, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmamaktadır: 
önerge sahibi sıfatıyla, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları; buyurunuz efendim. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarının 
1, 2, 3, 4 ve 7 nci maddelerinin, önergemiz doğrultusunda değişikliğini istemiş bulunmaktayız 
ve bu nedenle de huzurunuzdayım. 

Terörle ilgili yapılan bu tanımı, az önce birtakım yanlışlara ve yanlış uygulamalara, yasal-
Iığa, mevcut hukuka, mevzuata ve altında imzamız bulunan uluslararası sözleşmelere uygun 
olmadığını huzurunuzda anlatmıştım, az önce, Sayın Anadol da bunun çarpıcı örneklerini 
vermişti. 

önemli olan, bir iş bittikten sonra onu düzeltmek değil, yanlışı başta yapmamaktır. Bu 
düşünceyle, önerim şöyledir : Terör; siyasal bir sonuç elde etmek amacıyla şiddet kullanma 
eylemidir. Terör örgütü, ikinden fazla kişinin, temel hak ve özgürlükleri terör yöntemleriyle 
ortadan kaldırmak amacıyla tehlike yaratacak nitelikteki elverişli araçlarla bir araya gelmesi
dir. Terör suçuna ise, "birinci fıkrada gösterilen amaçla birey, örgüt ya da kurumlarca işlenen 
suçlar, terör suçlarıdır" gibi bir tanım öneriyoruz. 

Uygulamacılar bilirler; gerek 12 Mart, gerek 12 Eylül sonrası birtakım yanlış uygulamalar 
yapıldı. O yanlış uygulamalar sonucunda, gerçekten, toplum yara aldı. Bir daha bu duruma 
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düşmemek, kaypak birtakım zeminlerde hukuk uygulamaları yapılmasının bugünden önlen
mesini sağlamak amacıyla bu öneriyi yapıyoruz; çünkü, 2 nci maddede yine buna benzer bir 
tehlike, 4 üncü maddede ve özellikle "terör suçlusu" diye 2 nci maddede çok yanlış bir kavram 
ki, Adalet Komisyonunda da önermemize rağmen düzeltilmedi. Terör sanığı olur, terör zanlısı 
olur; ama, terör suçlusu, yasalarla konmaz, yargılama sonunda ortaya çıkar. O zaman, baş
tan, terörle ilgili bir kişiyi alacaksınız, getireceksiniz, daha iddiariame hazırlanacak, yargıla
manın sonucunda verilecek kararı bastan vererek yargılama sonucunu da bağlayacaksınız... 
O zaman, mahkemelere gerek yok. 

Bu ve buna benzer (1 ,2 ,3 ,4 ve 7 nci) maddelerdeki yanlışları düzeltme bakımından öner
dik. Öneri doğrultusunda bir görüş belirtiline memnun oluruz. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanığa 
Görüşülmekte olan 554 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Haydar Erdoğan 

(İstanbul) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOGLU (Sakarya) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. • 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Kars Milletvekili Sayın Vedat Altun; önerge sahibi sıfatıyla buyurun. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Mecliste görüşü
len bu yasa, bir ihtiyacın karşılanması bakımından birçok yasanın bir arada görüşülmesi şek
linde geçmektedir. Özellikle, toplumun acil beklentisi olan af yerine, şartlı salıvermeyi tanzim 
eden yasal düzenlemelerin önüne, gerçekten toplumun önemli bir sorununu yasaUaştıran Te
rör Yasası da ilave edilmiştir. Tabiî ki, biz, terörün önlenmesinden yanayız. Bu hususu vurgula
mak isteriz; ancak, terörü önleyeceğiz diye toplumda yasalhğı, hukukun evrensel ilkelerini, hukuk 
üstünlüğünü, yargıç bağımsızlığını, savunma hakkını zedeleyecek tanzimlere de gönlümüz razı 
olmaz. 

Maalesef, bu tasan içinde hukukun evrensel ilkeleri zedelenmekte, yargıç bağımsızlığı, sa
vunma hakkı zedelenmekte, hukukun üstünlüğü göz ardı edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, bir genel af savunulurken, savunucuları, önce
likle bu genel affı, toplumsal barışa katkıda bulunacağı sebebiyle savunmaktadırlar. Bunun 
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yanında, biz, şu anda ülkenizde savunulan genel bir affı, toplumsal barışa katkıda bulunaca
ğının yamada, demokratikleşmenin bir parçası, 12 Eylül rejiminin açtığı yaraların onarılması 
için de bir çare olarak görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, ben, hukukun ceza alanında, gerçekten, ondröt yıl 
çalışmış bir arkadaşınız olarak, bu yasa görüşülürken, düşüncelerimle katkıda bulunmak isti
yorum. Değerli arkadaşlarım sohbetlerini mutlaka yapacaklar; ama, kuliste yaparlarsa daha 
iyi olur diye düşünüyorum. 

12 Eylül rejimi hukuku nasıl katletti, affı neden zorunlu hale getirdi? 
Değerli arkadaşlar, tabiri caizse, eğri oturup doğru konuşmamız lazım. İşkence, efrada 

subnuamek suçlarının en yoğun bir biçimde tartışıldığı donemler, ara rejim dönemleridir. Onun 
dışmda, normal zamanlarda da işkence iddiaları olmaktadır; ancak, yoğunluk arz etmemekte
dir. İşkence iddialarının, özellikle yargıçların rüşvet aldığına ilişkin iddiaların yoğun bir biçim
de tartışıldığı dönemler, ara rejim dönemleridir. Tabiî ki, ara rejim dönemlerinde demokrasi 
rafa kaldırılmıştır, haklar raftı kaldırılmıştır, hukuk hiçe sayılmıştır; bu sebepten ötürü de hu
kukî olmayan işler, yasal olmayan işler ön plana çıkmıştır ve doğaldır; ama bizim Yüce Mecli
simizin görevi, o gün açılan yaraları bugün sarmaktır ve hatta o gün açılan yaraları ve hukuka 
getirilen kayıtları bugün topyekûn ortadan kaldırma çalışmasını ivedilikle yapmaktır. 

Değerli arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz; işkence sonucu tespit olunan ifadelerle insanlar 
yargılandı ve o ifadeler delil teşkil etmek suretiyle bu insanlar çeşitli hükümler giydi, hatta bir 
kısmı da idam hükmü giydi, oysaki, o ifadeleri alan birkısım kamu görevlileri, efrada suimua-
mele ve suimuamde sonucu adam öldürmeden dolayı hüküm giydiler. Değerli arkadaşlarım
dan birisi söyledi, rüşvetle hüküm kuran insanlar, rüşvet aldıklarından ötürü, daha sonra, ta
biî ki kendileri hüküm giydiler. Bu yoğun söylentilerin içinde bu dönem verilen yargı kararları
nın da bir biçimiyle toplumun vicdanını rahatlatması bakımından af getirilmesi düşünülmüş
tür; ama, Hükümet, bu affı her nedense bu Meclise getirememektedir. Oysaki, bu Mecliste 
bugün o yaraların sarılması bakımından ve çok daha önemlisi, adlî hataların önlenmesi bakı
mından bir af yasasıyla, ceza mahkûmiyetlerinin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması arzu 
edilen sonuçtu, arzu ettiğimiz tablo buydu. 

Değerli arkadaşlarım, adlî hata sonucu, gerçekten suçlu olmayan insanlar da hüküm giy
miştir. Bu, hukuk uygulamaları sırasında çok görülen bir olaydır, özellikle ara rejim dönemle
rinde, suça suçlu bulunmıştur, suçun faili değil, suça suçlu bulunmuştur, suçlu aranmıştır. Bu 
uygulamaları da yaşamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Altun, sürenizi aştınız... 
VEDAT ALTÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Bu akıntıları aşmak için, toplumda terör sıkıntısını aş
mak için şartla salıvermenin üzerine terör yasasını da koymak suretiyle getirilen tasarıyı şu Mec
liste görüşmekteyiz. Bu neye benziyor değerli arkadaşlarım? İçine zehir katılmış bala benziyor. 

Terör, kronik bir hastalıktır, toplumun kanserojen bir hastalığıdır; ama, böyle önemli bir 
yasanın, çok uzun tartışmalardan ve teknik çevrelerin görüşünün alınmasından sonra hazır
lanması gerekir diye düşünüyorum. Teknik çevrelerin görüşü alınmalıydı öncelikle. 

Çok kısa sürede, çok önemli bir yasanın hızla çıkarılacak Olması, bazı sakıncaları da be
raberinde getirmektedir. Flû bir suç yaratıyoruz; tabiri caizse, joker bir suç yaratıyoruz. 
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Terör suçunun bu tanımıyla, biz, Türk Ceza Yasasının içinde yazlı suçların dışında, çek-
senet mafyasını mı cezalandırmayı amaçlıyoruz, arsa mafyasını mı cezalandırmayı amaçlıyo
ruz veya tasarının devamında, geçici maddeleri içinde kaldırılan birkısım maddelerin yarataca
ğı boşlukları mı doldurmak istiyoruz? Bu terör tasarısı, çok daha ciddî bir çalışmayla, önce 
suçların adı konularak, o suçların vasıfları tayın edilerek, daha değişik bir zeminde, daha ge
niş bir zamanda hazırlanabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Altun... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Suçun tanımı yapılırken, "baskı, korkutma, yıldırma" gibi sözcükler sayılıyor, tabiî ki 

bu sözcükler çok fantezi, ".-.cebir, şiddet, -cebirin içinde zaten mevcut- tehdit" denebilir ve 
devam edilebilirdi; bunu Komisyonda da savunduk. Devamında, "genel sağlığı bozmak" de
niliyor. Birkısım ilaç firmaları ilaç çıkarıyorlar; daha sonra bu ilaçların sağlığa zararlı olduğu 
anlaşılıyor ve piyasadan kaldırılıyor; yani, bunu misallendirmekteki amacım şu : Bu yasa, çok 
aceleye getirilmiştir ve kanun uygulayıcılarını çok sıkıntıya sokacaktır. Uzun vadede, içtihat
larla bu kanun belki düzeltilebilir; ama insanlara, çok büyük sıkıntılar, acılar getirecek bir ta
nımı içermektedir. 

Çare yok mu? Çaresi şu anda bile vardır : Terörün tanımını, Türk Ceza Yasasının 3 üncü 
ve 4 üncü maddesindeki suçlara hasretmek suretiyle yapılabileceği gibi, ihtiyaç varsa, terörün 
daha değişik tanımı, önce toplumda işlenen suçların vasıflan, nitelikleri, unsurları tayin edil
mek suretiyle hazırlanacak yeni bir tasarıyla getirilebilir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamış; Sayın Altun, önerge 

sahibi sıfatıyla konuşmasını yapmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RIZA YILAZ (Ankara) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan sormak istiyo

rum : "devletin ekonomik düzenini değiştirmek" tanımından hangi ekonomik düzeni kastedi
yorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, gördü

ğünüz gibi, bu madde, cebire dayanan bir madde. Burada 141, 142,163 üncü maddelerden «ok 
daha geriye gidiliyor. Halbuki, bugün, Batı ülkelerinde, birisi, "ben cebren nizamı 
değiştireceğim" lafını kullansa, propagandasını yapsa, suçtur. Biz, onu da suç olmaktan çı
karmışız, cebre başvurursa suç haline getirmişiz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hangi ekonomik düzeni kastediyorsunuz Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - - Hangi düzen olursa 
olsun, devletin bütün düzenlerini; mevcut ekonomik düzeni, o andaki mevcut ekonomik düze
ni kastediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

— 257 — 



TAMM. B : 106 11 . 4 . 1991 O : 1 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Terör Suçlusu 
MADDE 2. — Birinci maddede belirtenin amaçlara Ulaşmak için meydana getirilmiş ör

gütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç 
işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. 

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılar ve 
örgüt mensupları gibi cezalandınlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Soşyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kocaeli millet
vekili Sayın Ömer Türkçakal'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Türkçakal. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Terörle Mücadele Kanun Tasarısında, terör suçları ve terör amacıyla işlenen suçlar 
kapsamında anılan suçların birçoğu siyasî nitelikte olan suçlardır. 

"Suçu işlemese dahi" ibaresiyle suçu işlememiş olanların dahi cezalandırılmasını içeren 
bir 2 nci madde ile karşı karşıyayız. Maddenin bu hususu içeren sözcüklerini okuyorum : "Amaç
lanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi, terör suçlusudur" diyor. 

Şimdi, hukuk dalında değerli bir bilim adamının bu konudaki bir düşüncesini bilgilerini
ze sunmak istiyorum : "Siyasî mahkûmlarda ahlak dişilik yoktur. Suç, bir kanaat uğruna iş
lenmiştir. Suçluyu mahkûm etmek, düşünceyi mahkûm etmektir" diyor. Sanılmasın ki, bu bi
lim adamı sol düşüncededir. Bu ifade, rahmetli Ali Fuat Başgü'e aittir ve takdirlerinize su
nuyorum. 

. Değerli arkadaşlarım, böylesi bir yaklaşımla, suçu işlemese dahi, bir insanı terör suçlusu 
olarak kabul edip mahkûm etmek, hiçbir vicdana sığan hadise değildir. Aslında, hepinizin ma
lumu olduğu gibi, teşebbüs halindeki suçları cezalandırmak üzere, Türk Ceza Kanununun 62 
nci maddesi vardır. Teşebbüs halindeki suçlara uygulanacak olan cezaları içeren bu madde var
ken ve uygulanırken, böylesi bir hükmün getirilmesi, her türlü hukuk düşüncesinin dışında 
bir mantığın ürünüdür diye düşünüyorum. 

Burada bir başka husus, yasaların başta gelen niteliklerinden biri olan eşitlik, objektiflik 
ve genellik ilkelerinin de yok saytlmasıdır. Sizler, bir başka suçta teşebbüsü cezalandırmak isti
yorsunuz; ama, terör suçu saydığınız ve çoğu da siyasî nitelik taşıyan suçlarda, suç düşüncesini 
bile "işlemese dahi cezalandırılır" yaklaşımıyla cezalandırmak istiyorsunuz, insanın kafasımn 
içerisindeki düşünceleri bilmek olanağınız olmadığı halde. 

Saygılar sunuyorum. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın Kaşar Topçu'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Topçu. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; tasarının tümü hakkında konuşurken, "tasarı yanlışlarla dolu; ancak, Genel Kurulda 
düzeltilirse belki işe yarar, eğer düzeltilmezse büyük sakıncalar doğurur" demiştim. 
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Arkadaşlarımızın Önergedeki amaçlan değişik olduğu için belki dttzdtilemedi; 1 inci madde 
bütün yanlışlığı ile, bütün işe yaramazlığı ile geçti. Sayın Bakanın yaptığı açıklama da isi kur
tarmaz. Sayın Bakan belki hiç hftkimlik yapmamış, gerçi ben de yapmadım; ama, yapanlardan 
sorsun. Hâkimler, yasayı uygularken bakanların açıklamalım getirip de onlarla birlikte uygu
lamazlar. Buradaki terör unsurlan aşağı yukan 20 kaleme bağlanmıştır. Bunlardan bir tanesi 
noksan olursa, terör örgütü sayamazsınız. Çünkü, bunlar birbirine virgülle bağlanmıştır "artı" 
anlamına gelir. Artı, artı, aru... Bir sürü artı koymuşsunuz, terörü hangisi yaratacak belli değil. 

Başka bir şey daha söylemek istiyorum : Korkutma, yıldırma, sindirme ' 'yöntem'' değil
dir; terörün amacıdır. Terörün amacını "yöntem" haline getirmelisiniz burada. Terör, sadece 
baskı, cebir, şiddet ve tahditle yöntem kullanabilir. Korkutma, yıldırma, sindirme sonucudur, 
amacıdır. Açıp bakarsanız terörün tarifine, sözlükte, "yıldırma, sindirme" olarak tarif edilir. 
YUdırma, sindirme, terörün sonucudur; yöntemi değil. 

Bu yanlışlık burada yapıldı. Bu 1 inci madde, biraz sonra söyleyeceğim başka ihtilatlara 
sebebiyet verecektir, göreceksiniz; 123 inci maddeyi çalıştırmaz hale gelecek,, 131 inci maddeyi 
çalıştırmaz hale gelecek, 146 ncı maddeyi çalıştırmaz hale gelecek; bunları da konuşacağız. 

2 nci maddede, bana gdre büyük bir sakınca var : 2 nci madde ile bağlantılı olarak 1 inci 
maddede, "bu kanunda yazdı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında 
birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır" deniyor. 2 nci maddede de "birinci maddede belirlenen 
amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgüt mensubu..." deniliyor. Biraz sonra konuşaca
ğımız 3 üncü maddede de terör suçları olarak, 1 inci maddedeki suçlan işleyenlere terör suçlu
su diyorsunuz. Peki, 3 üncü maddedeki suçlan işleyenlere ne diyorsunuz? 3 üncü maddede de 
terör suçlannı saymışsınız. 3 üncü maddede saydığınız terör »uçlarını işleyenlere ne diyorsu
nuz? Onlara da terör suçlusu demeniz lazım; ama, burada "birinci maddede beUnlenen amaç
lara ve örgütlere mensup olanlar terör suçlusudur" demişsiniz. 

Arkadaşlarımız 12S inci maddenin ne olduğunu öğrensinler diye söylüyorum; çünkü, çok 
önemlidir : Bugün, PKJC'nın eylemlerine uygulanan 123 inci maddedeki -biraz sonra gelecek 
olan şartlı salıvermede ayn tutulmaya çalışılan- hüküm, aynen "Devletin hâkimiyeti altında 
bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya..." yani, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef almış bir hareket, 123 ind mad
dede terör suçu sayılmış. Aynı şey 1 inci maddede de sayılmış. 1 inci maddeye göre terör »uçlu
su; 3 üncü madde ayn... Bir ise yaramaz bu madde.' 

Başka bir şey daha var : 3 üncü maddede, "125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 
ve 172 nci maddelerde yazılı suçlar terör suçlarıdır" deniyor. Burada sayılanlar terör suçu, 1 
ind maddede de terörün tanımını yapmışsınız, orada yapılanlar da terör suçu. Ama, 1 ind 
maddedeldleri işleyenler terör suçlusu oluyor da, 3 üncü maddedeki suçları isleyenler ne suçlu
su? Eğer terörist ise, onlar da terör suçlusu. Demek ki, maddenin düzenlenişi bu açıdan yanlış
tır; bu bir. 

İkincili; bir örnek vermek istiyorum : Bir örgütü yakaladınız; amacı, 1 ind maddede sayı
lanlardan birisini yapmaktı kabul edelim. Sorguya çekerken, kendisine karşı veya karşı olduğu 
bir başka örgütün bir adamının -ama, hiçbir eylemde bulunmayan bir adamın- örgüt mensubu 
olarak "biz aynı amaç etrafında birleşmiştik" diye ismini verdi; ama, adamın bir eylemi yok. 
Şimdi, bu ifade, hiçbir eyleme katılmamış olan bir insanı -çünkü, amaç etrafında bir yere 
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gelmekle teşekkül meydana geldiğine ve de suç oluştuğuna göre- suçlandırmış olacaksınız, ce
zalandırmış olacaksınız. O zaman, masum bir insanı, sadece bir başkasının ifadesiyle -elinizde 
bir delil yok, başka bir hareket de yok-... 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — "Atfı cürüm" denir ona. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, bir atfı cürümle cezalandıracaksınız. Böyle şey ol

maz; bu yanlış. 
. Başka bir yanlış daha var. Üçüncü bir yanlışını söyleyeyim : Diyorsunuz ki: "Terör örgü

tüne mensup olmasa dahi, örgüt adına suç işleyenler..." örgüt adına suç işleyenler, işte, amaç 
etrafında birleşmiş olanlar. Onu buradan niye ayırdınız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Niye ayırmayalım; kiralık katiller yok mu? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, o amaç etrafında birleşmiş kişidir işte o. Burada 
Sizin dediğiniz kiralık katil tanamına girmez Sayın Ergüder. Örgüt adına suç işleyen kişi, o ör
gütün adına suç işleyince, o örgütün yukarıdaki 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki amaca uy
gun işi yapmış olan kişidir. Burada ayrıca sayılması yanlıştır. Ha! siz, "bu maddeler böyle gel
miş, biz bunları düzeltmeden çıkaracağız" diyorsanız, buyurun çıkarın... 

Madem ki, bu kanun buraya geldi, biz, halisane, bu yanlışların düzeltilmesini istiyoruz. 
Düzeltmeden yolunuza devam edecekseniz, çoğunluğunuz var; tabiî, ona bir diyeceğimiz ola
maz. Biz sadece söyleriz, ortaya koyarız, yanlış yapıyorsunuz deriz, ikaz ederiz; ama, eminim 
ki -Ergüder de şahit olsun- bu Meclisin yasama dönemi sona ermeden, bu yasa tekrar bu Mec
lise gelecektir; bunu unutmayın; çünkü, işlemeyecektir bu yaşa. Bu haliyle işlemeyecektir; işle
mediğini hep beraber göreceğiz. Bu mahzurları düzeltilmeden işlemeyecektir. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları; buyurun efendim. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2 nci madde 
ile ilgili görüşlerimi bildirmeden önce, tümünüzü saygıyla selamlarım. 

Bir defa, bu maddenin, az önce de değindiğim gibi, başlığı yanlıştır. Tasarının tümü üze
rinde yaptığım görüşmede, "Terörle Mücadele Kanun Tasarısı, eğer hukukçular tarafından ha
zırlanmış olsaydı dikkat çekerdi" demiştim; gerçekten de bunun en açık örneklerinden birisi bu. 

Her hukukçu, özellikle de mesleği yargıç ya da avukat olan kişi bilir ki, baştan, suçlu diye 
bir kimse yoktur; zanlı vardır; ancak yargılama biter, hakkında verilen mahkeme kararı kesin-
leşir, o hüküm, kesin hüküm, eski bir deyimle kaziyei muhkeme olur, ondan sonra o kişiye 
suçlu denir. Burada, hakkında iddianame düzenlenen kişiye, hiç beraat etmeyecekmiş gibi, suçlu 
gözüyle bakılıyor ve yine Yargıcın elinden bir yetki alınarak, yasamanın yetkisi durumuna ge
tiriliyor. Bunun değişmesi gerekir. İnsanları, potansiyel suçlu olarak görmemek gerekir. 

Bu kavram, hem çağdaş ceza hukuku anlayışı ve ilkelerine ters düşmektedir, hem de Ceza 
Yasasında, falanca suçun suçlusu, filanca suçun suçlusu diye bir kavram da yoktur. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Hangi maddede, hırsızlık suçlusu, cinayet suçlusu, gasp 
suçlusu diye bir kavram var?.. Yoktur. Onun için, bu başlığın buradan kaldırılması veya düzel
tilmesi gerekir. 

Yine bu maddenin ikinci fıkrasında, "terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına 
suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları cezalandırılır" hükmü getiriliyor. 
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Diyelim ki, (A) kişisi, kendini bir örgütün mensubu olarak tanıttı, her tarafı, bir deyişle, 
haraca kesiyor; ilgisi yok. Bu, hukuk açısından bakıldığı zaman, adi bir suçtur, bu adi suçluyu 
tutup, bir terör suçlusu gibi, cezası artırılarak mahkûm etmek, hakkaniyete ve adalet ölçüleri
ne de sığmaz. 

Yine, "amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi, terör suçlusudur" de
niyor. Birinci fıkrada böyle bir ibare var. Bu ibarenin de hukuk açısından, yasa açısından bir 
yanlış düzenleme olduğunu belirtmek isterim. 

Terör suçu, bir eylem suçu olduğuna ve Türk Ceza Yasasının 1 inci ve 2 nci maddelerinde 
de açık hüküm bulunduğuna göre, bir yanlışlığın önlenmesi bakımından bu ibarelerin kaldırıl
ması gerekiyor. 

Hukukta, "masumluk karinesi" diye bir kavram vardır. Az önce de belirttiğim gibi, yar
gılanan kişi, yargılama sonucuna, o kararın kesinleşmesine kadar masumdur ve çeşitli hakla
rından yararlanır. Suçluluk gibi bir kavramla, bu kişiyi, daha yargılamanın başında mahkûm 

, etmek gerçekten yanlıştır. 

Bir kişinin örgüte mensup olup olmadığının anlaşılması bakımından, yerleşmiş Yargıtay 
inançlarına göre, kesin ve inandırıcı delillerin, kişiyle örgüt arasında bir organik bağın bulun
ması gerekir. Kişiyle, o örgüt arasında hiçbir organik bağ yokken, o örgüt adım kullanarak 
kendine kişisel çıkar sağlayan bir kimseyi de terör suçlusu olarak kabul etmek ve o yolda bir 
hüküm tesis etmek yanlıştır. Bu, hem ceza hukuku ilkelerine hem de Türk Ceza Yasasında bu
lunmayan bir tanımlama yapıldığı için 1 inci maddesine aykırıdır, bu maddede, "kanunun açıkça 
suç saymadığı bir eylemden dolayı kimseye ceza verilemez" denir. Hukukumuza göre, hakkın
da verilen hüküm kesinleşinceye kadar, hiçbir kimseye suçlu diyemediğimize göre, bu "terör 
suçlusu" kavramının değiştirilmesi, "terör zanlısı" ya da "terör sanığı" denmesi gerekir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğuüarı. 
Madde üzerinde tzmir Milletvekili Kemal Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, ben feragat ettim. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır; değişiklik önergeleri vardır; 
okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kemal Anadol 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Ekin Dikmen 
İçel 

tlhami Binici 
Bingöl 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Erdal Kalkan 
Edirne 

ibrahim Tez 
Ankara 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele \asa Tasarısının 2 nci maddesininin tesarı methin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

tsmail Hakla önal 
İstanbul 

tbrahim Aksoy 
Malatya 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mahmut Almak 
Kars 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
önder Kırlı 

Balıkesir 
Kâzım özev 

Tokat 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Vdi Aksoy 

İzmir 
öner Miski 

Hatay 
Mustafa Kul 

Erzincan 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Vedat Altun 
Kars 

Rıza Ilıman 
Çorum 

tbrahim Tez 
Ankara 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
tçd 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

"Terör Suçlusu : 
MADDE 2. — 1 inci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş ör

gütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç 
işleyen kişi .terör suçlusudur. 

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve 
örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyma
dan önce bir hususu açıklamak istiyorum : Sayın tsmail Hakkı önal ve arkadaşlarıyla Sayın 
Kemal Anadol ve arkadaşlarının vermiş bulundukları ve 2 nci maddenin tasarı methinden çı
karılmasını isteyen önergeler mahiyet itibariyle aynıdır, bu itibarla, birleştirmek suretiyle işle
me koyuyorum. 
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önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sura sayılı Terörle Mücadele Kanunu lasarısının 2 nci maddesinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
K. Kemal Anadol 

(izmir) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOGLU (Sakarya) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN• — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 

. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. -

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun lasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hikmet Çetin 
(Diyarbakır) 

ve Arkadaşları 
"Terör Suçlusu 
Madde 2. — 1 inci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgüt

lerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç 
işleyen kişi terör suçlusudur. 

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve 
örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOGLU (Sakarya) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
önerge sahibi sıfatıyla, Balıkesir Milletvekili Sayın önder Kırlı; buyurun. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yasa tasarının acele

ye getirilmesi ve gereğince tartışılma olanağının yaratılmadan, Meclise şevki sonucunda, tasa
rıda sık sık tekrarlara ve ifade bozukluklarına rastlanmaktadır. 

Bir yasa, özellikle terörle mücadele gibi bir yasa, yanlış anlamalara neden olmamalıdır, 
insanların kafasında yanlış ügılamalar meydana getirmemelidir; açık olmalıdır, herkesin ko
laylıkla anlayabileceği bir biçimde kaleme alınmalıdır. 
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Burada, 2 nci maddede, "... veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan..." 
tabiriyle, sanıyorum hiçbir eylemde bulunmasa bile, sadece örgüte katılmış olmak suç sayıl
maktadır. Oysa, kanun tasarısını incdediftimizde, 7 nci madde, böyle bir örgüte girmeyi zaten 
suç olarak saymaktadır. Yâni, suçlunun, suçu işleyip işlememesi önemli değildir. Bu maddeden 
çıkarılmasını istediğimiz "...veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan..." 
tabiri, tamamıyla bir tekrardır. Çünkü, amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan 
kişi, örgüte giren kişidir; örgüte giren kişi ise, 7 nci maddede, "... bu örgütlere girenler üç yıl
dan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla" veya, "şu kadar para cezasıyla cezalandırılır" denerek 
gösterilmiştir. Tamamıyla bir fazlalıktır. Üstelik "amaçlanan suçu işlemese dahi" tabiri, yanlış 
algılamalara da neden olabilecektir. 

Değişiklik önerimiz, Hükümetin bu tasarıyla getirdiği amacın aksine bir amacı da gütme-
mektedir; sadece bir anlam kargaşasını ve bir tekrarı önlemeye matuftur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Komisyon ve Hükümet Önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum :, 
Terör suçları : 
MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 ve 172 

nci maddelerinde yazılı suçlar, terör suçlarıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SHP Grubu adına Sayın Türkçakal, DYP Grubu adına Sayın Topçu. 
Buyurun Sayın Türkçakal. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 3 üncü maddede "Terör Suçları" adı alunda Türk Ceza Yasasından alınan birtakım 
maddder sıralanmış; 4 üncü maddede keza, "Terör Amacıyla İşlenen Suçlar" başlığı altında, 
Türk Ceza Yasamızdan alınan maddeler sıralanmıştır. 

3 üncü maddede, Türk Ceza Yasasının 149 uncu maddesi terör suçu sayılmışken, geçici 
4 üncü maddeye baktığımızda 149 uncu maddenin yer almadığını görürüz. Kuşkusuz, isteği
miz, bu maddenin burada yer alması değildir; ama, siyasal iktidarın düşüncesini yansıtması 
açısından söylüyoruz; Türk Ceza Yasasının 125, 146 nci maddelerinden hüküm giyenler, şartlı 
salıverilmeden yararlandırılmazken, 149 uncu maddesinden hüküm giyenler yararlandırıl
maktadır. 

Yine, Türk Ceza Yasasının 313, 149 ve 450 nci maddeleri gereğince, suç örgütü oluştur
mak ve adam öldürmek eylemlerinden hüküm giyen sağ düşüncedeki eylemciler yasadan ya
rarlandırılırken, 125 ve 146 nci maddelerinden hüküm giyenler yararlandırılmamaktadır. 

3 üncü maddede, 149 uncu madde terör suçu sayılmış; yine, terör suçu sayılan 125 ve 146 
nci maddelerden hariç tutularak şartlı salıverilmeden yararlandırılmışlardır. Bunu söylerken, 
biraz önce de ifade ettiğim gibi; 149 uncu madde hükmünden hüküm giyenlerin de şartlı salı
verilmeden yarartandırılmamasını istemiyoruz; amacımız, çarpıklığı ortaya koymaktır. Dile ge
tirmek istediğimiz husus budur. 
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Sağlıklı çözüm, ancak ve ancak, şartsız bir genel aftan geçiyor. Şartsız bir genel affı bu 
Meclise getirmiş olsaydınız, buna benzer yanlışlıklar yapılmamış olacaktı. 

Yine, Türk Ceza \asasimn 313, 314 ve 315 inci maddelerinin terör suçu kapsamına alın
mayışı ve hatta terör amacıyla işlenen suçlar arasında da sayılmaması, Anayasamızın 10 uncu 
maddesinde yazılı "kanun önünde eşitlik" ilkesine de terstir. Bunu buradan ifade etmek istiyoruz. 

Keza, hayalî ihracatçılar, devlet dolandırıcıları, silah kaçakçıları da yasa kapsamı dışında
dır. Sanırım, bu yasa çıktıntan sonra, Faruk Taşar teslim olacak ve tahliye edilecektir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Merak etmeyin beyefendi, o konuda önerge 
verdik. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Teşekkür ediyoruz o zaman. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Yine, 3 üncü maddede, Türk Ceza Kanununun bir 

kısım maddelerinde yazılı suçların terör suçu olduğu öngörülmektedir. Halbuki, bu maddeler
de, her suçun ayrı ayrı tanımı Ceza Yasasında yapılmış olup, yaptırımları da belirtilmiştir. Hal 
böyle iken, tanımlanan bu suçlara, "Terör suçları" adı altında yeni nitelikler kazandırmak, 
hiçbir hukuk mantığı ile bağdaşmaz, yanlıştır diyoruz ve bunu buradan ifade ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu; 

buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; bu tasarının -demin arz etmeye çalıştım-1 inci maddesinde terör tanımı yapılıyor; yan-
hş,(doğru; ne ise, terör tarif ediliyor. 2 nci maddesinde, terör suçlusu tarif ediliyor ve deniyor 
ki, "1 inci maddede belirlenen örgütlere girenler, o işleri yapanlar terör suçlusudur" 3 üncü 
maddede, "Terör Suçları" diye ayrı bir başlıkla yeni bir şey getirilmiş. "Türk Ceza Kanunu
nun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar, terör 
suçlarıdır" deniyor. Bu maddeleri okuduğunuz zaman, bu maddelerdeki unsurlarla, birinci 
maddedeki unsurlar içerisinde çakışanlar var, çakışmayanlar var. 3 üncü maddedeki endişem 
odur ki, 1 inci maddedeki unsurlar için, kanunun tarifinden, başlığından ve içindeki ifadeler
den çıkarılacak bir sonuçla, 1 inci maddedeki terör tanımındaki unsurlar genişletilmiş olmasın. 

125 inci maddeye gelince : 125 inci maddeyi demin misal yerdim. Aşağı yukarı, aynı un
surlar, benzeri unsurlar var; ayrık olanlar var. Birbiri ile uyuşum sebebi ile benzeri unsurları 
taşıması, aynı suçu teşkil etmesi -o da terör suçu, bu da terör suçu- sebebiyle, uygulanırken, 
unsurlarının çoğaltılması... 

Başka bir endişem daha var bu maddede, o da şu : örneğin, 3 üncü madde de sayılan 
125 inci madde, devletin, ülkesinin bölünmezliğini teminat altına alıyor ve idam cezası öngö
rüyor. Efendim, idam cezasına taraftarız, değiliz, o ayrı bir konu; ama, aynı unsurları içerdiği 
için, 1 inci maddedeki ceza -biraz sonra göreceğiz, 1 inci madde ile ilgili ceza- idam yerine, 
kısa süreli sayılacak, ona göre çok kısa, çok hafif sayılacak bir müeyyide var; diyor ki, "Bu 
örgütlere bu işleri yapmak için girenlere şu şu cezalar verilir." O takdirde, 125, 131, 146, 147, 
148, 149, 156, 168, 171 ve 172 nci maddelerde, 1 inci madde ile unsur benzerliğinden dolayı, 
ceza tatbik edilirken, suca verilecek cezanın azaltılmış olması, yani maddenin müeyyidesiz ha
le getirilmiş olması. Şimdi -Bakanlık temsilcisi arkadaşımız baktı da- 125 inci maddeyi bura
dan bir daha okuyalım. 
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MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Okuyalım. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Daha evvel komamış onu, yeni okuyor. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "Devletin hâkimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını 

devlet idaresinden ayırmaya matuf hareket..." Bunun, şurada, devletin ülkesi ve bölünmez bü
tünlüğünü bozmakla ne farkı var, ikisi aynı; burada sayılan da aynı, şurada söylenen de aynı, 
birisinin cezası bu, diğerinin cezası bu. Sanığın lehine olanı uygulamaya kalkarsa o zaman ne 
olacak?.. 

MEHMET ŞlMŞEK (Konya) — Orada var, okursanız... 
YAŞAR "TOPÇU (Devamla) — Okuyalım efendim : ' 
"... veya devletin istiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya devletin hâkimiyeti altında 

bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf fiilleri işleyen kimse..." 

1 inci maddede de "... Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak..." 
deniyor, aynı şey değil mi?.. Burada idam, orada beş sene... Hâkimsiniz, sanık lehine olan hükmü 
uygulayacaksınız... ' 

Burada iki türlü endişem var : Bu maddeler, 1 inci maddeyi tekrar işlemez hale getirecek 
şekilde unsur çoğaltmış olabilir. Beyler, tatbikattan bahsediyorum, burada kanunu biz yapıyo
ruz; ama, biz tatbik edecek değiliz, Sayın Bakan da değil; bir hâkim tatbik edecek, netice iti
bariyle, okuduğuyla yapacak bunu, aldığı hukuk bilgisiyle yapacak, belli ceza ilkeleriyle yapa
cak, bunlar ceza ilkesi, tki tane kanun varsa ve aynı unsurları taşıyorsa, sanığın lehine olan 
kanunu uygulayacaksınız. Bu, bir ceza ilkesi. Endişem budur; yani, fevkalade telaş içerisinde 
getirildiği için bunları söylüyorum. Bunlar, hep, düşünülmesi ve etraflıca konuşulması gereken 
şeylerdir. Şimdi değiştirmeye kalksanız, yeni birtakım şeyler söyleyecekler, "Efendim, oradan 
sakıncası var, buradan sakıncası var..." Değiştirmezseniz, bu hali, bana göre, birçok maddeyi 
uygulanmaz hale getirecek. Yani, terör önleme yasası getiriliyor derken, tam manasıyla bir ya
sa kargaşası getirilme istidadı var. Arz etmek istediğim budur, İster dinlersiniz, ister dinlemez
siniz; ama, böyle bir şeyle karşılaşırsanız, bu, süpriz değildir. 

Bakın, bunları kendime pay çıkarmak için söylemiyorum. Buradan, kadınla ilgili bir yasa 
çıktı, oraya bir madde kondu, dendi ki, "Ahlak ve adaba aykırı olmamak kaydıyla kılık kıya
fet serbesttir". Bana geldiler "Efendim, başörtüsünü getirecek" dediler, ben de "getirmez" 
dedim; çünkü, malumu ilam ettiniz. O yasa, malumun ilamıdır; başörtüsü falan getirmez. Ana
yasa Mahkemesi ne cevap verdi; benim söylediğimi söyledi; "bu, kılık kıyafeti tanzim etmiş 
olmaz; çünkü, ahlak ve adaba aykırı olmamak kaydıyla, kılık kıyafet zaten serbesttir" dedi. 
Sen onu yazarsan bir şey değişmez. 

Şunu anlatmaya çalışıyorum : Bunları söylerken çok etraflıca düşünüp söylüyoruz, bura
da laf olsun diye söylemiyoruz. Orada, hâkimlik yapmış arkadaşlarımız var, yanlışsa söyledik
lerim, "hayır, %şar Beyin söylediği yanlıştır" desinler, öyle endişeler var. Ama, "hayır, böyle, 
bu yanlışlarıyla çıkacak" diyorsanız, ona da bir diyeceğimiz yok. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Madde üzerinde, şansı adına, tçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen; buyurun efendim. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer, tasarının 1 inci mad

desi o şekilde düzenlenmemiş olsaydı, 2, 3, ve 4 üncü maddesi de bu şekilde getirilmezdi. Bir 
garip olay var; affedersiniz "hilkat garibesi" demeyeceğim; ama, gerçekten garip olay var. 
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Şimdi, siz bu tasarının 3 üncü maddesine 125,131,146,147,148,149,156 vesair maddele
ri eklemişsiniz ve bunlara "terör suçlarıdır" demişsiniz; arkasından da 7 nci maddeyi getir
mişsiniz, birinci fıkrasında "1 inci maddede sayılan suçları işleyenler beş ila on yıl arasında 
hapis cezasına çarptırılır." 

İkinci fıkrasında ise, "bir ila beş yıl arasında hapis cezasına çarptırılır" demişsiniz. 

Türk Ceza hasasının 125 inci maddesine göre, suç işleyen bir kimseyi hem idam cezasına 
mahkûm edeceksiniz, asacaksınız hem de 7 nci maddeye göre, artına bir ceza, yani beş ila 
on yıl arasında bir ceza vereceksiniz... Peki bu cezayı kime çektireceksiniz? O halde, tasarıya 
yeni bir hüküm getirin de, bu cezayı astığımız adamın mirasçıları çeksin!.. Böyle bir şey ol
maz, gerçekten böyle bir şey olmaz; bu, çok yanlış bir olaydır. 

Değerli milletvekilleri, bu şekilde, bir suça iki kere ceza verilmiş oluyor. Bu çok yanlıştır. 
Bunu yapacağınıza, 7 nci maddeyi koymaz idam olmayanların 3 üncü maddede sayılan cezala
rını, yeni bir madde ile artırırdınız. Bu daha sağlıklı ve daha geçerli bir yol olurdu. Bu bakım
dan, bu maddenin burada yer alışı çok yanlış. 

Bunu önlemenin, yolu da şu : Bir suçun, terör suçu olması için; 

1. Eylem, silahlı ve ikiden fazla kişi tarafından yapılmış olmalıdır. 
2. Ciddî tehlike doğuracak elverişli silahla yapılmalıdır. 
3. Türk Ceza Kanununda bu tanımlar içine giren herhangi bir maddenin olmaması la

zımdır. 
Siz bunu yapmayıp, 1 inci maddede bir tanım yapmışsınız, bunun ardından 2 nci ve 3 ün

cü maddeyi düzenlemişsiniz, onunla da yetinmeyip, 7 nci maddeyi düzenlemişsiniz. Bu, yarın, 
bu konuda yeni kanun tasarılannın bu Meclise getirilip tekrar ele alınmasını gerektirecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz almış bulunan Ankara Milletvekili Sayın Kâ
mil Ateşoğulları'na söz vereceğim. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, söz hakkımı Sayın Alınak'a dev
rediyorum. 

BAŞKAN — Devir hakkınız yok da, feragat ediyorsanız, ikinci söz olarak Sayın Alınak'-
ın müracaatını dikkate alabiliriz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Hükümet adına, Adalet Bakam Sayın Oltan Sungurlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 1 inci madde ile 7 nci madde arasında paralellikten dolayı arkadaşla
rın endişeleri vardır, tik konuşmamda da bunu ifade etmeye çalıştım. 1 inci maddedeki terör 
suçları nerede cezalandırılıyor; 7 nci maddede. 7 nci maddede "... Türk Ceza Kanununun 168, 
169,171,313,314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla..." diye sayıyor. Yani, 
o maddelerin şümulü dışında, akla gelmeyen bir örgüt çeşidi olursa diye düşünülmüş. Dolayı
sıyla, o maddelere giren hükümler için, zaten bu maddenin tatbik kabiliyeti yok ve o mad-
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delerde de aslında akla gelebilecek örgütleri saymışlar; ama, insanoğlu, akla gelmeyen yeni bir 
örgüt kurar diye, tasarıyı tanzim edenler bu şekilde düşündüler. 

Arkadaşlarımızın ikinci endişesi, şudur : 7 nci maddedeki suç oluşursa, 125 inci madde 
nasıl tatbik edilir? Bakın arkadaşlar, 7 nci madde, "... bu örgütleri kuranlar, bu örgütlere gi
renler..." diyor. Henüz suç işlemesi söz konusu olmaksızın, bu suç örgütünü, suç şebekesini 
kuranlara verilen cezalardır. Suç işleyenler için, "suç işleyenler.." diye açıkça hüküm var 125 
inci maddede. Kaldı ki, Ceza Kanunumuzun 79 uncu maddesi, "işlediği bir fiil ile kanunun 
muhtelif ahkâmını ihlal eden kimse, o ahkâmdan en şedit cezayı tazammun eden maddeye gö
re cezalandırılır.." Yani, bilfarz, bir fiilde, 125 inci madde ile 7 nci madde arasında bir iltibas 
olduğunu düşünelim, o zaman,Ceza Kanunumuz, tatbik edilecek en ağır maddenin 125 inci 
madde olduğunu açıkça belirtmiş. Bu itibarla, burada da bir tereddüte mahal olmaması gerek
tiği kanaatindeyim, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Kars Milletvekili Sayın Almak; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, söz konusu ya

sa tasarısının tekniği ve yapılış tarzı üzerinde durarak zaman kaybetmek ve bu arada Sayın 
Genel Kurulu da bu yöntemle işgal etmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dikkat edildiğinde, söz konusu maddede birtakım suçlar, yani, 125 
inci maddeden itibaren, 131 ve devamı, sonuç olarak 172 nci madde, terör suçları ile ilgili mad
deler olarak değerlendirilmektedir. Şimdi, insan bir an için düşünüyor; durup dururken, bu 
maddelerin ya da bu maddelerin kapsamı içine giren eylemlerin terör suçu olarak adlandırıl
masının, bu şekilde vasıflandırılmasının nedeni nedir acaba? tyice incelendiği zaman şu ger
çek ortaya çıkıyor : Bu maddeler, terör suçu ile ilgili maddeler olarak değerlendirilerek 5 inci 
maddenin kapsamı içine sokulmak istenmektedir; yani, 5 inci madde ile, cezaların yarı oranın
da artırılması amacı güdülmektedir. 

Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre, 171 ya da 172 nci maddelerden dolayı ceza 
verildiğinde, doğaldır ki, verilen cezada, 647 sayılı Yasanın öngördüğü şekilde gerekli olan in
dirimler yapılacak ve çektirilecek olan ceza, hükümlüye çektirilecektir; ama, 5 inci maddenin 
kapsamına alınmak suretiyle, ceza, yarı oranında artırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun adı, Ceza Kanununun bir başka kanunla, yani özel bir ka
nunla değiştirilmesidir. Başka bir adı da, devletin, kendi yurttaşlarına, kendi insanlarına savaş 
ilanıdır. Burada, Sayın Genel Başkanımız bir gerçeği ortaya koydular; terörü, terörle önleye
mezsiniz. 

Güneydoğuda devlet açık bir şekilde terör uyguluyor ve bu uygulama on yıllardır devam 
ediyor; ama, her şeye rağmen olayların önüne geçilemiyor. Biz, politikacılar olarak bu gerçe
ğin altını çizmek ve bu konuda somut, demokratik politikalar üretmek zorundayız. Aksi hal
de, daha, çok kan akacaktır, daha, çok ocak sönecektir. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk devletleri öç alma amacıyla hareket edemezler. Bu madde 
ile, insanlara karşı, devlet, Öç alma saikiyle hareket etmektedir. Birazdan, diğer maddeler üze
rindeki konuşmalarımızda da yasa ile ilgili görüşlerimizi ortaya koyacağız; ama, bütün bunları 
değerlendirerek, bir iki gerçeğin altını çizmek istiyorum. 
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İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Mahmut Alınak 
Kars 

Bu yasa, devletin uyguladığı bir şiddet yasasıdır. Bu yasa tasarısının bu maddesinin geç
mesi halinde, şiddet ve terör yasallaşmış olacaktır ve ülke, Mussolini ttalyası, Hitler Almanya-
sı ve Pinochet Silisinin durumuna getirilecektir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Madde ile ilgili değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 3 üncü maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
Yusuf Kenan Sönmez 

İstanbul 
İbrahim Aksoy 

Malatya 
Salih Sümer 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5S4 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi

nin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol Hüsnü Okçuoğlu 
İzmir İstanbul 

Cemal Seymen Kâmil Ateşoğulları 
Nevşehir Ankara 

Ekin Dikmen Erdal Kalkan 
İçel Edirne 

İbrahim Tez llhami Binici 
Ankara Bingöl 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Kâzım özev 

Tokat 
İbrahim Tez 

Ankara 
Rıza Ilıman 

Çorum 
Veli Aksoy 

İzmir 
Tevfik Koçak 

Ankara. 
Rıza Yılmaz 

Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 
öner Miski 

Hatay 
t. önder Kırlı 

Balıkesir 
Vedat Altun 

Kars 
Hikmet Çetin 

Diyarbakır 
Ahmet Ersin 

İzmir 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Etem Cankurtaran 

İçel 
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Terör Suçluları 
MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171, 172, 

313, 314 ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar terör suçlarıdır. 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık sırasına göre okutup işleme koymadan önce, bir hususu 
açıklamak istiyorum : Sayın tsmail Hakkı önal ve arkadaşlarının önergesiyle Sayın Kemal Ana-
dol ve arkadaşlanmn önergesinde, 3 üncü maddenin tasarı metninden çıkarılması istenmekte
dir. Mahiyet itibariyle aynı olduğu için bu iki önergeyi birleştirerek işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi
nin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
K. Kemal Anadol 

(İzmir) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU KÂTİBİ ALt PINARBAŞI (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Ekin Dikmen söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKİN DtKMEN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek biraz evvel yaptığım 

konuşmada, gerekse benden sonra konuşan arkadaşlarım ve madde üzerinde gruplan adına 
konuşan değerli kişiler, bu maddeyle ilgili kendi düşüncelerimizi söyledik. Bu düşünceler doğ
rultusunda, gerçekten bu maddenin bu yasa tasarısında kalması, biraz evvel de belirttiğim gi
bi, önümüzdeki günlerde çok değişik sonuçlar doğuracaktır. 

önergemizin bu nedenle kabul edilmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Haydar Erdoğan 

(İstanbul) 
\ ve Arkadaşları 

Terör Suçluları 
Madde 3. — Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171, 172, 313, 

314 ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar terör suçlarıdır. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU KÂTtBt ALI PINARBAŞI (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü mad

de kabul edilmiştir. 
4 üncü mad4eyi okutuyorum : 

Terör Amacı ile İşlenilen Suçlar 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Türk Ceza Kanununun 145, İSO, İSİ, 152, 153, 154, 155, 157 ve 169 uncu maddeleri 

ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçlar, 
b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın

da Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (c), (e) bentlerinde yazılı suçlar, 
1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği takdirde terör suçu sayılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın 

Yaşar Topçu; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; bu fırsattan yararlanarak, Sayın Bakanın olayı yanlış anlattığını, yanlış söylediğini be
lirtmek isterim. Milletvekilliği veya bakanlığı bittikten sonra avukatlık yapmak isterse, Anava
tan Partibii Grubundaki arkadaşlarına tavsiye ederim ki, avukatlık vermeyin. Çünkü, yanlış an
lattı. Bakın, neden yanlış anlattı ifade edeyim. (ANAP sıralarından gürültüler.) Ben, tahkir 
etmek için falan söylemiyorum; sevdiğim, saydığım bir insandır, o ayrı bir mesele. 

"Aynı fiil, birden çok ceza hükmünü ihlftl ediyorsa en şedidiyle cezalandırılır" dedi. Za
ten bizim anlatmak istediğimiz buydu; aym fiilin birden çok ceza maddesini ihlftl etmesi... Bu
rada birden çok ceza maddesini ihlftl etmiyor; anlatmak istediğimiz bu. Aym ceza, aynı fiil 
unsurları bakımından bir suçtur. Bakanın anlattığı -misal olsun diye söylüyorum- şudur : Hır
sız eve girerken camı kırarsa, cam kırmak, Türk Ceza Kanununda ızrar suçudur, hırsızlık da 
ayrı bir suçtur. Hırsıza, cam kırdı diye ayrıca bir ceza verilmez, yani, hırsızlık suçundan başka 
ceza verilmez. Çünkü, şedidi odur, şiddetlisi odur. 

Burada, 125 inci maddedeki suçu işleyen bir kişi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını ayırıp 
bölmeye çalışan bir kişi, hem 125 inci maddeyi, hem bu kanunun 1 inci maddesini ihlal etti 
diye, ayrı ayrı fiil işlemiş olmaz, aynı fiili işlemiş olur. Anlatmak istediğimiz ve endişemiz buydu. 

Bakan, bizim endişemizi, burada, kanunun tatbiki bakımından yanlış olarak yorumladı; 
o bakımdan söyledim avukatlık vermeyin diye; yoksa, kendisine saygımız vardır, o anlamda 
söylemedim. Birinci yanlışı bu. 

tkinci yanlışı da şu : "Türk Ceza Kanununda, teşekkül için hüküm var; ama, biz her ihti
male karşı getirdik" dedi. Öyle mi, değil mi bakalım; Sayın Bakanın bahsettiği maddeyi oku
yayım, bir izan sahibi, eğer, "bunun içerisine terör örgütleri girmiyor" derse, buradan hemen 
ineceğim ve bir daha da gelmeyeceğim... 
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"Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler 
Madde 313. — Her ne surette olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül meydana getiren

lerden..." Hukukçu olmaya lüzum yok, "her ne surette olursa olsun" lafının içerisine şu 1 inci 
maddede sayılanlar girmiyor mu; giriyor. ; „ 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Zait olur. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Ergüder, başka şey olur. Karşılıklı konuşmak istemi

yorum, Başkan şimdi müdahale eder. 
Bakınız, size, beni endişeye sevk eden, Sayın Bakanın dikkatinden kaçan 1 inci maddenin 

o bölümünü tekrar okuyayım : "... veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi 
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir." tşte bu her türlü eylemlerin içerisine, 
Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesi girdiği zaman, adama idam cezası veremezsin. Benim 
endişem işte bu ve sabahtan beri söylemek istediğim de buydu. 

Burada kimseyi kandıracak halimiz yok. Burada, bu ülkenin yarası haline gelen bir mese
leye elbirliğiyle çare bulmaya çalışıyoruz, elbirliğiyle düzeltmeye çalışıyoruz. Demin söyledi
ğim gibi, düzeltemeye niyetleri yoksa, tabiî, bizim yapacağımız bir şey olmaz. 

Birinci fıkranın son cümlesi, yani "her türlü eylemler" sözü Türk Ceza Yasasındaki bu 
işle ilgili bütün fiilleri içine alır; endişemiz bu, anlatmak istediğimiz bu, sabahtan beri söyle
mek istediğimiz de bu. Bana, Türk Ceza Kanununun genel hükümlerindeki 79 uncu maddeyi 
okuyor... 79 uncu madde, demin söylediğim örnekler içindir. Harman yakmak suçtur; harma
ni yakarken, harmanın yanındaki evi de yakmışsanız; ona göre ceza verilir, aynı fiilden dolayı, 
birden çok maddeyi ihlal ederse... Burada bizim endişemiz, aynı fiil kabul edilmesinden dola
yıdır. Ayrı ayrı fiil kabul edilse, o zaman, Sayın Bakanın dediği gibi olur, en şiddetlisi ile ceza
landırılır; o ayrı bir şey. 

Değerli arkadaşlar, 4 üncü madde ile yeni bir ucube daha getirilmiş. Madde başlığını oku
yorum : "Terör Amacı ile İşlenilen Suçlar." Hani, terör amacı ile işlenen suçlar 1 inci maddede 
idi, 1 inci maddede sayılan suçlardı? 2 nci maddede terör suçlusunu yanlış tarif ettiniz, noksan 
tarif ettiniz. 3 üncü maddede "Terör Suçları" dediniz; arkasından "Terör Amacı ile İşlenilen 
Suçlar"ı getirdiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Altında ne diyor? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 4 üncü maddenin son paragrafında "1 inci maddede belir
tilen terör amacı ile işlendiği takdirde terör suçu sayılır" deniyor. İyi ya, biz de onu söylüyo
ruz, 1 inci maddeyi yeniden düzenlediniz. 1 inci maddeyi, efradını cami ağyarını mani düzen-
leyemediğiniz için dört ayrı madde getirmiş birbirine sokmuşsunuz. Ondan sonra da başka mad
deleri işlemez hale getiriyorsunuz, anlatmak istediğimiz budur. Hâlâ aynı düşüncedelerse, di
yeceğimiz bir şey olamaz. Ama, lütfen burada düzeltme yapılırken herkes dikkatli konuşsun, 
anlatsın. 

Saygı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum. 
EKİN DİKMEN (İçel) —' Sayın Başkan, başvurumuz var; ama, okumadınız. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele \fesa Tasarısının 4 üncü maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı Ünal Kenan Sönmez 
istanbul İstanbul 

Mahmut Almak Salih Sümer 
Kars Diyarbakır 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, grup adına söz verdiniz ondan sonra bitirdiniz. 
BAŞKAN — Bu söylediğinize vicdanen inanıyor musunuz? 
EKİN DİKMEN (tçd) — Madde üzerinde konuşmak için yazılı başvurumuz var, 
BAŞKAN — İstirham ederim, istirham ederim... 
EKİN DİKMEN (tçd) — Sözlü değil, lütfen... 
BAŞKAN — Aksine sebep var mı efendim?.. Görünen ahenk içinde, mümkün mertebe 

birbirimizi anlamaya çalışarak müzakereleri sürdürüyoruz. Niçin söz vermekten kaçınayım?.. 
Ama, istemediniz; demin de tereddütünüz oldu. Hatta, demin, Sayın önal'a, konuşmak için 
teşvikte bulundunuz. Bunların hepsini takip ediyorum. 

EKİN DİKMEN (tçd) — O ayrı... 
BAŞKAN — O konuda müsterih olun; ama, bir ileriki maddede bunu telafi etme imkânı

nız olabilir. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ama, onlar ayrı ayrı maddeler efendim. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 334 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi
nin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ekin Dikmen 
tçd 

Erdal Kalkan 
Edirne 

İbrahim Tez 
Ankara 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın İsmail Hakkı önal ve arkadaşlarının önergesi 
ile Sayın Kemal Anadol ve arkadaşlarının önergesi, 4 üncü maddenin tasan metninden çıkarıl
masını amaçladığı için ayniyet arz etmektedir. Birleştirmek suretiyle işleme koyuyorum. 

Komisyon önergeye kakılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU KÂTİBİ ALİ PINARBAŞI (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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Kemal Anadol 
İzmir 

Kâmil Ateşoğullan 
Ankara 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

llhami Binci 
Bingöl 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Dikmen söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKÎN DİKMEN (tçel) T- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4 üncü madde, Devlet Gü

venlik Mahkemeleri Yısasının 9 uncu maddesinin (b), (c) ve (e) bentlerine atıfta bulunarak, 
aynı şekilde bu suçları da terör suçu olarak kabul ediyor. 2845 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi
nin (e) bendinde yaklaşık -162 nci maddeden başlamak üzere- 20-25 madde sıralayarak, en son 
Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 inci maddeleriyle bitiriyor. 

Madde 536'da şöyle deniyor : "Her kim, belediyeler, köy ihtiyar kurulları veya yasalarla 
yetkili kılınmış diğer makamlarca önceden ayrılmış ya da oturulan yerler dışında, o yerin en 
büyük mülkiye amirine yapılacak bir başvuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın elle ya
zılmış veya yazılmış her türlü resim, yazı ve işaretleri ve buna benzer kâğıt ve panoları asarsa... 
şeklinde ifade ediliyor. 536 ncı maddede belirtilen suç bu. 

537 nci maddede de, devlete, özel kişilere, okullara ait yerlere resim asarsa, duvarlarını 
boyarsa altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verileceği öngörülüyor. 

Lütfen insaf edin, bu suçun terör suçuyla ilgisi nedir ki, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
9 uncu maddesine atıfta bulunmak suretiyle buraya alıyorsunuz?.. 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Yazmasın efendim! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Var üstadım, var. 
EKİN DİKMEN (Devamla) — 4 üncü madde de böyle. Onun için bu önergeyi verdik ve 

kaldırılmasını istiyoruz. 
Teşekkür ederim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bütün komünistler öyle çalışır. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü mad

de kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

Cezaların Artırılması 
MADDE 5. — 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara 

göre tayin edilecek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak 
hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için 
muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu sı
nır ağır hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Balıkesir Mil
letvekili Sayın önder Kırlı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kırlı. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA 1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; maddeyle, terör suçlarına ve terör amacıyla işlenen suçlara verilecek cezalar yarı oranında 
artırılmakta, bu takdirde, cezanın, Türk Ceza Kanununda gösterilen miktarının aşılabileceği; 
ancak, ağır hapiste 36, hapiste 25 ve hafif hapiste 10 yılı geçemeyeceği hüküm altına alınmak 
istenmektedir. 
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Çok değerli arkadaşlarım, terör suçları, topluma yılgınlık, sinildik aşılayan; toplumsal hu
zuru bozan, demokratik yaşamı etkileyen, temel hak ve özgürlükleri ve en başta yaşama hak
kını tehdit altında bırakan, cebir, baskı, şiddet ile terör suçlarında bir caydırıcılık sağlamak; 
bu suçları işleyenleri adi suçlulardan ayırmayı, bu nedenle de cezanın artınlmasını anlamak 
mümkündür. 

Nitekim, Türk Ceza Yasamızda da, cezanın asgarî ve azamî hadleri belirtilmiş ve adi suç
lularda yargılamada hâkim, suçun niteliğine, suçlunun durumuna göre takdir hakkını kullana
rak asgarî ve azamî miktar arasında bir ceza verme durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu, ge
nel bir düzenlemedir. 

Burada ise, yasayla, olağan dışı bir durum olan terörist davranışlara karşı bir artırımı ya
parken, ceza hukukumuzun düzenleyici temel yasası olan, Türk Kanunu ile bağlantısını kay
betmemek gerektiği düşüncesindeyim. Nitekim, terör suçlan m n tarifinde, tasarının 3 ve 4 ün
cü maddeleri, Türk Ceza Kanununa atıf yapmaktadır. O maddelerde, asgarî ve azamî hadler 
belirtildiğine göre, muayyen olan cezanın yukarı sınınnın aşılması bize göre mantıkî değildir, 
hukukî değildir. Bu tasarı, keyfî uygulamalara neden olabilir, objektiflikten uzaklaşılmasına 
sebebiyet verebilir. 

Nitekim, tasannın böyle bir keyfiliğe yol açabileceği fark edilerek, bir cümleyle yeniden 
bir kısıtlayıcı cümle, üçüncü bir cümle olarak eklenmiştir. 

Tasarı, bu şekilde yasalaştığı takdirde, ceza hukukumuzun temel sistematiğinden ayrılı n-
mış olacaktır. Bu nedenle, madde yeniden düzenlenmelidir. Terör suçluları için ceza artırıla-
caksa, bu cçza, o suç için, Türk Ceza Kanununda gösterilen fiile verilen cezanın yukarı sınırını 
aşmamalıdır. Böyle bir kıstas, hem amaçlanan sonucun alınmasını sağlayacak, hem de genel 
hukuk düzenlemesi olan Türk Ceza Yasasının sistematiği içinde kalınmış olmasını sağlayacak
tır. Bunu sağlamak, tasarıdaki "aşılabilir" sözcüğünün, "aşılamaz" biçiminde değiştirilmesi 
ve son cümlenin metinden çıkarılmasfyla sağlanabilir. 

İnanınız ki, bu değişiklik önerisi üzerinde ciddiyetle düşünür ve bu değişikliği gerçekleşti-
rirsek, ceza hukukumuzda bir kargaşayı önleyecek, haklı eleştirilerin önünü alacağız. Terör 
suçlularına verilecek cezaların artırılmasının, ceza hukukumuzun temel düzenlemesine uygun 
biçimde yapıldığı düşüncesi kamuoyunda da haklılık kazanacaktır. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının S inci maddesinin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal Y. Kenan Sönmez 
istanbul istanbul 

Mahmut Alınak Salih Sümer 
Kars Diyarbakır 

ibrahim Aksoy 
Malatya 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Türkçakal Ali Haydar Erdoğan 
Kocaeli İstanbul 

Vedat Altun Rıza Ilıman 
. Kars Çorum 
İbrahim Tez önder Kırlı 

Ankara Balıkesir 
Mehmet Kahraman Kâzım özev 

Diyarbakır Tokat 
Ahmet Ersin Tevfik Koçak 

İzmir Ankara 
Ömer Çiftçi öner Miski 

Ankara Hatay 
Mustafa Kul Rıza Yılmaz 

Erzincan Ankara 
Veli Aksoy Etem Cankurtaran 

İzmir İçel 
Hikmet Çetin 

Diyarbakır 

Cezaların artırılması 
Madde 5. — 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara 

göre tayin edilecek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak 
hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için 
muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

Kemal Anadol Hüsnü Okçuoğlu 
İzmir İstanbul 

Cemal Seymen Kâmil Ateşoğulları 
Nevşehir Ankara 

Ekin Dikmen Erdal Kalkan 
İçel Edirne 

llhami Binici İbrahim Tez 
Bingöl Ankara 

öneri : 
Madde 5. — 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara 

göre tayin edilecek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezalarında artırım yapılmaz. 
Tayin olunacak cezalarda, gerek fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı 
sınırı aşılamaz. 

BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının S inci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ederiz. 
İsmail Hakkı önal 

(istanbul) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Almak; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime, Anayasa

dan bir madde okuyarak başlamak istiyorum. 10 uncu maddenin son fıkrası, "Devlet organla
rı ve idare makamları bütün işlemlerind#kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar" diyor. 

Değerli milletvekilleri, hukuk devletlerinin özelliği, kanun önünde bütün bireylerin, bü
tün yurttaşların eşitliğini sağlamaktır. Bir devlette bireyler arasında eşitlik yoksa, o devletin 
hukuk devleti olduğunu söylemek mümkün değildir. Anayasa, bu devletin Anayasası. Bu Ana
yasaya, öncelikle devletin kendisinin uyması gerekir. Kendi yasalarına, öncelikle bu devletin 
uyması gerekmektedir. Bir devlet kendi yasalarını, anayasasını hiçe sayarsa, birtakım dolaylı 
yollarla kendi anayasasını işlemez hale getirirse veya birtakım hükümlerini bazı hukuksal yön
temlerle, hileli yöntemlerle ortadan kaldırırsa, bu devletin, kendi yurttaşlarım, anayasasına ya 
da yasalarına uygun hareket etmeye zorlaması düşünülemez ve kabul edilemez. 

Şimdi, Anayasayı siz ihlal edeceksiniz, Anayasanın 10 uncu maddesini, yasa ve Anayasa 
önündeki eşitlik ilkesini ortadan kaldıracaksınız, ondan sonra da, "biz hukuk devletiyiz" di
yeceksiniz!.. 

Olay şudur değerli milletvekilleri: Hangi yasa olursa olsun, Anayasadaki eşitlik prensibi
ne uymak zorundadır. Oysaki, yasa tasarısında getirilen söz konusu madde, bu eşitlik prensi
bini ortadan kaldırmaktadır; çünkü, cezaları artırma yoluna gitmektedir. Bu itibarla, bu mad
de bir taraftan bir hukuk skandalidir, öte taraftan da Anayasanın ihlalidir ve kabul edilemez 
bir yöntemdir. 

Hepinizi saygılarımla damlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkü ederim Sayın Almak. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ömer Türkçakal 

(Kocaeli) 
ve Arkadaşları 
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"Cezaların artırılması 
Madde 5. —-3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçlan işleyenler hakkında ilgili kanunlara 

göre tayin edilecek şahsî hürriyeti bağlayacak cezalar veya para cezalan yarı oranında artırıla
rak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için 
muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılamaz." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılamı-

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla, Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal. 
Buyurun Sayın Türkçakal. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Cezaların 
artırılması" başlıklı S inci madde bir hüküm getirmektedir. Bu, hiçbir ceza hukukunda, hiçbir 
ceza yasasında olmayan bir yaklaşım. Zaten, terör suçlarında ve terör amacıyla işlenen suçla
rın birçoğunda teşdit sebepleri var ve hâkim gerekli gördüğü zaman, suçun özelliğine, işleniş 
tarzına, vahametine göre, teşdit sebeplerini kullanır ve cezanın en üst sınırını verir. Hal böyley
ken, yasalarımızda bu hususlar ifade edilmişken, ayrıca "bu surette tayin olunacak cezalarda, 
gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir" dedik
ten sonra, "şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda, bu sınır, ağır hapiste 36, hapiste 25, hafif ha
piste 10 yılı geçemez" diye bir başka sınır koymak, gerçekten, hukuk mantığıyla bağdaşmaz. 

Bir örnek vermek istiyorum : Terör olayı diye yargılanan bir kişinin terör suçundan dolayı 
5 yıla mahkûm olduğunu varsayalım. Mahkeme üst sınırı 5 yıl olarak verdi; artı, buna bir 10 
yıl daha ilave etmeye hakkımız yok. Bu, yine eşitlik prensibine aykırı bir durumu ortaya koy
makta, getirmektedir. Terör suçu olmayıp da bir başka suçtan dolayı hüküm giyen bir kişi 5 
yıla mahkûm olurken, terör suçu işledi diye hüküm giyen bir başka kişi 15 yıla mahkûm ol
makla karşı karşıyadır. Bu kadar adaletsiz bir yargı sistemiyle terörü önleyeceğinizi sanmayınız. 

önergemizin kabulü doğrultusunda oy kullanırsanız ve de bunu düzeltme yoluna giderse
niz, sanıyorum sağlıklı bir iş yapmış olursunuz. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 554 Sıra Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi

nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol 
(tzmir) 

ve Arkadaşlan 
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öneri : 
Madde 5. — 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları isleyenler hakkında ilgili kanunla

ra göre tayin edilecek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezalarında artırım yapılmaz. 
Tayin olunacak cezalarda, gerek fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukan 
sının aşılamaz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılamıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
KÂMİL ATEŞOGULLARI (Ankara) — Söz istiyorum efendim... 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Ankara Milletvekili Sayın Kamil Ateşoğullan; 

buyurun. 
KÂMİL ATEŞOGULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5 inci madde 

nedeniyle huzurunuzdayım; saygılar sunuyorum. 
Tasarının S inci maddesinde, daha önceki maddelerle ilgili ceza tayininde, cezanın, ceza 

miktarının yansı kadar artınlarak verilmesi öngörülmektedir. İlgili yasalara göre tayin edile
cek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar ve para cezaları için bu geçerli kılınmak isteniyor. 

Zaten, gerek Türk Ceza Yasasının 141,142,163,168 ve buna benzer çoğu maddelerindeki, 
gerekse bu tasan kapsamına giren yasalardaki çoğu maddelerdeki süreler 12 Eylülden sonra 
artırıldı. S yıllık aşağı hadler 8 yıla, 10-12 yıllık üst hadler 15 yıla çıkarıldı. Bu yetmiyor, bir 
de bu öneriyle, bunun yarısı kadar artırılarak, ceza artırımı isteniyor ve artınm sonunda da 
suç işlenmesinin önleneceği sanılıyor. 

76S sayılı Ceza Yasasında yapılan bir değişiklikle ilgili konuştuğumda, suçluluğu yaratan 
ortamın, toplumsal bozukluklar, ekonomik bozukluklar ve siyasal bozukluklar olduğunu açık
lamıştım. Eğer bir ülkede bu bozukluklar devam ederse; ceza yaptırımlanyla, toplumsal ger
çeklerin, toplumsal gelişmelerin, ya da suçluluğu yaratan ortamlann önüne geçilemez, suç ön
lenemez. Bu mantık bir defa başından yanlış. 

6136 sayılı \asanın çeşitli maddelerinde artınm oldu. Türk toplumunun yapısı belli, sila
ha olan düşkünlüğü belli. İstediğiniz kadar cezayı artırın, silah taşımayı önleyemezsiniz, uyuş
turucu kaçakçılığını önleyemezsiniz. Cezalar artırıldı ama, kan davasını önleyemezsiniz. Ana
yasanın 170 inci maddesinde, orman köylülerinin korunmasıyla ilgili, hükümetin alacağı ön
lemler vardır. Bugüne kadar hangi önlemleri aldınız? Cezasını artırsanız bile, orman suçlarını 
önleyemezsiniz. Bunları cezaevinden de çıkarsanız, yine o adamın gideceği yer, kendi orman 
köyüdür. Yine suç işlemeye devam ederler. Bir defa, bu mantık bırakılmalıdır. 

Çağdaş ceza siyaseti, cezalarda indirim yapılarak suçun önlenmesinden yanadır. Bütün 
ülkelerde bu böyledir; ama, biz, hem o ülkelerle birlikte aynı koşullarda ve platformlarda ol
mak istiyoruz hem de onların yaptığının tersini yaparak bir yere varmak istiyoruz ve bunun 
adı da çağ atlama oluyor, entegrasyon oluyor... Bunu anlamak olanaksız. 

Türk Ceza Yasasının 14! inci ve 142 nci maddelerinde, suç ve cezanın kanunsuz olmayaca
ğı; yani, suçluluk ve cezada yasallığın önkoşul olduğu öngörülmektedir. Bir fiil için belli 
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olan cezanın üst sınırının aşılması, az önce de söylediğim gibi, hukukun temel ilkelerine aykırı 
olduğu gibi, eğer bu yasa hazırlanırken Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesinin ikinci fıkra
sı, 15 inci maddesi. 21 inci maddesi ve 29 uncu maddenin altıncı fıkrası göz önüne alınsaydı, 
sanıyorum bu hadlerin belirlenmesinde bu yanlış yapılmazdı. 

Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, muvakkat ağır hapis cezalan 
için üst haddi 24 yıla kadar belirlenmiş ceza 36 yıla çıkarılıyor. Hapis cezalannda 20 yıla kadar 
olan cezalarda üst had 25 yıla çıkarılıyor. Hafif hapis cezalanndaki iki yıllık üst had 10 yıla 
çıkarılarak, büyük bir yanlış yapılıyor. Oysa, aynı Yasanın 29 uncu maddesinin altıncı fıkra
sında, "Ceza artırılır veya eksiltilirken kanunun sureti mahsusta tayin ettiği ahval müstesna 
olmak üzere her nevi ceza için muayyen olan hudut tecavüz edilemez" diyor. Anayasa Mahke
mesinden dönecek maddelerden bir tanesi de budur. 

Teşekkür eder saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde 

kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Açıklama ve Yayınlama 
MADDE 6. — tsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek terör örgütleri tarafından ki

me yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı suç işleneceğini veya te
rörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar 
veya bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para ceza
sı ile cezalandınhr. 

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara beşmilyon li
radan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesine aylan olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya 
yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesin
deki mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süre
li ise bir önceki ay ortalama fiilî satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki 
fiilî satış miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mev
kuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarı
nın yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimilyon liradan az olamaz. 
Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yansı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kocaeli Millet
vekili Sayın Ömer Türkçakal. Söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Türkçakal. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; tasarının 6 ncı maddesinde yer alan ve terörle mücadelede görev almış kamu görevli
lerinin hüviyetlerini açıklamayı yasaklayan hüküm, bu tür görevlilerin her türlü icraatını ka-
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munun bilgisi ve eleştirisi dışında tutmayı amaçlamaktadır. Böyle bir anlayış, devamlı yakını
lan ve Batı'da gerçekten ülkemiz ve insanlarımız aleyhine olumsuz sonuçlar doğuran işkence 
olaylarını teşvik edecek niteliktedir. En azından, işkencecileri yüreklendirecek ve işkencelerini 
daha yüksek boyutlara tırmandıracak niteliktedir, 

Bu hüküm, ayrıca, işkenceye tabi tutulan kişilerin, kendilerine işkence yapanları açıkla
malarını ve bu konuda adlî yollara başvurmalarını da keza önlemektedir. Böylesi bir yaklaşım 
mantık dışıdır, çağımızın koşullarına hiç ama hiç uygun düşmemektedir. 

Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasındaki yasak da muhbirleri gereğinden fazla korumakta, 
buna karşılık haksız ihbarlara muhatap olan kimselerin, kendilerini ihbar edenlere karşı sa
vunmalarını da zayıflatmaktadır. Nitekim, üçüncü fıkrada, "Bu Kanunun 15 inci maddesine 
aykın olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar" cezalandırılırken, 15 inci maddeye göre, 
haksız yere ihbar edilen kişi, hakkında açılan dava sonuçlanıncaya kadar ve kendisine isnat 
edilen fiili işlemediği kesin hükümle tespit edilinceye kadar, kendisini ihbar edenin hüviyetini 
mahkemeye dahi açıklayamayacak ve muhbirin müfteri olduğunu ileri süremeyecektir. Böyle 
bir anlayış, gereksiz ve asılsız ihbarları teşvik edeceği gibi, savunma hakkını da büyük ölçüde 
sınırlayacaktır. 

Yine aynı maddedeki, gazete sahiplerini ağır para cezasıyla cezalandıran son fıkra hükmü 
de kabul edilebilir nitelikte değildir. Böyle bir hüküm, kişileri başkalarının fiillerinden sorum
lu tutmak anlamına gelir ve Ceza Hukukunun temel ilkesi olan, "Herkes kendi fiilinden so
rumlu tutulur" ilkesine olduğu kadar, Anayasamızın 38 inci maddesinde yer alan, "Ceza so
rumluluğu şahsidir" ilkesine de aykırıdır. Ayrıca, burada öngörülen cezanın, ağır para cezası 
olması, farklı şekilde düşünmeyi gerektirmez. Zira, bu Türk Ceza Yasasının 11 inci maddesin
de sayılan bir cürüm, cezadır. Kaldı ki, ödenmemesi halinde, üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı 
cezaya dönüşmektedir bu öngörülen para cezası. 

Tasarının 6 ncı maddesindeki bir başka husus ise -7 nci ve 8 inci maddelerde de var- basın 
için para cezalarının öngörülmüş olmasıdır. Para cezalarının miktarı için, mevkutenin satış mik
tarı kıstas alınmaktadır. Bu kıstas belirtilirken, "aylık ortalama fiilî satış miktarı" denilmiş, 
"bir önceki ay ortalama satış tutarı" gibi sözcükler kullanılmıştır. Bu sözler, uygulamada te
reddütlere meydan verebilecek niteliktedir; ne olduğu, maddenin nasıl yorumlanması gerektiği 
hakkında bir fikir vermemektedir. Eğer, bir ay boyunca tüm satış kastediliyor ise ve ortalaması 
bulunacak ise, bu büyük miktarlara ulaşır. Kasıt, aylık ortalama bir günlük satış tutarı ise, 
bu takdirde metne, "Bir önceki ay ortalama günlük satş tutarı" denilerek, "günlük" sözcüğü
nün eklenmesi gerekir kanaatindeyiz. 

Yine, maddenin ikinci fıkrasının kaldırılması doğrultusunda bir.önergeyi de Sayın Baş
kanlığa sunmuş bulunmaktayız. Bu fıkra aynen şöyle : "Terör örgütlerinin bildiri veya açıkla
malarını basanlara veya yayınlayanlara beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para ce
zası verilir" demektedir. 

Değerli milletvekilleri, diyelim ki, bir basın organı mensubu sokakta bir bildiri buldu ve 
bunun bir haber niteliği taşıdığının görerek bunu gazetesinde bastı. Varsayın ki, bu bildirinin 
altında bir imza da yok; ama, bu bildiri gazetede basıldıktan sonra bir terör örgütüne ait oldu
ğu görüldü ve bu bildiriyi basanlar yargılandı. Bu, haberleşme özgürlüğüne vurulan bir darbe
dir. Böylesi bir yaklaşım karşısında, gazetenin ve o gazete sahibinin 5 milyon liradan 10 mil-
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yon liraya kadar para cezasına çarptırılmasını nasıl izah edebilirsiniz? Böylesine bir yanlışın 
düzeltilmesi de, her halde bu Yüce Meclisin ve bizlerin görevidir sanıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın \aşar Topçu. 
Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; "Açıklama ve Yayınlama" matlabı altında gelen 6 ncı maddenin birinci fıkrasında ge
tirilen düzenleme birkaç sakınca taşımaktadır. 

Bunlardan bir tanesi; burada, bir ara, hedef suçu olarak nitelendirilip, Bakanlık tarafın
dan hazırlığı yapılan yeni bir suç kalıbı vardır. Bunun, 6 ncı maddenin birinci fıkrasına girdiği
ne ve ikinci ve üçüncü fıkrasında da basılı mevkutelerde ve basın organlarında yer almasının 
önlenmek istenmesine tanık oluyoruz. 

Şimdi, birinci fıkrada, sanıyorum basın dışı yollarla bu iş yapılmak isteniyor. Çünkü, bu
radaki terör örgütleri tarafından anlaşılabilecek şekilde kimliği belirtilerek veya belirtilmeye
rek terörle mücadelede görev almış kişilerin hedef gösterilmesi... 

Arkadaşlar, bu durum ülkemizde yaşandı. Bildiğim (ve aklımda kaldığı) kadarıyla, bir ve
ya birkaç güvenlik görevlisi, daha önce terör örgütleriyle ilgili mücadelede görev aldığı için he
def haline getirildi ve bu durum hayatlarına mal oldu. 

Şimdi, bana göre buradaki yanlışlar şunlardır : tik olarak, eğer bunu önlemek istiyorsa
nız, bu şekilde para cezası yanlıştır. Basın için demiyorum birinci fıkradaki için söylüyorum. 
Hadi, para cezası koydunuz, bu enflasyon içinde bu para cezaları kısa bir süre sonra müeyyide 
olmaktan, önleyici olmaktan çıkacak ve durmadan madde değiştirmek zorunda kalacaksınız. 
İşte, bunu ayarlamanın bir çeresini bulmak lazımdı. 

Benim, asıl dokunmak istediğim başka bir şey var : Eğer siz, bunu, bu işi önlemek için 
getirdinizse; -geçen defa olduğu gibi bir örnek vereceğim- diyelim ki hedef gösterdi, hedef gös
terdiği kişiyi de terör örgütü öldürdü. Peki, hedef gösteren bu kişi ne olacak? Bu işin içinden, 
para cezası verip sıyrılacak mı? O zaman bu maddeyi niye getirdiniz? Adam hedef gösterildi 
ve öldürüldü; yani, infaz edildi. Hukukçu arkadaşlarımız bilir, ceza hukukunda bir kural var
dır; eğer, sizin eyleminiz özellikle de adam öldürme veya ağır yaralama gibi benzer ağır sonuç
lar doğurmuşsa, sizin o eyleminize böyle, para cezası falan vermezler; o eylemi işleyenle birlik
te ceza verirler. Ceza Kanununda bunun birçok örneği vardır. Buraya ya bir fıkra ilave edecek
siniz ve -bana göre bu işin önleyiciliği budur- diyeceksiniz ki, "bu hedef gösterme sonucunda 
hedef gösterilen kişi hayatını kaybederse veya yakınları..." Kendisine bir şey olmaz da yakınla
rına olabilir. 

Arkadaşlar, bu Meclisin içerisinde bizim arkadaşımız var, 6 tane polisle dolaşıyor, günlük 
hayatını 6 kişiyle idame ettiriyor. Bu Meclisin içerisinde, bu Grupta. \ani, bu, kabul edilebilir 
bir şey değil; 6 polisle dolaşan arkadaşımız var. 

VEFA TANIR (Konya) — Polislerde iş yok. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır efendim, başka türlü korumak mümkün değil; çün

kü, o türlü olanları infaz ettiler. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Biliyoruz; milletvekillerinin de kırk tane ko
ruması var. Ne düşünüyorsun?.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, tamam. 
tnfaz olduğu zaman bu hedefi gösteren kişinin, şurada getirmiş olduğunuz müeyyidesi, 

önleyici müeyyide değildir veya kamu vicdanını tatmin edici değildir. \a buna infaz halinde, 
terör örgütlerinin bu hedef göstermeden dolayı eylemine maruz kalma halinde, başka bir ceza 
öngörmeniz veya biç ihtilata sebebiyet vermemeniz lazım. 

Birtakım insanları, kazara... Bir de o var. O dikkate alınmamış. Adam, hiçbir kastı ol
maksızın, bilmeksizin de bir terör örgütünün önlenmesinde görev almış; ama, o zamana kadar 
hüviyeti gizli tutulmuş bir kişiyi bir tesadüf, bu amaçla da olmaksızın, teşhir etti; ama, teşhir 
ettiği kişinin de öyle olduğunu bilmiyor. Bu adamın kabahati ne? O da suçsuz. 

Maddenin düzenlenişi yanlış; hem noksanı var bu yönden, hem bir fazlası var bu yönden. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hâkim karar verir. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hakimin karar verip vermemesinden evvel, bir insanı suç

luyorsunuz, diyorsunuz ki, "sen falancayı hedef gösterdin." Bilmeden gösterdi; bilmiyordu o 
şeyde görevli olduğunu. Gösterdi, adamı da öldürdüler. Olmadı mı böyle? Oldu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Oluyor da. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî, oluyor da. Bu düzenleme, istenen amacı getirmez. 

Onu anlatmaya çalışıyorum. Getirmemiştir de. öbür maddeler gibi bu da işe yarar bir madde 
değil. Bana göre, bize göre değil; ama, Komisyon ve Bakan bu konularda ne düşünüyor, ne 
yapıyor, bilmiyoruz, malumumuz değil. 

Böyle yanlış bir şekilde getiriliyor, kısa bir süre sonra önemsiz kalıyor. Buraya yazmış, di
yor ki, "5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası." Gelecek sene bu rakamların 
hayrını gör, altı ay sonra hayrını gör, 5 milyon lirayla 10 milyon liranın... Bir müsteşarın maaşı 
ne kadar; S milyon lira. Müsteşar maaşına cezadan kurtuldu; adam öldüyse, öldüğüyle kaldı. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, ona bağlı katsayı kanunu var. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu ona bağlı değil, Tekrar tekrar değiştirilmek, düzeltil
mek isteneceğine inanıyorum; çünkü, bunun onunla bağlantılı olduğu kanaatinde değilim. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Sayın Kemal Anadol, şahsı adı. a. 
Buyurun Sayın Anadol. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, ben de söz almak istiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (izmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ben de, 

benden evvel konuşan arkadaşlarımın belirttiği sakıncalara aynen katılarak, birkaç önemli nok
taya işaret etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu madde yasalaştığı takdirde, Anayasanın 26 ve 28 inci maddeleri 
açıkça çiğnenmiş olacaktır ve bu madde yasalaştığı takdirde, Türkiye'de basın özgürlüğünden 
söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Şimdiye kadar "sivilleşme", "demokratikleşme" adı alünda önümüze gelen bu tasarı, tam 
tersine, ülkeyi normal zamanda sıkıyönetim uygulamasıyla karşı karşıya bırakacaktır ve ben
den önce konuşan arkadaşlarımın söylediği gibi, hukuken de yanlış düzenlenmiştir. 

— 283 — 



T.B.M.M. B : lOd 11 . 4 . 1991 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir iki örnek vermek isterim : Bir kişinin terör örgütü tara
fından hedef alındığı gazetece yazılırsa, bu, o kişiyi korumak amacına mı yöneliktir, yoksa 
onu öldürmek amacına mı yöneliktir? Zaten, o terör örgütü, o kişiyi kara listesine almış, öldü
recek artık, onun peşinde dolaşıyor; onun planı belli, o palın uygulayacak vasıtaları elde et
mekle uğraşıyor, uygun zaman bekliyor. Gazete bunu erken yazmak suretiyle, tam tersine, o 
kişinin can güvenliğini sağlamada katkıda bulunmuş oluyor; ama onu, o terör örgütünün... 

MEHMET CAVtT KAVAK (İstanbul) — thbar ediyor. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Evet, ihbar ediyor; ama, polise ihbar ediyor. Artık, 

o saatten sonra, o kişinin adı gazetede çıktıktan sonra, kolluk kuvvetlerinin görevi başlıyor 
ve onun can güvenliğini korumakla artık o mesul, o surumlu; gazetenin bir sorumluluğu yok. 

Onun dışında, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin, baştan aşağı hep iyi 
yaptıklarını, yasayı uyguladıklarını, yasalardan, Anayasadan, Anayasa maddelerinden, ilgili 
mevzuattan hiç dışarı çıkmadıklarını söyleyebilir misiniz? örneğin, 12 Eylülde, emniyetin bu 
bölümündeki görevlilerinden ikisi hakkında -davanın birinde ben avukattım- sanıklardan biri
nin ırzına geçtiği iddiasıyla savcı tarafından dava açıldı; sayıları az olmakla beraber böyleleri 
de var. Ne olacak şimdi? Gazete bunu yazamayacak... Yani, gazete, bir ırz düşmanının, ırza 
geçme fiiliyle suç işleyen normal bir yurttaşın ismini yazacak; ama, tam tersine, kamu görevi 
yaparken -hem de daha vahim şekilde- bu suçu işleyenin ismini yazamayacak. Bunun, akılla, 
mantıkla, hukukla ilgisi yok arkadaşlarım. 

İkincisi, Türkiye'de terör örgütü kavramı da değişiktir. Kâmil Ateşoğulları arkadaşımın 
iki üç saat önce belirttiği bir örnek vardı; Filistin Kurtuluş örgütü, yakın yıllara kadar ulusla
rarası terör örgütü sayılıyordu, bugün, Ankara'da bürosu var ve büyükelçilik düzeyinde temsil 
ediliyor. Şimdi bunlar, geçici, göreceli kavramlar. Türkiye'de terör örgütü sayılan, ama aslında 
uluslararası temsil kabiliyeti olan birtakım örgütlerin haberlerini de yazamayacak gazete. Çok 
yakın bir örnek vereyim: Mesela, şu anda Talabani'nin içinde bulunduğu örgüt, yakın zamana 
kadar, Hükümet tarafından terör örgütü sayılabilir; ama yine yakın zamanda Cumhurbaşka
nının açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti idaresindeki en yüksek durumda bulunan istih
barat örgütleri, genel müdürler, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Talabani ile görüşme yapmış
tır. Peki, gazete bunu yazarsa, terör örgütüyle ilgili haber mi vermiş sayılacak? Ne olacak?.. 

Kısacası, bütün bu sakıncalarla beraber ağır para cezaları getiren, hatta gazete sahipleriy
le beraber yazı işleri müdürlerine de sorumluluk getiren bu madde geri alınmalıdır. Terörle mü
cadelede hiçbir etkisi olmayacaktır; ama, basın özgürlüğünü ortadan kaldıracaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak; buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işkencecileri koru
ma yasası ya da katilleri koruma yasası denseydi, sanıyorum ki, ortalık ayağa kalkacaktı, "iş
kencecileri nasıl koruyacağız, katilleri nasıl koruyacağız?" denilecekti. Yasayla konulan isim 
bile çok ustaca bir şekilde tespit edilerek, kamuoyu, basın ve Parlamento büyük bir baskı altı
na alınmaya çalışılmıştır. 

Şimdi düşünüyorum ve namtığımı zorluyorum, "yasada sözü geçen terörle mücadelede 
görev almış kamu görevlilerinin açıklanmasının ya da açıklanmamasının terörle ilgisi nedir?" 
sorusuna bir yanıt bulamıyorum. \asa, hani terörü önleme yasasıydı? Terörü durduracaktınız... 
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Peki, nerede kaldı terörü durdurma amacınız? Burada apaçık şu söyleniyor: Gözaltına alınan, 
işkence gören ya da işkence sonucu öldürülen ya da emniyet müdürlüklerinin, nezarethanele
rin bulunduğu binaların yüksek katlarından atılarak öldürülen insanların katillerini, işlenen 
suçların faillerini, kısacası suçluları açıklamayacaksınız, yazmayacaksınız. Söylenen budur. Bunu 
söyleyeceksiniz, bunu yapmaya kalkışacaksınız; sonradan da -Sayın Anadol'un da sözünü et
tiği gibi- Anayasanın 26 ve 27 nci maddelerini ihlâl edeceksiniz ve kalkıp hukuk devletinden 
söz edeceksiniz. Olmaz değerli arkadaşlarım. 

Bugün tarih 11.4.1991, saat 18.45; şu anda, bugün, bu saatte gözaltına alınıp da, gözaltın
da tutulup da işkence görmeyen, maddî ve manevî baskı altında tutulmayan bir tek insan yok
tur; iddia ediyorum. Sayın İçişleri Bakanı burada ise buyursun gelsin, lütfen, birlikte siyasî 
şubeye gidelim... Parlamentonun burnunun dibinde, insanlara işkence yapılmaktadır, işkence 
tezgâhları harıl harıl çalışmaktadır. 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Suçluları nezarete almayalım mı? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Milletvekili olarak bu Parlamentoya ayak bastığımız

dan bu yana, "işkence" dedik, "insanlar eziliyor" dedik, "insanlar horlanıyor" dedik, "in
sanlar işkence tezgâhlarında sakat bırakılıyor, öldürülüyor" dedik; fakat, bir türlü, İktidarı 
harekete geciremedik. Hangi yürekli milletvekili varsa, bu Parlamentoda, buyursun siyasî şu
belerin nezarethanelerine girsin. Giremez... Siyasî şubelerin nezarethanelerine giremez, hiçbir 
milletvekili giremez. Hiçbirinizin o gücü yoktur değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, madde ile irtibatlandırırsanız... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Dönüyorum Sayın Başkanım, dönüyorum. 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Namuslu insan siyasî şubede olmaz. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ne demek namuslu insan?.. Konuşma,.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kimin namuslu olup olmadığı

na halk karar verir, siz onu tespit edemezsiniz. 
Değerli milletvekilleri, 'basın özgürlüğü diyoruz, düşünce özgürlüğü diyoruz, örgütlen

me özgürlüğü" diyoruz. Bu madde, kendisiyle birlikte, basın özgürlüğünü de ortadan kaldır
maktadır. Kısacası, bu maddenin geçmesi halinde işkenceciler korunmuş olacaktır, işkenceci
ler yüreklendirilmiş olacaktır ve işkencecilere daha çok işkence, daha çok işkence tezgâhı, da-, 
ha çok kan denmiş olacaktır ve bu vebalin altına da bizler girmiş olacağız, bu Parlamento gir
miş olacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, önergemiz olacak... 
BAŞKAN — Üç adet önerge burada yar efendim, dördüncüsü olarak alırız. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sorumuz var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan aşağı

daki surumun cevaplandırılmasını istiyorum. 
Maddede deniliyor ki, *... bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama fiilî satış miktarı

nın... mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında 
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ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı 
kadar ağır para cezası verilir" deniliyor. Burada, ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı, 
eğer aylık alırsak çok büyük rakamlara baliğ olabilir, o işletmenin bütün mal varlığının yetme
yeceği düzeylere çıkabilir. Bu "... ortalama satış tutarının yüzde doksanından" kasıt, aylık sa
tış tutarının yüzde doksanı mıdır, yoksa aylık ortalamadan bir güne isabet eden günlük satış
ların tutarı mıdır, bunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, bu ta

birler Müstehcenlik Kanunuda da aynen var, onun için aynı tabirler kullanılıyor; bir günlüktür 
efendim. Yani, aylığın ortalamasına isabet eden bir günlüktür o. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri verilmiştir; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 6 ncı maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Mahmut Alınak 
Kars 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kâzım özev 
Tokat 

önder Kırlı 
Balıkesir 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

-

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 
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Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Vedat Altun 
Kars 

öner Miski 
Hatay 

İbrahim Tez 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Veli Aksoy 
İzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 
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Açıklama ve Yayınlama 
MADDE 6. — (Fıkra İki) 
Terör örgütlerinin bildirilerini basanlara veya yayınlayanlara, beşmilyon liradan onmilyon 

liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Vedat Altun 

Kars 
' Kâzım özev 

Ibkat 
İbrahim Tez 

Ankara 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
Ahmet Ersin 

İzmir 
. öner Miski 

Hatay 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Veli Aksoy 

tzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
îçet 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Açıklama ve Yayınlama 
MADDE 6. — (Fıkra Bir) İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek terörle mücadelede 

görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla ki
şileri hedef gösterenler, beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım : 

Tü'kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 6 ncı maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ederiz. 
İsmail Hakkı önal 

(İstanbul) 
ve Arkadaştan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTUN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi birinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Vedat Altun 

(Kars) 
ve Arkadaşları 

Açıklama ve "Vayınlama 
MADDE 6. — (Fıkra Bir) tsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek terörle mücadelede 

görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla ki
şileri hedef gösterenler, beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla, Kars Milletvekili Sayın Vedat Altun söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Altun. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, hak arama hürriyeti
ni, basının özgürlüğünü kısıtlayan bu maddenin tasarıdan tamamen çıkarılmasından yanayız. 
Ancak, 1 inci madde nedeniyle yaptığım konuşmamın başında da söylediğim gibi, bize, toplu
mun önemli bir beklentisi olan bir konuda, Terör \asası dayatılmıştır. \ani, biz, bal yeme pa
hasına içindeki zehiri yutma durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk uygulayıcıları bilirler, mahkeme aşamasında, mahkemelerin 
aleniyeti sebebiyle bazı bilgiler doğar. Bu bilgileri basın da yazar, hatta mahkemelerce de dik
kate alınmak suretiyle, eğer elde olunan bu bilgiler suç teşkil ediyorsa, kovuşturmasının yapıl
ması için suç duyurusunda bulunulur. 

Yargılama aşamasında olduğu gibi, yargılamanın daha evveliyatında yapılan tahkikatlar 
sırasında da, çeşitli suç işlemelerine tanık olmaktayız. Yani, vatandaş gelip de "karakolda, em
niyette veya bir yerden bir yere nakledilirken zabıta bana işkence etti, beni dövdü, bana zorla 
zabıt imzalattı" diyemeyecek mi?.. İşte bu görüştüğümüz madde, bunu yasaklıyor. Bu haberi, 
özgürlüğü Anayasanın 26 ve 28 inci maddelerinde tanzim edilmiş olan basın, haber yapamaya
cak mı? Basın, "Emniyet müdürü veya şube müdürü, DtSK Genel Başkanı veya siyasî parti 
lideri falana makamında hakaret etti, belki de dövdü" şeklinde haber veremeyecek mi? İşte 
bu madde, bunu yasaklıyor. 

Hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırdığı için, Anayasa hükmüne rağmen basına san
sür getirdiği için, haksızlık /e yolsuzlukların açıklanmasını ve yazılmasını önemli derecede ve
ya tamamen ortadan kaldırdığı için, bu maddenin tasarı metninden tamamen çıkarılmasından 
yanayız. Ancak, nasıl olsa bu maddeyi çıkaracaksınız, hiç olmazsa düzeltme şeklinde, demok
ratikleşme, yasallık adına ne kurtarabilirsek kârdır anlayışıyla birkısım önergeler veriyoruz ve 
bu önerge üzerinde konuşurken de, bu maddenin tasarıdan çıkarılmasının düşünülmesini di
liyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
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Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
ÖMER MİSKİ (Hatay) — Oylama sonucunu rakamla ifade eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Miski, madem bu kadar tabu, bir bahse girelim ve siz oy verenleri sayın!.. 
önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kahraman 

(Diyarbakır) 
ve Arkadaşları 

Açıklama ve Yayınlama 
MADDE 6. — (Fıkra 2) 
Terör örgütlerinin bildirilerini basanlara veya yayınlanlara beş milyon liradan onmilyon 

liraya kadar ağır para cezası verilir. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTUN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bir redaksiyon 

talebimiz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Birinci satırda 

"terör örgütleri tarafından" deniyor efendim. Bu ibare, ikinci satırdaki "kişilere karşı" ibare
sinden sonraya gelecek efendim. Yani "terör örgütleri" tabiri oradan çizilecek, "kişilere karşı 
terör örgütleri tarafından" şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasını tekrar okutuyorum efendim : 
"Açıklama ve Yayınlama 
MADDE 6. — tsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anla

şılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceği veya terörle 
mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya 
bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır." 

BAŞKAN — Birinci fıkra bu şekilde düzenlenecektir. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere bıraktığımız yerden devam et

mek için, saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 19.03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN - • Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin tkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı ve Adakt Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 554) 
(Devam) 

BAŞKAN — Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere, bıraktığımız yer
den devam ediyoruz. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

TeFör örgütleri 
MADDE 7. — 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313, 314 ve 

315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına 
giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini düzenle
yenler veya yönetenler beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüz milyon liradan beşyüzmil-
yon liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve 
yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım edenlere ve ör
gütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla 
kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu yardım; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan ku
ruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğretim 
yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur. 

Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukları tespit edildi
ğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların mal varlıkla
rının müsaderesine karar verilir. N 

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Ka
nununun 3 üncü maddesince belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahip
lerine de mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute nite
liğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek ti
rajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para 
cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu 
müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Balıkesir Mil
letvekili Sayın önder Kırlı; buyurun. 
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SHP GRUBU ADINA t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; tasarının 7 Nci maddesiyle, terör örgütlerinin ne kadar ceza alacağı ve terör örgütleri 
kapsamına Ceza Yasamızın hangi maddelerinde belirtilen suçların girdiği belirlenmektedir. 

Daha önceki bir maddede konuşurken belirttiğim gibi, tasarının aceleye getirilmiş olması, 
tartışma olanağının yaraUlmamış olması, tekrarlara ve eksikliklere neden olmuştur. Bu madde 
üzerindeki görüşlerimi anlatırken buna değinmek istiyorum. 

Bakınız, tasarının 1 inci maddesi, 3 ve 4 üncü maddelerle, Türk Ceza kanununun 168, 
169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeleri hükümlerini saklı tutuyor, lfeni, biraz önce görüştüğü
müz 3 üncü maddede Türk Ceza Kanununa aüf yapılan maddelerle, 4 üncü maddede aüf ya
pılan suçlar ve bunların dışında, 168, 169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeler terör örgütlerini 
kapsamaktadır. Şimdi, 3 üncü maddeye baktığımız zaman, burada Ceza Yasasının bir kısım 
maddelerinin sayıldığını ve bunlar arasında 168 inci maddenin zaten yer almakta olduğunu 
görüyoruz, Keza, 4 üncü maddede de 169 uncu madde yer almaktadır. Yani, yasanın birinci 
fıkrasında "3 ve 4 üncü maddeler" dendiği zaman, zaten 168 ve 169 uncu maddeler 3 ve 4 üncü 
maddede yer aldıkları için, bu 7 nci maddenin kapsamı içinde bulunmaktadırlar. Şimdi, bun
ların tekrar sayılmasını bir fazlalık olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. 

ikinci fıkraya gelince : Fıkrayı aynen okuyorum ve beni lütfen dikkatle dinlemenizi rica 
ediyorum. 

Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hatip size mani oluyor mu?.. Sayın Gündoğdu, Sayın 

Kara ve eksiğini tamamlamak üzere, Sayın Salih Sümer ve Sayın Bakan... İstirham ediyorum 
efendim... Sayın Bakan, Sayın Kara, Sayın Dağyar... imren Hanımefendi, özür diliyorum efen
dim, hatip devam etmiyor, konuşmuyor... 

Buyurun efendim. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, ikinci fıkrayı lütfen dikkat

le dinlemenizi rica ediyorum. "Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensupan-
na yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara..." diyor. Dikkat ederseniz, "örgüt 
mensuplarına yardım" derken, yardımın hangi koşullarda yapıldığı maddede dikkate alınma
mıştır. Yardım, istenerek, bilerek yapılabilir, yardım ,bir zor altında kalınarak yapılabilir. Bu
rada bir büyük eksikliği gidermek, yaş ile kuruyu birbirinden ayırmak gerektiğine inanıyorum. 
Bana göre ve Grubumuzun görüşüne göre, fevkalade yanlış, haksız, insafsız uygulamalara ne
den olabilecek bir maddedir, örneğin, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, tetörist örgüt men
supları dağ başındaki insanımıza gidiyor ve onu yardıma zorluyor. Can derdine düşen vatan
daş, ister istemez, o tetörist örgüte veya mensuplarına yardım ediyor. Hangimiz bu durumda 
kalsak, bu istenen yardımı yapmayacağız? Ya da terörist geliyor, "telefonunu kullanacağım" 
diyor, kullanıyor. Bu durumda kalan vatandaşı "örgüte yardım etti" diye, bir yıldan beş yıla 
kadar hapsederseniz, haksızlık ve insafsızlığın ötesinde, teröristin ekmeğine yağ sürmüş olmaz 
mıyız? O zaman, bölge insanlarının potansiyel suçlu görüldüğü iddialan haklılık kazanmaz 
mı? Bunu, ne Türkiye'ye ne dünyaya anlatabiliriz ne de bunu hukuk anlayışımızla bağdaştıra
biliriz. 

Denilebilir ki, "yargıçlar, incelemeleri sırasında, yardım edenlerin kastını araştırırlar." Bu 
mutlak değildir. Bazı yargıçlar bunu araştırabilir, bazıları da, bakmadan, sadece kanunun laf
zıyla hareket ederek karar verebilirler. Bu nedenle, buradaki açıklığı kapatmamız gerektiğine 
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inanıyorum ve maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesine "bilerek ve isteyerek" sözcüklerini 
eklersek, yaş ile kuruyu, suçlu ile suçsuzu ayırt etmemizin mümkün olacağına inanıyorum. 
Bu takdirde, ikinci fıkra, "yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına 
bilerek ve isteyerek yardım edenlere..." şekline gidecek ve tasarının bu maddesi belirginlik ka
zanacaktır. 

7 nci maddenin üçüncü fıkrasıyla, yardımın, dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek ku
ruluşlarına veya yan kuruluşlarına ait mahallerde yapılmasına iki kat ceza verilmesi esası geti
rilmektedir. Burada yardımı yapacak olan -dikkat edersek- kişidir. Sadece yardım yapılan yer-
dikkate alınarak, ceza artırılmaktadır. Bir başka deyişle, yardımın, maddede sayılan vakıf, si
yasî parti, dernek, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına yapılması sa
nığa verilecek cezayı artırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada da bir eksiklik olduğu inancındayım. Peki, yardım, 
kesin olarak sayılmış olan bu kurum ve kuruluşlarda değil de, diyelim ki bir devlet dairesinde 
yapılıyorsa veya bir mabette, camide, kilisede, havrada yapılırsa ne olacak? Örgüte yardım su
çu dernekte, vakıfta, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşunda ya da yan kuruluşlarında yapılır
sa cezalandırıyoruz; ama, eğer bir mabette yapılırsa ya da bir devlet dairesinde yapılırsa buna 
hiçbir ceza vermiyoruz... 

Geçmişte Türkiye'deki Ermeni terörünün, terör örgütü Etniki Eterya'nın, Ermeni kilisesi
nin, Rum, Taşnak örgütlerinin, patrikhane ve Rum kiliselerinin yardım ve desteğiyle yürütül
düğünü hatırlamamız, bu konudaki eksikliğimiz açısından dikkate değer olacaktır sanıyorum. 

Bugün de, kendisinin şeriata dayalı İslam devleti düşüncesini devrim ihracı olarak komşu
larına bulaştırmaya çalışan tranlı mollaların camilere, Kur'an kurslarına musallat olmaları ha
linde, bu madde, bu şekliyle geçerse, uygulanamayacaktır. Bu, bir eksiklik değil midir? Bu, 
eşitsizlik değil midir? Bu, terör örgütlerine yardımı mabetlere kaydırmayacak mıdır? Bu uygu
lama ile, dinsel amaçlı terör örgütlerine farklı muamele yapılmış olmayacak mıdır? 

Bu soruları, bu Meclisin laik Cumhuriyet ilkeleri üzerine yemin etmiş sayın üyelerinin kendi 
kendilerine sormaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu fıkra korunacaksa, işaret ettiğim ek
siklik mutlaka giderilmelidir. Değişiklik önerilerimizi peşin fikirle reddetmeden, dinleme lüt-
funu da zaman zaman esirgeyen İktidar Partisine mensup arkadaşlarımın, terörün camiye, hav
raya, kiliseye bulaştırılmaması konusundaki duyarlılıklarını göstererek, bu önerilere sahip çık
malarını diliyorum; 

Değerli arkadaşlarım, 7 nci maddenin dördüncü fıkrasıyla, dernek, vakıf ve benzeri ku
rumların teröre destek olduklar! varsıyımıyla bu kuruluşlara kapatma cezası getirilmektedir. 
Maddenin kaleme alınış biçimi, örgütlenme özgürlüğünü tehdit eder biçimdedir. Bir dernek 
veya sendika başkanı ya da yönetim kurulu üyesinin, kuruluşu bağlamayan kişisel davranışı
nın dernek ya da sendika tüzelkişiliğini şahsında taşıması nedeniyle, o kuruluşa bağlanması 
büyük olasılıktır. Bu nedenle, yardım eden kişi olarak, zaten ikinci fıkra gereğince cezalandırı
lacak, üçüncü fıkrayla cezası artırılacak olan dernek yöneticisinin bu davranışı nedeniyle bir 
de sendika veya derneğin yâ da vakfın kapatılması büyük adaletsizlik yaratacak, örgütlenme 
hakkının özünü zedeleyecektir. 

Bütün bu nedenlerle, fıkra, yasa metninden çıkarılmalıdır. Bu yapılmıyorsa, önerilerimiz 
doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Madde üzerinde başka söz isteyen bulunmadığına göre, madde ile ilgili değişiklik önerge

leri vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı \asanın 7 nci maddesinin "Devlet aleyhine propaganda" 
madde başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

t. önder Kırlı Ali Haydar Erdoğan Halil Çulhaoğlu 
Balıkesir İstanbul İzmir 

Ömer Türkçakal Rıza Ilıman Rıza Yılmaz 
Kocaeli Çorum Ankara 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efendim, bu önergem 8 inci maddeyle ilgili. 
BAŞKAN — 7 nci madde ile ilgili önergeniz yok mu? 
t. ÖNDER KIRLI (Bahkesir) — Okunan önerge 8 inci maddeyle ilgili Sayın Başkan. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — 7 nci madde üzerinde gönergelerimiz var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun İksarısının 7 nci maddesinin ikinci paragrafının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
İbrahim Tez 

Ankara 
Vedat Altun 

Kars 
Etem Cankurtaran 

İçel 
Tevfık Koçak 

Ankara 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Madde 7. — İkinci paragraf : 
"Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım 

edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve 50 milyon liradan 100 milyon liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 7 nci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ederiz. 
İsmail Hakkı önal Kenan Sönmez Mahmut Alınak 

İstanbul İstanbul Kars 

Ali Haydar Erdoğan Mehmet Kahraman 
İstanbul 

öner Miski 
Hatay 

önder Kırlı 
Balıkesir 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Diyarbakır 
Rıza Ilıman 

Çorum 
Kâzım özev 

Tokat 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Veli Aksoy 

İzmir 
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Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Salih Sümer İbrahim Aksoy 
Diyarbakır Malatya 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin üç ve dördüncü fık

ralarının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Vedat Altun 
Kars 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

öner Miski 
Hatay 

Kftzım'özev 
Tokat 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Veli Aksoy 
İzmir 

1 Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 
önder Kırlı 

Balıkesir 
Ahmet Ersin 

İzmir 
Mustafa kul 

Erzincan 
Eteni Cankurtaran 

İçel 

BAŞKAN — önergeleri, şimdi de aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Tfcsa Tasarısının 7 nci maddesinin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Hükümet? 
ADALET* BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin üç ve dördüncü fık

ralarının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
ve arkadaştan 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katü-

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de önergeye katılmıyor. 
önerge sahibi sıfatıyla, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Kahraman; buyurun. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan yasanın 7 nci maddesindeki değişiklik önergemiz üzerinde söz almış 

bulunuyorum. 
Yasa düzenlenirken, yasanın uygulayıcıları bakımından, çok net, yorum götürmeyecek bir 

şekilde uygulamanın sağlanması gereklidir. 7 nd madde düzenlenirken, yasa uygulayıcılarım, 
ileride işlenecek suçlar bakımından, sanıklara verilecek ceza yönünden tereddütlere düşürebilir. 

Yasanın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, örgüt mensuplanna yardım edenlerin 
cezalandırılacağına dair hükmün öncelikle açıklığa kavuşması lazım. Ceza yasalarının ve bi
zim ceza sistemimizin temel prensiplerinden birisi de, bir fiilin suç olabilmesi için ,maddî, ma
nevî ve kanunî unsurların yerine getirilmesi gereklidir. Burada maddî unsur, yardımın yapıl
masıdır. Kanunî unsur ise, fiilin kanunen suç sayılmış olabilmesidur. Manevî unsur ise, tasarı 
metninde yoktur. Manevî unsurun gerçekleşebilmesi için, yardım ettiği kişinin örgüt üyesi ol
duğunu bilmesi ve hür iradesiyle isteyerek yardım etmesi gereklidir. 

Hükümet tasarısındaki "hem ne şekil ve suretle olursa olsun yardım edenler" ibaresine 
olan itirazımız üzerine ibarenin sayın Komisyon üyelerince çıkarılması gerçekten bizi sevin
dirmişti. 

Değerli milletvekilleri, eğer önergemizdeki "bilerek ve isteyerek" ibaresi yasa metnine ko-
nulmazsa, cebir, şiddet, tehdit ve korku ile yardım eden yûzbinlerce masum vatandaş suçlu 
sayılabilecek ve mağdur hale gelebilecektir. Ayrıca, güvenlik güçlerinin, Türkiye'de ve özellikle 
doğu ve güneydoğuda "Terör örgütlerine yardım ettiniz" iddiasıyla birçok masum insanı göz
altına alıp, yaptıkları işkencelerin ve cezalandırmaların haddi ve hesabı olmayacaktır. Hatta, 
kişilere yardım etmek insanî bir zorunluluk da olabilir. Bu insanî zorunluluğu suç saymak müm
kün olmamalıdır, örneğin, ölmek üzere olan bir yaşlı örgüt üyesini hastaneye götürmek suç 
teşkil etmemelidir. Burada, suç işlemenin kastı aranmalıdır. Bu nedenle, önergemizde belirtti
ğimiz, bilerek ve isteyerek yardım hususunun kabulü ile yasa metninin önergemiz doğrultusun
da kabulü gereklidir. 

7 nci maddenin üç ve dördüncü bentleri hakkında değerli arkadaşım da görüş ifade etti
ler. Burada da yasanın düzenlenmesinde eksiklik vardır. Bu eksikliğin, gerçekten Yüce Meclis 
tarafından giderilmesi gereklidir. Aksi, takdirde, yasa, eksik ve yorumlara açık çıktığı takdir
de, ilerideki uygulamalarda, kötü niyetli olmayan, hüsnüniyetle hareket eden; ama zor ve şid
det karşısında icbar edilen sade vatandaş, suç işleme iradesini taşımadığı halde, suçlu hale ge
lecektir. 
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Bu uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için Yüce Meclisin önergemizi kabul etmesini 
ve yasanın önergemiz doğrultusunda düzeltilmesini saygı ile arz eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tsansının 7 nci maddesinin ikinci paragrafının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
ve arkadaştan 

Madde 7. — İkinci paragraf : 
"Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım 

edenlere ve örgütle ilgili propoganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MURAT BAŞESGtOĞLU (Kastamonu) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Biraz evvel arz ettim efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde 

kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

t Devlet Aleyhine Propaganda 
MADDE 8. —Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan örgüt kurulamaz, 
bu amaçla propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş-yapılamaz. Bu amacı güden örgütleri 
her ne şekil ve nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini düzenleyenler 
veya yönetenler beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon liradan ikiyüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler ile bu amaçlarla propaganda veya toplantı, gösteri 
ve yürüyüş yapanlar üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute 
bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulun-
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mayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mev
kutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. An
cak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, 
sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Balıkesir Mil
letvekili Sayın önder Kırlı; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; tasannın 8 inci maddesi, "Devlet Aleyhine Propaganda" başlığı altında bir düzenleme 
getirmektedir. Bu madde üzerinde, önce biçim ve şekil açısından, sonra da içeriği açısından 
görüşlerimi Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

Maddenin tümünü okuduğumuz zaman, "hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı 
amaçlamak" esas alınmaktadır. \ani, burada, devletin bölünmezliği aleyhine propaganda suç 
olarak kabul edilmektedir, oysa, madde başlığına baktığımız zaman, "Devlet Aleyhine 
Propaganda" olarak görüyoruz. Devlet aleyhine propaganda çok daha geniş kapsamlıdır ve 
maddenin amacının içeriğiyle, madde başlığı arasında öncelikle bir uyumsuzluk vardır. Bu ne
denle, "Devlet Aleyhine Propaganda" başlığının, "Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda" 
şeklinde düzeltilmesi ve öyle olması gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bağlamda, biraz önce 7 nci maddenin görüşülmesi sırasında da 
gördüğümüz üzere, terör örgütleri ve bu örgütlere verilecek cezalar üzerinde bir düzenleme ge
tirilmiştir. Şimdi, "Devlet Aleyhine Propaganda" başlığı altında da, yeniden örgüt kurulması
nın, o amaçla propaganda ve gösteri yapılmasının, bu örgütlere her ne şekil ve nam altında 
olursa olsun katılanlardan bahsedildiğini görüyoruz. 

Maddenin amaçladığı, devletin bölünmez bütünlüğü üzerine yapılan propagandanın ce
zalandırılmağıdır; halbuki burada, 7 nci maddedeki durum tekrar ele alınmakta, tekrar, terör 
örgütlerinin kurulması, terör örgütlerine katılanların cezalandırılması ele alınmaktadır. 

Nitekim, Hükümetin yasa tasarısını incelediğimiz zaman göreceğiz ki, bu hususu, benim 
burada size anlatmaya çalıştığım biçimde düzenlemiştir. 7 nci maddede terör örgütlerini, 8 inci 
maddede ise devletin bölünmez bütünlüğü üzerine yapılan propagandayı cezalandırmıştır. Oy
sa, tasarının Adalet Komisonundaki görüşmeleri sırasında, madde, değişikliğe uğratılmış, bu 
değişiklik sırasında, maddenin başlığı ile içeriği birbirinden tamamen farklı, 7 nci maddede 
zaten düzenlenmiş olan hususların yeniden düzenlenmesi şekline dönüştürülmüştür. Dikkat 
edersek, bu değişiklikle, örgüt kurulmasına, örgütlerin faaliyetlerini düzenleyen ve yönetenlere 
ceza verilmektedir. Oysa, biraz önce görüşülen 7 nci maddede, "terör örgütleri" başlığı altın
da aynı hususu düzenlemiş bulunmaktadır. Bu nedenle, 8 inci maddede yeniden aynı şeylerin 
ele alınması, kanımızca, hatalıdır, tasarı maddesinin amacına da aykırıdır. Çünkü, 7 nci mad
de ile örgüt kurulmasını yasakladıktan; bu örgütleri kuranları, katılardan, yardım edenleri ce
zalandırdıktan sonra, 8 inci madde ile Cumhuriyetimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün
lüğü aleyhine propaganda ile toplantı, gösteri, yürüyüş yapmak cezalandırılmak istendiği hal
de, yeniden örgütlere dönülmesi, yasa tekniğine tamamen ay km, gereksiz tekrardan başka hiç
bir anlamı olmayan bir durum yaratmıştır. Maddenin, bu konuda yeniden ele alınması ve madde 
başlığı ile tutarlı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

— 297 — 



T.B.M.M. B : 106 11 .4 .1991 0 : 2 

Maddenin yeniden düzenlenmesi yönünde verdiğimiz önergeye geçmeden önce, maddenin 
içeriği üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, faşist İtalyan Kanunundan Türk Ceza Yasamıza aktarılan 141 ve 
142 nci maddeleri, toplumumuzda, Türk kamuoyunda ve dünya kamuoyunda Türkiye'nin de
mokratikleşmesi açısından en büyük engel olarak görülen maddelerden ikisiydi; bir de tabiî 
163 üncü madde vardı. Bu yasa, uzun yıllardan beri üzerinde tartışılan, gerçekten gerek Türk 
kamuoyunda sürekli tartışma konusu olan, gerekse dış toplantılarda, dış ilişkilerde demokra
simiz açısından bir eksiklik olarak karşımıza çıkarılan bir maddeyi, 24 üncü maddesinin (c) 
bendi ile ortadan kaldırmaktadır. Yani, 24 üncü maddenin (c) fıkrası ile Türk Ceza Yasasının, 
devlet aleyhine işlenen suçlarda propagandayı yasaklayan, suç olarak gören ve cezalandırılma
sını isteyen 142 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Bir yandan, 24 üncü maddenin (c) 
bendi ile kaldırdığımız 142 nci maddeyi; yani, devlet aleyhine propaganda yapma suçunu, ora
da suç olmaktan çıkarıyoruz, 8 inci maddede ise yeni bir suç olarak yine bırakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir çelişkidir. Bir yandan 24 üncü maddenin (c) fıkrası ile dev
let aleyhine yapılan propagandayı suç olmaktan çıkartacaksınız; ama, tasarının 8 inci maddesi 
ile bu propaganda yapmayı suç olarak yeniden hortlatacaksınız... Bu, çok açık çelişkidir. Dü
şüncenin serbestçe söylendiği bir toplum yapısı amaçsa -ki, amacın bu olduğuna inanıyorum 
ve Türkiye'nin buna layık olduğuna inanıyorum- bu maddenin tasarıda yer almaması gerekir
di. Tasarıda yer aldığına göre, soruyorum sayın milletvekilleri; birbirimizi mi aldatıyoruz, ka
muoyunu mu kandırıyoruz, yoksa, bu konuda çok hassas olduğunu hepinizin bildiği, dünya 
kamuoyunu mu aldatıyoruz. Bu nedenle, kaldırmak isteğimiz 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 142 nci maddesini, buraya, 8 inci madde ile başka bir şekilde monte etme durumu vardır, 
Yüce Meclisin bu hususa dikkatini çekiyor ve maddenin tasarı kapsamından çıkarılmasını di
liyorum. 

Yüce Meclis bu konuda görüşümüzü paylaşmıyorsa, o zaman, önceki yaptığım açıklama
larla, 7 nci maddede zaten var olan şekliyle, terör örgütlerini ve bu örgütlere girenleri, yardım 
edenleri cezalandırdığımıza göre, maddenin, örgüt kurulmasına ilişkin kısımlarının temizlene
rek, devlet aleyhine propaganda konusundaki 8 inci maddenin, Hükümetçe düzenlenen ama
cına uygun bir şekle getirilmesini diliyorum. Bu takdirde, maddenin, verdiğimiz değişiklik öner
gesi gereği, "hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan propaganda ile toplantı, 
gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Bu amaçlarla propaganda veya toplantı, gösteri ve yürüyüş ya
panlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 50 milyon liradan 100 milyon liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır" şekline dönüştürülmesinin gerekli, yararlı ve tasarının bütünlüğünü 
sağlayacak bir uygulama olacağına inanıyorum. 

Ayrıca, demin söylediğim gibi, "Devlet Aleyhine Propaganda" şeklindeki madde başlığı 
çok geniş kapsamlı olduğu için -eğer madde kalacaksa- bu maddenin başlığının, "Devletin Bö
lünmezliği Aleyhine Propaganda" şekline dönüştürülmesini istiyorum. Bu yolda da değişiklik 
önergelerimiz vardır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Şahsı adına, Sayın Hüsnü Okçuoğlu; buyurun. 
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HÜSNÜ OKÇUOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte ol
duğumuz yasa tasarısının 8 inci maddesi, biraz önce konuşan Sayın önder Kırlı'nın söylediği 
gibi, tasarının ruhu, başlığı ve içeriği ile bağdaşmayan tarzda gelmiş bir maddedir. 

Yasa tasarısının adı, "Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı" iken; yani, terör yolu ile düşün
cesini kabul ettirmek isteyenler ile ilgili cezaî müeyyideleri içeren bir kanun tasarısı iken, 8 inci 
maddede bu mantalite değişiyor ve bu mantalite, propagandaya yönelik düşünceleri de ceza
landırıyor. O da yetmiyor; başlığını "Devlet Aleyhine Propaganda" diye koyarken, içeriğini 
tam değişik bir anlayışla, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaç
layan örgüt kurulamaz" anlayışı üzerine kuruyor. 

Değerli milletvekilleri, devlet, soyut bir kavramdır. Devlet, vatandaşla, yönetenle devlet 
olur. Yani, devleti ayrı bir anlayış olarak görürsek, soyut bir güç olarak görürsek ve o zaman 
da onu yargılarsak veya onun aleyhine, lehine propaganda gibi gösterecek olursak, bu işin içinden 
çıkamayız. Devleti yönetenlerin aleyhinde propaganda yapmak mümkündür. Eğer devlet, bas
kıcı bir duruma düşerse, devlet, terör işlerse, devletin aleyhinde konuşmamak mümkün mü
dür; devletin uygulamalarım tartışmamak mümkün müdür? Siz bunu yaptığınız takdirde, bu 
maddeye göre, bir tek şey yapmış oluyorsunuz; ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartışmış olu
yorsunuz, ülkenin bölünürlüğünü tartışmış oluyorsunuz. Oysaki, devletin uygulamalarını, yap
tırımlarını tartışmak, mutlaka ve mutlaka ülkeyi bölmek anlamında algılanmamalıdır. Bu ya
sa tasarısıyla özellikle şu müeyide getirilmiştir; devletin uygulamalarının tartışılmazlığı günde
me getirilmiştir ve bir nevi bir tuzak madde haline getirilmiştir. Bu maddeyle, her türlü yorum
lama yapmak ve her türlü ceza vermek mümkündür, özellikle, Türkiye gibi olağanüstü halleri 
yaşamış, olağanüstü yargı mahkemelerini kurmuş bir ülkede, tasarının bu maddesi hükümleri
ne benzer hükümleri türlü şekillerde yorumlayıp cezalandırmayla ilgili, geçmişte pek çok ör
nek vardır. 

Dolayısıyla, şunu söylemek mümkündür : Bu madde amacından uzaktır, yasa tasarısının 
amacından da uzaktır. Bu madde bir tekrardır ve tekrarın ötesinde, kaldırılan 142 nci madde-
nin,terörle örtülmüş biçimde buraya getirilişidir; getirilmesine hiç gerek yoktur. Çünkü -gene 
arkadaşlarımız söylediler- zaten 7 nci madde bunu ihtiva eden yaptırımlarla yüklüdür. O ne
denle, bu maddenin bulunmasının bir yararı yoktur. Hatta, korkuyorum ki, bu madde, çok 
keyfiliklere yol açabilecek ve istenildiği zaman "devlet aleyhine bölücülük yapılıyor" diyerek 
çeşitli şekillerde yorumlanmaya müsait bir maddedir. 

O nedenle, özellikle Hükümet üyelerinden rica ediyorum; bu maddenin tasarıdan çıkarıl
ması, daha uygun ve daha gerçekçi olur diye düşünüyorum ve öneriyorum. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okçuoğlu. 
Sayın Fehmi Işıklar; buyurun. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasarısı terörle 

ilgilidir. Daha önce konuştuğumda da, sesli olarak, "Şiddet eylemi kullanılırsa, o anlamda 
suç olur" diye tepkiler oldu. Tasarının 8 inci maddesinde şiddet yok, terör yok, yasanın adı 
"Terörle Mücadele \asası" ve propaganda suç sayılıyor. 

Ülkenin bütünlüğünü savunan bir anlayışa sahibiz. Biz, Halkın Emek Partisi olarak, ül
kenin bütünlüğü içinde bütün sorunlarımızı tartışmaktan yanayız. Programımızda da var, her 
yerde de açıklıyoruz, bu maddenin amacı da o; bugün demokrasimizin önündeki en büyük 
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engelin Kürt sorunu olduğunu biliyoruz ve bu madde de bu amaçla konmuş, önce bunu öz
gürce tartışabilecek miyiz, tartışamayacak mıyız?.. Nasıl olsa, bu yasa da çıksa, Anayasa da 
değişse, koşullar gereği, toplumun geldiği noktada bu sorunları tartışıyoruz; Cumhurbaşkanı 
tartışıyor, Başbakan tartışıyor, muhalefet liderleri tartışıyor... 

Asıl nedeni görmezlikten gelip, maddenin etrafında dolaşmanın anlamı yok; bu madde, 
Kürt sorunuyla ilgili olarak getirilmiş bir maddedir. Sayın tnönü, üniter devleti savunan, bu 
konuda ANAP'tan da hassas, duyarlı bir parti yöneticisi, lideri, siyaset adamıdır. O kadar ki, 
tnönü, Parist'te Kürt konferansına katılan yedi milletvekilini partiden ihraç edecek kadar du
yarlı; ama, tnönü, "şiddete başvurulmadığı sürece, bir insan, fikren Kürdistanı savunsa bile, 
o suçlanmamak, cezalandırılmamalıdır" diyor. 

Bakın, Kürt sorununda bu kadar duyarlı olan bir siyaset adamı, "bu ülkede Kürdistan 
kurulmalıdır" diye fikren söyleyen çıkarsa, bu bile cezalandırılmamalıdır" diyebiliyor. Bu ko
nuda hepimizden de duyarlı. 

Şimdi, bu maddeye göre, Sayın Cumhurbaşkanı "Kürt halkı" dediği için cezalanabilir, 
bu maddeye göre, Sayın Başbakan, Kürt halkından söz ettiği için suçlu sayılabilir. Propaganda 
şiddete dayanmıyor, örgüt kurulması teröre bağlanmıyor burada. Terör örgütü değil. Daha ön
ceki konuşmam sırasında, arkadaşlar, "efendim, şiddete dayandırılırsa suçlu olacaktır" diye 
tepki gösteriyordu. Burada şiddet yok, terör de yok; burada fikir suçu var. Peki, Sayın Cum
hurbaşkanı yurt dışında konuşmasında "Irak'ta 4 - 5 milyon Kürt var, iran'da da şu kadar 
var, Türkiye'de de 8 - 9 milyon var" diyor. Şimdi, Irak'taki Kürt halkı oluyor, İran'daki de 
Kürt halkı oluyor, iki misli ya da üç misli, sayısı ne kadar olursa olsun, ne kadar gerçekse, 
Türkiye'deki, Kürt halkı olmuyor; "var" denirse suç sayılıyor... Hele, bu yasaya göre suç sayı
lacak ve terör suçu sayılacak... Yani, bunu söyleyen, üç avukattan fazla avukat tutamayacak; 
var, geliyor sonu... 

Şimdi, bir gerçeği istediğimiz kadar tartışmaktan kaçınalım; işte o zaman terörü teşvik 
ederiz. Gelin, bunu özgürce, demokratik ve barışçı yollarla tartışacak, çözümler arayacak bir 
ortamı hazırlayalım ve boşu boşuna terörü de teşvik etmeyelim. Bu madde, Terör Yasasıyla, 
terörle çelişen ve demokrasiyi yeniden sınırlar içerisinde tutan, devleti halktan önde gören, devleti 
demokrasiden önde gören bir anlayışa uygun hazırlanmıştır ki, bunu yanlış buluyorum. Bu 
yasa tasarısı, bu şekliyle çıkarsa, yaşamayacaktır; çünkü, gerçekler bunu yaşatmayacaktır. Bu 
yasa tasarısının meşruiyeti yoktur ve bu yasa tasarısı gerçeklere aykırıdır, arkadaşlar, gerçekle
re aykırı yasa çıkmamalıdır. 

Saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıklar. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı \asanin 8 inci maddesinin "Devlet Aleyhine Propaganda" 

madde başlığının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

önder Kırlı Ali Haydar Erdoğan Halil Çulhaoğlu 
Balıkesir İstanbul İzmir 
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Rıza Ilıman 
Çorum 

O 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

8 inci madde başlığı : 
Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Ülkü Güney Tevfik Ertürk 
Niğde Gümüşhane Ankara 

Leyla Yeniay Köseoğlu Kemal Karhan 
İstanbul tzmir 

Devlet Aleyhine Propaganda 
Madde 8. — Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Dev

letinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propa
gandayla toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında 2 yıldan S yıla kadar ağır 
hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute 
1 aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan 
basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkute
nin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, 
bu para cezaları yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahip
lerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Diğer örergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Haydar Erdoğan 

tstanbul 
öner Miski 

Hatay 
Vedat Altun 

Kars 
İbrahim Tez 

Ankara 
Tevfik Koçak 

Ankara 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Kâzım özev 
Tokat 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

önder Kırlı 
Balıkesir 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 
Veli Aksoy 

tzmir 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
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Hangi yöntem, maksat ve düşünce ile olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan propaganda ile toplantı, gösteri ve 
yürüyüş yapılamaz. Bu amaçla propaganda veya toplantı, gösteri ve yürüyüş yapanlar, üç yıl
dan beş yıla kadar ağır hapis ve 50 milyon liradan 100 milyon liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

önder Kırlı 
Balıkesir 

öner Miski 
Hatay 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

İbrahim Tez Ömer Türkçakal 
Ankara Kocaeli 

Rıza Ilıman Mustafa Kul 
Çorum Erzincan 

Hikmet Çetin Vedat Al tun 
Diyarbakır Kars 

Kâzım özev Etem Cankurtaran 
Tokat içel 

Ahmet Ersin Veli Aksoy 
tzmir tzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 

"Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, mevkute bir aydan az süreli ise, 
bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni 
yayıma giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay orta
lama satış tutarının yüzde 90'na kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları 100 
milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para 
cezasının yarısı uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 8 inci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Mahmut Almak 
Kars 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşüllmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 8 inci maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN r— Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Raşit Daldal 

Niğde 
ve arkadaşları 

Devlet Aleyhine Propaganda 
Madde 8. — Hangi yöntem, maksat ve düşünce ile olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Dev

letinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propa
ganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz, \apanlar hakbnda iki yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis ve 50 milyon liradan 100 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

"»akandaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü mad
desinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute bir ay
dan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı 
eserler ile yeni yayıma giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin btr 
önceki ay ortalama satış tutarının yüzde 90'ı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu para ceza
ları 100 milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek 
para cezasının yansı uygulanır ve alu aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor; Hükümet ise katıldığını beyan 
ediyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, benim önergem de aynı mahiyettedir 

efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, ben de o konuda rızanızı soracaktım. 
Evet, Sayın Kırlı'nın beyanına göre, diğer önergede imzası bulunan değerli arkadaşlarım, 

biraz önce kabul edilmiş bulunan önergeye katıldıklarını bildirmişlerdir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
ve arkadaşları 

"Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, mevkute bir aydan az süreli ise, 
bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni 
yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay orta
lama satış tutarının yüzde 90'ına kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları 100 
milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para 
cezasının yarısı uygulanır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim, 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5S4 Sıra Sayılı \asamn 8 inci maddesinin "Devlet Aleyhine Propaganda" 

madde başlığının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

ve arkadaşları 
8 inci madde başlığı : "Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, önergeye, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamakta, Hükü

met katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, 8 inci maddeyi, kabul edilen önergelerdeki yeni şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum : 
İKtNCİ BÖLÜM 
Yargılama Usulleri 

Görevli Mahkeme 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik Mah

kemelerinde bakılır ve bu suçlan işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu 
Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 9 uncu maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal Y. Kenan Sönmez Mahmut Alınak 
İstanbul İstanbul Kars 

Salih Sümer İbrahim Aksoy 
Diyarbakır Malatya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ A. REYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katıl

mıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabu edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu mad

de kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tutuklama 
MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren suçlan işlediğine dair hakkında kuvvetli be

lirti bulunan sanığın, kaçmasını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek mak
sadıyla tutuklanmasına karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletve
kili Sayın Vedat Altun söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Altun. 

SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 10 
uncu madde üzerinde görüş ve düşüncelerimizi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Yasanın 10 uncu maddesi, tutuklamayı tanzim etmektedir. Değerli arkadaşlar, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Yasasına göre, tutuklama, bir önlemdir; sanığı korumakta önlemdir, delille
ri korumakta önlemdir, kamunun düzenini korumakta önlemdir. Bu önlemi, yasa koyucu, uzun 
yıllar tatbik ettikten ve düşündükten sonra, bazı kayıtlara, bazı kurallara bağlamıştır. Bu ön
lem, hâkimin geniş takdiri-- bırakıldığı dönemlerde, sübjektif düşünceler önplana çıkmak 
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suretiyle, bir infaz müessesesine dönüşmüş. Bu bakımdan, bu sakıncayı da ortadan kaldırmak 
için, yasa koyucu, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında, bu tedbiri bazı kurallara bağlamıştır. 

Değerli arkadaşlar, \asanın 10 uncu maddesinde, yılların deneyiminden sonra varılan nok
tadan daha gerilere gidilmek suretiyle, yeni bir tanzim şekli getirilmektedir : "Bu kanun kap
samına giren suçları İşlediğine dair hakkında kuvvetli belirtiler -bu kuvvetli belirtilerin bulun
ması yeterli- bulunan sanığın, kaçmasını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önle
mek maksadıyla tutuklanmasına karar verilebilir" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, bu madde, tatbikatta, keyfîliğe mahal verebilir; hatta, hâkimler üze
rinde manevî bir etkiyle, mutlaka, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasından farklı biçimde tan
zim edildiğine göre, bu tür sanıkların tutuklanması gerekir diye bir düşünceye sevk edebilir. Biz... 

FAtK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Kaldırılması önergesi var. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Çok memnun oldum; kaldırılma önergesi varmış... 
BAŞKAN — 4 adet efendim; ama siz devam buyurun. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Bu, kaldırılmasını isteyen önergenin 4 adet oluşu ve ço

ğunluk grubunun da özellikle böyle bir görüşü olması karşısında, sözlerimi uzatıp vaktinizi 
almak istemiyorum. Biz de kaldırılmasını diliyorduk; teşekkür ediyorum, sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye var mı efendim? 
Şahsı adına, tçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen; buyurun. 
FAtK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Kaldırılması önergesi var efendim. 
EKİN DÎKMEN (tçel) — Bir dakika beyefendi... Benim söz hakkıma niye müdahale edi

yorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyelim. 
EKtN DİKMEN (Devamla) — Belki ben kalmasını isteyeceğim; siz ne biliyorsunuz? Al

lah Allah... 
Sayın Başkan, ben söz almayacaktım, önerge var; ama, sırf şu iki cümleyi söylemek için 

söz aldım; Anayasanın 19 uncu maddesi tutuklamayı açıkça belirtmiş; hangi nedenlerle mah
kemenin sanığı tutuklayacağını söylemiş. Bu, taa 1215 yılındaki Magna Carta Libertatumdan 
gelme bir maddedir; ama, Sayın Hükümet, Anayasıntn bu maddesini görmemezlikten gelerek, 
tutuyor, bu kanuna, "yalnız kuvvetli emare varsa tutuklanır" diye hüküm ekliyor. Acaba, Sa
yın Hükümet, Anayasının bu maddesini bilmiyor mu? Biliyor. Hükümet bunu yaparsa, bu
günkü oturumu yöneten Sayın Başkanvekili de, bizim, sabahleyin giderek, sıra alarak Divana 
verdiğimiz, maddeler üzerindeki görüşme hakkımızı çiğner ve birbirini böyle takip eder. Ben 
bu nedenle söz aldım. Meclisi yöneten Başkanvekilinin de, Hükümetin de bundan sonra çok 
dikkatli ve hassas olmaları gerekir. Kanuna ve İçtüzüğe uymak, yalnız bizim değil, Başkanve
kilinin de görevidir. Bu, Anayasanın bir emridir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, uyarınıza teşekkür ediyorum; ama, sizi dikkat konusundaki 

uyarınızda bizzat tavsiyenize uymaya davet ediyorum. 

Ayrıca, bir hususu da erkekçe söylüyorum : Zabıtları okuyun, burada, sarahaten, "başka 
söz isteyen sayın üye var mı?" diye sorduğum ve cevabını beklediğim halde, hali istirahatte 
olduğunuz için farkına varmadınız. Sabahleyin müracaat etmiş olmanız, size rağmen, benim 
sizi zorla konuşturma hakkımı doğurmaz; ben, usulü dikkate alarak işlem yapıyorum. 
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EKtN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, tartışmaya girmek istemiyorum, 7 nci maddeyle 
ilgili dilekçem önünüzde. Benim ismimi okumadınız; ama, biraz evvel Sayın Hüsnü Okçuoğlu 
ile başka bir arkadaşın dilekçeleri vardı, onların ismini okunuduz, lütfen efendim... 

BAŞKAN — Evet efendim... Ben sizin yazılı mürcaatınızı biliyorum. 

EKtN DtKMEN (tçel) — Lütfen... Ben tartışmak istemiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen... Sayın Dikmen... Burada bütün itinamızla-her arkadışımı-

zın hukukuna riayet ederken, zatıâlinizin bir söz hakkını çiğnememiz için hiçbir sebep olamaz; 
ama, yegâne sebep, yaşanan olay zabıtlarla da sabittir, siz bu davetin farkına varmadınız, şim
di uyandınız, geldiniz söylüyorsunuz. Zabıtları tetkik edin görün. 

EKtN DtKMEN (tçel) — O takdir size ait. Efendim, yazılı dilekçem yanınızda mı değil 
mi 7 nci madde ile ilgili olarak? 

BAŞKAN — Ben burada nöbetteyim, nöbette... 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Hükümet adına, Adalet Bakanı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; zaman zaman çok haksız eleştirilere maruz kalıyoruz. Biz terörü ön
leme kanunu tasarısındaki hükümleri tabiî ki Türkiye'nin meselelerine göre tanzim ettik; ama, 
bundan çok daha ağır hükümler, medenî dediğimiz Batı dünyasının terör önleme kanunların
da var; çok uzun hükümler. Burada onları size okuma şansına sahip değilim; ama, ne kadar 
haksız töhmetlere maruz kaldığımız, Ekin Dikmen Beyin biraz evvel söylediği sözlerin Anaya
samızla mukayesesi muvacehesinde açıkça görülecektir. Bakın, tutuklama için Anayasamız ne 
demiş : "Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok 
edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla..." Aynen yazıyor efendim, Anayasadan 
alınan metindir bu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa nazaran tevkifi son derece zorlaş
tıran bir hükümdür. Anayasada, tevkifi kolaylaştıran hükümler var. Bakın, tevkifi kolaylaştı
rır; onlar burada yazılmamış. 

EKtN DtKMEN (tçel) — Sayın Bakan, komisyon metni bu. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Komisyon metni bu Sayın Bakan. Hükümet tasarısı 

burada. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, şimdi biz 

burada komisyon metnini müzakere ediyoruz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Siz, Hükümet adına konuşuyorsunuz... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "...veya bunlar gibi 

tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabi
lir." Görüldüğü gibi, Anayasamız, gelmiş bulunan kanun tasarısı metnine nazaran çok daha 
geniş bir surette hâkime takdir yetkisi vermiştir. 

Kaldı ki, bu maddenin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hüküm muvacehesinde 
kaldırılması yönünde bir önerge vardır. Bizim ona iştirak edeceğimizi de bu konuşmacı arka
daşlarımız bilmektedirler; ama, buna rağmen, sırf haksız hücuma maruz bırakabilmek için bunu 
yapmaktadırlar. 

Gelelim, komisyon metni - Hükümet metni meselesine... Yanlışlık her zaman vardır. Biz, 
komisyonda da, "Anayasa metni neyse ona uyulsun, onun dışına çıkılmasın" dedik. Böylesine 
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bir kabule karşı, meselenin böylesine suiistimal edilmesi, açık olarak, haksız olarak tenkit edil
mesi, diğer tenkitlerin de ölçüsü hakkında bir fikir verir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup 

işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Tutuklama" başlıklı 10 uncu maddesinin tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Mümtaz Güler ibrahim Cebi 
Niğde Uşak Trabzon 

Mehmet Şimşek Tevfik Ertürk 
Konya Ankara 

Gerekçe : önerge, tutuklamaya ilişkin hükümler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
yer aldığı için, aynı konuyu düzenleyen hükmün metinden çıkanlması amacıyla verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarıdan 

çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Ekin Dikmen tlhami Binici Erdal Kalkan 

tçel Bingöl Edirne 
Kemal Anadol Cemal Seymen 

tzmir Nevşehir 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Veli Aksoy 
tzmir 

Ömer TUrkçakal 
Kocaeli 

Vedat Altun 
Kars 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

öner Miski 
Hatay 

Rıza Ilıman 
Çorum 

önder Kırlı 
Balıkesir 

Kâzım özev 
Tokat 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
tçel 

ibrahim Tez 
Ankara 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele! Yasa Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
ismail Hakkı önal Y. Kenan Sönmez Mahmut Almak 

istanbul istanbul Kars 
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Salih Sümer ibrahim Aksoy 
Diyarbakır Malatya 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan dört önerge, maddenin metinden çı
karılmasını istediği için, ayniyet arz etmektedir; birleştirmek suretiyle işleme koyuyorum. 

Komisyon önergelere katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Yeterli ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Yeterli çoğunluğu olmadığı için Komisyon önergelere katılamamakta, Hü

kümet katılmaktadır. 
önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler., önergeler kabul 

edilmiş ve madde, metinden çıkarılmıştır. Bundan böyle, basılı metindeki madde numaraları, 
birer sıra öne alınmak suretiyle mütalaa edilecektir; arz ederim. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
Avukat Tarafından Temsil ve Görüştürülme 
MADDE 10. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Sanık ve müdahil en fazla üç avukat tarafından temsil edilir. 
b) Tlıtuklu sanık veya hükümlü avukatı ile tutukevi veya cezaevi görevlilerinin nezaretin

de görüştürülebilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletve

kili Sayın Vedat Altun; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tarih boyunca, iddia ve yargılama başladığı anda, savunma da hatıra gelmiştir ve savunma hakkı 
o kadar korunmaya değer görülmüştür ki, bu hakkın kutsallığından bahsedilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, üzerinde konuşmak istediğim maddenin özü savunmaya ilişkindir. Her 
ne kadar, madde başlığında, "Avukat tarafından temsil ve görüştürülme" deniyor ise de, sa
vunmanın özüyle direkt ilişkilidir ve savunmaya ilişkindir. 

Ne diyor madde metni?.. Okuyorum : 
"Bu Kanun uygulanmasında; 
a) Sanık ve müdahil en fazla üç avukat tarafından temsil edilir. 
b) Tutuklu sanık veya hükümlü avukatı ile tutukevi veya cezaevi görevlilerinin nezaretin

de görüştürülebilir." 
Değerli arkadaşlar, bu maddenin kanun tasarısına ithal edilmesine neden olan olaylara baka

lım : l&kın geçmişte davan görülen "Barış Davası", yakın geçmişte yargılamaları yapılan "Kutlu 
ve Sargın Davası" sebebiyle, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok avukatın, davalara savunma avukatı 
olarak katılmak suretiyle işi uzatüklanna, mahkemenin işini zorlaştırdıklarına ilişkin şikâyetler so
nucu, bu madde, bu kanun tasarısına ithal edilmiştir. Oysaki, her iki davadaki sevk maddeleri, 
bu tasarı ile, suç olmaktan çıkarılıyor. Demek ki, toplum ta o günden bu yana bu maddelerin,. 
çağdaş toplumlarda suç olmayacağını görmüş, savunma avukattan düşüncelerini aktarma şekli olarak 
da, bu insanları savunmayı üstlenmişlerdir. Bu maddenin bu tasarıya monte edilmesine sebep olan 
davalardaki çok avukat tutulmaya sebep, suçlan ortadan kaldırmasıdır. Her davada üç avukattan 
beş avukattan çok avukatın, çok zengin insanların sanık olduğu davalarda bile bir iki avukattan 
çok avukatın tutulduğu pek görülmemiştir. O bakımdan, savunma hakkının özünü zedeleyebile
cek bir yapıda olan bu maddenin tasan metninden çıkarılması gerekir görüşündeyiz. 
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Değerli arkadaşlar, size, çok tarihî bir davanın savunmasından, girişi ve sonucu hakkın
da, izniniz olursa iki paragraf okuyacağım : Savunma aynen şöyle başlıyor; "Saygıdeğer yar
gıçlar, hiçbir hukukçu asla bundan daha güç şartlar altında görevini yerine getirmek zorunda 
bırakılmamıştır. Sanık - avukat... Yine hiçbir sanık için asla bu derece ezici, kural dışı uygula
malara girişilmemiştir. Karşınızda sanık ve onun savunma vekili olarak aym kişi yer almış bu
lunuyor. Bir savunma vekili olarak, bana, iddianame bile gönderilmedi. Huzurunuzda kendi 
savunmamı kendim yapmak zorunda bırakıldım. Değerli meslektaşlarım arasında beni savun
mak üzere hiçbir isteksizlik görülmediği gibi, baro gerçekten yürekli ve işinin ehli bir hukukçu 
olan bay başkanı beni savunmak üzere görevlendirdi. Ne var ki, kendisi görevini yerine getir
mekten alıkonacak, ne zaman beni görmek isterse, cezaevinin yüksek ve kalın duvarları suratı
na kapatılacaktı. Tam birbuçuk ay sonra -o da, mahkemenin müdahalesi sonunda- benimle, 
bir görevli huzurunda, bir çavuşun önünde yalnızca on dakika görüşebildi ve bu görüşe ancak 
on dakikalık izin verildi. Savunmanın bitişinde haince işkence ve tehditlerle dolu cezaevi ya
şantısının, herkes için olduğu gibi, benim için de güç olacağını biliyorum. Zararı yok, beni 
mahkûm ediniz, tarih beni beraat ettirecektir" diyerek bitiriyor. 

Değerli arkadaşlar, bu savunma 1952 yılında yapılıyor. 1952 yılında, bu savunma, bir fa
şist diktatöre karşı, diktatörün uygulamaları sonucu tutuklanan, kendisi şu anda halen devlet 
başkanı olan kişi tarafından yapılmaktadır. Savunmanın özü, başlangıcında da bitişinde de 
cezaevi koşullarının olumsuzluğu... Dikkatlerinizi çekerim : Başlangıcı da cezaevi koşullarının 
ve savunma hakkının olumsuzluğu, bitişi de. 

Bu maddeyle biz istikbalde, aynen bu okuduğum savunmadaki tenkitlere maruz kalaca
ğız. Ne diyor? "Üç avukattan fazlasıyla temsi( edilemez." Ben, gerçekten kamu vicdanını ze
deleyen bir biçimde tutuklanmışsam,kamu vicdanım zedeleyen bir biçimde sanık sandalyesine 
oturtulmuşsam, tabiî ki ülkedeki duyarlı olan birçok avukat bana hukukî yardımda buluna
cak. Bu haktan lütfen hiç kimseyi mahrum etmeyelim. 

Üstelik, savunma mesleğinin kutsallığı ve savunma mesleğinin esprisi gereği, savunma avu
katının, bazı sırları bilme hakkı vardır. Eğer, ben müvekkilimle çok özgür bir biçimde konuşa-
mayacaksam, görüşemeyeceksem; ben savunma avukatı olarak, kamu görevi yapan bir insan 
olarak, mahkemenin daha kolay bir biçimde, daha rahat bir biçimde seyrine yardımcı olamam. 

BAŞKAN •— Süreniz dolmak üzere Sayın Altun. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, avukatlık yaşamımda, siyasî veya siyasî olmayan birçok olayda, "bu 

suçun delilleri sizin suçlu olduğunuzu gösteriyor. Türk Ceza Yasasının 59 uncu maddesinden 
istifade etmenin bir yolu da, bu suçu kabul etmekten geçiyor" demek suretiyle birçok inşam 
ikna etmişimdir. Eğer biz, bir başçavuşun veya bir inzibatın veya bir cezaevi koruma görevlisi
nin huzurunda bir sanıkla görüşürsek, onu ikna etme şansımız ortadan kalkar. 

Bu bakımdan, biz bu maddenin tasarı metninden tamamen çıkarılmasını diliyoruz. Sa
vunma hakkının kutsallığına hiçbir koşulda el atmayalım. Savunma hakkının, tarihin hangi 
zamanında bize lazım olacağını, bugünden söylememiz mümkün değildir. Savunma hepimize 
lazım olabilir. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Hükümet adına. Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu; buyurun. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; bizim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz, Alman Ceza muha
kemeleri Usulü Kanununun tercümesidir, ondan iktibastır; ufak tefek tercüme farklılıklarının 
dışında, o kanunu almışız. Bugün yürürlükte olan kanunumuz o. 

Bizim kanunumuz ve Alman kanunu müdafi hususunda neler diyor? Sabahleyin de ifade 
etmeye çalıştım. Mehaz Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 137 nci madde: "Sanık, 
muhakemenin her durumunda bir müdafiin yardımından faydalanabilir. Seçilen müdafilerin 
adedi üçü geçemez." Bizim mehaz kanun, bir sanığa üç müdafıden fazlasına izin vermiyor. 

Biz, getirdiğimiz bu tasarıyla, sanığın istediği kadar avukat tutmasını serbest kılıyoruz. 
Mehaz Alman kanunu, "ancak bir avukatla temsil edilebilir" diyor, biz, "üç avukatla temsil 
edilebilir" diyoruz. Hem de nerede; Terörle Mücadele Kanunu Tasarısında, ttni, Almanlar, 
terörle mücadele için demiyorlar bunu; hiçbir davada, bir sanığı bir avukattan fazlasının tem
sil etmesine izin vermiyorlar. 

Sabahleyin de ifade etmeye çalıştım. Birçok avukatın gelip, girdiği bir davada, mahkeme 
başkanının davayı takip şansı kalmıyor, yüzlerce avukat giriyor ve dava sabote ediliyor. Bilhas
sa ideolojik davalarda, terörist grupların davalarında bu kabil olaylar oluyor ve oldu. 

Şimdi biz bu sistemleri Batıdan alıyoruz. İşte mehaz kanun bunu normal hallerde bir tek 
avukatla tahdit etmişken, biz, bu tasanda üç avukata kadar hüküm koyuyoruz ve istediği ka
dar da avukat tutmasını serbest hale getiriyoruz; buna rağmen aksi söyleniyor... 

Bakınız yine mehaz Alman kanununa; "araştırmanın sona erdiği dosyaya henüz kayde
dilmemişle ve muhakemenin gayesini tehlikeye düşürebilecekle, müdafiin dosyayı görmesine 
ve resmen muhafaza abına alınmış somut delilleri incelemesine izin verilmeyebilir." Alman mehaz 
kanunu, delillerin incelenmesi noktasında bile müdafie izin vermeyebiliyor, tşte bu, mehaz 
kanun... 

Şimdi, bizim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesinde ne var baka
lım : "Tutuklu bulunan sanık müdafii ile her zaman görüşebilir ve muhabere edebilir. Kamu 
davası açılıncaya kadar, hakim, sanığın muttali olması tecviz edilmeyecek hususatın kendisine 
bildirilmesini men edebilir. Tutuklama sebebine göre lüzumu halinde kamu davası açılmasına 
kadar sanık ile müdafiin görüşmelerinde bizzat hâkim veya tayin edilecek naip yahut istinabe 
olunan hâkim hazır bulunabilir." * 

Şimdi, aslında bu hükümler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda daha şedit olarak var. 
Buna rağmen, Terörle Mücadele Kanununda bunları bu derece abartmak ve savunma hakkı
nın takyit edildiğini söylemek, insafla kabili telif bir husus değildir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol. 
Buyurunuz Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye 

Cumhuriyeti, çağdaş hukuk sistemi içinde, hukuk devleti iddiasında olan bir devlettir. Hukuk
ta; iddia, tez, savunma, antitez, yargı, sentez; işte, uluslararası hukuk sistemi buna göre kurul
muştur. Ben, demin konuşan Sayın Adalet Bakanı ile dünya görüşü farklı bir insanım; ancak, 
Saynı Adalet Bakanının iyi bir hukukçu olduğuna ve kendisini, hukukî sorunlarda diyalog 
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kabiliyeti olan bir politikacı olarak tanıyorum. Şimdi, söylediklerini, biraz, kendi hukuk anla
yışının da dışında, bir politikacı olarak sarf ettiği beyanlar olarak görüyorum. 

Arkadaşlar, Sayın Adalet Bakanı mehaz Alman kanunundan bahsetti. Şimdi, biz, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununu Almanlardan aldıysak, bu, onun mükemmel olduğu anlamı
nı taşımaz. Mehaz kanunun tarihi kaç; 1930, 1931 vesaire. Yani, ondan sonra, Hitler Alman
ya'da iktidara gelmiş, dünyayı büyük bir felakete sürüklemiş, hukukla alakası olmayan insan
lık suçu işlemiş ve şimdi biz, 2000'Ii yıllara girerken, mehaz Alman kanunundan bahsediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şunu arz edeyim : Halen mevcut olan yasada bir avukat zorunlulu
ğu var mı? Varsa yanlış. Yani, "Almanya'da yürürlükte olan her yasa doğrudur" diye bir kural 
var mı? Lütfen, biz, onların önüne geçelim. Batıyı taklit etmekten çok, insan haklarını savun
ma konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda onlardan ileri gidelim. Niye kuyrukçuluğunu 
yapıyoruz? Kaldı ki, inanmıyorum buna; bu bir. 

ikincisi, sivil yargıya güvenilmez, olağanüstü yargı savunulur, DGM'ler savunulur, sıkı
yönetimler savunulur. Gerekçe hep şudur : "Sivil yargı geç karar veriyor, askerî yargı çabuk 
karar versin, kesin karar versin." Bunu, sizin, benim gibi siviller söylemez, askerler söyler ve 
o nedenle olağanüstü yasalar çıkartılır; ama, bilinmez ki, sivil yargıda, tanığa tebligat çıkarta
cak pul parası yoktur; ama, askerî yargı göreve başlar, radyodan tebligat yapar, televizyondan 
tebligat yapar. "Demokratikleşme, sivilleşme" diyorsak, lütfen biraz samimî olalım. 

Şimdi, DtSK davası var. Baş sanığı Abdullah Baştürk, bugün milletvekilidir. Diğer sanık
lar da aramızda, milletvekili; Ömer Çiftçi var, İsmail Hakkı önal var, Fehmi Işıklar var. 

Arkadaşlar, bu dava çabuk görülsün diye -maalesef, Sayın Bakan beni dinlemiyor- bu hü
küm kondu, savaş hali hükümleri uygulandı, İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından; dendi 
ki, "her sanık ancak bir avukatla temsil edilebilir." Bu hüküm uygulandı. Üç değil, bire indi
rildi avukat sayısı değerli arkadaşlarım; dava, hala bitmedi. Dünyanın neresinde görülmüştür, 
"sivil yargı davaları geç sonuçlandırıyor, onun için biz çabuk sonuçlandıralım" diye sıkıyöne
tim mahkemesi kurulsun ve on sene, onbir senedir süren DİSK davası olsun, onbir senedir sü
ren Barış davası olsun? Nerede görülmüştür? Siz daha iktidara gelmeden bu davalar devam 
ediyordu; 1983'te iktidara geldiniz, 1987'de bir daha geldiniz, davalar halâ devam ediyor arka
daşlar. Her sanığın salt bir avukatı vardı, davalar bitmedi. Neden'bitmedi? (ANAP sıraların
dan "Bir daha geleceğiz" sesleri) 

* TALAT ZENGİN (Malatya) — Söylenecek birşey kalmadı artık sizde. 
MEHMET GEDİK, (Bursa) — Bizim yaptığımızı siz yapamazsınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 1992»de gelin, bu dava yine devam eder. Bakın, ber 

bir iddia peşinde değilim. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — İddia peşinde değilim, gelebilirsiniz; ama, davalar 

devam eder. Başka bir şey söylüyorum. SiviUeşerek iktidarınızı sürdürün, demokratikleşerek 
iktidarınızı sürdürün; 12 Eylülün gölgesinde iktidara gelmeyin. Gelin; ama, öyle gelmeyin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Demokratikleşmeyi biz sağlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, süreniz dolmak üzeredir. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Şimdi, bir dakika... Silahların gölgesinde gelmeyin 

iktidara. (ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika... Anlatıyorum, lütfen dinleyin. 
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O nedenle... (ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Siz, bizim yaptığımızı yapamazsınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Efendim, ben sizle inatlaşmıyorum; sivilleşmeden 

bahsediyorum, demokratikleşmeden bahsediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, süreniz doldu, tamamlamanızı bekliyorum. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ama, Sayın Başkanım, ben... 
BAŞKAN — tşte bu muaşakayı bırakın da işinize bakın. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ama, siz de onlara müdahale etmeyecek misiniz Sa

yın Başkanım? 
BAŞKAN — Efendim, onlara müdahale ediyorum; ama, siz de cevap verdikçe, cevabı ge

nişlettikçe, uzuyor... Lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Müdahale etmeyin efendim, müdahale etmeyin. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Şimdi, kısaca arz ediyorum : 
1. Avukat sayısını üçe indirmek, antidemokratiktir. 
2. Sayın Bakanın kendisinin de inandığını sanmıyorum. Demin kanunun tümü üzerinde 

konuşurken, şöyle bir şey söyledi: "Duruşma arasında avukatlar fazla vekâlet aldıkları için 
görüşmeler uzuyor." Bunun yargılamayla ilgisi yok. Elbette duruşma arasında yüz tane, bin 
tane avukat vekâlet alır, sanıklarla görüşür. Bunu önlemek antidemokratiktir, bunu bir gerek
çe olarak ileri sürmek yanlıştır. 

Bitiriyorum Sayın Başkanım, son cümlem. 
3. Tutuklu sanıkla avukatın görüşmesini ancak tutuklu sanığın fevrî bir hareketine engel 

olmak için, gardiyan veya başındaki zabıta, uzaktan izlemekle yükümlüdür. Eğer avukat - sa
nık görüşmesini dinleyecekse başındaki şahıs, bu, savunma hakkını ortadan kaldırır. 

Bu kanıma, Sayın Bakanın da katıldığına inanıyorum. Katılmaması halinde, hukuk anla
yışı ters bir yöne yönelecektir. O nedenle, üç avukat değil, çok daha fazla avukat görüşmesinin 
de sadece bir inzibatî tedbir olarak bu metinde yer almasını istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Şahsı adına, Sayın Fehmi Işıklar?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Mahmut Almak?.. Yok. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Değişiklik önergeleri 'ardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Ti rkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
İsmail Hakkı önal Y. Kenan Sönmez Mahmut Alınak 

İstanbul İstanbul Kars 
Salih Sümer İbrahim Aksoy 
Diyarbakır Malatya 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarıdan çıka

rılmasını arz ve teklif ederiz. 
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A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Vedat Altun 
Kars 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

1 

n 

İbrahim Tez 
Ankara 

önder Kırlı 
Balıkesir 

Kâzım özev 
Tokat 

Rıza Ilıman 
Çorum 

öner Miski 
Hatay 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Veli Aksoy 
İzmir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

BAŞKAN — Okunan önergeler, maddenin metinden çıkarılmasını istemektedir ve aynı 
mahiyettedir; birleştirerek işleme koyuyorum. 

önergelere Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?,. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

geler kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...'Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Gözetim Süresi 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerine tabi suçlar sebebiyle yakalanan kimse, tutulma 

yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli makul süre hariç en geç kırksekiz saat 
ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Şahsı adına, Sayın Kemal Anadol; buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde metni ay

nen şöyle : "Bu kanun hükümlerine tabi suçlar sebebiyle yakalanan kimse, tutulma yerine en 
yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli makul süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu ola
rak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır." 

Maddeye tümüyle bir itirazım yok; ancak, ben, hem avukat, hem sanık olmuş bir kişi ola
rak söylüyorum ve meslektaşım olan Sayın Adalet Bakanından ve Sayın Hükümetten rica edi
yorum; hukukta "makul süre, en yakın süre, en makul süre" gibi kavramlar, tam ters işleyen 
kavramlardır ve dolayısıyla bu, yarım saatlik mesafedeki mahkemeye yirmi günde gitmek için 
jandarmalara işaret emri verir gibi ters sonuçlar verecek bir maddedir. Hükümetten rica ediyo
rum ve diyorum ki, bu "makul süre" tabiri maddeden çıksın ve madde, "tutulma yerine en 
yakın mahkemeye gönderilmesi için en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen..." diye de
vam etsin; çünkü, bu tabir ters yorumlanacaktır, Hükümete ve uygulamaya zarar verecektir. 
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Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Almak; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, ülke

mizde gözetim sırasında,gözaltına alınan zanlı, savunma hakkım gereği gibi kullanamamakta
dır. Her ne kadar, Adalet Bakanlığı, sanıkların gözaltına alındıktan sonra müdafiileriyle görü
şebilecekleri şeklinde bir genelge yayımlamış ise de, bu genelgenin pratikte yürümediği birçok 
olayla ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, 12 nci maddeye öncelikle bu açıdan bakmak gereklidir. Zanlı gözaltına alınmakta, 
onbeş gün dış dünya ile tamamen bağlantısı kesilmekte ve savunma olanaklarının tümünden 
de yoksun bırakılmaktadır. Tanığını dinlettirememekte, avukatıyla görüşememekte vesaire. En 
önemlisi, bu madde, savanın ve yargıcın denetim imkânım da ortadan kaldıran bir madde. 
Yani, sava ya da yargıç kararı olmadan, kolluk kuvvetleri -örneğin, siyasî şubenin elemanları-
birden fazla kişiyi gözaltına alabilecekler ve onbeş gün boyunca sorgulayabilecekler. Bu süre 
içerisinde savcı ya da yargıç, şu ya da bu şekilde müdahale edemeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, Usul \asasına göre, zabıta sava adına hareket eder. Esasen zabıta
nın ifade almaması da gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, hangi madde üzerinde değerli görüşlerinizi açıklıyorsunuz? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 12, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 13... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 12 efendim. \ani "Toplu olarak işlenen suçlarda en 

çok onbeş gün içinde hftkim önüne çıkarılma" ile ilgili, onunla ilgili Sayın Başkan, zaten bitir
mek üzereyim. 

BAŞKAN — Evet, devam buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu onbeş günlük süre, yargıç 

kararı olmadan zanlıların zorla tutulması hailidir, yasal olmayan bir şekilde tutulması halidir. 
Bu nedenle Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle madde metninden çıkarılması gerekmektedir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Madde ile ilgili değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 
ALİ ESER (Samsun) — Söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Eser, yazıkki grup adına söz istemediğiniz için, önceden şahısları adı

na kayıt yaptırmış sayın üyelere söz vermek mecburiyetim size bu imkânı tanımama fırsat ver
medi. Tabiî ki, bir dahaki sefere... 

ALİ ESER (Samsun) — Hayır, şimdi bu maddeyle ilgili. 
BAŞKAN — önergelere geçtik... 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Haydar Erdoğan Ömer Türkçakal > Mehmet Kahraman 
İstanbul Kocaeli Diyarbakır 
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Rıza Ilıman 
Çorum 

Vedat Altun 
Kars 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 
Veli Aksoy 

İzmir 

önder Kırlı 
Balıkesir 

Kâzım özev 
Tokat 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

öner Miski 
Hatay 

İbrahim Tez 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Rıza Yılmaz . 
Ankara 

Tevfik Koçak Mustafa Kul 
Ankara Erzincan 

"Gözetim Süresi 
Madde 11. — Bu kanun hükümlerine tabi suçlar sebebiyle yakalanan kimse, tutulma yeri

ne en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli makul süre hariç, en geç 48 saat içinde hâkim 
önüne çıkarılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 11 inci maddesinin tasan metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
Y. Kenan Sönmez Mahmut Alınak 

İstanbul Kars 
İbrahim Aksoy Abdullah Baştürk 

Malatya İstanbul 
BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 11 inci maddesinin tasan metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
İsmail Hakkı Önal 

, İstanbul 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
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Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

ve arkadaşları 

"Gözetim Süresi 
Madde 11. — Bu Kanun hükümlerine tabi suçlar sebebiyle yakalanan kimse, tutulma yeri

ne en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli makul süre hariç en geç 48 saat içinde hâkim 
önüne çıkarılır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul.edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Tutanak Düzenleyenlerin Dinlenmeleri 
MADDE 12. — Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması sırasında sanıkların ve 

tanıkların ifadelerini alan veya olay ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları, 
zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak dinlenebilirler. Ancak, bunlann tanık ola
rak dinlenmelerine karar verilmesi halinde, ifadeleri yapılacak gizli duruşmada alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Ekin Dikmen; buyurun efendim. 
EKÎN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, Ceza Muhake

meleri Usulü Kanunundaki hazırlık soruşturmasında savcı adına, yani devlet adına, yani iddia 
makamı adına sorgulama yapan polis ve jandarmanın müddei olmaktan çıkarılıp, tanık ola
rak ve gizli celsede dinlenmeleri amacına yönelik bir maddedir. 

Ben, 1981 yılında 105 gün Birinci Şubede kaldığım için, bu sorgulamaların nasıl yapıldığı
nı çok iyi bilen bir kişiyim. Evvela bir tane polis görevlendirirler; eğer o polis, amirlerin ben
den bekledikleri doğrultuda bir ifade alamamışsa, bir zabıt tutamamtşsa, onu alırlar, başka 
bir polis görevlendirirler. Bu böyle devam eder. En sonunda, sorgulamayı yapan, o ifadeleri 
alan polislerin tayinleri çıkmış, gitmişlerse bile, orada hazır bulunanlar, yetkililerin tuttuğu tu
tanağı hiç okumadan, bilmeden ve o tarihte orada olmadan imzalarlar. 

Bu tür durumlarda, haklı veya haksız olarak gözaltına alınan insanları sorgulayanların, 
-ki, ben ilk duruşmada tahliye olmuş ve dava sonunda da beraat etmiş bir kimseyim- yine Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundaki "duruşmaların açıklık ve aleniyeti " prensibine uygun olarak, 
mahkemede tanık olarak değil, zabıt mümzileri olarak dinlenmeleri ve bu durumda da gizli 
celse olmaması gerekir. Gizli celse yapılması hususunda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 
hâkimlere yetki vermiştir; yaş küçüklüğü, genel sağlık ve genel ahlakı ilgilendiren 
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durumlar dışında gizli celse kararı alınamaz. 12 nci madde ile getirilen bu hüküm, hem Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun bu maddesine aykırıdır hem de hakimlerin takdir yetkisine 
aykırıdır; tanık olmayan, savcı yerine ifade alan polis ve jandarmayı korumaya matuf bir hü
kümdür; bu bakımdan, Anayasaya da aykırıdır. Bu maddenin değiştirilmesi ve metinden çıka
rılması gerekir. 

Bu hususları söylemek istedim. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları; buyurun efendim. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 12 nci maddesinin tasara metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
İsmail Hakkı önal Y. Kenan Sönmez Mahmut Almak 

İstanbul İstanbul Kars 
Salih Sümer Abdullah Baştürk İbrahim Aksoy 
Diyarbakır İstanbul Malatya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı

yoruz efendim.-
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Erteleme ve Paraya Çevrilme 
MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezası

na veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. 
BAŞKAN— Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına İçel Milletvekili Ekin Dikmen söz istemiştir. 
EKİN DİKMEN (İçd) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları?.. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Zatı âliniz de vazgeçtiniz. 
Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sürüyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Diğer maddeyi okutuyorum : 
Muhbirlerin Hüviyetlerinin Açıklanmaması 
MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren suçları ve suçluları ihbar edenlerin hüviyetle

ri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 14 üncü maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 

tsmail Hakkı önal Y. Kenan Sönmez Mahmut Alınak 
İstanbul İstanbul Kars 

Salih Sümer İbrahim Aksoy 
Diyarbakır Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanun Tasarısının 14 üncü maddesine aşağıdaki fık

ranın eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
MADDE 14. — Bu yasa kapsamına giren para cezaları hiçbir şekilde hürriyeti bağlayıcı 

cezaya çevrilemez. 
Tevfık Koçak Kâmil Ateşoğullan Ekin Dikmen 

Ankara Ankara İçel 
K. Kemal Anadol ilhamı Binici 

İzmir Bingöl 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yazılı metinde "Madde 15. —" diye yazık; fakat biz, 

madde 14 olarak görüşüyoruz. 
ALİ ESER (Samsun) — Son okunan önerge, 13 üncü madde ile alakalı Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Efendimt yazılı metinde 14 üncü maddenin başlığı, "Erteleme ve Paraya Çev-

rilme"dir ve 13 üncü madde olarak görüştük. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, basılı metinde madde 14 olarak yer alan 13 üncü maddeyi 

görüştük ve kabul ettik. Şu anda görüşmekte olduğumuz, basılı metinde 15'tir, ancak biz bir 
öne aldığımız için bu madde 14 oldu. 

Arz ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 14 üncü maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 

tsmail Hakkı öhal Y. Kenan Sönmez Salih Sümer 
İstanbul İstanbul Diyarbakır 

Mahmut Alınak İbrahim Aksoy 
Kars Malatya 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İşte burada; o söyledikleri 14 üncü değil, 13 üncü madde diye 
okunacak. 

ALİ ESER (Samsyn) — Daha önce "Erteleme ve Paraya Çevrilme" maddesi okunmuştu. 
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BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Önal?.. Yok. 
Sayın Kenan Sönmez?.. Yok. 
Sayın Mahmut Almak, bir önergeniz var. Önergeyi madde 15 diye yazılı vermişsiniz; ama, 

biz, bildiğiniz gibi, madde numaralarındaki değişiklik nedeniyle, bir öne almak suretiyle; bası
lı metinde 15 olan maddeyi, 14 üncü madde olarak şu anda görüşüyoruz. Sizin tasarı metnin
den çıkarılmasını istediğiniz madde bu madde midir? 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Evet, evet. 
BAŞKAN — Yani, basılı metinde madde 15 diye ifade edilen maddeyi, siz bu önerge ile 

tasarı metninden çıkarmak istiyorsunuz? 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
İşlem doğrudur efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katıla

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, önergeye geçtik, oylamaya da geçtik. Madde üzerindeki konuş

malar tamamlandığında, önergeler okunmadan soru hakkınız var. özür dilerim.. 
önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Tutuksuz Yargılama 
MADDE 15. — Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile 

bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen 
suçlardan dolayı haklarında açılan kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz yargılanırlar. 

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla görev
lendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı 
aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve bunlara avukatlık ücreti tarife
sine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten 
karşılanır. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletvekili Sayın Vedat 
Altun. 

Buyurun Sayın Altun. 

SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, mad
denin birinci fıkrasında, 'Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları 
ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suç
lardan dolayı haklarında kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz yargılanırlar"denilmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, bir suç varsa, tutuklama bir koruma tedbiri ise koruma tedbirlerinin 
gerekçelerinden birisi de delillerin karartılmasıysa, sanık da kamu görevlisiyse, özelikle zabıta 
ise, delilleri karartmak onun için daha kolay olacaktır. Yaşadığımız ve gördüğümüz olaylar kar
şısında bu maddenin fevkalade sakıncalı sonuçlar doğuracağını, bir görev olarak Genel Kuru
la bildirmek üzere söz aldım. 

Görülmekte olan bir davada, müdahil hazırlık tahkikatında, oğlunun cesedinin çeşitli yer
lerinde -başında, göğsünde, sırtında, ayaklarının altında, ellerinin içinde- darp ve cebir izi 
-yara bere- olduğunu söylemişti. Yani, savcı huzurunda verdiği ifadede, polisler tarafından öl
dürüldüğünü söylediği oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde işkence izleri olduğunu söylemiş
ti; ama bu müdahil kişi mahkeme huzuruna çıktığında,santkların savunması, "Zanlı, kaçar
ken düştü, kafasını vurdu, beyin kanamasından öldü" şeklinde idi. Bu müdahil mahkeme hu
zuruna geldiğinde de, evladını kaybetmiş bu insan korkarak, ürkerek -sanıklar da o zaman 
tutuksuzdu- "Efendim, belki de düşmüş olabilir, kafasını vurmuş olabilir ve böylece ölmüş 
de olabilir" dedi. Yani baba, oğlunun davasından vazgeçmek zorunda kaldı. Mesele gayet açık 
ve netti. Tutuksuz olarak yargılanan polisler, tehdit etmişlerdi. Ancak, yargılamaya devam olun
du, adlî tıp, fethikabir, buna benzer işlemler yapıldı. Gerçekten de, ölen kişinin düşme sonucu 
ölmesinden öte, işkenceyle öldüğü anlaşıldı ve bu kamu görevlileri hükümlendiler. Hükümleri 
de Yargıtayda onandı, infaz edildi. 

Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı hangi saikle 6u maddeyi getiriyor, bunu bilemiyo
rum; ama bu haliyle çok büyük sakıncalar yaratacaktır. Aksi halde, yasanın içeriğinde, tahki
katın her halükârda zabıta tarafından yapılacağına ilişkin hükümler vardır. Zabıta tarafından 
yapılması halinde, bu tür suçların açığa çıkmayacağı, bu tür suçların yargılaması şansının ya-
kalanamayacağı sonucunu doğuracaktır ve ayıplarımız da gizlenecektir. 

Gerçekten, biz herkesin eşit koşullarda, hukuktan, haktan yararlanmasını istiyorsak, hangi 
saikle olursa olsun, delilleri karatmaya müsait olan, delilleri yok etmeye müsait olan bu mad
denin, öncelikle birinci fıkrasının madde metninden çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. 

İkinci fıkraya bir diyeceğimiz yoktur. O sıkıntıyı çekiyorlar, onu da görüyorum. O bakım
dan, ikinci fıkraya da bir diyeceğimiz yoktur; ama, her halükarda -yaşadık, gördük- polisler, 
tehdit etmek suretiyle büyük oranda hep ifade değiştirirler. Bu sakıncayı ortadan kaldırma
mız gerekiyor. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Madde üzerinde, şahsı adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol. 
Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; demin 

Sayın Adalet Bakanı cansiperane biçimde tutuklama ile ilgili 10 uncu maddenin metinden çı
karılma önergesine karşı çıktı ve bu metni muhafaza ettirdi. Bir daha okuyalım, bu metin ne 
diyor. Bu maddenin geçişinden henüz onbeş yirmi dakika geçti. "Bu kanun kapsamına giren 
suçları işlediğine dair hakkında kuvvetli belirti bulunan sanığın, kaçmasını, delillerin yok edil
mesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla tutuklanmasına karar verilebilir." Kim karar 
verecek; hâkim karar verecek. Kim bu adam?.. Şimdi 16 ncı maddeye gelelim. "Terörle müca
delede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer 
personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı haklarında açılan 
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kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz yargılanırlar." Kim açacak kamu davasını; devle
tin müddeiumumisi, devlet adına işkence yaptığını saptadığı kişinin, zabıta görevlisinin hak
kında davayı kim açıyor; savcı açıyor. Kim tutuklayacak bunu; devletin yargıcı tutuklayacak. 
Kaçıncı maddeye göre; 10 uncu maddeye göre. 10 uncu maddeye göre, hâkime verdiğiniz tutuk
lama kararını, 16 ncı maddeyle hâkimin elinden alıyorsunuz. Alabjlir misiniz; alamazsınız. Ne
den; benim oy vermediğim, tasvip etmediğim, silah zoruyla kabul edildiğini iddia ettiğim 1982 
Anayasasının 438 inci maddesine göre... Bu madde diyor ki; "Hâkimler, görevlerinde bağım
sızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, -yani, TBMM dahil- merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılma
sında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve tel
kinde bulunamaz. 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetinin savcısı, görevini yaparken, işkence yaptığını saptadı
ğı devlet memuru hakkında dava açacak ve onu yargının karşısına gönderecek; ama, siz hâki
min onu tutuklama yetkisini çok görecek ve o yetkiyi elinden alacaksınız... Olmaz!.. Hangi 
mehaz kanunda var bu Sayın Bakan, lütfen açıklayınız. Hâkimin tutuklama yetkisini elinden 
alan hangi uygar dünya yasası var? Hâkimin görevine müdahale edemezsiniz, hakkınız yok; 
ama, görevine müdahale ediyorsunuz. Neden sıradan vatandaşı tutukluyor hâkim?.. Neden tu
tukluyor; "kaçarsa" diyor, "hakkında ağır ceza davası varsa" diyor, "delilleri karatma ihti
mali varsa" diyor. Delilleri karartma ihtimali olan, sokaktaki sıradan vatandaş mı, yoksa gö
rev başında bulunan devlet memuru mu? Elinde delilleri karartma ihtimali olan, en fazla dev
let memurudur, kamu görevlisidir, işkence yapan polistir ve siz hâkime diyorsunuz ki, "belki 
bu delilleri karartabilir; ama, sen bunu tutuklama, bırak dava sonuna kadar serbest kalsın, 
delilleri karartsın ve beraat etsin." tşte bu, vahim bir durumdur, işkenceciye prim veren bir 
durumdur. Devlet, buna prim verecek... Bu, Anayasanın 138 inci maddesine aykırıdır arka
daşlar. Bunu yapamazsınız; bu bir. Yapsanız da, yanlış hesap, Bağdat'a gitmeden, Anayasa 
Mahkemesinden döner. 

İkincili, arkadaşlar, saç: bitmedik yetimin hakkıyla, onurlu yurttaşların yıldan yıla öde
dikleri vergilerle, fonlar dışında teşekkül etmiş, -o fonlar da nasıl oluyor belli değil- fonların 
dışındaki gelirlerle teşekkül etmiş bütçe, Yüce Meclisin değerli üyeleri, hanginize bedava avu
kat tutma hakkı veriyor? Bütçe kime tahsisatta bulunarak, üçe kadar avukat tutma yetkisi ve
riyor? Bu bütçeden işkenceci polise para ayrılıyor ve polise diyor ki, "sen işkence yap; bir. tki, 
hâkim seni tutuklayamaz. Üç, avukatım da ben tutarım" diyor devlet. Bu, akılla, mantıkla, 
1982 Anayasasıyla, uluslararası antlaşmalarla, hiçbir şeyle bağdaşmayan bir maddedir ve Tür
kiye'nin yüzünü ağartmayacak, kara çıkaracak bir maddedir arkadaşlar. 

O nedenle, S arkadaş önerge verdik. Anayasanın 85 inci maddesine göre, öncelikle, öbür 
önergelerden önce ele alınması lazım. Sayın Başkanım elbette bunu takdir edecektir. 

Bu maddeyle ilgili verdiğimiz önerge üzerinde de konuşmak üzere, bu maddenin metin
den çıkarılmasını ve hukuk devleti olduğunu iddia eden Türkiye Cumhuriyetinin böyle bir ayıptan 
şimdiden kurtulması için oy vermenizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Şahsı adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Şahin. 
Buyurun Sayın Şahin. 
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ALÎ ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
yasa tasarısının İS inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Bu maddede, terörle mücadelede görev alan istihbarat.zabıta amir ve memurları ile bu 
amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suç
lardan dolayı tutuksuz olarak yargılanacağı hususu getirilmiştir. Bizce bu yanlıştır. Herkes ka
nun karşısında eşittir. Burada güvenlik kuvvetlerini korumak düşüncesi vardır, ama güvenlik 
kuvvetlerini korurken, tahkikat sırasında güvenlik kuvvetlerinin yapmış olduğu bir yanlış veya 
vatandaşın, Anayasanın güvencesi olan birtakım haklarına güvenlik kuvvetleri tarafından va
ki saldırı, örneğin, bir işkence, cebir, şiddet ve hatta öldürmeye kadar varan bir olay olmuşsa, 
güvenlik kuvvetleri, bu yasanın belirtmiş olduğu tahkikatla görevlidir diye bunu tutuksuz yar
gılamak, Anayasaya aykırı, yasanın vatandaşlara tanıdığı eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Hiç kimse kanunun üstünde ve dışında değildir; güvenlik kuvvetleri de olsa, Başbakan 
da olsa, herkes yasaya tabidir. Eğer, güvenlik kuvvetleri, yaptığı bir tahkikat sırasında yasayı 
çiğniyorsa, bunu çiğnerken mevcut yasalara göre bir suç işliyorsa, bu suçun ağırlığına göre, 
suçun isnat ettiği yasanın maddesine göre tutuklanması gerekiyorsa, bunun takdiri mahkeme
lere, bağımsız yargıçlara bırakılmıştır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesi bunun için hüküm koymuş; su
cun vasıf ve mahiyeti, kaçması, delilleri, etkisi göz önüne alınmıştır. Herhangi bir vatandaşın 
suç işlerken delillere etki yapacak diye tutuklanmasını istiyorsak, güvenlik kuvvetlerinin de serbest 
kaldığı zaman delillere etki yapabileceğini niçin gözardı ediyoruz? Ayrıca, bu madde amme 
vicdanını yaralayacaktır. İşkence görmüş, ezilmiş bir insanın kendisine işkence eden bir kişiyi 
karşısında görmesi, onun adalete karşı olan inananı zayıflatacaktır. 

Bu nedenle, bu kanun tasarısının bu maddesi güvenlik kuvvetlerini suç işlemeye teşvik ede
cektir. 12 Eylül Harekatından sonra sıkıyönetim mahkemelerinde nasıl tahkikat yapıldığını, 
bazı güvenlik güçlerinin ve görevlilerinin vatandaşa nasıl işkence yaptıklarını, sıkıyönetime suçsuz 
gelenlerin öbür taraftan nasıl suçlu çıktığını çok gördük ve Kahramanmaraş'ta bunu çok yaşadık. 

O halde, bu şekilde yanlış tahkikat yaparak tahkikatın seyrini değiştirenler, suçsuz insan
ları suçlu savanlar, kanun karşısında suçsuz sayılacak ve tutuksuz yargılanacaktır. Diyeceksi
niz ki, "neticede cezasını çeker." Muhakeme kaç sene devam edecek? Sen, benim oğlumu, ba
bamı, kardeşimi döveceksin, yaralayacaksın, bir gün dahi tutuklanmayacaksın, karşımda ge
zeceksin, ben muhakemenin bitmesini.sana ceza verilmesini bekleyeceğim... Terörü önleme Yasa. 
Tasarısının bu maddesi, bu şekliyle, terörü getirir. Buna karşı önlem almak, bu maddeyi kal
dırmak gerekir. 

Ayrıca, hiçbir yerde, suçluya, devletin, "sen iyi ettin, suç işledin" diye avukat tuttuğu, 
para verdiği görülmemiştir. Yasaya karşı suç işleyen kişi, topluma karşı da suç işlemiştir. Toplu
mun onu cezalandırması, yasanın cezalandırması demektir. O halde, yasaya göre suçlu sayılan 
insana devlet sahip çıkacak, kurum sahip çıkacak, para verecek, avukat tutacak, "sen daha 
çok suç işlemeye "devam et" diyecek... Bunun, hakla, adaletle ve yasalarla ilgisi olmadığını, 
haksızlık getireceğini ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 
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K. KEMAL ANADOL (tzmir) — içtüzüğün 85 inci maddesine göre, Anayasaya aykırılık 
önergesi önce okunur. Benim önergemi daha evvel okutun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yüksek malumunuzdur bu derin hukuk bilginiz ve tatbikata vuk-
funuzla; önce veriliş sırasına göre okunur, bilahara aykınlık önceliği dikkate alınarak bir daha 
okunur ve işleme konur. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tamam Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Türkçakal önder Kırlı 
Kocaeli Balıkesir 

öner Miski ibrahim Tez 
Hatay Ankara 

Vedat Altun Kâzım Özev 
Kars Tokat 

Ahmet Ersin Rıza Yllmaz 
tzmir Ankara 

Tevfik Koçak Ömer Çiftçi 
Ankara Ankara 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Veli Aksoy 
tzmir 

"Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla gö
revlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dola
yı aleyhlerine açılan davalarda avukatlık Ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler 
ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 15 inci maddesinin tasan metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının "Tutuksuz yargılama" başlığı

nı taşıyan 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Ülkü Güney Tevfik Ertürk 
Niğde Gümüşhane Ankara 

Leyla Yeniay Köseoğlu Kemal Karhan Togay Gemalmaz 
İstanbul tzmir Erzurum 

tsmail Hakkı önal 
lstanbu.1 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mahmut Alınak 
Kars 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 
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"Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurlarıyla, bu amaçla gö
revlendirilmiş diğer kamu görevlilerinin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suç
lardan; adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs suçları hariç, taksirli suçlarla diğer suçlar 
hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının İS inci maddesi Anayasanın 138 inci maddesine aykın 

bulunduğundan metinden çıkarılmasını'İçtüzüğün 85 inci maddesi gereğince arz ve teklif ederiz. 

Kemal Anadol Ekin Dikmen Kâmil Ateşoğulları 
tzmir İçel Ankara 

Cüneyt Canver Hüsnü Okçuoğlu 
Adana İstanbul 

BAŞKAN —• önergeleri şimdi de, aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Kemal Anadol ve arkadaşları ile Sayın tsm.ail Hakkı önal ve 

arkadaşları tarafından verilmiş bulunan önergeler, maddenin tasarı metninden çıkarılmasını 
istemektedir, aynı mahiyettedir... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Anayasaya aykırılık var... 
BAŞKAN — Sayın Anadol,önergenizde, Anayasanın 138 inci maddesine aykırı bulundu

ğundan maddenin metinden çıkarılmasını istiyorsunuz. Keza, Sayın İsmail Hakkı önal ve ar
kadaşları da aynı istekte bulunan bir önerge vermişlerdir. Bu yüzden birleştirmek suretiyle işle
me koyuyorum. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Geçti efendim... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Duyuramam diye buraya geldim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu duyuramamak işine bir şekil verelim. Arka

daşımız haliistirahatte, maddeler geçiyor, sonra dönüyor, duyuramadım diyor... istediniz mi 
duyuruyorsunuz... 

Buyurun Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısının 

tepki duyulan en büyük maddelerinden, daha doğrusu benim de vicdanımda tepki duyduğum 
en önemli maddelerinden birisi bu. Sayın İçişleri Bakanımız burada, işkence yaptığı iddia edi
len polislerin tutuklanmaması hususuna değinmek istiyorum. Kanunun böyle bir maddeye ne 
ihtiyacı var? Şimdiye kadar kaç polis tutuklanmıştır, çıksınlar bana bir rakam versinler. Bu 
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maddenin pratiği yoktur zaten. Genellikle, yargıçlar, bu tür iddialarla suçlanan polisleri tutuk-
lamamışlardır. Uygulamayı pekâlâ hepimiz yakından takip ettik. O halde, uygulaması olmadı
ğı halde bu maddede ısrar edilmesinin başka bir anlamı olabilir. Bu tür suçları işleyenleri teş
vik etmek gibi ya a gözdağı vermek gibi gizli bir anlamı olabilir. 

Sayın milletvekilleri, öyle davalar var ki, örneğin; Faruk Tuna. 1981 yılında işkenceyle öl
dürüldüğü adlî tıp raporu ile saptandığı halde, hâlâ kamu davası açılamamış. Çünkü, Faruk 
İbna'yı o"gün yargılayan polis timinin hangi tim olduğu emniyetçe bildirilmemiş hâlâ. Aradan 
yıllar geçmiş. Böylesine kamufle edilen bir sürü olayı size sunabilirim. Burada bir milletvekili 
suç işleyince tutuklanabiliyor, bir polis hakkında bir iddia var, o polis tutuklanmıyor... Burada 
suç işleyen milletvekiline avukat tahsis edilmiyor; ama, o polise avukat tahsis ediliyor... 

Bu nedenle, bu maddeyi, gerçekten vicdanı çok yaralayıcı ve Türkiye'nin üzerine bir kara
basan gibi çöken işkence iddiaları hakkındaki rivayetleri de kuvvetlendirici bir hüküm olarak-
görüyorum. Bu konuda başımız yeterince belada iken, bu tür hükümlerle başımızı daha fazla 
derde sokmanın doğru olmadığına inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. • 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Dışarısının İS nci maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
ve arkadaştan 

"Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla gö
revlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dola
yı aleyhlerine açılan davalarda avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, 
ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kata

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının "Tutuksuz \argılama" başlığı

nı taşıyan 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 
Raşit Daldal 

Niğde 
ve arkadaşları 
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'Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurlarıyla bu amaçla gö
revlendirilmiş diğer kamu görevlilerinin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suç
lardan; adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs suçları hariç, taksirli suçlarla diğer suçlar 
hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? , 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamakta, Hükümet katıl

maktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. . ' 
Sayın milletvekilleri, kabul edilmiş bulunan önergedeki değişik şekliyle maddeyi oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ MADDE 
Cezaların infazı 

Cezaların infazı ve Tutukluların Muhafazası 
MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların cezaları, tek 

kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlannda infaz edilir. • 
Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatına ve diğer hü

kümlülerle haberleşmesine engel olunur. 

Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlülerden şartla tahliyele
rine 3 yıldan az kalmış olanlar, diğer kapalı infaz kurumlarına nakledilebilirler. 

Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada gösterilen şekilde 
inşa edilmiş tutukevlerinde muhafaza edilirler, ikinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Balıkesir Mil
letvekili Sayın önder Kırlı. 

Buyurun Sayın Kırlı. 

SHP GRUBU ADINA t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Cezaların infazı ve Tutukluların Muhafazasına ilişkin 16 ncı madde üzerinde görüşlerimi
zi ve maddenin bu haliyle geçmesi halinde yaratabileceği olumsuzlukları Yüce Meclise hatır
latmak üzere söz aldım. , . ' 

Maddenin birinci fıkrasıyla, kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların cezala
rı», tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edile
cektir. Yani .yasa, bu kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar için ayn özel infaz 
kurumları kurutmasını öngörmektedir ve bu kurumlar tek kişilik veya üç kişilik odalar halin
de olacaktır, ikinci fıkrada ise, bu kurumlarda açık görüşme yaptırılmayacağı, hükümlülerin 
birbirleriyle irtibatına ve diğer hükümlülerle haberleşmesine de engel olunacağı belirtilmektedir. 
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~ Değerli milletvekilleri, cezaevlerimizde bugüne kadar yaşanan olumsuzlukların, açlık grevleri 
olaylarının temel nedenlerinden biri, bu açık görüşme meselesinin bir türlü vuzuha kavuşturu-
lamaması, açık görüşmeye izin verilmemesindendir. Bu, hepinizin bildiği bir gerçektir. 

Şimdi, hali hazırda Adalet Bakanlığınca uygulanan yönetmeliğin en çok itiraz edilen nok
talarından birini bu maddeyle yasalaştırıyoruz. -

Diğer yandan, bu fıkranın ikinci cümlesinde, "hükümlülerin birbiriyle irtibatına ve diğer 
hükümlülerle haberleşmesine engel olunur" deniliyor. Aslında, birinci fıkrayı dikkate alırsak, 
zaten bu mümkün olmayan bir şey. Çünkü, kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olan
lara, tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında mahkû
miyetlerini infaz ettiriyoruz. O halde, zaten tek kişilik odada oturan ya da üç kişilik odada 
oturan İnsanların başka odalarda oturan insanlarla irtibat kurmaları mümkün değildir; ama, 
aynı odanın içinde üç kişiyi yatırıyorsanız -ki, öyle odalar da olacak- elbette ki bu üç kişinin 
birbiri ile konuşmasına, irtibat kurmasına engel olamazsınız. 

Diğer hükümlülerle haberleşme meselesine gelince : Böyle bir haberleşme cezaevinin kont
rolünde olacağına göre, bunda bir sakınca olmadığı düşüncesindeyiz. 

Bu maddenin, özellikle, meydana getireceği, tevlit edeceği olumsuzluklar açısından geçici 
10 uncu madde ile de irtibatı vardır. Çünkü, özel infaz kurumları şu anda ülkemizde kurulmuş 
değildir, bundan sonra kurulacaktır. Geçici 10 uncu maddede ise, "özel infaz kurumu binaları 
inşa edilinceye kadar terör suçundan tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında 
muhafaza edilir" deniliyor. Terör suçundan mahkûm veya tutuklu olanların mahkûmiyetleri
ni, özel infaz kurumlannda infaz ettirirken doğabilecek sakınca, bunların diğer infaz kurum
larında muhafaza edilmesi sırasında doğabilecek sakıncadan daha azdır. Bir başka deyişle, bu 
özel infaz kurumlarını kurmadığımız ve halihazırda diğer infaz kurumlarında terör suçlularını 
da bulunduracağımız için, diğer infaz kurumlarında bulundurma sırasında eğer 16 ncı madde
nin ikinci fıkrasını uygularsak, olayları daha da büyütüp, cezaevlerinde yeni huzursuzlukların, 
yeni açlık grevlerinin, yeni olayların çıkmasına neden olabiliriz. 

Bu açıdan, önerimiz, maddenin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının ikinci fıkraya atıf 
yapan son cümlesinin'tasarı metninden çıkarılmasıdır. Bunu Yüce Meclis yerine getirdiği tak
dirde, arz etmeye çalıştığım huzursuzlukların, cezaevi olaylarının önüne geçileceğine inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Şahsı adına, tçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Dikmen'den sonra söz alabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Kâmil Ateşoğulları'nın söz talebi var. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKÎN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddeye göre, suç işle

yen tutuklular ve suç işledikten sonra hüküm giyen hükümlüler aynı kefeye konmakta ve ikisi
ne de aynı işlemler yapılmaktadır. 

Türkiye'de, Eskişehir Cezaevi yandıktan sonra bir ve üç kişilik hücreler yapılarak sadece 
orada mevcut cezaevi sistemi getirilmiştir, Türkiye'de buna benzer hiçbir cezaevi yoktur. Bu 
maddedeki hükümlerin yerine getirilmesi için -biraz evvel söz alan arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi- yeni cezaevlerinin yapılmasına gerek vardır. Yeni cezaevleri yapacağımıza, bu hükümle 
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insanları esir gibi işleme tabi tutacağımıza, bu yeni yapacağımız cezaevlerine harcanan para
larla, eğitim, sağlık müesseseleri açmak daha iyi olmaz mı? Bunu düşünüyor insan. 

Türkiye'de zaten cezaevleri var. Bu cezaevleri, tasarının geçici maddeleri yürürlüğe girdik
ten sonra zaten boşalacaktır. Bu cezaevlerine, bu tasarının hükümlerine göre suç işleyenlerin 
yerleştirilmesi varken, insanî koşullara uygun olmayan yeni cezaevleri yapmak yanlış bir irade 
olur. 

Ayrıca, Türk cezaevlerinde yaşayanların bir geleneği vardır; bunlar cezaevlerinde toplu 
olarak yaşamaya alışmışlardır. Bu, bir geleneğimizdir, onları bu gelenekten yoksun bırakma
mak lazım. 

Değerli milletvekiIleri.Terörle Mücadele Tasarısı gereğince, biz, suç işlemiş olan kişileri, 
hiçbir zaman pişmanlık duymayacak bir iyi halli olmayacakmış peşin hükmüne vararak ceza
landırıyoruz. Aslında, insanlar, eğer iyi eğitilirlerse, kendilerine iyi eğitim verilirse, bu, cezaev
lerinde de sağlanabilir; pişmanlık duyabilir ve iyi halli olabilirler. Onların pişmanlık duyması 
ve iyi halli olabilmelerinin koşulları, onları cezaevlerindeki insanlık dışı muamelelere tabi kıl
makla mümkün olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada önemli olan iki husus var : Devlet, kendi vatandaşından öc 
almak istiyor; kendi vatandaşına kin güdüyor ve düşmanlık besliyor. Bir devlet, kendi vatan
daşını korumak ve kollamak zorundadır. O vatandaş suç işlese bile, o devletin vatandaşıdır; 
korunmaya muhtaçtır. Devlet, öç alamaz, devlet kan güdemez, devlet düşmanlık güdemez. Bu 
madde, devletçe bunların yapılmasını öngörüyor; bu, yanlış bir duygudur; insanlık duygusuna 
aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, gerek Anayasamızda, gerek Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda, suç işleyen bir kişi, hüküm giy inceye kadar, sanıktır; tutuklu olsa bile, sanıktır 
ve suçsuz sayılır. Suçsuz sayılan bir kişinin, tutuklandığı için hükümlülerle birlikte aynı mua
meleye tabi tutulması Anayasa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aykırı bir durumdur. 

Sayın Komisyonun ve Hükümetin bunları dikkate alarak bu maddede gerekli değişiklikle
ri yapacağına inanıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz... Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; okutup işleme koyacağım. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, benim söz talebim vardı. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, talebinizi tetkik ettirdim; bu maddede zatı âlinizin talep ve 

müracaatı yok, müteakip maddede, 17 nci maddede var; bu görüştüğümüz, henüz 16 ncı mad
de efendim. • 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Hayır efendim, bunun üzerinde söz istemiştim, sıra değişti 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu, 16 ncı madde. Zatı âliniz bir sonraki maddede söz istemiştiniz. 
Yazınız burada, kayıt burada. Tetkik ettirdim, benim elimde yok. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Madde değişikliği oldu efendim. Bu madde idi. 
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BAŞKAN — Şimdi, el jndim, kayıtlar burada; zatı âliniz eski 18, şimdiki 17 nci madde 
üzerinde söz istemek üzere müracaaat etmişsiniz. Eski 17 nci maddede (şimdiki 16 ncı madde) 
müracaatınız yok. 

önergeleri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 
dördüncü fıkrasının bu fıkraya aUf yapan dördüncü fıkrasının son cümlesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

t. önder Kırlı Haydar Erdoğan 
Balıkesir İstanbul 

Rıza Ilıman öner Miski 
Çorum Hatay 

Vedat Altun Ahmet Ersin 
Kars tzmir 

Kâzım özev Tevfik Koçak 
Tokat Ankara 

Hikmet Çetin İbrahim Tez 
Diyarbakır Ankara 

Etem Cankurtaran Rıza Yılmaz 
İçel Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 16 ncı maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. -

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Veli Aksoy 
tzmir 

İsmail Hakkı önaT 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mahmut Alınak 
Kars 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 16 ncı maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN —. Hükümet? 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Mahmut Alınak, 
Buyurun Sayın Almak. 
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MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkanın hoş
görüsüyle bir tespitimi Genel Kurula arz etmek istiyorum, bu vesileyle zabıtlara da geçirmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, demokrasiden yana olan bilim adamları, yazarlar, 
çizerler, aydınlar, yıllar yılı bitip tükenmeyen bir azim ve kararlılıkla, yorulmadan, bıkmadan, 
usanmadan bir mücadele verdiler. Verilen mücadele, Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü 
maddelerine yönelikti, bu maddelere karşıydı. Çünkü, bu maddeler, düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğünü ortadan kaldıran ve çağdışı olarak kabul edilen.toplumu geriye götüren, toplu
mun kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesinin önünde engel haline gelen hükümlerdi. Bu müca
dele, giderek, uluslararası alanlara da yansıdı; Avrupa Topluluğu, Türkiye'nin AT'a kabulünü, 
sözkonusu maddelerin kaldırılmasına bağladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri yurt dı
şına gittiklerinde her platformda, bu maddelerle ilgili sorularla karşı karşıya kaldılar, tç ka
muoyunda çok büyük ve yoğun bir mücadele verildi ve giderek İktidar, bu maddelerin kaldırıl
ması gerektiği noktasına geldi; ama, yine tüccar mantığı hâkim oldu; bir koyup üç alma, beş 
alma, yirmi alma mantığı öne çıktı. Bu sefer 141, 142 ve 163 üncü maddeler kaldırıldı; ama 
bu maddelerin kapsamı daha da genişletilerek, yeni suç unsurları ve yeni suçlar eklenerek, "Te
rörle Mücadele Yasa Tasarısı" adı altındaki bu tasarı içerisine sokuldu. 

Değerli milletvekilleri, şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; Ceza Kanununun 141, 142 ve 
163 üncü maddeleri kaldırılmamıştır; daha da ağırlaştınlarak ve kapsamları daha da genişleti
lerek Terörle Mücadele \asa Tasarısı içerisine alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, cezaevlerinde çok acı olaylar yaşandı; insan
lar iki aya varan açtık grevlerine başladılar. Açlık grevleri, seslerini duyuramayan ve dört duvar. 
arasına sıkıştırılan bu insanların en, insanî ve en masumane tepkileriydi; ama iktidar, büyük 
bir hışımla bu insanların üstüne gitti. Bu insanların isteklerine kulaklarını tıkadı ve birçok in
san öldü, cezaevleri birçok can verdi, insanlar sağlıklarından oldular, bu açlık grevleri sonu
cunda insanlar sakat kaldılar. Bu kangren gittikçe yoğunlaşarak bugüne kadar devam edeğel-
miştir, bu koşullarda, daha da yoğunlaşarak devam edecektir. 

ABDUKRAHMAN BOZKIR (Konya) — öldürülen generaller ve hâkimler ne olacak? 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim; şimdi, önergemizle irtibatlandıracağız. 
Devam buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Lütfen, bu kürsüye gelin de görüşlerinizi ortaya koyun. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu maddeden dolayı, sözkonusu yasa tasarısına "ta

butluk yasa tasarısı'" denseydi sanıyorum çok aykırı olmazdı, insanları alacaksınız, kafeslere 
tıkacaksınız; ondan sonra da adına çağdaşlık diyeceksiniz... fiu olmaz, değerli milletvekilleri. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Değerli milletvekilleri, lütfedip biraz daha bağırsanız da sesi
nizi bir duysam; duysam ve söyledikleriniz zabıtlara geçse, hiç olmazsa yıllar sonra bu söyle
diklerinizi torunlarınız okusa, 

BAŞKAN — Sayın AIınak,böyle konuşursanız iş çığırından çıkar; lütfen davet etmeyin. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Bu tabutluk yasası, ülkemiz adına, demokrasi adına bir kara tablodur değerli milletvekil

leri. Bu yasa tasarısı, toplumdaki gerilimi artırmaktan, cezaevlerindeki sıkıntıları, olayları büs
bütün artırarak çığırından çıkarmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu tabutlara sıkıştırıla- . 
cak, kapatılacak insanların uğrayacakları ruhsal erozyon konusunda, Bakanlık, lütfedip bir 
araştırma yapmış mıdır yapmamış mıdır, bunu öğrenmek istiyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, biz, insanlardan öç alma hakkına sahip değiliz. Devlet, bir hukuk 
devleti ise, hukuk kurallarına göre, uluslararası hukuk normlarına göre hareket etmek zorun
dadır; ama, devlet içeriye kapattığı insanlara karşı, tuşunla, düşmanca hareket edecekse ve in
sanların üstüne üstüne pervasızca gidip, yok etme yöntemini seçecekse, bunun adı demokrasi 
değildir, bunun adı demokratlık değildir; bunun adı, olsa olsa faşizmdir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

. MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Olsa can kurban; ama, yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri; önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasıyla 

dördüncü fıkrasının bu fıkraya atıf yapan dördüncü fıkrasının son cümlesinin tasan metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONUSÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Şartla Salıverilme 
MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlardan, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi tarafından ölüm .cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36 yılla
rını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler, 30 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da iyi halli hükümlü 
niteliğinde bulundukları takdirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler. 

Bunlardan, tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya firara teşebbüs suçundan veya 
cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak 
üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıve
rilmeden yararlanamazlar. 

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme tarihin
den sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden ya
rarlanamazlar. 

Bu hükümlüler hakkında, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu mad
desinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın 
\aşar Topçu söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Topçu. 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; bu madde üzerinde söz alışımızın nedenini arkadaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum. 
Biraz sonra bu maddeler bitecek, yerine, geçici bir madde gelecek. Bu geçici maddede, 

uzun süredir kamuoyunda, "şartlı salıverilme" olarak konuşulan hükümler ve daha sonra da 
onun istisnalarını içeren bir madde yer alacak. Bu istisna maddelerine göre, kamu görevlileri, 
yaptıkları görevlerden dolayı, terörle mücadeleden dolayı herhangi bir saldırıya uğrarlarsa, bun
lara saldırıdan dolayı mahkûm olmuş olanlar istisna tutulacak:, genellikle güneydoğudaki bö
lücü örgütlere uygulanan 125 inci madde istisna tutulmuş olacak, 146 ncı maddenin son fıkrası 
istisna tutulmuş olacak, uyuşturucu madde kaçakçıları istisna tutulmuş olacak, ırza geçme suçlan 
istisna tutulmuş olacak. Ancak, sonra bir önerge gelecek -arkadaşlarımın dikkatine sunuyorum-
bu önerge ile, güneydoğuda bölücü faaliyetlerde bulunduğu için Türk Ceza Kanununun 125 
inci maddesine göre mahkûm olmuş olanların cezalarının büyük bir kısmı affedilecek... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Yok öyle şey. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gelecek şimdi, biraz sonra göreceksin. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — öyle bir şey yok. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Canım, dinle bir defa... Yoksa, mesele de yok; ben, varsa 

diye söylüyorum. 
Sonra, müebbet hapse mahkûm olanların büyük bir kısmı affedilecek, diğerleri affedilecek... 
Burada niye bunu söylüyorum; şunun için söylüyorum : Şimdi bunu getiren arkadaşları

mız, bu maddede öngörülmüş olan yüzdeleri hesaba katarak, "bunda ne var canım, zaten bu 
insanların 10 yılını biz indirmesek kanun indiriyor" gibi, bana göre fevkalade yanlış -daha ağır 
bir kelime söylemek istemiyorum ama- en azından safsata sayılacak... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — O da ağır. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) —Ağır tabiî. Daha ağır laf söyleyeceğim, o madde geldiği 

zaman göreceksiniz. 
Şimdi, bakınız arkadaşlar, bir ülkede bir suç sürekli artarak işlenmeye devam ediliyorsa, 

o suçun cezası azaltılmaz. Siz, 8 Nisan tarihinde ne oldu da bugüne kadar işlenmiş olan bölü
cü faaliyetlere, yıkıcı faaliyetlere dair bu suçları affedeceksiniz? Ne oldu? Terör mü azaldı? 
Bölücü, yıkıcı faaliyetler mi azaldı veya bizim dışımızda Hükümetle bir anlaşma oldu da, bi
zim Meclis olarak bundan haberimiz mi yok? Yani, "bundan sonra, bu iş yapıldığı zaman,, 
-125, 146 ve diğer maddeler için söylüyorum- bu cezalar indirildiği zaman, bu terör ve bölücü 
faaliyet duracak..." Böyle bir anlaşma var da bizim mi haberimiz yok?.. Bunu bilelim... Eğer 
öyle değilse, bir defa, yapılan iş Anayasanın 89 uncu maddesine aykırı olacaktır. Diyeceksiniz 
ki, "canım, bunun için kimse Anayasa Mahkemesine itiraz etmez, bu iş geçer..." Tamam, siz 
sindirebiliyorsanız geçsin; ona bir diyeceğim olmaz. Ben ikaz ediyorum, bu işin yasal prosedü
rünü bilmeyen arkadaşlarıma anlatıyorum. Bakınız bu maddede ne diyor : "Bu kanun kapsa
mına giren suçlardan mahkûm olanlardan (yani, terörden mahkûm olanlar) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafınan ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler..." Yani, madde 
diyor ki ; Terör suçlarından dolayı bir kişi idama mahkûm edilir de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 89 uncu maddeye göre onun cezasının yerine getirilmemesine karar verirse, bu insanın 
cezası müebbet hapis cezasına döner; ama, otuzaltı yıllık müebbet ağır hapis cezasına döner. 
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Arkadaşlar, şimdi, Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrası, "müebbet ağır 
hapis cezaları otuzaltı yıl üzerinden hesap edilir" der. tnfaz \asasinin 19 uncu maddesi ise, 
"ölüm cezalarının yerine getirilmemesi suretiyle müebbet hapse dönen cezaların otuzaltı yıllık 
kısmının otuz yılını yatmışsa, şartlı salıvermeden yararlanır" der. O halde, otuz yılını yatma
mış olan şartlı salıvermeden yararlanmaz. 

Şimdi, burada bir mantık ileri sürülüyor ve deniliyor ki, "19 uncu maddeye ek bir 2 nci 
madde getirildi; bu ek 2 nci madde ile bu mahkûmlar da dahil olmak üzere, her ay altı günlük 
bir infaz imkânı tanındı; yani, şartlı salıverme imkânı tanındı. O halde, bu otuz yıllık cezalar 
da yirmidörtbuçuk yıla indi, biz bunu yirmi yıla indirelim. Böylece, hem on yılını affetmiş ola
lım hem de böyle bir uyuşma getirelim." 

Arkadaşlar, bu düşünce yanlıştır. Bakın neden yanlıştır : Otuz yıl yatacak olan kişi, onye-
dibuçuk yılını yatıp iyi hali görüldükten sonra 6 aylık altı günlük infazdan yararlanacaktır. 
Siz burada, bir taraftan ceza ilkelerinin S inci maddesini çiğneyerek cezanın üst sınırını bile 
aşacak kadar ceza tayinine imkân vereceksiniz, sonra da buraya getirdiğiniz bu maddeyle, İn-
faz Yasasının 19 uncu maddesini bir tarafa bırakıp, otuz yıl yatarak infazdan yararlanacak olan 
müebbet hapis cezasını otuzaltı yıla çıkaracaksınız... Keza, müebbet hapis cezası almış olanla
rın süresini yirmi yıldan -tnfaz Yasasında bu süre yirmi yıldır- bu yasayla otuz yıla ve tnfaz 
Yasasında yarısını yattığı zaman tahliye olabilecek sair hapis cezalarını gene bu yasayla burada 
üçte ikiye çıkaracaksınız, sonra da, 8 Nisan 1991 tarihi itibariyle 125 ve 146 ncı maddeye göre 
suç işlemiş olanların cezalarını, otomatikman, iyi haline kötü haline bakmadan otuz yıldan 
yirmi yıla indireceksiniz... tşte bu yaptığınız, aftır; bu yapılacak olan, aftır. / 

Ben, arkadaşlarımı ikaz ediyorum; biraz sonra o madde geldiği zaman da burada söyleye
ceğim; ama, bu maddede söz alışımın nedeni, sadece mukayese imkânı vermek içindir. 8 Ni
sandan sonra cezaları artırıyorsunuz, 8 Nisana kadar olanların da on yılını affediyorsunuz... 
Bununla, siz, bu memlekette, önleyicitik vasfı olması gereken Ceza Yasalarının önleyicilik vas
fının suyunu çıkarıyorsunuz. Buna, suyunu çıkarmak derler. 

O zaman, niye uğraşıyoruz... Bırakacaksak, tümden bırakalım... Niye bu çabalar, niye uğ
raşıyoruz arkadaşlar?.. Birtakım insanlar niye can veriyor bu memlekette arkadaşlar?.. 

MEHMET DELtCEOĞLU (Adıyaman) — Bırakın diyen mi var? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kardeşim, yaptığınız iş, ödüllendirmedir; daha doğrusu, 

şu madde karşısında yapacağınız iş, ödüllendirmedir. Mesela, 15 yaşındaki bir delikanlı gitmiş 
15 Yaşındaki bir kızın ırzına geçmiş, ondan on sene indirmeyi göze alamıyorsunuz; ama, bu 
ülkeyi bölüp parçalamak ve yıkmak isteyen ve bunun için terör yaratan insanların on yılını 
affetmeyi göze alıyorsunuz öyle mi?.. Hadi buyurun affedin!.. 

Saygı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Şahısları adına, içel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen?.. Yoklar. 
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Almak?.. Yoklar. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman?.. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, benim vermiş olduğum önergede söz istemim, 

18 inci madde üzerinde -cezaların infazıyla ilgili- idi. Beh, ısrarla ve açıkça bu hususu belirtti-
'ğim halde söz hakkımı vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizde 18 inci madde mi diyorsunuz? 
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RIZA ILIMAN (Çorum) — Evet, 18 inci madde diyorum. 
BAŞKAN — İşte o 18 inci madde, bildiğiniz gelişme nedeniyle, 17 nci madde oldu ve bu

rada da adınız yazılı. Hayır, konuşmak istemiyorsanız, mecbur değilsiniz.' 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Hayır, Sayın Başkan, ben istedim, vermediniz ki... 
BAŞKAN — Efendim, sizin dediğinize göre, daha 18 inci maddeye gelmedik ki; 17»yi gö

rüşüyoruz. 18'de istiyorsanız, I8'de mütalaa ederiz. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Efendim, ben size verdim; bir öne alacaktınız... 
BAŞKAN — 17 işte... Buyurun, veriyorum. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben 17'de söz istedim, vermediniz ki beyefendi. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşım, zaü âliniz, yazdığınız metinde, 18 inci madde mi dediniz? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Evet. 
BAŞKAN — öyle dedinizse, şimdi ya konuşursunuz ya konuşmassımz. O demek, burada 

söz istemek demektir. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben, cezaların infazıyla ilgili madde üzerinde söz istedim Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. Teşekkür ederim Sayın Ilıman. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bir değişiklik önergesi vardır; okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele YBLUL Tasarısının 17 nci maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal Yusuf Kenan Sönmez Mahmut Alınak 
İstanbul İstanbul Kars 

Salih Sümer İbrahim Aksoy Abdullah Baştürk 
Diyarbakır Malatya İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, basılı metinde 19 ularak yer alan 18 inci maddede bir aüf bulunmak
ta, 17 nci maddeye atıf yapılmaktadır. O, bildiğiniz gibi, 16 ncı madde olarak işlem görecektir. 

Arz ediyorum. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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Ceza ve Tutukevleri İnşaatı 
MADDE 18. — 17 nci maddeye göre inşa edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye ve zabıta 

nezarethanelerinin yapımında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümle
ri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir değişiklik önergesi Vardır; okutuyorum : 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 18 inci maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
İsmail Hakkı önal Yusuf Kenan Sönmez Mahmut Almak 

İstanbul İstanbul Kars 
Salih Sümer İbrahim Aksoy Abdullah Baştürk 
Diyarbakır Malatya İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

ödüllendirme 
MADDE 19. — İçişleri Bakanlığınca belirlenecek, bu Kanun kapsamına giren suç failleri

nin yakalanabilmesine yardıma olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere 1481 sa
yılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre para ödülü 
verilir. 

İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma tedbirleri alınır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Kemal 

Anadol; buyurun. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu mad

de, çağdaş devlet anlayışına aykırı bir madde, çağdaş hukuk anlayışına aykırı bir madde. Çağ
daş devlet, güvenlik güçleriyle, hukuk çerçevesi içinde aldığı önlemlerle, insan haklarına riayet 
ederek, teröre karşı da mücadele etmesini bilen bîr devlettir. 

S' 
' Şimdi, bu ihbar müessesesiyle, ihbarı teşvik ederek, ülkede, asayişi temin etmek, huzuru 

temin etmek olası değildir. Nasıl,korucu sistemiyle düzeni sağlayamadı iseniz; nasıl, korucu 
sistemi ile sükûnu sağlayamadı iseniz; tam tersine,koruculuk müessesesi halkı birbirine kırdıran 
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bir müessese olarak ortaya çıktı ise, bu ihbarcılık müessesesi de, aynı şekilde, devlete, görevini 
yapmakta engel bir madde haline gelecektir. Ayrıca, hukuken, düzenleme açısından sakınca
lar ortaya koymaktadır. 

Bu suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olmak amacıyla ödül vereceğiniz kişiler, gö
revlerini yanlış yapıyorlarsa, bunlar iftira atıyorlarsa ne olacak belli değil, bunlar hakkında 
hüküm yok. O nedenle, ihbar müessesesini öne çıkararak, 12 Martta ve 12 Eylülde uygulama
larını gördüğümüz bu sistemin, sivilleşme ve demokratikleşme adı altında getirilen bu paket 
içinde yeri olmaması ve metinden çıkarılması gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, madde üzerindeki deği

şiklik önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 19 uncu maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

tsmail Hakkı önal Yusuf Kenan Sönmez Mahmut Almak 
İstanbul İstanbul Kars 

Salih Sümer İbrahim Aksoy Abdullah Baştürk 
Diyarbakır Malatya istanbul 

BAŞKAN *— Komisyon önergeye katılıyor mu?, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 

AHMET ERSİN (İzmir) •— Sayın Başkan, soru soracaktım. 
BAŞKAN — özür dilerim Sayın Ersin. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : ' 
Koruma Tedbirleri 

MADDE 20. — Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adlî, 
istihbarî, idarî ve askerî görevliler, zabıta amir ve memurları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü
dürü ve Genel Müdür Yardımcıları, terör suçlularının muhafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin 
savcıları ve müdürleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hSkim ve savcıları ile bu görevlerinden 
ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların ay
dınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında gerekli koruma tedbirleri Devlet 
tarafından alınır. 
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Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahî yoluyla fizyolojik görünümün değişti
rilmesi dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme cüzdariı,diploma ve benzeri belgelerin değiştirilme
si, askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hakları, sosyal 
güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır. 

Bu tedbirlerin uygulanmasında, İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ge
rekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar. 

Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. 
Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi terör suçlu

ları tarafından kendilerine veya eş ve çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için 
silah kullanmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol; buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu saatte söz aldı

ğım için hepinizden özür diliyorum. Bu paketin bir an önce geçmesi ve cezaevlerinde yatan 
insanların toplumun içine karışması hepimizin dileği; ancak, öyle maddeler geldi ki, sivilleşme 
ve demokratikleşme adına gelen; ama çağa uygun olmayan, çağdışı bu maddeler, Türkiye'yi, 
sanki bir yeni ara dönemin içine itmek istemenin habercisi... 

Arkadaşlar, demin,meslekî görevini ifa sırasında suç işleyen zabıta görevlilerinin tutuksuz 
yargılanacağım kabul ettik, onlara devlet tarafından ücretsiz avukat tutulmasına izin verdik. 
Bu yetmiyor ve suç işleyen bu zabıta görevlilerinin nüfus kaydını değiştiriyoruz. Buna, Anaya
sanın hangi maddesinde izin var arkadaşlar? Sayın Bakanı ve Sayın Komisyon Başkanını açık
lamaya davet ediyorum. Anayasanın hangi maddesi, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının nü
fus kaydının değiştirilmesine cevaz veriyor? Askerlik yaptığı veya yapmadığı konusunda, ger
çek bilgilerin dışında saptığı halde, yapmadığı; yapmadığı halde, yaptığı şeklinde, devletin sahte 
bilgi düzenlemesine Anayasanın hangi maddesi cevaz veriyor? Evlenmediği halde, evlendi di
ye; evlendiği halde, boşandı diye, devletin yanlış belge düzenlemesine Anayasanın hangi mad
desi cevaz veriyor değerli arkadaşlarım? 

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyetinin, altına imza attığı hangi uluslararası sözleşme, Anayasa
nın hangi maddesi, estetik cerrahi yoluyla kimlik değiştirilmesine devletin yardımcı olmasını, 
onu bizatiht sağlamasını hüküm altına almıştır? Buna hangi madde izin veriyor? 

Arkadaşlar, bu, çağdışı bir maddedir. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının adım değişti
receksiniz, doğduğu yerin adını değiştireceksiniz, aile yaşamını değiştireceksiniz yanlış bilgi
lerle, topluma yanlış biçimde tanıtacaksınız, yüzünü değiştireceksiniz, kimliğini ortadan kal
dıracaksınız ve bunu, toplumda barışı sağlamak adına yaptığınızı savunacaksınız... Bu, gayri 
hukukîdir, gayri insanîdir; bir hukuk devletine yakışmayan bir tutumdur ve bunun kanun mad
desi haline getirilmesi de bizim için övünülecek değil, utanılacak bir durumdur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Ersin'in sorusu vardır. 
Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, 15, 19 ve 20 nci maddeleri yari yana getirdiği

miz zaman; 15 inci maddenin, muhbirlerin kimliklerinin açıklanmayacağına, 19 uncu madde
nin, muhbirlere ödül verilmesine 20 nci maddesinin ise muhbirlerin korunmasına ilişkin mad
deler olduğunu görürüz. 
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Aslında, soracağım sorunun yanıtını SAyın Bakandan şahsen aldım; ancak, tutanaklara 
geçmesi bakımından tekrarlıyorum : 

Sayın Başkanım, ihbar asılsız çıkarsa, bu asılsız ihbarın mağduru, hakkını nasıl arayacak? 
Çünkü, muhbirin kimliği açıklanmıyor. Dolayısıyla, mağdur.kendisini ihbar eden şahsın kimli
ğini bilmiyor. Mağdurun, kendisini haksız yere ihbar eden, kişiliğiyle oynayan, iftira eden şahıs
tan maddî ve manevî zararlarının tazminini isteyebilmesi için, muhbirin de kimliğini bilmesi gerekir. 

Şimdi, Sayın Bakanda ı şu soruma yanıt rica ediyorum : Eğer ihbar asılsız çıkarsa, haksız 
yere kişinin ihbar edildiği, mağdur edildiği ortaya çıkarsa, muhbirin kimliği açıklanacak mıdır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN - - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

şimdilik bir cevap vereceğim; ancak, ayrıca yazılı cevap hakkımı da mahfuz tutuyorum. Şu 
kadarım söyleyebilirim; bu ihbar bir suç işleme kasti ile yapılmışsa, yani, suç tasdiki maksa
dıyla yapılmışsa, bu ihbarı yapan adam bir suç işlemiş de, kasten karşı tarafı zarara sokmuşsa, 
hukukî bilgim itibariyle, elbette hüviyeti açıklanacaktır, koruma tedbirlerine tabi olmayacak
tır; ama, onun ötesinde her asılsız ihbar için aynı önlem alınır mı alınmaz mı hususunu yazılı 
olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının 20 inci maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını .arz ederiz. 
İsmail Hakkı Ünal ^ Yusuf Kenan Sönmez 

İstanbul İstanbul 
Mahmut Almak Salih Sümer 

Kars Diyarbakır 
ibrahim Aksoy Abdullah Baştürk 

Malatya İstanbul 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Malul Olanlarla Aylığa Müstehak Dul ve Yetimlere Yardım 
MADDE 21. — Memı.ı ve kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini 

ifa ederlerken veya sıfatlan kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylem
lerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdî 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır. Ayrıca; 
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a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa mttstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın top
lam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların 
öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre 
kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Az olması halinde aradaki fark tazmi
nat olarak ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenir ve karşılığı Hazineden tahsil edilir. 

b) Yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların 
kendileri, ölenlerin aylığa mûstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen 
Özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından yarar
lanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan 
yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgâh olarak kul
lanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurt dışında
ki özel tahsisli konutlarda oturanların yurt dışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre 
ile Devletçe karşılanır. 

c) Konut kredisinden istifade bakımından 25S9 sayılı Polis Vazife ve Sejahiyet Kanunu
nun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; malul olanlar ile bunların dul kalan 
esi, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları hakkında da uygulanır. 

d) Malul olanlar ile, ölenlerin dul kalan eşleri ile reşit olmayan çocukları, yurt içinde 
Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıt araçjarında üc
retsiz seyahat ederler. 

Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler; ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gere
ği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Madde kabul edil
miştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Terörden Zarar Gören Diğer Kişilere Yardım 

MADDE 22. — Terör eylemlerinden dolayı zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan, ka
mu görevlisi olmayan vatandaşlara Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan öncelikle yardım 
yapılır. Yardımın kapsam ve ölçüsü fonun mahallî yetkililerince belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır; okutup, işleme koyacağım. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstanbul) — önergemi geri aldım. 

BAŞKAN — önerge, sahibi tarafından geri alınmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i Müteakip maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle; 
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a) Verilen ölüm cezalan yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezalann İn
fazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalarının on yılım, 

b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalannın sekiz yılını, 
c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayın cezaya mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 

beşte birini, 

Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklanna bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla 
salıverilirler. 

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır. 
Bu hükümlüler hakkında 647 saydı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci madde

sindeki indirim hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde, şâhsı adına, tçd Milletvekili Sayın Ekin Dikmen söz iste
miştir, 

Buyurun Sayın Dikmen. 

EKİN DİKMEN (tçd) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddenin getirilişi, bu
gün hükümlü olarak cezaevlerinde bulunanlan bayramda sevindirmek ve yaralan bir nebze 
olsun sarmak amacına yöneliktir. 

Genelde bizim isteğimiz, bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki on yıl ve sekiz yılın hiç dik
kate alımımdan, bütün tutuUulann, hü 

647 Sayılı Cezalann tnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi de Uygulanacağına göre, 
eğer idama hüküm giyenlerin cezalarının sekiz yılı için, müebbet ağır hapis cezasına hükümlü 
olanların yedi yılı için ve diğerlerinin de beştebiri için uygulandığı zaman, 647 sayılı Cezalann 
İnfazı Hakkında Kanunda öngörülen sürelere biraz daha yaklaşılmış ve kanımca adalet biraz 
daha temin edilmiş olur. . . 

Ayrıca, burada söyleyeceğimiz sön şey de şudur : 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında 
Kanunun ek 2 nd. maddesi, ayda altı gün infazdan düşmeyi öngörmektedir; bunun da uygu
lanması kanımızca, sanıkların lehine olacaktır ve birçok aileyi bu Bayramda sevindirecektir. 
Bu ek 2 nci maddeden de yararlandırılmanın sağlanmasını talep ediyoruz. 

Saygılanmı sunuyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğullan... < 

KAMtL ATEŞOÖULLARİ (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. - ' • • • • . 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman; buyurun. ,, 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin tüm aydınlan
ılın, demokratlanmn, toplumumuzun, çağdaş dünya insanının, kaygı duyan herkesin, siyasî 
durumu dikkatle izlemesi gereken hassas bir dönemden geçiyoruz. 

Geçen yılın SS kararnamderjnden sonra, şimdi de antiterör yasalarıyla; toplumun, tüm 
kesimlerine yeni bir şaldın başlatılıyor. Bu yasayla, halkı, emekçileri, basım, demokrasiye taraf 
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olan, onu savunan tüm kesimleri suçlu ilan etme, istenilen her şeyi terör suçu kapsamına sok
ma imkânına, daha doğrusu keyfiyetine kavuşuluyor. Basında, hükümetin uygun görmediği 

v herhangi bir haber yazı, kolayca terör suçu olabiliyor, işkence, alenî teşvik ediliyor. İşkenceci
ler, katiller yargıdan muaf tutuluyor, açıkça korunuyor. Artık, yargıçlar dahil, Türkiye'de kim
senin bağımsız olduğunu iddia etmediği yargt, tam bir komediye çevrilip, hükümetin elinde 
ceza basım makinesine dönüştürülüyor. 

Bu yasa ile ceza alanlar, özel cezaevlerinde tek tek tecrit edilerek, politik mahkûmlara çıl
dırma ya da pişmanlık ikilemi dayatılıyor, getiriliyor. İçeriği bu olan antiterör yasasına kılıf 
olarak ve şaşırtmaca amacıyla, tecil yasası getiriliyor. Başlangıçta, cezaevlerini boşaltma de-
magojileriyle ortaya sürülen yasa önerisinin ardındaki niyet çok geçmeden ortaya çıktı. Bilim 
adamlarını katledenler, kitle katliamları yapanlar; kaçakçılar/vurguncular, hayalî ihracatçılar, 
dolandırıcılar ve benzerleri serbest. 

12 Eylülün ve ANAP mantığının en rafine ürünü olan bu yasa, işkenceyle cinayet işleyen
lere, insanlara dışkı yedirdikleri için, istisna olarak üç beş aylık ya da birkaç senelik ceza alan
lara, tekrar, kutsal görevlerine, devam diyor. 

Sandalyeden düşüp ölenler ya da "karakolun bilmem kaçıncı katından atladı" denip, iş
kenceyle, cinayetle öldürülenler... Bunun adı, Türkiye'de devleti korumaktır. \ani, devlet, an
cak böyle korunabilir! Gerçekten, böyle bir devletin, fazlasıyla korunmaya muhtaç olacağı da 
meydandadır. 

Aradan on yıl geçtikten sonra bile, tyâlâ, yeterince insanı idam edemediği için hayıflanan 
kâmil bir devlet başkanının her sözünün yasa olduğu koşullarda, yargılamalar sanki düşmana 
karşı yapılıyor. Yargılanacak kişiyi, önce zihinlerinde mahkûm ederek, hâkimleri, kendilerine 
karşı gelecek, baskıları göğüsleyecek güçte bırakmıyorlar. Emniyet, mahkemeleri belli bir oranda 
kanalize ediyor. Poliste tutulmuş zabıtlar, yer gösterme tutanağı, poliste verilmiş bir ifade, in
sanların mahkûm edilebilmesi, bir sanığın idam olması için yeterli sayılıyor. Bu 12 Eylül mah
kemelerinin hâkim ve savcılarının basında yer alan yüzlerce itiraf ya da açıklamalarından bazı
ları, yalnız bizleri ve bu koşullarda olanları değil, tüm insanları bu endişeye ve kaygıya sevk ediyor. 

Tüm bunlara, rağmen, bize, ortaçağ zihniyetinde, dinsel gericilikle tekelci asalaklığın sen
tezi olan, çağdışı, mantıktan yoksun bir yasa tasarısı getiriliyor. Halkımızın, özellikle son on 
yıldır çektiği acıların, sefaletin, işkencenin sorumlusu bu mantıktır. Ancak, sorun, 12 Eylül 
yargılamalarının, sıkıyönetim yargılamalarının çağdışılığı, haksızlığı ve gayri insaniliği sorunudur. 

Aradan geçen onbir yıla rağmen, demokrasi, düşünce yasaklarının kaldırılmaması, ceza
evlerinin boşaltılmaması ve aldatmacalarla bugüne gelmiştir. 

Antiterör ve tecil yasaları ile yapılmak istenen ortadadır. 141, 142 ve 163 üncü maddelerin 
kaldırılmasıyla amaçlanan, dinsel gericiliği, irticaın son on yıldaki tehlikeli büyümesini des
teklemektir. Düşünce özgürlüğü üzerindeki yasaklamalar, daha birçok maddelerle.sürmekte-
dir, Türkiye'de tam olarak bir Humeyni fanatizmi ve tran mollalarına benzer bir iktidar şansı
nın olmadığı doğrudur. Bunun doğru olması, belli kesimlerde tehlikenin küçümsenmesine yol 
açmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, toplum Vicdanını yaralayan olaylar vardır; bunlar, tarihe kara leke 
olarak geçecektir. Bunları yargılamak, aklamak, mahkûm etmek gelecek kuşaklara aittir. 12 
Eylül askerî darbesiyle yaralar açılmıştır; bu yaraların sarılması gerekir, hem de hoşgörü ile... 
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Askerî darbeler, kendi düzenini de birlikte getirir, adalet sistemlerinde olduğu gibi. 27 Mayıs 
Yüksek Adalet Divanı nasıl değerlendiriliyorsa, 12 Mart da, 12 Eylül de öyle değerlendirilmeli
dir. Gerçek budur, hukuk anlayışı da bunu gerektirir. "Sizi buraya sokan kuvvet, benden bunu 
istiyor" diyen hâkimler, 27 Mayısta nasıl varsa, 12 Martta da, 12 Eylülde de aynı şekilde var
dır. Kendi isteğine uymayan kararı veren hâkim ve savcıları, 12 Eylül komutanları değiştirmedi 
mi? Bu yaralar sarılmalıdır; ancak, burada da imtiyazlı durumlar yaratılmamalıdır. Bu, tü
müyle eşitlik ilkesiyle yapılmalıdır. 

Hatırlayınız; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül toplum vicdanını yaralamadı mı? Diktatörleri 
alkışlamak, kimseye onur getirmemiştir. Çoğunluğun diktatörlüğü de kimseye onur vermeye
cektir. tnsanları asmak, içeri atmak, işkence etmek, toplum vicdanında yaralar açar; kin, inti
kam bırakır; geleceğimizi karartır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel yasa çıkaramaz. Bu yasa tasarısı, özel bir tasarıdır; 
bir kesimi tümüyle salmak, bir kesimi mahkûm etmek... 

Değerli milletvekilleri, burada özellikle bir konuyu dtfe getirmek istiyorum; 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, sürenizi üç dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu yasa ile, Bursa'da yatan 146 kişiyi affedeceksiniz; ama, onların yanında olanları orada 
bırakacaksınız. Şimdi, ben, Bursa cezaevinde yatan 146 ülkücünün, "Bursa özel Tip Cezaevi 
Ülkücülerinden Bütün Müslümanlara" başlıklı, zaman zaman gazetelerde çıkan bir bildirisi
nin bazı bölümlerine çok kısa olarak, değineceğim: Bu ülkücüler, bildirilerine: 
"Bismttlahirrahmanirrahim" diye başlıyorlar ve şöyle diyorlar : "Her şeyden önce, halis Müs-
lümanlarız. Şüphesiz, 'Ben Müslûmanlardanım' diyen her kimse bizdendir. Bizler, 12 Eylül 
öncesi, hemen hepsi mürted olan komünistler ve onların altında savaştık". Ey gönüllüler, bu 
ruhla, ülkücüler, o gün, ellerindeki paslı, derme çatma silahlarıyla vuruşmadılar mı? Ülkücü
lerin kanları yerde kalmasın. Zafer, gene ülkücülerin olacaktır" diyor ve devam ediyor. Şimdi, 
burada, o günkü derme çatma silahlarıyla savaşanlar, "Çıktıktan sonra en modern silahları
mızla savaşı sürdüreceğiz" diyorlar. Bunlar, 146 kişi ve Bursa Cezaevinden yarın tahliye edile
cek. Peki, bunlar anarşist, terörist, terör suçlusu değil de kimler terör suçlusu? Bunları affe
derken, diğerlerini içeride koymak, hangi vicdanî ölçülerinize sığacaktır? Bildiri uzun. Her türlü 
durumuyla sizler de bunu ibretle okuyun. 

Değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, on dakika oldu. Lütfen son cümlenizi rica ediyorum. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Eğer ulusal birlikten yanaysanız, eğer ihtilallere, darbelere 
karşıysanız, eğer haksızlıkları kabul etmiyorsanız, eğer adil bir uygulamadan yanaysanız, geli
niz, bu imtiyazlı yasalardan vazgeçiniz; geliniz, bu insanları kazanalım, kardeşliği, birliği be
raber kuralım. Genel bir af çıkarmadınız; geliniz, hiç olmazsa, bugünkü bu yasa tasarınızla 
bu eşitliği sağlayınız. Bu, sizlere ve Meclise onur verecektir. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ilıman. 

Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 1 inci mad
desinin son fıkrasının kaldırılmasını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Kemal Anadol 
İzmir 

Kâmil Ateşoğullan 
Ankara 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ekin Dikmen 
İçel 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla dileriz. 

Geçici Madde 1. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle; 
a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezaların İn

fazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalanmn sekiz 
yılını, 

b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalarının yedi yılını, 
c) Diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 

beşte birini, 

Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla 
salıverilirler. 

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır. 

Ekin Dikmen 
tçel 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Kâmil Ateşoğullan 
Ankara 

Kemal Anadol 
İzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 1 inci mad

desine aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak eklenmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

Kemal Anadol 
tzmir 

Kâmil Ateşoğullan 
Ankara 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ekin Dikmen 
tçel 
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öneri : 
"Yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar." 

BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık durumlarına göre okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini saygılarımızla dileriz. 

"Geçici Madde 1. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle; 
a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezaların İn

fazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalanmn sekiz 
yılını, 

b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalanmn yedi yılını, 
c) Diğer şahsî hürriyeti bağlayıa cezaya mahkûm edilmiş olanlar, hükümlülük süresinin 

beşte birini, 

Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklanna bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla 
salıverilirler. 

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır." 

Ekin Dikmen 
tçel 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümei?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 1 inci mad

desinin son fıkrasının kaldırılmasını öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı

yoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hüküme.?.. 
, ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — KaUlmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 1 inci mad
desine aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

öneri : 
"Yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar." 

K. Kemal Anadol 
tzmir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle tutuklu olan sa
nıklardan; 

a) Hazırlık tahkikatında, iddianameye esas olan suçun vasfına, 
b) Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan suça veya değişen suç vasfına, 
Göre Kanunda belirtil -n cezanın asgarî haddi esas alınmak suretiyle geçici 1 inci madde

de belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren otuz gün içerisinde, 

1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcılıklara, 
2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce, 
3. Dosyaları Yargıtayda veya Askerî Yargıtayda bulunanlar ilgili dairesince veya Başsav

cılıklarınca, 
Salıverilirler. 

— 346 — 



T.B.M.M. B : 106 11 . 4 . 1991 O i 1 

Haklarında kesinleşmemiş mahkûmiyet kararı bulunan tutuklu sanıkların geçici 1 inci mad
dede belirtilen sürelerinin tespitinde mahkûmiyet süreleri esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Doğru Yol Partisi Grubu adına, Si
nop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; arkadaşlarımdan özür diliyorum, dışarı çıktığım bir anda -çok fazla terlemiştim- geçi
ci 1 inci madde geçti; ama 2 nci madde onunla ilgili, burada belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlar, şunu kesinlikle Grubum adına ifade ediyorum ki: Biz, bu şartla salıverilme 
veya daha önce. Komisyona gelen şekliyle tecil olayına Parti olarak karşıyız. Eğer, buna karşı
yız derken, parmaklarımızı kaldırarak karşı çıkmıyorsak, cezaevine düşmüş bazı kişiler üze
rinde böyle bir iddia uğruna oynamamak içindir. 

Neden karşıyız; ister tecil şeklinde gelsin -Komisyonda söyledim- isterse şartla salıverilme 
şeklinde gelsin, yapılan iş, hiçbir şüpheye mahal kalmayacak şekilde, Anayasaya aykırıdır. Çünkü, 
Anayasanın 138 inci maddesi aynen şu ifadeyi kullanır : "... Yısama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlanna uymak zorundadır; bu organlar1 ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." 

Şimdi, ertelemeyi bıraktınız, yerine şartla salıverilmeyi getirdiniz. Arkadaşlar, şartla salı
verilme, burada söylendiği gibi yahut anlatılmaya çalışıldığı gibi bir olay değildir. 647 sayılı 
Cezaların tnfazı Hakkında Yasa var. tnfaz Yısasının şartla salıverilme ile ilgili 19 uncu madde
si var, arkadaşlarımın tatmin olması için, sadece ilgili cümlesini okuyacağım : "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler otuz yıl
larını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler yirmi yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı 
cezalara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2'sini çekmiş olup da Tüzüğe göre 
iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde..." 

Ceza ve tnfaz Tüzüğü vardrr. Bir mahkûm, burada söylenen sürede ve Türk Ceza Yasası
nın başlangıcındaki genel hükümlerdeki süreleri çeker; yatar. Çekip yatarken müşahedeye tabi 
tutulur. Müşahedeye tabi tutulduktan sonra, cezaevi idaresi ona bir rapor hazırlar. Bu raporla 
birlikte, hükmü veren mahkemeye mahkûmun durumu gönderilir. Denir ki, "bu, kanunun ara
dığı süreleri yattı, kendisi hakkında da iyi hal görüldü. O halde, bunun, şartla salıverilmeden 
yararlanıp yararlanmayacağının bildirilmesi." Mahkeme karar verir; "yerindedir, şartla salıve
rilmeden yararlanacaktır" der. "Yararlanacaktır" dediği zaman, şartla salıverilmeden yarar
lanılır. Demek ki, siz burada mahkeme yerine geçiyorsunuz, iyileşme, ıslah, şartla salıverilme, 
ceza hukukundaki ıslahın bütün dünyada uygulanan en güzel, en tipik örneklerinden biridir. 
Bunu bozuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz; hiç, iyi hal, kötü hal falan aramadan, diyorsunuz ki, 
"bu kadar yattı mı yattı; haydi salıver gitsin." Bunun adı aftır. Siz buna af demiyorsunuz. Ni
ye; bir inat uğruna. Bir de, tasarının gerekçesinde söylediğiniz "Af çıkarılınca cezaevleri tekrar 
doluyor" düşüncesine istinaden, öyle mi; öyle... Cezaevini mesken tutmuş olan, yine gelir; 
şartla salıverilse de gelir. 10 defa hırsızlık yapmış olan kişiyi salıvereceksiniz; yani 11 inci suçu 
işleyip gelmeyecek mi; gelir efendim, o kişi hep cezaevine gelir; hele kış oldu mu, kışı geçirecek 
yeri yoktur, gelir cezaevinde yatar, ona göre ayarlamıştır. 

"Başka suçlar var..." Efendim, afta da böyledir bu, şartla salıverilmede de böyledir, tecil 
etseniz de böyledir. Ne yaparsanız yapınız, cezaevlerinden çıkardığınız bazı insanların geri dön
mesini önleyemezsiniz. Onlar illa oraya gelecektir; yani, bu bir gerekçe değildir. 
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Şimdi, bu maddede ne yapıyorsunuz; sırf affetmiş olmamak için, Anayasanın 138 inci mad
desini çiğneme pahasına, şartla salıverilme getiriyorsunuz ve Cezaların İnfazı Hakkında Yasa
yı çiğniyorsunuz. Bir tarafta, Cezaların tnfazı Hakkında \asanın 19 uncu maddesi duruyor, 
bir tarafta, siz diyorsunuz ki, "Meclis böyle bir iş yapıyor." Böyle yapacağınıza, bunu af ola
rak getirseydiniz... 

Üstelik, bu getirdiğiniz şekil, eşit şartları da taşımıyor. Arkadaşlar, kanunlar, geneldir, ob
jektiftir, kişisel değildir, eşittir. Kanunların bu dört özelliği vardır. Bu dört özelliği, şu getirdi-

' ğiniz tasarı taşımıyor. 

Bunları başka bir maksatla da söylüyorum. Tasarının 19 uncu maddesinde ifade edilen, 
"bu kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar" hakkında, Cezaların tnfazı Hakkın
daki Yasada belirtilen süreler çoğaltılıyor; 30 yıl, 36 yıla; müebbet hapislerde 20 yıl, 30 yıla; 
diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalardan mahkûm edilmiş olanların hükümlülük süreleri dörtte 
üçe çıkarılıyor. 

Ayrıca, demin arz etmeye çalıştım, 8 Nisan tarihi itibariyle, görüşülen geçici 1 inci mad
deye ve şimdi üzerinde görüştüğümüz geçici 2 nci maddeye göre, şartla salıverilmeden istisna 
tutulanların düzenlendiği geçici 4 üncü maddedeki istisna hükümleri içerisinde, maddenin gö
rüşülmesi sırasında, biraz önce "ülkenin bölünmez bütünlüğünü hedef almış olan..." diye oku
duğum Türk Ceza Kanununun 125 ve 146 ncı maddeleriyle ilgili, doğrudan af teklifi gelecek
tir; buna karşıyız. 

Bunu yaparsanız, Türk Ceza Kanununun 125 ve 146 ha maddeleriyle ilgili olarak, 30 yılı, 
20 yıla; 20 yılı, 15 yıla indirirseniz, doğrudan ceza indirimi yaparsanız, Anavatan Partisi Gru
bunu, terörü alkışlamakla itham ederim, isterseniz yapın!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Siz, en basit cezalardan esirgediğiniz işi, böyle bir kamufle ile buraya getirirseniz... (Gü
rültüler) İstemeyerek... Ben arkadaşlarımın birçoğunun istemeyerek... 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Bir tek sen mi biliyorsun?.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, sizin işinize gelir, kabul edersiniz; gelmez, kabul 

etmezsiniz... Benim düşüncem bu. Siz konuşurken ben bir şey dedim mi; demedim, haklı ol
duğunuz yerler vardı, parmik kaldırdım. Şimdi burada da, ben kendime göre haklıyım. Ben 
diyorum ki, 125 inci maddeye giren suçların bu şekilde affedilmesi, diğerleri karşısında yanlış
tır. Affedecekseniz, hepsini affedelim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kan, o maddeye gelmedik ki üzerinde konuşuluyor... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Topçu, sözlerinin başında Başkanlığın müsamahasını talep 
etti. Biz de, değerli arkadaşımıza bu imkânı tanıdık. Haklısınız... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, bu maddeye istisna gelecek. İdama mahkûm olan 
kişinin cezasını müebbete çeviriyorsunuz, bu da yetmiyor, cezayı 20 yıla düşürüyorsunuz. Söy
lemek istediğimiz bu. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Topçu, bölücülük yapıyorsunuz. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Cezaları azaltarak bu işi yapamazsınız. Cezaları azalta-

caksak, gelin Ceza Kanununda azaltalım, toptan azaltalım. Böyle iki de bir, azaltıp, cezalan 
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sulandırmakla bir yere varamazsınız. Bu, kişiyi suça teşvik eder, cesaret verir; ceza politikası
na aykırıdır, ceza siyasetine aykırıdır. Bir ülkede olaylar sürüp giderken, ceza azaltılmaz. An
latmak istediğimiz budur. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Artırınca da bitmiyor ki olaylar. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kardeşim, artırmayalım; ama, gdin Ceza Kanunundaki 
suçların hepsim indirelim. Niçin bu şekilde bir yol takip ediliyor, niçin halk aldatılmaya çalı
şılıyor? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İktidara geldiğinizde, tutukluların hepsini bırakırsınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — T&parım, yapmam; o benim bileceğim iş; ama, ben, inan
dığım bir şeyi söylüyorum. Oy verip vermemek, arkadaşlarımın bileceği bir şey. Bunun için 
kızmanıza gerek yok. Ben, düşüncemi söylüyorum, siz ister kabul edersiniz, ister etmezsiniz. 

\apilan İŞ budur : Siz, durup dururken, idam cezalarını 20 yıl hapis cezasına indireceksi
niz ve affetmiş olacaksınız. Olay bu. Ben, arkadaşlarıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Beni 
dinlemezler, aksini yaparlar; onların bileceği bir şeydir bu. Oy verme sırası bana geldiği za
man, parmağımı kaldırır karşı çıkarım. Söylemek ve arz etmek istediğim budur. İsteyen başka 
türlü yapar, isteyen böyle yapar. 

Bu geçici maddeler içerisinde bu istisna hükümlerinin getirilmesi ve ayrıca tasarının, af 
tasarısı olması gerekirken bu şekilde yanlış getirilmesi, bir anlamda Anayasanın 87 nci madde
sindeki af yasağını da dolaylı yoldan ihlal etmektir. Böyle yaparsınız veya yapmazsınız, sizin 
bileceğiniz bir şeydir. 

Bundan sonra sadece 23 üncü madde üzerinde verilmiş olan bir önergem var. O önergem 
ile ilgili olarak tereddüt olursa belki söz alırım. Söz alma niyetinde de değilim; ama, bildikleri
mi arkadaşlarıma anlattım, bir hukukçu olarak, arkadaşlarımı uyarmaya çalıştım; onun ötesi 
Yüce Meclisin takdirindedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sen ANAP'a geç Sayın Topçu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. -
Madde üzerinde verilmiş bulunan bir değişiklik önergesi vardır; okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 2 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney K Tevfik Ertürk 
Gümüşhane Ankara 

Hikmet Çelebi Cengiz Dağyar 
Gaziantep Antalya 

Talat Zengin Leyla Yeniay Köseoğlu 
Malatya İstanbul 

"Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu davası açılmış olan sanıkların 
yargılanmaları yapılır. Duruşmalara gelmeyen sanıklann sava veya hâkim huzurunda alınmış 
mevcut beyanları ile yerinilir. \apılan yargılama sonunda mahkûmiyete ilişkin hükmün ke-
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sinleşmesini müteakip haklarında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartla salıveril
me hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamaktadır. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 

edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra, geçici 1 inci madde hü
kümlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı di
siplin cezası aldıkları takdirde, Ceza tnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezala
rın İnfazına Dair Tüzük hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, geçici 1 inci 
madde hükümlerinden istifade edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terörle Mücadele Kanun Tasarısının geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla dileriz. 

' 'GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra geçici 1 inci madde hü
kümlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı di
siplin cezası aldıkları takdirde Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifhanelerinin Yönetimine ve Ce
zaların İnfazına Dair Tüzük hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, geçici 
1 inci madde hükümlerinden istifade edemezler. 

Daha önce verilen disiplin cezaları, bir kereye mahsus olmak üzere ortadan kaldırılmıştır." 

Kemâl Anadol 
İzmir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -r Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 

önerge sahibi sıfatıyla, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları. 

Buyurun efendim. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın AteşoguUarı'na teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Anlaşılmadı" 
sesleri) 

. Efendim, Sayın Ateşoğulları önergesini geri aldı, konuşmaktan feragat etti. 
Arz ediyorum. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — 8.4.1991 tarihine kadar; 

a) Bu Kanunda terör suçlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu görevlilerini 
görevlerini ifa ederken veya sifatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı öl
dürenler veya öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suçlara iştirak edenler, 

b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkrası hariç), 403, 404/1, 405, 406, 407, 414, 
416/ilk ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, 

c) Askerî Ceza Kanununun 55,56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları işleyenler, 
Hakkında bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu 

maddede sayılan suçlar dolayısıyla verilen ölüm cezaları yerine getirilmez ve bu hükümlüler 
hakkında yalnız 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun şartla salıverilme hükümleri 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın 
İsmail Köse; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesi üzerinde Grubum adına söz almış 
bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet tasarısında ve Adalet Komisyonu metninde, Türk Ceza 
Kanununun 125, 146 (son fıkra hariç), 403,404/1,405, 406, 407, 414, 416/ilk ve 418 inci mad
deleri istisna kapsamı içerisinde tutulmuştur; Doğru Yol Partisi olarak, lehinde düşünüyoruz. 
Gerçekten, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, vatanımızı parçalamak suretiyle bir başka devlet 
kurmak üzere mücadele veren ve bugün hapishanelerde olanların da bu af kapsamına alınma
ması konusunda, Hükümet tasarısının ve Adalet Komisyonunun öngörmüş olduğu bu istisna
nın yerinde olduğunu söylemek istiyorum. 
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Bugün, tslam âleminin en Önemli aylarından biri olan Ramazan ayı ve Müslüman âlemi
nin yine bir yıl özlemle beklediği Kadir Gecesinde, Allah'a açılan 1,5 milyon Müslümanın af 
dilekleri karşılığında 1,5 milyar Müslümanın af dilekleri karşılığında, Yüce Meclis hapishane
lerde, kader kurbanı dediğimiz birçok insanın, bayram vesilesiyle, aile efradına kavuşmak üze
re hasretle beklemiş olduğu bu güzel gecede; şartla salıverme de olsa, bu af kanununu çıkar
mak suretiyle -bir nebze de olsa- bu insanlara faydalı olacaktır. Ancak, devletin ayakta kalma
sı, ülkenin bölünmemesi için, tabiî devlet, kendisini ayakta tutacak tedbirleri almak mecburi
yetindedir. Hiçbir demokrasi ülkesinin, hiçbir devletin, kendisini yıkmak için faaliyette bulu
nan, kendisinin ayağına baltayı vuran insanları, böyle bir şartla salıverme kuralları içerisine 
alması mümkün değildir. 

Gördüğümüz ve hissettiğimiz odur ki, biraz sonra, Yüce Meclisin Başkanlık Divanına, 125 
ve 146 ncı madde ile diğer maddeleri içeren hükümlülerin de bu af kapsamına alınacağı husu
sunda bir önerge verileceği öğrenilmiştir. 

Tabiî, önerge henüz okunmadığı için, önergenin ne şekilde sunulacağı ve içerdiği hükmü 
şu anda bilmemiz mümkün değildir. 

AHMET ERSÎN (İzmir) — İstihbaratçısın galiba?.. 
tSMAİL KÖSE (Devamla) —- Tabiî, istihbaratçı da olacağım ve bu mesele üzerinde hassa

siyetle de duracağım. Ülkemin bütünlüğü için, milletimin bölünmezliği için ve ay yıldızlı bay
rağın yırtılmak suretiyle, yanına paçavraların asıldığı bugünlerde, bu düşünceye taviz vermek 
için hileli yollara başvurulmaması hususunda partimizin hassasiyetini ortaya koymak mecbu
riyeti vardır; üzerimizde vebaldir, millî görevimizdir. 

Değerli milletvekilleri, 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kuranlar, başta Büyük Ata
türk olmak üzere, önce Hıyaneti Vataniye Kanununu çıkarmak suretiyle, ebet müddet olan Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin ne şekilde ayakta kalacağını tescil etmişlerdir. Bugün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, o Yüce Meclisin ilk çıkarmış olduğu o kanunu da ortadan kaldırmaktadır. 

Tabiî, tatbik sahası kalmayan, bugün uygulamadan uzak olan böyle bir kanunun kaldırıl
masından yanayız; ancak, o kanun kaldırılırken, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini yık
mak için mücadele veren bölücü ve ayrılıkçılara da fırsat vermemek, yine bu Yüce Meclisin 
en önemli görevlerinden bir tanesidir. 

Değerli milletvekilleri, kısa zaman içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini zaman tü
neli içerisine almak suretiyle, bayram arifesinde ve bu Kadir Gecesinde, bir tek gecede, üç önemli 
kanunu ihtiva eden böyle bir tasarıyı gündeme getirmek fevkalade yanlıştır. Enine boyuna üze
rinde düşünülmeden, enine boyuna devletimize zararları ve kârları ne olduğu düşünülmeden, 
hiçbir grupta tartışılması yapılmadan, Yüce Meclis bir emrivaki ile karşı karşıya getirilmiştir. 
Kaldı ki, Hükümetin tasarısında ve Adalet Komisyonunun da metninde olmamasına rağmen, 
yine bir hile kullanılmak suretiyle, gecenin bu ilerlemiş saatlerinde verilecek bir önergeyle, bu 
vatan hainlerini, bu bayrağı yırtanları, bu vatanı parçalamak isteyenleri hapishanelerden çı
karmak suretiyle bu bölücülere yeşil ışık yakmak, ANAP Grubuna da, ANAP Hükümetine 
de yarar getirmeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, geçmişte, Yüce Milletimizin ırk ve mezhep ayrılıklarına sığınarak, 
siyasî partilerinin çok daha güçlenmesini arzu edenler, bunun siyasî partilerine prim sağlayaca-
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ğını zannedenler, maalesef hiçbir şey elde edememişlerdir ve o yanlış düşünceleri kursakların
da parçalanmıştır. Ancak, o gün bu Yüce Milletimizin, masumane insanlarımızın arkada hiç
bir vatandaşımızın, bu toprakların bölünmesinden ve parçalanmasından yana olanlar yoktur. 
Ancak buradan mesaj verenlerin dışında veya basından mesaj verenlerin dışında. O vatandaş
larımızı, Müslüman olmak gibi en önemli ortak paydamız olan o kardeşlerimizi bölmek iste
yenlerin, bugün burada yeni bir sayfa açmak suretiyle, o masum insanların kafalarını kurcala
mak suretiyle, ayrı ırktan, ayrı mezhepten olduklarını ifade etmek suretiyle, bizden ayrı bir 
parça olduklarını ortaya koymanın gayreti içerisinde olduklarını üzülerek görmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Milletimiz, Türk Devletinin büyüklüğüne inanmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, sınırları içerisinde, bu topraklar üzerinde yaşayan milyonlarca insanımı
za farklı muamele yapmamıştır. Cumhuriyet tarihimizde, hiçbir bölgedeki insana, "Sen falan 
ırktansın, sen falan mezheptensin" demek suretiyle, hiçbir şekilde farklı muamele yapmayan, 
onbeş yıldan bu yana da fakir fukaranın hakkını, vergi toplamak suretiyle vatandaşlarımızdan 
alınan paraları, günde 3 milyar lira olmak suretiyle GAP Projesine sarf eden bu devlet, büyük 
devlettir. Bunu istismar etmek, bunu bölücülük çerçevesi içerisine almak suretiyle o bölgedeki 
insanlarımızı bölmeye çalışanların, o vatandaşlarımıza, çok kötü bir şekilde zararlı harekette 
bulunduklarını ifade etmek istiyorum. 

Bu düşünceyle hareket etmek suretiyle, Irak'ta federasyon kurdurtmak suretiyle, onun aksini 
kendi ülkemizde hissettirmek ve o mesajı vermek suretiyle, hangi ülkeye ve kimlere yarandığı
mızı da merak etmekteyim? Eğer, herhangi bir ülkenin, arkamızı sıvazlamak suretiyle, bizi bölme 
noktasına götüren bu meselede taviz verme noktasına gelmişsek, Hükümete yazıklar olsun. 
Eğer, başkalarına yaranmak, ya da siyasî amaçla herhangi bir imkân elde edilecek diye bir gayret 
sarf ediliyor, bu gayretin arkasında, önergeyi verenlerin arkasında ANAP Grubu oluyorsa, 
ANAP Grubuna da yazıklar olsun diyorum. 

VELİ AKSOY (tzmir) — tnsan Hakları Komisyonunun üyesisin sen... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bunlar muhakkak surette zabıtlara geçecektir aziz milletve
killeri. ANAP Grubunun, SHP Grubunun, bu Yüce Mecliste bulunan hiçbir milletvekilimi
zin; ülkenin bölünmesi, bayrağımızın yırtılması, milletimizin parçalanması konusunda, bizden 
çok daha az hassasiyet göstereceklerini kabul etmemiz mümkün değildir, öyleyse, verilecek 
olan -bu manada- herhangi bir önerge Olduğu takdirde, yeniden sizi vicdanlarınızla başbaşa 
bırakmak maksadıyla, Türk Ceza Kanununun yalnız bu üç maddesini okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köse, sürenizi aştınız, lütfen toparlayınız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız hemen 
bitiriyorum. 

RIZA YILMAZ (Anka .a) — Madde üzerinde konuşmuyor, faraziyeler üzerinde konuşuyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türk Ceza Kanununun 125 inci mad
desi : "Devlet topraklarının tamamım veya bir kısmını yabancı bir devletin hâkimiyeti altına 
koymaya veya devletin istiklâlini tenkise veya birliğini bozmaya veya devletin hâkimiyeti altın
da bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf bir fiil işleyen kimse 
ölüm cezasıyla cezalandırılır." 
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146 ncı madde : "Türk Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kıs
mını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini 
ıskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs edenler idam cezasına mahkûm olur." 

RIZA ILIMAN (Çorum) — 12 Eylülcüler... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — 414 üncü maddeyi okuyorum : "Her kim 15 yaşını bitirme
yen bir küçüğün ırzına geçerse, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm 
olur." 

Arkadaki maddeleri okumuyorum; çünkü, diğer maddeler uyuşturucu kullanmak ve uyuş
turucu satmakla ilgili. Onun vahameti, bunlardan çok daha az olduğu için okumaya lüzum 
görmüyorum. 

Şu anda, sizi evlerinize tıkmak, sizi toprağa çivilemek için mücadele vermiş ve bu nedenle 
hapishanelerde olanlar ve bayrağı yırtmak, ülkeyi bölmek, milleti bölmek için binlerce polis, 
emniyet müdürü, subay, general ve vatandaşımızı şehit eden ve hedeflerinin de bu ülkeyi böl
mek olduğunu bildiğimiz bu insanları, bu Yüce Mecliste, parmak kaldırtmak suretiyle, tek bir 
gün dahi olsa şartla salıverilmelerine sebep olmak, hiçbirimizin vicdanlarını rahatlatmayacaktır. 

VELt AKSOY (tzmir) — Faşistleri salmak seni rahatlatıyor ama... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, en son, 8.4.1991 tarihinden bir önce
ki gün şehit edilen Ünlütürk Paşanın, şehit edilen Hulusi Sayın Paşanın, birçok polisimizin, 
vatandaşımızın arkada bırakmış olduğu çoluk çocuğunun ahi, burada müspet olarak el kaldı
ran milletvekillerimizi hiçbir şekilde umdurmaz, güldürmez, iktidarınıza da yarar sağlamaz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bahriye Üçok, Çetin Emeç gibilerini öldürenlerden bahset
miyorsun. 

tSMAtL KÖSE (Devamla) — Onun için, Türk Ceza Kanununun okumuş olduğum mad
delerinin vicdanlarımızda bir muhasebesini yeniden yaptıktan sonra, bu mübarek gecede hepi
nizin kandilini tebrik ederken, kimlerin lehine... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Dinî istismarcı!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — ... devletimizin ve milletimizin nelerin lehine, nelerin aley
hine olduğunu yeniden düşünmek suretiyle, yürekli olarak -eğer, bunları Komisyonun metnin
de veya Hükümetin tasarısında görmüş olsaydık- daha değişik konuşurduk. Ancak, ne Hükü
met tasarısında ne de Komisyonun metninde olmamasına rağmen, çeşitli hileli yollardan böyle 
bir yola tevessül etmeniz, bizi çok daha fazlasıyla hassasiyet noktasına getirmiştir. 

Yüce Heyetinizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Devletimizin bekası için, oylarınızın 
şu şekilde kullanılmasında isabet olacağı kanaatiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara)— Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı söz istedi. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, SHP Grubu adına konuşacağım... 

BAŞKAN — Öyle mi?.. 
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K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Vedat Altun; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının geçici maddeleri, toplumun uzun zamandan beri bek
lentisine bir ölçüde cevap vereceği inancıyla getirilen, şartla salıvermeyi tanzim, ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı sebebiyle daha önce yaptığım konuşmalarda, neden af, 
affın sebepleri, affı gerekli kılan vakıalar üzerinde durmuştum; yeniden bunları tekrar etmek 
suretiyle sabrınızı taşırmak istemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, affın, her sebebi bir kenara bırakmak suretiyle, sadece adlî hatala
rın telafisi zımnında da çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Ceza hukukunun evrensel bir 
kuralı, "bir masumun hürriyetinden mahrum olmasındansa, bin eşkiyanın dağda gezmesi 
evladır" şeklindedir. Bu ilke, ceza hukukunun evrensel ilkesidir. 

Benden önceki değerli konuşmacı arkadaşlar, af beklentin için getirilen şartla salıveril
menin Anayasaya aykırı olduğunu iddia ettiler: 138 inci madde gayet açıktır... 138 inci madde
yi okuduğumuz zaman, şartla salıverilme bir kanundur, bu kanunu Yüce Meclis her zaman 
değiştirebilir; hiçyoksa bile, vazedebilir. Anayasanın 138 inci maddesini okuduğumuz zaman, 
bu tasarının bu maddeye aykırılığının söz konusu olmadığını görürüz. Olsa olsa, bir aykırılık 
varsa, bu tasarı içindeki farklılıklar olabilir, bu tasarı içindeki, normal halde getirilen kuralın 
istisnaları olabilir, "teni, geçici 4 üncü maddenin, istisnaları ihtiva etmesi sebebiyle, Anayasa
nın eşitlik ilkesine aykırı olacağı inananı taşımaktayım. Bu madde kapsamı içinde olan insan
ların affedilmesi söz konusu değildir. Şartla salıverilmenin koşullan değiştirilmek suretiyle, çek
meleri gereken cezalarında indirim öngörülmektedir. Daha dün, Ünlütürk'ü öldüren kişi, bu 
istisnaların dışında, normal halde olsa bile, idam hükmü alması halinde on yıldan fazla tutuk
lu kalacak; müebbet hüküm alması halinde sekiz yıl tutuklu kalacak, öyle, bırakmak diye bir 
şey yok. Beyinleri karıştırmaya gerek de yok. Esas olan, bu istisnalann kalkmasıdır. Bu istis
naları kaldırmak suretiyle, "bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar hemen salıverilecek" 
diye bir kural da yok; böyle bir hüküm getirilmiyor. Normal kurallar içinde zaten bir insan 
on yılını bir cezaevinde geçirdikten sonra, Yüce Meclisin de, bunun geriye kalan üç yılını -affetme 
değil de- şartla salıvermeyi öne almak suretiyle bırakmış olmasının, büyük töhmetlere vesile 
olmaması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, af olarak umduğumuz ve toplumun beklentisi de af olmasına karşılık 
getirilen şartla salıverilmenin de bazı faydaları olacaktır. Gelin bir pişmanlık yasası çıkaralım 
dersek, bu Mecliste, bu şartla salıverilme hükümlerine karşı çıkan insanlar, pişmanlık yasasına 
"evet" derler. Oysa, onur kırıcı, toplumda düşmanlık tohumlarını artına, insan haysiyetine 
yakışmayan bir yasa olur. 

Bir nevi affa benzeyen -yani, çok benzerlik yok, ancak yüzde 1 oranındaki benzerliğini 
kabul ediyorum- bu yasanın çıkması halinde, suç örgütlerine katılmış birkısım insanlar, "bu 
yasa bana bir fırsat tanıdı, ben bu yasadan istifade edeyim" diye nedamet duyup, gelip daha 
önceki eylemlerinden vazgeçebilirler. Hatta, bu istisnaların normal seviyeye getirilmesi suretiy
le bu işi özendirmek de gerekir. 
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Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken, istisnaların Anayasaya aykırılık teşkil edeceğini, 
bunun toptan bir af olmadığını, dün suç işleyenlerin hemen serbest bırakılmayacağını hatırlat
mak suretiyle Yüce Meclise saygılar sunuyor ve teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Pehlivanlı; buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan tasarının geçici 4 üncü maddesi, gerek Hükümet
ten geldiği sırada, gerekse Komisyonumuzda görüşüldükten sonra istisna maddesiydi. Gerek 
Türk Ceza Kanununda, gerekse Askerî Ceza Kanununda, aşağı yukarı 15 kadar maddenin bu 
kanun kapsamı dışında tutulmasını öngörüyor idi. 

Şimdi konuşan arkadaşlarımız, verilmesi muhtemel -ki, verildi- önergenin aleyhine konuş
tuktan için, bu önergeyle neler getirildiğim Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Bir defa, şunu söylemek istiyorum. Arkadaşların, gerek 125, gerek 146 ve gerekse diğer 
maddeler konusunda, bu maddelerin affa dahil olmasını istemezken serdettikleri fikirleri, bir 
ölçüde, elbette ki biz de kabul ediyoruz. Bu konulardaki hassasiyetimiz, hiçbir zaman, hiç kim
seden az değil; ama, değerli arkadaşlar, eğer her maddeyi uzun uzun ve ayrı ayn okursanız, 
hele affettiğiniz, şartla salıverdiğiniz, tecil ettiğiniz her şahsın dosyasını okursanız hiç kimse 
buna parmak kaldırmaz. Peki, böyle, Komisyondan geldiği gibi kalsın, az da olsa şartla salı
vermeden bunlar yararlanmasın diyen arkadaşlarıma şunu sormak istiyorum : Eğer, eşitlik il
kesine aykırılıktan dolayı, binde bir ihtimal dahi olsa, kanun Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilir ve bunlar on seneye, sekiz seneye ve beşte bire tabi olurlarsa, bunun vebalinin alan
dan kim kalkacaktır? Şimdi, gden önerge sanki bunları temelli bıraka, hatta öbürlerinden (Geçici 
1 inci maddede) bile fazla bir atıfette bulunmuş gibi birtakım suçlamalar yöneltildi. Biz bunla
rı hak etmedik. Bakın, şu anda, hangi suçtan olursa olsun, ister 125, ister 146, ister PKK'nın 
yargılandığı maddeler, ister Dev-YoPun, ister Dev-Sol'un, aklınıza hangi terör örgütü geliyor
sa, bunların yargılandığı hangi madde aklınıza gelirse gelsin, verilen idamları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi altı senedir İnfaz edebildi mi? Edemedi. Etmedi, edemedi... Bunların hepsinin, 
bir defaya mahsus olmak üzere, müebbete çevrilmesi konusunda hemen herkes hemfikir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim; normal müebbet hapis cezası alan kişilere. Bunlar bi
zim infaz kanunumuza göre yirmi yıl hapis cezası almış sayılır. 1984'te çıkardığımız tnfaz Ka
nuna eklediğimiz ek 2 nci maddeye göre, her ay için altı gün de zaten düşer ve yata yata onaltı 
yıl onbeş gün yatar, önerge ne diyor? Onbeş yıl olsun diyor. Yani, bir yıl onbeş gün gibi bir 
cüzi indirme yapılıyor ve dolayısıyla, ileride Anayasa Mahkemesinin kanunu -çok uzak bir ih
timal olsa dahi- iptali halinde geçici 1 inci maddeden yararlandırılmaları önlenmiş olmuyor mu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Alakası yok, rakamları yanlış söylüyorsun. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — O, Anayasa Mahkemesine ait olur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Bakın, 
idama mahkûm edilmiş bir kişinin, eğer idam edilmezse, gene, Türk Ceza Kanununun 19 uncu 
maddesine göre yatacağı süre otuz yıldır, tnfaz Kanununun Ek 2 nci maddesine göre her ay 
içinde altı günü infazının sonunda düştünüz mü, hapis yatacağı toplam miktar yirmidört yıl yirmi-
beş gündür veya yirmiüç yıldır; üç gün, onbeş gün bir hesaplama hatası yapmış olabilirim. Önergede 
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ne diyoruz?.. Yirmi yıl hapis yatsın. Yani, otuz yılda üç yıl gibi bir indirim yaparak, söylediğim 
gibi, yine ileride, binde bir bile olsa, bir iptal keyfiyetinden dolayı geçici 1 inci maddeden ya
rarlanmalarını engellemekle, biz onlardan, buna karşı olanlardan daha hassas olmuyor muyuz? 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — O zaman, önergeye hiç gerek yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, tabiî, kimisi bu indirimi az bulabilir, kimisi çok bulabilir, onu bilmem; ama, de
ğerli arkadaşlarımın verdiği önerge, onlara, -125, 146 ve diğer maddelerden ceza alanlara- bir 
atıfetten ziyade, müstakbel bir tehlikeyi önlemek bakımından, doğru bir önergedir. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahısları adına, İçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen... 

EKİN DİKMEN (İçel) — Söz hakkımı Kemal Beye veriyorum. 

BAŞKAN -T Kemal Beye olmaz da... Vaz mı geçiyorsunuz? 

EKİN DİKMEN (İçel) — Konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları?.. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman?.. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu?.. 
Buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Pehlivanlı 
rakamları çarpıtarak vermeseydi huzurunuza bir daha gelmezdim. 

Ceza İnfaz Yasası burada, demin okudum, tekrar okumak istemiyorum, içinizde hukukçu 
arkadaşlar var; idam cezasına mahkûm olup da, yerine getirilmemesine' Meclis tarafından ka
rar verilmiş olan mahkûmların cezaları otuzaltı yıl üzerinden hesaplanır, otuz yılını yatmış ol
mak kaydıyla da meşruten tahliyeden yararlanır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — İyi hali ol
duğunda... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Söyleyeceğiz efendim. 

Ek 2 nci maddeyle getirilen iyi halden, yani ayda altı günden yararlanması için, sekiz ay 
özel bir hücrede, onyedibuçuk ytl da iyi halle ayrıca bir yerde kaldıktan sonra, toplam önsekiz 
yıl üç ay yatıp, iyi halden ondan sonra yararlanıp yararlanmayacağına karar verilir. Şimdi siz 
ne yapıyorsunuz?.. Otuz yılı otomatikman yirmi yıla indiriyorsunuz. İyi hal arıyor musunuz? 
Aramıyorsunuz. Islahı-t-nefs etmiş olmasını arıyor musunuz? Aramıyorsunuz. Ne yapıyorsu
nuz?.. Bütün şartları kaldırıyorsunuz, otuz yıllık süreyi yirmi yıla indiriyorsunuz, on yılını af
fediyorsunuz... Buna tevil denir. 
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BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (îzmir) — tyi hal... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — tyi hal esastır tabiî, iyi hal göstersin, çıkarın; yirmi yılda 
çıkarın, hatta buraya hüküm koyun, deyin ki... 

Arkadaşlarım beni yanlış anlıyor, "MHP'ye git" dediler. Ben hiçbir yere gitmem; ben par
timden memnunum. Ben, kimseden, burada intikam alınması isteyecek veya kimsenin bir gün 
dahi cezaevinde fazla yatmasından zevk alacak, bir insan değilim. Benim ömrüm insanları sa
vunmakla geçti. (SHP ve Bağımsızlar sıralarından gürültüler) 

O insanlar da bizim insanlarımız. Biraz sonra göreceksiniz; ben o insanları başka ülkele
rin insanları olarak görmüyorum. Ben işin prensibindeyim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Şimdiye kadar insanları hep kandırmışsınız. Demokrasi 
adına yalan söylüyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben diyorum ki, burada yapılan on yıl indirimdir. Siz da
ha onun iyi hal gösterip göstermeyeceğini hesaba katmadan otuz yılı yirmi yıla indiriyorsunuz 
bismillah. Mesele bitmiştir. 

Arkadaşımız diyor ki, "müebbet hapis yirmi yıldır." Hayır, "müebbet hapis yirmi yıldır" 
değil, müebbet hapis, yirmi yılını yattıktan sonra şartla tahliyeye tabi tutulur. Siz ne kadar in
diriyorsunuz?.. Beş yıl... 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Daha da indireceğiz... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, zatı âliniz indirirsiniz. Ben, Yüce Meclise yanlış 
anlatılan bir şeyi izah ediyorum. 

Anayasa Mahkemesine gelince : "Biz, acaba eşitlik kuralını mı çiğniyoruz?" 

Arkadaşlar, zaten siz, genel kuraldan 8 Nisan tarihi itibariyle ayrılmışsınız. Ayrılmış mısı
nız? 8 Nisan tarihi itibariyle genel kuralı uygulamıyorsunuz, 8 Nisana kadar işlenen suçlar için 
özel bir statü getiriyorsunuz. Zaten, genel kuraldan ayrılmışsınız, istisna yapmışsınız. 'Yaptığı
nız iş zâten yanlış. 

"Efendim, Anayasa Mahkemesi yanlış mı bulur?" Yaptığınız iş yanlış zaten; ama, ma
demki Meclisin takdirindedir -arkadaşlarımız öyle dediler- Meclis, infazdan hangi suçlann ya
rarlanıp hangi suçların yararlanmayacağına da karar verebilir. Nitekim -eşitlik ilkesi içerisinde-
tnfaz Yasası der ki, "kısa süreli hapis cezaları infazdan yararlanmaz." öyle mi?.. Kısa süreli 
hapis cezalan infazdan yararlanır mı?.. 'Yararlanmaz. Niye yararlanmaz?.. Esasen kısa süreli
dir de ondan dolayı. Esasen kısa süreli bir hapis cezası alan bir hükümlü, bir de İnfaz 'Yasasın
dan yararlanırsa, sabah hapse giren adamı akşam hapisten çıkarman gerekir; onun için, Ka
nun istisna tutmuş. 

Bu istisna Anayasaya aykırı mı? Hayır... Halin icabından doğuyor. Binaenaleyh, 125 ve 
146 gibi maddeleri, bana göre, değerli arkadaşlarımızın kafasına bir Anayasa Mahkemesi şeyi 
sokarak geçirmeye çalışmayı da ayıplıyorum. Bu da yanlış, tşin doğrusunu konuşalım. 

Hep beraber yapacaksak, ben diyorum ki, arkadaşlar, affedecek miyiz?.. Açalım cezaev-
lerimizin kapısını; biz aftan yanayız. Açalım cezaevlerinin kapılarını. Böyle yollara sapmaya-

'lım, milleti aldatmayalım, kendi kendimizi aldatmayalım. Böyle terör yasaları ile milleti zora 
sokmayalım; olacaksa, cezaevlerinin kapılarını açalım, herkes çıksın, olmayacaksa böyle yol
lara sapmayınız. 
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Belirli bir işi, halkın hassas olduğu bir konuyu bir kanunun içine saklayıp da, bir konu 
için koca bir kanunu, koca bir Meclisi, koca bir milleti oyalamayınız. Bizim arz etmek istediği
miz, üzerinde durduğumuz hassasiyetimizin sebebi budur. Yoksa, PKK'cı da bu memleketin 
çocuğu, biz o gözle bakıyoruz; başka bir şey düşünmem mümkün değil, o da benim kardeşim. 
Suç işlemişse de benim kardeşim. Ben, suç işlemiş insanlan, bu memleketin insanları olarak 
saymaktan vazgeçmiş bir arkadaiunz değilim. Bu memleketin her çocuğunun bir kılını, bir tır 
nağını hiçbir milletle değişmeyecek kadar, bu memleketin insanlarını seven bir insanım, tşi böyle 
istismara götürmeye gerek yok. Biz, işin aslını anlatmaya, Meclisin her şeyi bilerek yapmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol. 
Buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, saat 01.30; artık, Kadir Gecesini de aştık. Benden evvel, 
Doğru Yol Partisi Grubuna mensup arkadaşımız eğer kürsüye çıkmasaydı, gece saat 01.30'da 
huzurlarınıza çıkıp vaktinizi işgal etmeyecektim. Kelimelerimi seçerek, özen göstererek, çok 
önemli birtakım noktalara değinmek istiyorum ve tekrar kürsüye çıktığım için, affınıza sığına
rak birtakım şeyleri söylemek istiyorum. 

Arkadaşlar, af çıkarıyoruz. Af, Yasama Organının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin -adı 
şartla salıverme veya erteleme olsun, ne olursa olsun- fiili affıdır, bir atıfetdir. Bunu yaparken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasal yelpazesi ne olursa olsun, Parlamento aritmetiği ne olursa 
olsun, kim çoğunlukta oluna olsun, kim azınlıkta olursa olsun, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
temsil ettiği Türkiye Cumhuriyetinin bütün yurttaşlarını düşünmek, objektif hareket etmek, 
adil hareket etmek, elini vicdanına koymak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ten bahsedildi. Atatürk, Kurtuluş Savaşına başladığında 
Yunan ile işbirliği yapanları; tngiliz, Fransız işgalcileriyle beraber olanları; istanbul'da, Babı
âli basınında kendisine küfredenleri; Fransız işgalcileriyle işbirliği yapanları onuncu yılda af
fetti arkadaşlar. 

Kadir Gecesinden bahsediyor; mübarek Kadir Gecesinden bahsediliyor. Arkadaşlar, ben 
din adamı değilim; ama, biliyorum ki, tslam Dininde, kutsal gecede insanlar birbirlerine düşü-
rülmez. Dostluk, kardeşlik, barış için bu günler hatırlanır ve siyaset anuşulmaz böyle kutsal 
günlerde... 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Siz şu anda dini istismar etmiyorsunuz değil mi? Biz 
öyle kabul ediyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Evet etmiyorum, etmiyorum; evet, cidden etmiyo
rum. Üçüncü dönem parlamenterim, dinden bahsedildiği için, genel af ile din yan yana getiril
diği için, kutsal kavramlar yan yana getirildiği için, inanmanızı istiyorum değerli arkadaşla
rım, hayatımda ilk defa dinden bahsetmek zorunda kaldım. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Her zaman bahset. (Gürültüler) 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; eğer kutsal kavramları bu işe 
kanşUracaksak, eğer çağdaş hukuku uygulayacaksak, o anlayış içinde hareket edeceksek, çifte 
standart uygulamamak zorundayız. Ben açık söylüyorum, bu kürsüden söylüyorum; sağlığın
da çok kızmama rağmen -benim kızmam ayn bir şeydir- Memduh Ünlütürk'ün vurulmasına 
karşıyım. Neden?.. Demokrasiye inanıyorum. Onunla aynı şekilde düşünmeyebilirim; onun yap
tığı işler, onun yaptığı günahlar, onun işlediği suçlar, kendisine aittir; ama, aynı şekilde Profe
sör Aksoy'u vuranları da, gazeteci Çetin Emeç'i vuranları da kınıyorum. Demin dinlediğim 
konuşma böyle değildi. İster istemez geçmişe dönüyorum. Profesör Aksoy'dan Çetin Emeç'-
ten, Kemal Türkler'den bahsedilmiyor. Hemen şunu anımsıyorum : Burada, "bana bu mem
lekette sağcılar suç işliyor dedirtmezsiniz" diyen zihniyeti, on sene evvelki zihniyeti gördüm, 
o sesi duydum. (SHP ve HEP sıralarından alkışlar) 

ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — O zihniyet sayesinde o kürsüdesin. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ben, 12 Eylülden sonra, Kenan Evren aleyhinde ko

nuştuğu vakit Sayın Süleyman Demirde telefon açtım, "vekaletinizi alabilirim" dedim. Ben 
öyle demokrat bir insanım. Hiç söylemek istemezdim. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — tşte onu söyle, onu. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Arkadaşlar, beni iyi dinleyin, sizler beni iyi dinle

yin. Hiç söylemek istemezdim. 

Abdüsselam Çiçek. Bu, sizin Karakocan Belediye Reisiniz. Hatta, Sayın Süleyman Demi
rci'm -kendisine saygım olan Sayın Süleyman Demirel'in- televizyonda ismini söylediği Abdüs
selam Çiçek. Yirmi yıldır, şerefle belediye başkanlığı yapıyor; Karakocan Belediye Reisi. Şim
di, Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesinden yargılanıyor arkadaşlar. Partinizi mi kapata
cağız? Hangi anlayışla, burada, kimi etkilemeye çalışıyorsunuz? Temenni ediyorum ki, Ab
düsselam Çiçek beraat etmelidir, beraat edeceğine de, kişi olarak inanıyorum; çünkü, yirmi 
senedir onurla belediye başkanlığı yapan bir insan. O, başka partiden olduğu vakit, sizin parti
nizin dışında olduğu vakit, onun hizmetlerini, şimdiye kadar bu memlekete yaptığı hizmetleri 
hiç dikkate almadan onu nasıl suçlayacaksınız? 125 inci madde sanığı. Ne yapacaksınız, buna 
ne cevap vereceksiniz? 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Suçluysa suçlu yani, ne yapalım? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Arkadaşlar, Piyangotepe katliamı... Hatırlayınız; 

onlarca adam öldü. Balgat katliamı... Yine onlarca adam öldü ve bu katliamlardan burada 
bahsedilmedi; çünkü, bu yasa böyle çıkarsa, Balgat katliamının, Piyangotepe katliamının hü
kümlüleri dışarı çıkacak. Siz onlardan bahsetmiyorsunuz bile. Neden?.. Onların çıkmasına se
viniyorsunuz... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Hakkari'deki katliamdan da bahset. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ama, tek yanlı düşünüyorsunuz. Ben diyorum ki, 

topluma sulh, sükûn gelecekse, iç barış gelecekse, gerçekten sivilleşeceksek, demokratlaşacak-
sak, sağ ile sol arasında gerçekten bir ulusal mutabakat hâsıl olacaksa, on seneden on seneye 
artık darbeler olmayacaksa, bunun sağcılıkla solculukla alakası yok arkadaşlar, Demokrasiye 
inanmayanın bu çatı altında yeri yok. Hep beraber inanıyoruz... Sağcılık solculuk ayrı şey. Ben, 
teröre sonuna kadar karşıyım. Yaşamımda da karşı oldum; o ayrı bir şey... 
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BAŞKAN — Sayın Anadol... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Şimdi, af söz konusu olduğu vakit -adı üstünde "genel 
af"- yurttaşları birbirinden nasıl ayırırız? 

Arkadaşlar, şimdi bu kapı açılırsa... Yapmak da istemiyorum.-Biz, Kanlıpazar 1967'nin 
hesabını, dosyasını buraya getiriyor muyuz? 1 Mayısta ölen ve faili bulunmayan 35 kişinin he
sabını buraya getiriyor muyuz? "Kapattık bunları" diyoruz; ama, siz tekrar defter açılması 
için... Demekki, ancak, sizin işinize engel olduğu vakit karşısınız yasaklara. Yasaklardan kur
tulduğunuz vakit, menzil dışına çıktığınız vakit, yasakçı zihniyetiniz ortaya çıkıyor, maskeniz 
düşüyor. Yapmayın arkadaşlar, demokrat görüntünüze zarar vermeyin. Doğru Yol Partisinin 
görüntüsüne siz zarar veriyorsunuz. Bırakın Doğru Yolu, ANAP'ı, SHP'sini, SBP'sini; hep 
birlikte kutsal görevimizi yerine getirirken, millî iradenin temsilcisi olarak, yani ANAP'ı bura
da manevî baskı altına alarak, oy vermesini engelleyerek, bu işi bir oy yansı haline getirmeyin, 
oy şantajı yapmayın arkadaşlar. Buna hakkımız yok. 

BAŞKAN — Sayın Anadol... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum. Sizi hiç zor durumda bırakmayacağım 
Sayın Başkan. Bir dakikada tamamlayacağım; bir cümle söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Komisyonu Başkanı saygıdeğer Pehlivanlı'yi da dinledim. 
Yadırgadım... Kendisi çok değerli bir hukukçu. Komisyonda da, müzakereler bittikten sonra 
kendisini kutladım; ama, kusuruma bakmasınlar, şu anlayışını yadırgadım : Yani biz, Anayasa 
Mahkemesini ikna etmek için, "Bu buradan böyle çıkacak, eşitsiz halde çıkacak; ama, Anaya
sa Mahkemesi bunu bozabilir. Anayasa Mahkemesi bozmasın. Nihayet Millet Meclisi üyelerini 
de biz ikna ederiz. Nasıl olsa onlar büyük zarar görecek. Hapishaneler filan boşatmayacak, 
hapishanelerin bazıları boşalacak. MC döneminde, milliyetçi olanlar çıkacak, solcu olanlar 
çıkmayacak. Böyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi de bunu bozmaz..." 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Bu memleketin hepsi milliyetçidir. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bir dakika... Değerli arkadaşım, eski ayırımı söylü
yorum. Ben o günlere dönmek istemiyorum. Af çıkacaksa genel çıkacak. Size de hitap etmiyo
rum, yanlış anlamayın. 

"Bir kısmı çıkacak, öbür kısmı çıkmayacak. Anayasa Mahkemesi de bunu bozarsa dü
şüncesiyle, bozmasın diye, böyle bir usul ortaya koyduk." Bu anlayış da yanlış arkadaşlar. Ya, 
eşit, adil, vicdanî ve gerçekten topluma barış getirecek biçimde bir yasa çıkar, ona hep beraber 
oy veririz... Eğer ayırım yapıyorsanız, iç barış teessüs etmez. Geçmişte bunları gördük. Daha 
yeni problemler çıkar; hapishaneler, patlamak üzere olan barut fıçısı haline döner. Sadece içe-
ridekiler yok; kanları var, çocukları var, anneleri var, babaları var!.. 

Sözümün başına dönüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, kendinizi yinelemeye başlıyorsunuz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Hayır. 

Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde nasıl bir af çıktıysa, şu, şartla salıverme de ona ben
zemeli ve turadan o şekilde bir yasa çıkmalıdır. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarındari alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize sordum; "grup adına mı, şahsınız adına mı?" dedim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Şahsım adına. 

BAŞKAN — Malum, şahsı adına ancak iki sayın üyeye söz vermek imkânım var. Zatı âli
nizden önce müracaat etmiş ve kayda geçmiş dört sayın üye vardı. Sayın Dikmen ve Sayın Ateş-
oğulları vazgeçtiler, üçüncü ve dördüncü sıradaki Sayın Topçu ve Sayın Anadol'a söz hakkı 
doğdu. Onlardan biri konuşmasaydı zatı âlinize de söz verebilecektim Sayın Bozkurt 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir yazılı talebimiz vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz önergeleri işleme koyayım, mütalaa edeceğim. 

önergeleri veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü mad
desinin (b) bendinin kaldırılmasını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
K. Kemal Anadol 

İzmir 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Erdal Kalkan 

Edirne 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ekin Dikmen 
İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin (b) ben
dindeki 146 ncı maddenin madde metninden çıkarılmasını ve bendin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve talep ederiz. 

Kâzım özev Ömer Türkçakal 
Tokat Kocaeli 

Ali Haydar Erdoğan Rıza Ilaman 
İstanbul Çorum 

Hikmet Çetin Vedat Altun 
Diyarbakır Kars 

t. önder Kırlı Mehmet Kahraman 
Balıkesir Diyarbakır 

Veli Aksoy Ahmet Ersin 
İzmir İzmir 

Tevfik Koçak Ömer Çiftçi 
Ankara Ankara 
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Mustafa Kul 
Erzincan 

İbrahim Tez 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

öner Miski 
Hatay 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

b) Türk Ceza Kanununun 125,403, 404/1, SOS» 406, 407, 414, 416/tIk ve 418 inci mad
delerine giren suçları işleyenler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele 'Asasının geçici 4 üncü maddesinin metinden çıka
rılmasını arz ederiz. 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Mahmut Almak 
Kars 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü mad
desinin (b) bendine; 

Türk Ceza Kanununun 149/2, 
6136 sayılı Kanunun 12/1 inci, 
Maddelerinin de eklenmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol 
tzmir 

Kâmil Ateşoğullan 
Ankara 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ekin Dikmen 
İçel 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terörle Mücadele Kanunu iksarısımn geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygılarımızla dileriz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
a) Bu kanunda terör .açlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu görevlilerini 

görevlerini ifa ederken veyt. .afatları kalkmış olsa bile bu görevlerim yapmalarından dolayı öl
dürenler ve öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suçlara iştirak edenler, 
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b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkrası hariç), 403,293,244,245,246,250,251, 
403, 404/1, 405, 406, 407, 414, 416/ilk ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, 

c) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçlan işleyen
ler, hakkında bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu mad
dede sayılan suçlar dolayısıyla verilen ölüm cezaları yerine getirilmez ve ölüm cezaları 36 yıl 
müebbet ağır hapis cezaları 30 yıla çevrilmiş olup, diğer cezalar da cezalarının 1/3'ünü çeken
ler şartla salıverilirler. Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanu
nun şartla sakverilme hükümleri tatbik olunur ve bu kanunun ek 2 nci maddesindeki indirim 
hükümlerinden yararlandırılırlar. 

K. Kemal Anadol 
tzmir 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Ekin Dikmen 
tçel 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vedat Altun 
Kars 

Ali Haydar Erdoğan 
tstanbul 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Kâzım özev 
Tokat 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

öner Miski 
Hatay 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Veli Aksoy 
tzmir 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Etem Cankurtaran 
tçel 

İbrahim Tez 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Tevfik Ertürk 
Niğde Ankara 
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Mümtaz Güler 
Uşak 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Geçici Madde 4. — 8.4.1991 tarihine kadar; 

a) Bu Kanunda terör suçlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu görevlilerini 
görevlerini ifa ederken veya sıfatlan kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı öl
dürenler veya öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suçlara iştirak edenler, 

b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkrası hariç), 403, 404/1, 405, 406, 407, 414, 
416/tIk ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, 

c) Askerî Ceza Kanununun 55,56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları işleyenler, 

Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu madde
de sayılan suçlar dolayısıyla verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu hükümlüler hakkında; 

ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 15 
yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresi
nin 1/3'ünü; çektikleri takdirde, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmak
sızın şartla salıverilirler. 

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır. 

Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ek 2 nci madde
sindeki indirim hükümleri uygulanmaz. 

Geçici 2 nci maddede (son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü hariç) 
ve Geçici 3 üncü madde hükümleri, bu hükümlüler hakkında da uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin (c) bendi
nin (d) bendi olarak değiştirilmesini ve aşağıda belirtilen (c) bendinin maddeye ilavesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Ledin Barlas 
Gümüşhane Adana 

Ayçan Çakıroğulları Halil Orhan Ergüder 
Denizli İstanbul 

Rifat Diker A. Cengiz Dağyar 
Ankara Antalya 

Galip Demire! Raşit Daldal 
Malatya Niğde 

Mehmet Bülent Çaparoğlu Abdülvahap Dizdaroğlu 
Malatya Mardin 

Faik Tarıma tğlu Abdurrahman Bozkır 
Bitlis Konya 
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Hüseyin Cahit Aral 
Elazığ 

Mustafa Nazikoğlu 
Rize 

Ömer Ferruh tlter 
İstanbul 

Mehmet Cavit Kavak 
İstanbul 

Süleyman Şükrü Zeybek 
Muğla 

İsmail Şengün 
Denizli 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Yalçın Koçak 
Sakarya 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Metin Yaman 
Erzincan 

Necmettin Karaduman 
Trabzon 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

tsmail Safa Giray 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Fenni tslimydi 
Balıkesir 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

M. Hilmi özen 
İstanbul 

"c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının "Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler" 
başlıklı üçüncü babında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler ile Bankalar Kanununa ay
kırı hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki
bi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsüz, yolsuz ve 
gerçek dışı işlemlerle ihracat, ithalat ve yatırım teşvikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi, 
faiz farkı ve benzeri adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler, yukarıda be
lirtildiği şekilde haksız, usulsüz ve yolsuz olarak sağladıkları menfaat karşılıkları ve bunların 
ferilerini zamanaşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdirde". 

Gerekçe : Çağdaş, demokratik hukuk düzenine uygun düzenlemeler yapılırken, diğer yandan 
toplumsal barışa da katkı sağlamak üzere, çeşitli nedenlerle suç işlemiş kişileri tekrar topluma 
kazandırmanın ve kendilerine bu hususta bir fırsat tanımanın da gerekli olduğu sonucuna va
rılmıştır. 

Ancak, Devlet aleyhinde suç işlemek suretiyle haksız menfaat sağlayanların sağladıkları 
bu menfaat karşılıklarının; Devlete, ferileriyle birlikte iadesini temin etmek amacıyla bu ben
din eklenmesi uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeleri aykırılık derecesine göre 
yeniden okutup, işleme koymadan önce, bir hususu arz etmek istiyorum. 
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Sayın Vedat Altun ve arkadaşlarının önergesi ile Sayın İbrahim Aksoy ve arkadaşlarının 
önergesi, geçici 4 üncü maddenin tasarı metninden çıkarılmasını istemektedir, ayniyet arz etti
ği için birleştirmek suretiyle işleme koyuyor ve bu hususu bilgilerinize arz ediyorum efendim. 

Efendim, Komisyon önergeye katılıyor mu?., 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Kahraman söz 

istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. Buyurun Sayın Kahraman. (SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçici 4 
üncü madde üzerindeki önergemiz, bu maddenin tasan metninden çıkarılmasını içermekte olup, 
bunun gerekçelerini arz etmek üzere Yüce Huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli arkadaşlar, Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı içinde yer alan geçici maddelerin, 
aylardan beri tartışılan ve topluma af diye sunulan; İktidar Partisi tarafından getirilişinde bay
ram hediyesi olarak kamuoyuna yansıtılan hususları kapsamadığını görüyoruz. Bunun adına 
af da desek, bunun adına erteleme de desek, sonuçta, yıllardan beri cezaevlerinde bulunan 
kader kurbanlarına hürriyeti bağışlamak; ailelerine ve yakınlarına kavuşma sevincini vermek 
istiyorduk. Oysaki, bu geçici maddelerle getirilen erteleme veya af, hiçbir şekilde eşit ve adil 
değildir. Görüyoruz ki, afta dahi, insanlar arasında, suçlular arasında ayırımlar yapılıyor. He
le hele, İnsan Haklan Komisyonu Üyesi konuşmacı arkadaşlanmızın, "bazı insanlan affede
lim, bazı insanları affetmeyelim" şeklindeki sözleri, bizi cidden üzmüştür. 

Geçici maddeler incelendiğinde, Türk Ceza Kanununun 125, 146,403,404,405,406,407, 
414, 416 ve 418 inci maddeler dışındaki maddelere giren suçlan işleyenlere af konusunda bü
yük bir rahatlık getirdiği görülmektedir. 1 inci geçici madde, 125 ve 146 ncı maddeler hariç, 
450,168,149 uncu maddelere giren suçlan işlemiş olanlara tamamen af, idam hükümlüsü olan
lara cezalannın on yılım, müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlara sekiz yılını infaz et
meleri halinde tahliyeyi getirmekte. . 

Terörle Mücadele Yısasının 3 üncü ve 7 nci maddelerindeki terör suçlusu ve terör örgütleri 
konuları, Yüce Meclisin onayından geçti. Eğer, Yüce Meclis, teröre karışmış olanları gerçekten 
affetmiyorsa, Terörle Mücadele Yasasında bahsi geçen terör suçları maddeleri sayılırken, Türk 
Ceza Yasasının 131, 147, 148, 149, 168» 171, 313, 314, 315 inci maddelerinin de bu af kapsamı
nın dışında kalması lazımdı. Bunlann terör suçları olduğu bu yasa ve Yüce Meclis tarafından 
kabul edilmesine rağmen, bunlara af getirilmesi, buna karşın 125 ve 146 ncı maddelerin istisna 
kabul edilmesi, bizce, eşitlik ilkesine, demokrasiye ve adalete aykırıdır. 
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Bir sanık, 1980 öncesi işlediği suçtan dolayı, Türk Ceza hasasının 146 ncı maddesine göre 
yargı organına sevk edilirk M, aynı suçu 1980 yılından sonra işleyen ve aynı koşullarda olan 
sanıklar, 168 inci maddeye göre sevk edilmişlerdir. Birçok dosyanın bu şekilde sevk edildiğini 
avukat arkadaşlarım, meslekdaşlarım bilirler. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, toparlamanızı rica ediyorum. 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Şimdi, aynı nitelikteki suçu işleyenlerden birisi 146 ncı maddeye göre sevk edildi diye, onu 
af dışı bırakmak adalet ilkesine aykırıdır. Onun. için, önergemizle, affın veya cezaların ertelen
mesi konusunun bu insanlara da uygulanmasını, eşit ve adil olunmasını istiyoruz. 

Bir hususu da arz etmek istiyorum : Anavatan Partisi Grubu tarafından Yüce Meclise su
nulan önerge üzerinde konuşmalar yapılırken, sanki bu önergeyle bu suçlulara af getiriliyor-
muş gibi bir intiba yaratıldı. Adalet Komisyonu Sayın Başkanının da burada ifade ettikleri gi
bi, bu önergeyle, müebbet hükümlülere tanınan tolerans bir yıldır, idam hükümlülerine tanı
nan tolerans iki yıl üçbuçuk aydır. Şimdi, burada zihnimizi kurcalayan bir sual ortaya çıkıyor : 
Acaba müebbetlerdeki bir yıl ile, idamlardaki iki yıl üçbuçuk ay, sadece Anayasa Mahkemesi 
yolunu kapatmak için midir? 

Eğer gerçekten insanlar arasında ayırım yapılmak istenmiyorsa, toplumun gönlünün ra
hata kavuşturulması isteniyorsa ve yıllardır cezaevlerinde yatan ve oranın koşullarından bıkan 
insanların topluma kazandırılması isteniyorsa, getirilen bu ertelemenin de adil, eşit ve hakka
niyet kuralları içerisinde Yüce Meclisten geçmesi gerekir. 

Bu nedenlerle, vermiş olduğumuz önergenin Yüce Meclis tarafından kabul edilerek, geçici 
4 üncü maddenin, bu istisnaların, yasa tasarısından çıkarılmasını talep ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 

önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü madde
sinin (b) bendinin kaldırılmasını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele \asa Tasarısının geçici 4 üncü maddesinde (b) ben
dindeki 146 ncı maddenin madde metninden çıkarılmasını ve bendin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve talep ederiz. 

Kâzım özev 
Tokat 

ve arkadaşları 

b) Türk Ceza Kanununun 125, 403, 404/1, SOS, 406, 407, 414, 416/iIk ve 418 inci mad
delerine giren suçları işleyenler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. -
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Kâzım özev; buyurun. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa ta
sarısının geçici 4 üncü maddesi hakkında vermiş olduğum önerge üzerinde söz almış bulunu
yorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Biz, aslında aftan yanayız; ancak bu, bir siyasî tercihtir. Dolayısıyla, siz şartla salıverilme
yi getiriyorsunuz. Esasen, bu, af kavramının özüne uygun değildir. Şartla salıverilme de olsa, 
eşitlik ilkesine aykırılık taşımamalıdır. Bu yasa tasarısı, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Kişilere karşı işlenen suçları kimseye sormadan affediyorsunuz; ama devlete karşı suç işlediği 
iddia edilenleri ise affetmiyorsunuz... Bu mudur adalet, bu mudur devletin vatandaşlarına karşı 
olan adalet duygusu? Anayasanın eşitlik ilkesi, içerdeki insanlara ayrı, dışardaki insanlara ayrı 
değildir. Anayasanın eşitlik ilkesi, herkese göre aynı eşitlik ilkesini taşır. Bu madde, af kavra
mının anlamına, "af" sözcüğünün amacına da aykırıdır. 

146 ncı madde, Anayasanın ihlaliyle ilgili suçları kapsar; ancak, bu suçta nakıs teşebbüs 
dahi cezalandırılmaktadır. 

Diğer taraftan, aynı bapta yer almasına rağmen, Türk Ceza Kanununun 149 uncu madde
sine göre ceza alanların affedilmesinin, sanıyorum sizce bir anlamı vardır. 

146 ncı maddenin bir e ikinci fıkrasının kapsam dışı bırakılmasının amacı nedir? Bence 
bir anlamı vardır. Sol eylemciler Ceza Yasasının 146 ncı maddesine, sağ eylemciler ise 149 ve 
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313 üncü maddesine göre ceza almışlardır. Belleklerinizi yoklarsanız anımsayacaksınız; Kahra
manmaraş'ta, Çorum'da yüzlerce masum insanı öldürenler, Ceza Yasasının 149 uncu madde
sinden ceza almışlardır. Bunlar affediliyorlar; ancak, olağanüstü dönemde uygulanan 146 ncı 
madde kapsam dışı bırakılmaktadır. Anayasamız "Herkes yasalar önünde eşittir" der. Din, 
dil, ırk farkı göz önüne alınarak hareket edilemez. Esas olan, devlete olan güveni sağlamaktır. 
Türk Devleti, terörden korkmaz, terörü önleyecek güce de sahiptir. 

Tarafınızdan getirilen önergeyle de durum düzdtilmemektedir. Herkese uygulanması ge
reken infaza ilişkin kuralların farklı uygulanması, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Zaten, 
bu maddenin eşitlik ilkesine aykırılığını Komisyon Başkanı da kabul etmiştir. Esasen, ben tüm 

> istisnaların kaldırılmasından yanayım. Buna rağmen, hiç olmazsa, 146 ve 125 inci maddelerin 
metinden çıkarılmasını istiyorum. 

Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 
Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özev. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum :' * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal 
Niğde 

ve arkadaşları 

Geçici Madde 4. — 8.4.199L tarihine kadar; 
a) Bu Kanunda terör suçlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu görevlilerini 

görevlerini ifa ederken veya sıfatlan kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı öl
dürenler veya öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suçlara iştirak edenler, 

b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkra hariç), 403,404/1,405,406,407,414,416/Uk 
ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, 

c) Askerî Ceza Kanununun 55,56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları işleyenler, 

Hakkında bu Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu madde
de sayılan suçlar dolayısıyla verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu hükümlüler hakkında; 

ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 15 
yıllarını; diğer şahsî hürriyetleri bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süre
sinin üçte birini; çektikleri takdirde, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri ol
maksızın şartla salıverilirler. 

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır. 
Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ek 2 nci madde

sindeki indirim hükümleri uygulanmaz. 
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Geçici 2 nci madde (son fıkrasındaki geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü hariç) ve 
geçici ,3 üncü madde hükümleri, bu hükümlüler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz, bir cümlelik ilave yapmak istiyorum. 

Bir defa, bu arkadaşların ve bu hükümlülerin yirmi yü süreyle disiplinli, davranacağına 
dair peşin bir kabul yok. Niye?.. Geçici 3 üncü maddeye göre, disiplin cezalan alanlar, disiplin 
cezası kaldırılmadıkça zaten yararlanamayacaklar bundan sonrası için. Dolayısıyla, o itiraz ge
çersiz. 

Yalnız, ben bir zühulde bulunmuşum, Genel Kuruldan özür diliyorum. İdam cezalan yir-
midört yıla inmiyormuş; uygulaması olmadığı için zühulde bulunmuşum. 

Çoğunluğumuz olmadığı için önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kpmisyon, çoğunluğu bulunmadığı için katılamıyor. 
Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yalnız, (c) fıkra
sının son satın "maddelerine giren suçlan işleyenler" olacak efendim. 

BAŞKAN — (c) fıkrasının son satırı, "maddelerine giren suçlar olacaktır" diyorsunuz. 

Bu düzeltme muvacehesinde önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum:' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının, Geçici 4 üncü maddesinin (c) bendi
nin (d) bendi olarak değiştirilmesini ve aşağıda belirtilen (c) bendinin maddeye ilavesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılanmızla. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

ve arkadaştan 

c) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler baş
lıklı 3 üncü babında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler ile Bankalar Kanununa aykırı 
hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkındaki Kanun hükümlerine muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsüz, yolsuz ve 
gerçek dışı işlemlerle ihracat, ithalat ye yatırım teşvikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi, 
faiz farkı ve benzeri adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler, yukarıda be
lirtildiği şekilde haksız, usulsüz ve yolsuz olarak sağladıkları menfaat karşılıkları ve bunların 
ferilerini zaman aşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdirde." 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kan, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmamakta, Hükümet katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terörle Mücadele Kanun Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla dileriz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
a) Bu Kanunda terör suçlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu görevlilerini 

görevlerini ifa ederken veya sıfatlan kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı öl
dürenler ve öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suçlara iştirak edenler, 

b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkrası hariç), 403, 293, 244, 245, 246, 250, 251, 
403, 404/1, 405, 406, 407, 414, 416/ilk ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, 

c) Askerî Ceza Kanununun 55,56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçlan işleyenler, 
Hakkında bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu 

maddede sayılan suçlar, dolayısıyla verilen ölüm cezaları yerine getirilmez ve ölüm cezaları 36 
yıl, müebbet ağır hapis cezalan 30 yıla çevrilmiş olup, diğer cezalarda cezalannın 1/3'ünü çe
kenler şartla salıverilirler. Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun şartla salıverilme hükümleri tatbik olunur ve bu Kanunun ek 2 nci maddesindeki indi
rim hükümlerinden yararlandırılırlar. 

K. Kemal Anadol 
tzmir 

ve arkadaşlan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü mad
desinin (b) bendine : 
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K. Kemal Anadol 
İzmir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz* efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, geçici 4 üncü maddeyi, kabul edilen önergelerdeki yeni şekliyle oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın \aşar Topçu, yazılı müracaatınızda, zatı âlinize sataşma olduğunu ifade ederek söz 
istiyorsunuz. Lütfeder misiniz, hangi hususta, hangi sözlerle sataşma oldu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Kemal Anadol, konuşurken, beni, demokrat olmamakla, 
çifte standart yapmakla ve Doğru Yol Partisine yakışmamakla itham etti. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — İsim vermedim efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Kemal Anadol, Sayın Topçu, kendilerine, "Doğru Yol Partisine yakışmadığı, de

mokrat olmadığı..." gibi bir nahoş ifadeyle sataştığınızı söylüyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — "Savcıları koruyor, yakışmıyor, çifte standart var" dedi. Bu
nu düzeltmek istiyorum, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, ben Sayın Yaşar Topçu'nun şahsına her

hangi bir şey söylemedim. Bana isnat edilen cümleleri sarf etmedim; böyle bir kastım da yok; 
zabıtlara bakabilirsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Grup adına yaptığım konuşmadan dolayı beni kınadı arka
daşımız. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, huzurunuzda, zabıtlara geçecek şekilde... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, izin verirseniz... Zabıtlara geçecek şekilde söyledi; 

ama, söylediği gibi olmadı. Arkadaşımız, grup adına yaptığım konuşmadan dolayı, beni, Doğru 
Yol Partisine yakıştıramadığını söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, "demedim" diyor ve yakıştığınızı söylüyor. "Sayın Topçu, Doğru 
Yol Partisine yakışır ve çifte standart demiyorum, kendisine saygım var, bir kastım olmadı" 
diyor. Huzurunuzda ifade etti efendim. Yata., bu beyanı olmasa, size söz vereceğim; ama, be
yanı, tamamen, zatı âlinizi aklıyor efendim. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, onun aklamasına gerek yok, ben zaten akım; onun 
sözüyle karalanmam veya aklanmam. Ben çifte standartlı değilim. Ben, 27 Mayısa karşıyım, 
12 Eylüle de karşıyım. Çifte standartlı olanlar arkadaşlarımızdır. Onlar, 27 Mayısa sahip çıktı
lar, 12 Eylüle sahip çıkmadılar. Söylediği doğru değildir. Ben demokratım, daima da öyle ka
lacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu, konu tavazzuh etmiştir. 
Geçici madde 5'in müzakeresine geçiyoruz. 
Geçici madde 5'i okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 5. — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (g) 
bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici maddeler hükümlerin
den istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yur
da girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve hudut kapılarından girişleri engellenemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutup işleme koyacağım ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terörle Mücadele Kanun Tasarısının geçici 5 inci maddesinin... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Nedir efendim? 
VEFA TANIR (Konya) — Geçici 4 üncü madde nasıl geçti? tki tane ayrı önerge kabul 

edildi. Bunlar nasıl birleştirildi? 

BAŞKAN — Şimdi, "Kabul edilen önergelerdeki yeni şekliyle" diye oyladım efendim. \ani, 
sekiz önerge vardı, ilk ikisini birleştirmiştik. Diğerlerinden ikisi ise, buyurduğunuz gibi, kabul 
gördü ve "Kabul edilen önergelerdeki yeni şekliyle" diye oya sundum. 

Buyurun, önergeyi okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terörle Mücadele Kanun Tasarısının geçici 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla dileriz. 

"Geçici Madde 5. —403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (g) ben
di gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici maddeler hükümlerinden 
istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yurda 
girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve hudut kapılarından girişleri engellenmez. Bu durum
da olanlar ve şartlı tahliye edilen herkese başvurusu halinde pasaport verilir." 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ekin Dikmen 
İçel 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 
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BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMÎSYON J BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

GEÇtCt MADDE 6. — özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör suçundan 
tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sıra numaralarındaki vaki değişiklik münasebetiyle, görüşeceğimiz 
geçid madde 7, 8 ve 9'da; 18, 22 ve 24 üncü maddelere atıf yapılmaktadır. Bunlar, bildiğiniz 
gibi, geçici madde 7'de 17 nci madde olarak, gedd madde 8'de 21 ind madde olarak, geçid 
madde 9'da da 23 üncü madde olarak ifade edilecektir. 

Arz ediyorum. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 18 inci madden hükmü, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bu Kanun kapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 22 nci maddesi, 1.1.1968 tarihinden itibaren bu madde 
şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 9. — Bu Kanunun 24 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan hüküm
ler çerçevesinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkeme kararıyla idareleri kay-
yuma verilen sendika, dernek ve vakıflara ait taşınır ve taşınmaz mallar Hazineye devredilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İçel Milletve
kili Sayın Etem Cankurtaran; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (îçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; görüşülmekte olan tasarının geçici 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkeme ka
rarıyla idareleri kayyuma verilen sendika, dernek ve vakıflara ait taşınır ve taşınmaz malların 
Hazineye devrini Öngörüyor, önümüze getirilmiş bulunan tasarının bu maddesi, önemli hak
sızlıkları beraberinde getiriyor. 

Bir kere, sabahtan beri çok tartışmalar yapıldı; gecenin bu geç saatinde, ben de geneliyle 
ilgili bir cümleyi söylemek istiyorum. Neredeyse, bu Mecliste bir kısım üyeler, adı "şartlı 
salıverilme" olsa bile, bir af tasarısı görüşülürken, masum insan arayışı içerisine girdiler. Eğer 
masum insanlar İçin bir af düşünülüyorsa, bir kere, masum insan suçlu olmaz. Suçlu, hüküm 
giymiş insanların affı görüşülürken, masum insan arayışı peşinde koşan arkadaşlarımızın afla 
uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını tespit etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, affın kendisi zaten "bağışlamak" anlamındadır. Bağışlayıcı olanın, 
elbette, zaman zaman, yer yer, devlet olması, şahıslar olması önemlidir. Yalnız, halkımız adına 
karar vermek yükümlülüğünde olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, elbette, devletimizin ge
leceğiyle ilgili, ülkemizin geleceğiyle ilgili değerlendirmeleri vardır; ama, böyle bir affı gerekli 
gördüğü için gündeme almış, konuşuyordur. O nedenle, iğneyle kuyu kazar gibi çok fazla fark
lı arayış içerisinde olmak; zanlılar, suçlular, hükümlüler arasında farklılıklar yaratmak, banşa 
değil, kargaşaya ve kavgaya yol açar. Bu hüküm de buna benzemektedir. 

Nedir bu?.. Bu madde, çok fazla dernek, çok fazla sendikayla ilgili filan değildir; doğru
dan doğruya, Devrimci tşçi Sendikaları Konfederasyonuyla ilgili bir maddedir. Hepinizin bil
diği gibi, 12 Eylülle birlikte faaliyeti durdurulmuş olan bu konfederasyonumuz hakkında dava 
açılmıştır; ama, hâlâ bugüne kadar tam anlamıyla sonuçlanmamıştır. Artık, ona kimsenin ak
lı ermez hale gelmiştir. 12 Eylülün adaletinin de ne kadar adil olduğu, bu davayla çok açıkça 
sabittir. O nedenle, bugüne kadar verilmiş olan hükümlerin adilliğine buradan bakarak, ne ka
dar uygun olduğuna karar vermek, kanaat getirmek de kolaydır. 

Şimdi, burada Hazineye devredilen mal kimindir? Sayın Sakıp Sabancı'nın mı? Değil. Sayın 
Vehbi Koç'un mu? Değil. Ya da herhangi bir işadamının mı? Değil? Köydeki Ahmet ağanın 
tarlası mı? O da değil; ama, bu, birisinin... 

MEHMET DELtCEOGLU (Adıyaman) — Sendika ağalarının. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bu, Sayın Abdullah Baştürk'ün değil. 
MEHMET DELtCEOGLU (Adıyaman) — Sendika ağalarının. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Onu söyleyenler, onun cevabını birkaç kez aldı

lar; ama, izin verin, gecenin bu saatinde size bu cevabı vermek istemiyorum. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Ver, ver. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Şimdi, bu mülkiyet bir şahsa ait olsaydı, özel bir 

kişiye ait olsaydı ve "O mülkiyeti Hazineye alalım" deseniz, içinizden çokça arkadaşınız karşı 
çıkardı. Hatta, bırakınız öyle birinin mülkiyetini Hazineye devretmeyi, Türkiye Cumhuriyetinin 
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Devletine ait bankalardan kredi almış, borcunu ödememiş olan kredi borçlularının borçlarını 
tahsil etme konusunda siyasî iktidann ne kadar ivedi davrandığına Türkiye Büyük Millet Mec
lisi de, kamuoyu da çok tanık olmuştur; ama, burada, ilginçtir, bir milyona yakın işçinin alın 
terinden toplanmış mal varlıklarının Hazineye devriyle ilgili konuda getirmiş olduğunuz bu 
madde hükmü ibret vericidir, gerçekten sıkıntı vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, bu, Anayasadaki mülkiyet hakkına terstir. Ayrıca, biliyor
sunuz ki, çalışma yaşamımız, uluslararası kurallara çokça uyum sağlamak zorunda olan bir 
alandır. Şimdi, 1980'den bu yana... 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, sürenizi aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bitiriyorum. 
1980'den bu yana Uluslararası Çalışma örgütünün önüne giden Türkiye, bü konularla il

gili çokça sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır. Getirmiş olduğunuz bu madde, eğer böyle geçecek 
olursa ve bu maddeyi bu metinden çıkarmazsanız, bilesiniz ki, önümüzdeki günlerde değişik 
platformlarda Türkiye çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Getirdiğiniz mad
de metni de Anayasaya zaten aykırıdır. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 
Madde üzerinde, şahsı adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkanım, söz sıramı Sayın Baştürk'e veriyorum. 
BAŞKAN — Efendim, öyle bir hakkınız yok. Esasen, Sayın Baştürk de zatı âlinizden sonra 

bu hakka sahip. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Ben söz hakkımızdan vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Siz vazgeçtiniz. 
Buyurun Sayın Baştürk. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH BAŞTÜRK (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte 
olduğumuz "Terörle Mücadele" adlı yasa tasarısına son dakikada yamanan geçici 9 uncu mad
dede, aynen, "Bu Kanunun 24 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan hükümler çerçevesinde 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkeme kararıyla idareleri kayyuma verilen sen
dika, dernek Ve vakıflara ait taşınır ve taşınmaz mallar Hazineye devredilir" denilmektedir. 

Madde metninde yer verilen tümceler ne kadar uzatılırsa uzatılsın, ne kadar dolaştırıhrsa 
dolaştırılsın, burada kastedilen ve amaçlanan, Devrimci tşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
ona bağlı kuruluşlar ve onların mal varlıklarıdır. 

Tasarının bu maddesinin düzenlenmesindeki gizlenemeyen ilk amaç, DtSK ve bağlısı sen
dikaların mal varlıklarına el koymak, DtSK'ten kan ve öç almaktır. Böylece, bugünlerde faali
yetlerinin yeniden açılması gerçekleşecek olan konfederasyonumuzun örgütlenmedeki hızı ke
silmek istenmektedir. 

Geçici 9 uncu maddeyle güdülen diğer bir amaç da, devletin, hukuk devletine yakışmayan 
yol ve yöntemlerle, yıllardan beri el altında tuttuğu kuruluşlarımıza ait trilyonlara ve mal de
ğerlerine el koymak, onları gasp etmektir. Bu hukuk tanımaz, dehşet verici pervasızlığı, belir
teyim ki, 12 Eylül askerî yönetimi dahi düşünememişti. 
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Tasarıyla, mülkiyet hakkının özü zedelenmektedir. Ortalığı, "mülkiyet hakkı kutsaldır" 
vaveylalarıyla toza dumana katanlar, burada bu saldırının açıklamasını yapmak zorundadırlar. 

Anayasanın 35 inci maddesine göre, mülkiyet hakkı, ancak kamu yararı amacıyla sınırla
nabilir. Temel ölçü bu olunca, kamu yararından söz edilemeyeceği halde, kuruluşlanmızm mal 
varlıklarına el atılması keyfiliktir, devlet talanıdır ve yağmacılıktır. 

Sayın milletvekilleri, DİSK kapatılmamış, 12 Eylül 1980 günü, Millî Güvenlik Konseyinin 
yayımladığı 7 numaralı, bildiri ile, faaliyetleri durdurulmuştur. Faaliyetlerin durdurulması, hu
kukta, kapatmadan farklı bir kurumdur. Bu ikisi, müessese olarak farklıdırlar, sonuçları da 
farklıdır. Faaliyeti durdurulmuş olan işçi örgütlerinin mallarına, kapatmanın sonuçlarını ya
mamaya çalışırsanız, hukuk dışına çıkmış, meşruiyetten uzaklaşmış olursunuz. "Anti terör" 
falan derken, bizatihi terör suçu işlemiş olursunuz. 

Faaliyetin durdurulması durumunda, ilgili kuruluş ya da kuruluşların tüzelkişilikleri hu
kuken devam etmektedir. Tüzelkişiliği devam eden kuruluşların mal varlıklarını elinden almak, 
Anayasaya aykırı düşmeyi göze almadan, hiçbir biçimde gerçekleştirilemez. 

Dikkatinizi çekmek istiyorum : Bu yasa önerisi yasalaşırsa, Anayasa Mahkemesince mut
laka iptal edilecektir. Kurulu hukuk sistemine bu denli karşı bir yasa metninin Parlamentodan 
geçeceğine inanmak istemiyorum. 

MEHMET DELÎCEOGLU (Adıyaman) — Geçecek, geçecek; inan. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bu geçici madde tasla
ğı, İLO ilkelerine, tnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 17 nci maddesine, Avrupa tnsan Hakları 
Sözleşmesine Ek 1952 Tarihli Protokolün 1 inci maddesi hükmüne de aykırı bulunmaktadır. 

Bu tasarı ile, Anayasanın eşitlik ilkesi zedelenmektedir. Bu tasarı maddesi, Türk Ceza Ka
nununun 1 inci maddesinde yer alan "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" kuralına da, "Ceza hü
kümlerinin geçmişe yürüyemeyeceği" kuralına da aykırıdır. 

Tasarıyla, aslında, işçi emeğinin birikimi gasp edilmektedir. DİSK'e, fiili bir kapatma uy
gulama istemini taşımaktadır. Faaliyetleri durdurmaya veya kapatmaya, hukuk devletinde an
cak yargı karar verebilir. Yasama Meclisinin böyle bir yetkisi de olamaz. Alın size, bir tane da
ha çok ciddî Anayasa ihlali... 

Sayın milletvekilleri, DtSK'in tarihinin hiçbir döneminde, terörle veya terör suçu ile ilgisi, 
ilişkisi olmamıştır. (ANAP sıralarından "Nasıl olmamıştır?" sesleri; gürültüler, gülüşmeler) 
îtiraz mı ediyorsunuz?.. (ANAP sıralarından "Evet" sesleri) DİSK'i siz mi yargıladınız? 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Millet yargıladı, millet. 

İSMAİL HAKKI ÜNAL (İstanbul) — Dinle, dinle! 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — DİSK'i yargılayan mahkemesi böyle söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen... 
ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — Anlatabildim mi? Siz değil, DİSK'i yargılayan 

mahkemesi, kararında bunu böyle söylüyor. Var mı itirazın? (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL HAKKI ÖN AL (İstanbul) — Dinle!.. 

BAŞKAN — Sayın Baştürk... 
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ABDULLAH BAŞTÜKK (Devamla) — DtSK davasını gören sıkıyönetim askerî mahke
mesinin kararında da bu gerçek tespit edilmiş ve böylece, kamuoyuna, yargılananlara deklare 
edilmiştir. Böyle olunca, bir antiterör yasasının içinde DÎSK'e yer verilmesinin anlamı nedir, 
neyi amaçlamaktasınız? Anayasa dışına çıkmayı göze almadan DİSK'i yargılayamazsınız ve 
cezalandıramazsınız. 

Aslında, bu tasarı, başından sonuna kadan tuzaklarla, Anayasadan sapmalarla dolu bu
lunmaktadır. Düşünce özgürlüğünün sağlandığı iddia edilirken, özünde, düşünce katledil
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Baştürk, sürenizi S dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — Son cümlelerimi, söylüyorum Sayın Başkan. 
Aba altında sopalar göstermektesiniz. Devlet terörünü meşrulaştırmak istiyorsunuz. Bu 

tasarı, basın için, savunma için bir mayın tarlasıdır. Demokrasimizin geleceğini karartmak is
tiyorsunuz. 

Sonuç olarak şunları söyleyeyim : Sizleri, bir kere daha düşünmeye ve bu gasptan, demokrasi 
düşmanlığından, özgürlüklere karşılıktan vazgeçmeye davet ediyorum. 

Saygılar efendim. (SHP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baştürk. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, son konuşan iki hatip arkadaşımız da 24 üncü 
maddeden bahsettiler, ileride bu zabıtları okuyanlar, bir "24 üncü madde" ararlar. 

BAŞKAN — Ve bulamazlar... Evet, o, 23 üncü madde efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Tanır. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran grup adına konuştu, Sayın Anadol vazgeçti, Sayın Baş
türk şahsı adına konuştu. Sayın Rıza Ilıman?.. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işıklar. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

FEHMÎ IŞIKLAR (Bursa) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ateş düştüğü yeri yaktığı için, çocuğumuz gibi çok 

emek verdiğimiz bir kuruluşun mal varlığı söz konusu olunca, ister istemez, -dile getirilmiş 
olmasına karşın- bazı hususların altını çizmek istiyorum. 

Bu Parlamentoya geldiğimizde, birçok arkadaşım, bizi, biraz canavara, saldırgan bir insa
na falan benzetiyordu ve şakalaşmaya başladık; hatta, Sayın Taşçıoğlu bir gün, "bir tek şeye 
pişman oldum,-size 'Kafası kopasıcalar' dedim, pek öyle değilmişsiniz" dedi. "Dağ gibi adam 
dersin, aslan gibi adam dersin, aslında değildir; ama, güçlendirmek için o şekilde teşbih yap-
mışsındır, üstümüze alınmıyoruz" dedim. Şimdi, arkadaşlarla çok dostça selamlaşıyoruz; farklı 
görüşlerde olsak bile, dostça birbirimize yaklaşabiliyoruz. 

Biz, 12 Eylülde gözaltına alındığımızda, bizi traş eden berber saçlarımızı önümüze döktü
ğünde beyazı çoktu; içeriye giren bu gençler gibi değildik. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Şimdi siyah. 
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FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Evet, şimdi siyahlaştı; yarıyor milletvekilliği. 

99 gün gözaltında kaldım; bu yasa da yoktu. İşkence gördüm. Almanya'da da muayene 
oldum, burada da; sağ böbreğimi işkencede kaybetmişim. Tabiî, yapanlardan şikâyetçi olma
dım; hep yaptıranlardan şikâyetçi oldum. Zira, işkence yapanlar, ekmek kavgası için yapıyorlardı. 

Dava, Türk Ceza Kanununun 146 na maddesinden açıldı, idam cezasıyla yargılandık. Hani, 
demin, 146 na madde ile ilgili bazı hususlar ifade edildi ya, o dönemin olağanüstü koşulların
da öyle açılıyordu davalar. Sayın Başbakan hukukçudur, o bakımdan böyle aşırı iddianameleri 
bilirler. 

4 yıl tutuklu kaldık, 11 yıldır yargılanıyoruz, mahkeme, "suçlusunuz" diyemedi. 12 Eylül 
yönetimi, meydanlarda aleyhimizde konuştu, mahkemeleri etkilemek istedi; ancak, Cumhuri
yet Halk Partisinin ve Adalet Partisinin mal varlığına el koyduğu halde, uluslararası sözleşme
lere aykırı düşeceği için -bizi sevdiği için değil- mal varlığımıza el koymadı, kayyuma teslim 
etti, "dava sonuçlansın, ondan sonra gereken yapılır" dedi. 

12 Eylül yönetimi bizi pek sevmezdi. Kadere bakın ki, aradan 11 yıl geçti, tam Yargıtayda 
dava sonuçlanacakken -ki, hukuka bindebir uygun incelense ve karar verilse bozulacak bir dava-
şimdi, mahkeme kararı beklenilmeden, güya "Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri 
kalkıyor" deniliyor. Kalkınca ne olacak biliyor musunuz? DİSK ve sendikalar açılacak; ama, 
nereye gidecekler, nerede çadır kuracaklar? Binalarına bile el konuyor. Kime anlatacaksınız 
bunu, kime anlatabileceğiz? DİSK, tam açılmış olacak, sendikalar açılmış olacaklar, gidecek
ler, Hazine, "o kanun çıktı ya, o kanunla birlikte bunlar da benim elime geçti; şimdi, cadın 
nerede kurarsan kur" diyecek... Bu yanlış, buna "doğru" diyemezsiniz. 

Şimdi, sivil idareye; yani, daha doğrusu, gün geçtikçe sivilleşmeye doğru gidiyoruz... Hat
ta, Sayın Cumhurbaşkanı şortla askerî kıtayı teftiş ediyor, bunu eleştiriyorlar, ben eleştirmiyo
rum. Biraz bir şeyler olmalı artık, sivilleşme olmalı; kıyafetler dahil. Ama, bu yeter mi acaba, 
bu yeter mi sivilleşmek için? Yetmez, o yetmez. 

Bana göre, Parlamento, mahkeme yerine koymamalı kendisini, mahkeme gibi karar ver
memeli. Yoksa, bu kanun tasarısı kanunlaştığı zaman iptal edilir. Sabahleyin Turizm Bakanına 
söyledim, uluslararası platformda çok tartışılır, turizmimiz engellenir. Çalışma Bakanına söy
ledim, ILO'da (Uluslararası Çalışma örgütünde) ve daha birçok platformda haksız yere tartışılır. 

Bir arkadaşımla konuşurken, "bu kadar parayı çekerseniz ne olacak?" falan diye sordu. 
Çekmedik arkadaşlar. Biz, bina yaptırdık, hizmet için kullandık, fuzulî harcamadık, onun için 
birikti paralar. DİSK ve bağlı sendikalar gene açılır ve gene bu paralar alınırsa, merak etme
yin, Abdullah Baştürk, Fehmi Işıklar ve diğer yöneticiler, hemen bu paraları çarçur edip har
camazlar; yine işçinin hizmetinde, eğitiminde ve tesisinde kullanılır. Bu telaşa da düşmeye ge
rek yok. 

- Ben, 15-16 Haziran olaylarından önce genç bir sendikacı iken, tesadüfen, Mecliste görüş
meleri izliyordum. Rahmetli Rıza Kuas, DİSK'i yok edecek ve Türk-tş'i destekleyecek yasa ta
sarısına karşı çıkıyordu, Adalet Partili sendikacı milletvekilleri de, Rıza Kuas'ı konuşturmak 
istemiyordu... "Yapmayın, bu kanun çıkarsa olay olur, kargaşa olur ve Anayasa Mahkemesi 
bu kanunu iptal eder" diyerek yürekli bir konuşma yaptı. Genç bir sendikacıydım, kendisine 
çok da sempati duydum; sonradan rahmetli oldu. 
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Gerçekten, kanun çıktı, 15-16 Haziran olayları olup, karşı çıkan sendikacılar kaçacak de
lik aradılar ve TUrk-tş'i kurtaramadılar. Anayasa Mahkemesi o kanunu iptal etti. 

Eğer bu maddeyi, Türk-tş'i korumak için çıkarıyorsunuz, bu, çözüm değil. Neden çözüm 
değil? Demin birisi, "1 Mayısı kutlamak için kullanırsınız" dedi. Türk-tş kongresinde 1 Mayı
sı kutlama kararı aldı. Kurtulamaz Türk-tş; bu bir gerçek, tşçi sınıfı bunu dünyada kutluyor-
sa, Türkiye işçi sınıfı da onu kutlar, önemli olan, bunun demokratik biçimde kutlanmasını 
sağlayacak o.rtamı yaratmaktır ki, barış içinde işçiler 1 Mayısı kutlayabilsinler. öyle engellene
mez ve hiçbir zaman da engellenmeyecektir. 

Şimdi, Türk-tş bununla korunamayacaktır. Kongrelerini seyredeceksiniz, tşçiler binaları
na gidecekler ve "siz burada haksız oturuyorsunuz" diyecekler. Biz hiçbir şey söylemediğimiz 
halde işçiler bunu söyleyeceklerdir. Kanun zoruyla hiçbir sendika kurtulmaz; işçiler onu kurta
rır, işçiler ona kan verir, güç verir ve işçiler güçlendirerek ayakta tutar, kapmayınız bunu... Par
lamentonun meşruiyetine gölge düşürmeyelim. 

Bu maddeye oy vermek sorumluluk gerektirir, yirmi sene de geçse bu sorumluluktan kur
tulamazsınız. Oylarınızı hukuka uygun kullanmak zorundasınız. 

Saygılar sunarım. (SHP ve bağımsız sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıklar. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 9 uncu maddesinin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Vedat Altun 
Kars 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Veli Aksoy 
tzmir 

Rıza Ytlmi2 
Ankarı 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

İbrahim Tez 
Ankara 

Haydar Erdoğan 
istanbul 

önder Kırlı 
Balıkesir 

Kâzım özev 
Tokat 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Rıza Ilıman 
Çorum 

öner Miski 
Hatay 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — önergeye iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Neccar Türkcan'ı ilave ediyoruz. 
Ayrıca Sayın Erdoğan Yetene, Sayın Musa Gökbel, Sayın Erdal Kalkan, Sayın \aşar Yıl

maz, Sayın Halil Çulhaoğlu, Sayın Mehmet Dönen, Sayın Sedat Doğan, Sayın Kemal Dudu-
oğlu da bu önergeye katılmaktadırlar. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 ura sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının geçici 9 uncu mad
desinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kemal Anadol 
tzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ekin Dikmen 
İçel 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Terörle Mücadele \asa Tasarısının geçici 9 uncu maddesinin tasan met
ninden çıkarılmasını arz ederiz. 

İsmail Hakkı önal Fehmi Işıklar 
Bursa 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

İstanbul 
Salih Sümer 
Diyarbakır 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

554 sıra sayılı tasannın geçici 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Burhan Kara 
Giresun 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Mustafa Balalar 
Eskişehir 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

"Geçici Madde 9. — Bu kanunun 23 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan hükümler 
çerçevesinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkeme karan ile idareleri kayyuma 
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verilen konfederasyon ve konfederasyona bağlı işçi sendikalarının taşınır ve taşınmaz mallan 
ile bu mallardan elde edilen gelirleri, tüm nakit mevcutları 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
46 ncı maddesine göre tasarruf edilmek üzere ilgili kuruma devredilir, 

Dernek ve vakıflara ait taşınır ve taşınmaz mallar ise Hazineye devredilir." 

Gerekçe: 

Kapatılan sendikaların mal varlıklarının 2821 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde ne şekil
de kullanılacağı düzenlenmiştir. Gerek 46 ncı madde ile gerekse uluslararası sözleşmelerle pa
ralellik sağlamak amacıyla bu kanun düzenlenmiştir." 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — önergemle ilgili olarak söz almak istiyorum Sayın 
Başkan. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, son önerge anlaşılmadı; tekrar okutur 
musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kahraman ve arkadaşlarının, Sayın Fehmi Işıklar ve arkadaş-
lanmn, Sayın Kemal Anadol ve arkadaşlarının önergeleri ayniyet arz ettiği için; yani, geçici 
9 uncu maddenin tasan metninden çıkarılmasını önerdiği için, birleştirmek suretiyle işleme ko
yuyorum. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önerge sahibi sıfatıyla, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol. 
Buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; önce, 
bir şaşkınlığımı ifade etmek istiyorum. 

Bu Terörle Mücadele Yasa Tasansı, Bakanlar Kurulu tarafından Parlamentoya sevk edil
diğinde, bu madde yoktu; Komisyonda görüşülürken, yine bu madde söz konusu olmadı; an
cak, komisyon müzakereleri sonunda, Gökhan Maraş arkadaşımız, bir emrivaki yaparak, te
rörle mücadeleyle hiçbir ilişkisi olmamasına karşın bu önergeyi vererek, emrivaki gerçekleşti 
ve bu hale geldi. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Adalet Bakanı, bu konuda Komisyonda olumlu 
fikir beyan etmemelerine karşın, şimdi Komisyonun katılmamasını, Hükümetin de önergeye 
katılmamasını, aynı şekildeki beyanını yadırgamamak mümkün değildir. / 

Şimdi, DtSK'in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun) değerli Genel Başkanı ve 
değerli Genel Sekreteri, olayın sahibi aslisi olarak, fikirlerini söylediler. Ben bir hukukçu ola
rak, mantığınıza ve hukuka hitap ediyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, çok basite indirgeyerek bir başka örnek vereyim size : Hu
kukçular iyi bilir; Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun vardır; bir malın kaçak olduğu 
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. iddiasıyla sanıkları hakkında takibata girişilir ve emvale, kaçak mala el konulur, müsadere edilir. 
Üç ihtimal var : Eğer, gerçekten sanıklar mahkûm olurlarsa, o mal, Hazineye irat kaydedilir; 
bir. Eğer beraatla sonuçlanırsa, sanıklar beraat ederse, mal, sahiplerine iade edilir. Üçüncü ih
timal de bizi ilgilendiriyor. Eğer dava görülürken o mal kaçak olmaktan çıkarsa, emval, bir 
kanun tasarısıyla kaçak mal olmaktan çıkarsa ne olacaktır? Sanıklar hakkında dava düşecek
tir, mal da geri verilecektir. Hukukun en doğal kuralı bu. 

Roma hukukundan bu yana gelen Hıristiyan hukukunda, tslam hukukunda, çağdaş hu
kukta yer alan mülkiyet hakkının kutsal olduğunu, maddeyi yasalaştırdıktan sonra iddia ede
mezsiniz, çifte standart yapamazsınız, T&ni, mülkiyet hakkı, işinize geldiği vakit kutsal, işinize 
gelmediği vakit de paspas gibi çiğnenecek bir şey olacak. Olmaz arkadaşlar, yapamazsınız, ka
parsanız, niyetinizi ortaya koyarsınız. Bu niyet, çağdaş bir niyet değildir; çünkü, çağdaş niyet, 
çifte standart uygulamayan bir niyettir. Mülkiyet hakkının özüne dokunduğunuz takdirde, bu 
yolu bir açtığınız takdirde, ileride sizin de mülkiyetinize dokunulduğu vakit, şikâyet etme hak
kınız ortadan kalkar, tşte bu, kargaşa ortamını yaratır. Onun için, çağdaş demokrasilerde mül
kiyet hakkının özüne dokunulmaz. Birtakım kavramlara, kimin elinde olursa olsun o mülki
yetin sahibine bakılmaksızın, eğer mülkiyet hakkı özüne dokunulmayacak bir haksa -tnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesinde böyledir, 1924 Anayasasında böyledir, 1961 Anayasasında böy
ledir, 1982 Anayasasında böyledir- o zaman bunun dışına çıkamazsınız. Ha, çıkarsınız; Bağ
dat'a gitmeden, Anayasa Mahkemesinde bozulur. Bozulunca size itibar nugelir, bundan memnun 
mu olursunuz, üzülür müsünüz, orasını bilemem; ama, sivilleşme, demokratikleşme adı altın
da -Adalet Bakanımız saat 14.00'ten beri tekrarlayıp duruyor- Terörle Mücadele Yasa Tasarısı
nı getireceksiniz... Zaten çok büyük ölçüde zedelendi. Sonunda da, terörle hiçbir alakası ol
mayan, şartlı salıvermeyle hiçbir alakası olmayan bu maddeyle, yaptığınız işi -ki, ben 
beğenmiyorum- daha da kftü hale getirmeye hakkınız yoktur. Mantığınıza sesleniyorum, sağ
duyunuza sesleniyorum; bu şekilde oy vermenizi diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 

önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

554 sıra sayılı tasarının geçici 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

ve arkadaşları 

GEÇtCt MADDE 9. — Bu kanunun 23 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan hüküm
ler çerçevesinde bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkeme kararı ile idareleri kayyu-
ma verilen konfederasyon ve konfederasyona bağlı işçi sendikalarının taşınır ve taşınmaz malları 

— 384 — 



T.B.M.M. B : 106 11 . 4 . 1991 O : 2 

ile bu mallardan elde edilen gelirleri, tüm nakit mevcutları 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
46 ncı maddesine göre tasarruf edilmek üzere ilgili kuruma devredilir dernek ve vakıflara ait 
taşınır ve taşınmaz mallar iae Hazineye devredilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANİ MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
RIZA ILIMAN (Ankara) — Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Konuşmalar tamamlanıp, önergeler okunmadan önce bu hakka sahiptiniz. 

Maalesef... 

Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye, çoğunluğu bulunmadığı için Komisyon 
katılamamakta, Hükümet katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Geçici 9 uncu maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesini okutuyorum : 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 23. — a) 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu, 
b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun, 
c) 765 sayılı Türk Ceza Kaftıununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri, 
d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun S inci maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri ile 6 ncı 

maddesinin 2 numaralı bendi, . 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletve
kili Sayın Vedat Altun. 

Buyurun Sayın Altun 

SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarının son maddesi olan bu maddeyle toplumun beklentisi olan Türk Ceza Yasasının 140, 
141, 142 nci maddeleri yürürlükten kaldırılıyor; ancak, bu tasarının başında, kaldırıldığı iddia 
olunan 140 ve 141 inci maddenin unsurlarından daha ağır, gerektiğinde bu maddelerin kapsa
mından daha kapsamlı bir terör tarifi yapılmak suretiyle, başka bir maddeyi bu Genel Kurul
dan geçirdik; biraz sonra da, bu tasarı yasalaşacak. 

Tabiî ki, yine de bu maddelerin kaldırılmış olması, iyi, sevindirici; fakat, biz burada bunu 
da işaret etmek isteriz ki, bu yasaları kaldırmak suretiyle bir demokratikleşme olarak sunul
mak istenen bu olaya, terör yasasıyla, antidemokratik bir yapı kazandırılmıştır. 

Kaldırılması istenen dı'i^r yasalar da bizce uygundur; gerçekten, kaldırılması gerekir; an
cak, biz, Komisyonda, 2932 sayılı Yasanın 12 Eylül 1980 müdahalesi mantığıyla hazırlanmış bir 
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yasa olduğunu, 2932 sayılı Yısanın da kaldırılması gerektiğini savunmuştuk. Gönül arzu eder
di ki, 2932 sayılı Masa da, bu maddenin (E) bendinde yer almış olsaydı ve burada kalduılacak 
yasalar içinde... (ANAP sıralarından, "Geliyor, geliyor" sesleri) Geliyor; iyi. 

Tabiî ki, teklifin gelmiş olması ayrı bir şey, kabul edilmiş olması ayrı bir şey. Ben, 2932 
sayılı Yasanın kaldırılmasını savunurken, şunu demek isterdim : Yine söylüyorum; "ben, size, 
bugün, türkçe olarak (anne) demenizi yasaklıyorum, (baba) demenizi yasaklıyorum..." Hangi 
anlayış bunu kabul edebilir? Bu tasarının mantığı da, size Türkçe olarak, "anne" kelimesini 
yasak ediyor; İngilizce, Kürtçe, "mother, mummy" ve buna benzer sözleri sarf etmeye mecbur 
bırakıyor. Bu tasarı, gerçekten, çağdışı bir tasarı, 12 Eylül mantığıyla hazırlanmış bir tasarı. 

Teklife olumlu oy vereceğiniz ve bu tasarıyı da kaldıracağınız umuduyla, Yüce Genel Ku
rulu saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın \aşar Topçu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YASAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; arkadaşımız haklı. Gecenin bu saatinde uzun süredir kürsüde görmediğiniz, hatta kürsü
de görmeyi unuttuğunuz bir arkadaşınızın aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra bütün ge
cenin işgal etmesinden, arkadaşımızın yakınmasına hak vermemek mümkün değil. 

Ama, bir husustan dolayı müsterihim. Sayın Pehlivanlı Meclisten özür diledi, benden özür 
dilemedi; Yüce Meclis gördü ki, doğruyu ben söylüyorum. Doğruyu ben söyledim, sonra da 
kalktı, dedi ki, "evet, ben size yanlış söylemişim." Benim söylediklerim doğruydu. Size dedim 
ki, "bu işi yaparsanız yanlış olur." Dinlemediniz, yaptınız; ama, dikkat ettim, parmaklarınız 
havaya çok zor kalktı, cesaretle kaldıramadınız; birkısım arkadaşlar kaldıramadı. 

Yine burada dedim ki, "bunu böyle yaparsanız, sizi te/örü alkışlamakla itham ederim." 
Şimdi onu yapıyorum, elime fırsat geçti. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Bırak şimdi bunları da, esasa gel. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, ben söyleyeceğimi söylüyorum; kimsenin tali
matıyla konuşmam; herkes burada istediğini söylüyor, ben de istediğimi söylüyorum; beğenir
siniz beğenmezsiniz... Benim değerlendirmem bu. Esasa girerim girmem, o da benim bilece
ğim bir şey; burada Meclisin Başkanı var, ikaz eder, girerim. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Gecenin bu saatinde hikâye mi dinleyeceğiz? 

YAŞAR TOPÇU (Devanla) — Dinlemek zorunda değilsiniz. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Yok şunu söylemiş dinlememiş, yok bunu söylemiş dinlemiş, 
yok özür dilemiş, dilememiş; bu saatte bunları mı dinleyeceğiz? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyelim. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, o vakit, ikaz edelim. 
AHMET ERStN (tzmir) — Yok özür dilemiş de, dilememiş de... 
BAŞKAN — Evet, devam buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Meclis bir başka şeye daha şahit oldu 

ki, şu tasarıya, birinci maddesinden, şartlı salıverme maddesine kadar karşı çıkıp "devlet terörü" 
diye bağıran arkadaşlarımız, sonra, o madde için parmak kaldırdılar. Demek ki, tutarsız olan da 
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biz değiliz, burada hikâye söyleyen de biz değiliz. Halbuki, biz, bu tasarının başından başladık 
"yanlıştır" diye, sonuna kadar gittik "yanlıştır" diye. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Kaç kişiyle gittin? 57 kişisin... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi, burada söz alışımın iki nedeni var. Bunlardan birisi 
şudur : Uzunca bir süredir, Türkiye'de, maalesef, Türkiye'yi yönetmekten sorumlu olanlar, bi
ze göre bölücülük yaptılar. Hatta, şu anda Mecliste bulunan Sayın Başbakan bile, birkaç defa, 
üzerine basarak, "Kürtçeyi serbest konuşulur hale getireceğiz" dedi. (SHP ve bağımsızlar sı-

. lalarından "Ne var bunda?" sesleri) Bunun için de, Anayasa Komisyonuna 2932 sayılı Yasa
nın değiştirilmesi için gelen bir yasa tasarısı vardı, onu incelerken, Sayın Adalet Bakam tara
fından "bu tasarıyla bir hüküm gelecek" dendiği için, Komisyon o tasarıyı erteledi. 

Şimdi, bizim Doğru Yol Partisi Grubu olarak teklifimiz var. Siz bunu uzunca süre sakız 
yaptınız, değil mi? Haydi, şimdi biz teklif ediyoruz : 23 üncü maddeye, kaldırılan yasalar ara
sına 2932'yi de dahil ediniz. Biz teklif ediyoruz. (ANAP sıralarından "Geç kaldın" sesleri, 
alkışlar, gülüşmeler) 

Kimseden bir şey geçmedi, dana onlar okunmadı, biz daha tasarının başında bunu ver
dik. Bunu, şunun için söylüyorum; burada bir açıklama yapacağım : Bu ülkede, bu devletin 
kuruluş tarihinde ne kadar etnik grup varsa, bugün de o kadar etnik grup var. Türkiye Cum
huriyeti Devleti, ırk esasına göre kurulu değildir; olmamıştır da; hiç kimseyi de asimile etmeye 
kalkmamıştır. Bu memlekette Kürtçe konuşmak isteyen, bugüne kadar Kürtçe konuşmuştur. 
Burada, cezaevlerinde, Kürtçe konuştuğu için yatan bir insan yoktur. Gösterebilen varsa bura
ya gelsin. (SHP sıralarından "Var var" sesleri) Onlar başka sebeple... 

Binaenaleyh, devletin Başbakanı dahil, kalkıp da bu memlekette bu sözleri sarf etmesini, 
biz şahsen, bölücülük ve çok büyük bir gaflet olarak görürüz. Neden?.. Çünkü, bu memleket
te yalnız Kürtçe değil konuşulan -Türkçeden başka- bu memlekette Arapça konuşulur, Rumca 
konuşulur, Ermenice konuşulur, Gürcüce konuşulur, Çerkezce konuşulur. Getirdiğiniz yasa tek
lifinde, sadece, "konuşulması serbest olan dil Kürtçe'dir" mi yazıyor? Hayır. Ne diyor? "Türkçe 
resmî dildir, onun dışında herkes istediğini konuşur" diyor. 

Peki, bu yasa çıkmadan evvel, herkes, Türkiye'de istediği dili konuşmuyor muydu? Konu
şuyordu. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Biz de o yasağı kaldırıyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamam, konuşuyordu. 
Bu yasa çıktıktan sonra, kimseye, evinde, köyünde, bağında, bahçesinde, sokağında, "sen 

niye bu dille konuşuyorsun?" diye soruldu mu? Hayır. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Soruluyor, soruluyor. Mahkeme kararları var. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Eğer sorulduysa, yasayı kaldıralım; ama, yasayı kaldırır
ken bizim karşı olduğumuz şudur : "Türkçeden başka dillerin de konuşulmasını sağlamak için 
bu yasayı kaldırıyoruz" deseniz, bunu herkes kabul eder; ama, istismar etmek için, siyasî is
tismarda bulunmak için, oradaki insanların -Türkiye'nin birçok yerinde Kürtçe konuşan in
sanlar var- hislerini istismar etmek için derseniz ki, Kürtçeyi serbest etmek için yasa getiriyo
ruz; yanlış olan budur. (ANAP sıralarından "Yok öyle bir şey" sesleri, gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yok öyle bir şey! 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Beyanı var; Sayın Başbakan burada. Televizyonda bütün 
millet dinledi. Aynen kullandığı ifade budur. (ANAP sıralarından "saptırıyorsun" sesleri, gü
rültüler) 

Efendim, kendisi burada. Ben ona, böyle dememişse, sataşmış olurum. İşte kürsü, işte 
mikrofon... Bütün Türkiye şahit ki, böyle söyledi. Biz diyoruz ki, "Türkiye'de herkes istediği 
dili konuşur; bağında, bahçesinde istediği dili konuşur. Resmî dil Türkçedir; doğrudur; ona 
kimsenin itirazı yoktur. Mesele şudur : Mesele, bunun istismar edilmesidir." Bizim karşı oldu
ğumuz, istismar edilmesidir. Bugüne kadar da, bu memleketin vatandaşı olan, bu devletin va
tandaşı olan herkes birbiriyle kardeştir; istediği dili konuşmuştur; bundan sonra da konuşa
caktır, buna, hiç kimse mani de olamaz. Bizim karşı olduğumuz, bunun istismarıdır. Yoksa... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — En büyük istismarcı sensin, istismarı sen yapıyorsun. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Var mı? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Var, var. 
Şimdi, teklifi getiriyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayın lütfen. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
İkinci husus... 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — O istismarı şu anda siz yapıyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bakınız, "beş kişilik mevcut" falan demeyiniz. Sizin de 
burada, aslında demin parmak kaldırırken karar yetersayınız yoktu; ama, Sayın Başkanın ak
lına gelmedi, biz de üzerine varmadık, yoksa, siz de burada istediğinizi yapamazdınız. Biz, 
"şu tasanda memlekete zerre kadar fayda varsa, bundan memleket yararlansın" diye, heyetini
zi bu konuda aydınlatmak için, doğrusunu anlatarak, yanlış bir şey yapmamanız için elimiz
den gelen gayreti gösterdik. Şimdi, ufak bir şekilde dokunduk diye, hemen buradan bağırmaya 
kalkıyorsunuz. O kadar tahammülsüz olmayın. Hiçbir şeyi istismar etmiyoruz. Şimdi, başka 
bir teklifimiz var. Bugün, bu akşam, burada biz çok şeyi istismar edebilirdik, hiçbir şeyi istis
mar etmedik. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — İstismar değil Sayın Topçu, istiğfar ediyorsunuz... 

BAŞKAN — ^fendim, bu, karşılıklı sohbete dönüşüyor... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir başka teklifimiz daha var. Teklif sebebiyle buraya çık
mak istemiyorum. Biz, Türk Ceza Kanununun yürürlükten kaldırılan 140, 141, 142, 163 üncü 
maddelerinin arasına 158 inci maddenin de konmasını istiyoruz. Türk Ceza kanununun 480 
ve 482 nci maddeleri, herkesin kişiliğini korur; hakarete karşı korur, sövmeye karşı korur, tari
ze karşı korur. Bunun için de, üç yıla kadar varan hapis cezası koymuştur. Türk Ceza Kanunu
nun sistematiği içerisinde birçok vatandaşı da zaman zaman mutazarrır edecek boyutlara varan... 

Yalnız, sözlerim gayri şahsidir; bugün orada oturan zat için falan söylemiyorum. Bugün-, 
yarın, ertesi gün, gelmiş, gelecek, kesinlikle böyle bir niyetim, böyle bir düşüncem yok; olsa 
onu da söylerim; kimseden korkacak, çekinecek bir tarafımız yok. Onun için söylemiyorum. 

158 inci madde bir kişiye yöneliktir. Makama yönelik olsa idi, 159 uncu maddede olduğu 
' gibi, bir itirazımız olmazdı. 159 uncu madde ne der? "Türklüğü, Devleti, Türkiye Büyük Mil

let Meclisini, hükümetin manevî şahsiyetini..." Hep korunan kurumlardır; kurumlar, müesseseler 
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korunur. 158 ind maddede korunan, kurum değildir, şahıstır. Şahısları korumak için de, Türk 
Ceza Kanununda 480 ve 482 nd maddeler, yeterlidir ve vardır. 

Onun için, öteden beri birçok vatandaşı mutazarrır ederek gdmiş olan bu maddenin de 
bu vesileyle yürürlükten kaldırılmasını, bazı tenkit, eleştiri mahiyetindeki sözlerin dahi, za
man zaman, hakaret, tariz kabul edilip, söyleyenlerin yaka-paça karakollara götürülmekten kur
tarılmasını istiyoruz. Bu da teklifimiz arasındadır. Bu teklifimizin de kabulünü arz ediyoruz. 

Saygılarımızı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

Madde üzerinde başka söz isteyen bulunmadığına göre, verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerini sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki (e) bendinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

e) 2932 sayılı "Türkçeden Başka Dillerle \apılacak \ayınlar Hakkında Kanun". 

Raşit Daldal 
Niğde 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 
Güneş Taner 

İstanbul 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Şadan Tuzcu 

Rize 
Galip Den rd 

Malaty* 
Mümin Kahraman 

Çanakkale 
Bülent Çaparoğlu 

Malatya 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Alaattin Fırat 

Muş 
Hasan Çakır 

Antalya 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Işılay Sayım 
tzmir 

\asin Bozkurt 
Kars 

Akgün Albayrak 
Adana 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

Talat Zengin 
Malatya 

Mustafa Nazikoğlu 
Rize 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Cezmi Erat 
Ağrı 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Edip Uğur 
Balıkesir 

Adil Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

— 389 — 

file:///asin


T.B.M.M. B : 106 1 1 . 4 . 1991 O 

Nizamettin özdoğan 
Elazığ 

Kerem Güneş 
Kars 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Nurettin Yılmaz 
Mardin 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Nurettin Dilek 
Diyarbakır 

Mehdin Işık 
Muş 

Kudbettin Hamidi 
Siirt 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Adnan Tutkun 
Amasya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Işın Çelebi 
İzmir 

Bahattin Çaloğlu 
Artvin 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Memet "Kaşar 
Ağrı 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Muhyettin Mutlu 
Bitlis 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

\avuz Köymen 
Ordu 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa 

Cahit Aral 
Elazığ 

Mesut Yılmaz 
Rize 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

tsmet Oktay 
Eskişehir 

Abdurrahman Karaman 
Adıyaman 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Kemal Birlik 
Siirt 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Ersin Koçak 
Adana 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Adil Küçük 
Konya 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Şükrü Zeybek 
Muğla 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Necat Eldem 
İstanbul 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 
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Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Altan Kavak 
İstanbul 

Mustafa Bozkurt 
Aydın 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Ali Rıza Yılmaz 
İçel 

Mehmet Yenişehirlioğlu 
Manisa 

Bülent öncel 
Şanlıurfa 

İdris Ankan 
Siirt 

Reşit Çelik 
Van 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

İhsan Bedirhanoğlu 
Van 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Cahit Gündüz 
İzmir 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Mehmet Emin Seydagül 
Muş 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Hilmi özen 
İstanbul 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Mehmet Akarca 
Samsun 

İbrahim öztürk 
Adana 

İlker Genlik 
Çanakkale 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Abdülvahap Dızdaroğlu 
Mardin 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Sudi Türel 
İstanbul 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Kâmran İnan 
Bitlis 

Rifat Diker 
Ankara 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 
İbrahim özdemir 

İstanbul 

Mehmet Perçin 
Adana 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 
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tmren Aykut 
istanbul 

Aydın Arvasi 
Van 

Gürbüz Yılmaz 
Ordu 

Mustafa Parlak 
Rize 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Sezai Pekuslu 
Ankara 

Erkan Yüksel 
Tokat 

BAŞKAN — Efendim, Kayseri Milletvekili Sayın Abdülmecit T&ğan da bu önergeye işti
rak ettiğini Başkanlığa bildirmiştir; arz ediyorum. Sayın Kaya Opan dahi arz etmiştir efendim. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Kanun Tasarısının 23 üncü maddesine aşağıdaki (e) fıkrası
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

t. önder Kırk 
Balıkesir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

öner Miski 
Hatay 

Veli Akioy 
İzmir 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Vedat Altun 
Kars 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Kâzım özev 
Tokat 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Etem Cankurtaran 
İçel 

' 'e) 2932 sayılı Türkçeden Başka Dillerden Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun''. (SHP 
sıralarından "Biz de katılıyoruz" sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, anlaşılmıyor, mesele nedir? 

HALİL ÇULHAOĞLÜ (İzmir) — önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
Sayın Turhan Hırfanoğlu... 
Bu okunan önergeye mi katılıyorsunuz? (SHP sıralarından "Evet" sesleri) 

Peki efendim. 

392 — 



T3JV1.M. B : 106 11 . 4 . 1991 O : 2 

Sayın Turhan Hırfanoğlu, Sayın Halil Çulhaoğlu, Sayın Kenan Süzer, Sayın Yaşar Yılmaz, 
Sayın Neccar Türkcan, Sayın Mehmet Dönen, Sayın Ömer Çiftçi, Sayın Erdal Kalkan, Sayın 
Kemal Duduoğlu, Sayın Musa Gökbel, Sayın Erol Güngör, Sayın Erdoğan Yetenç, Sayın Ad
nan Keskin, Sayın tlhami Binici, Sayın Sedat Doğan, Sayın Cüneyt Canver önergeye iştirak 
etmektedirler. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

* Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesi
ne (e) fıkrası olarak aşağıda yazılı fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

/ • 

Süleyman -Demire! 
İsparta 

tlyas Aktaş 
Samsun 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ömer Şeker 
Konya 

Vefa Tanır 
Konya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

\aşar Topçu 
Sinop 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Doğan Baran 
Niğde 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

ilavesi teklif edilen fıkra : 
e) 2932 sayılı Türkçeden Başka Dillerin Konuşulmasına Dair Kanun. 
Gerekçe : 2932 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması için bu teklif verilmiştir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının "Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" bölümünde yer 
alan 23 üncü maddeye aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir. 

Arz ve teklif ederiz. 
Madde 23. — 
Fıkra e) 2932 sayılı \asa yürürlükten kaldırılmıştır. 

İsmail Hakkı önal İbrahim Aksoy 
İstanbul Malatya 

Abdullah Be;türk Mahmut Alınak 
İstanbul Kars 

Kenan Sönmez 
İstanbul 
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- SALİH SÜMER (Diyarbakır) — önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Salih Sümer, Sayın Fehmi Işıklar, önergeye iştirak etmektedirler. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısmın 23 üncü maddesi
ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Kemal Anadol Hüsnü Okçuoğlu 
İzmir İstanbul 

Cemal Seymen Kâmil Ateşoğulları 
Nevşehir Ankara 

Ekin Dikmen Erdal Kalkan 
İçel Edirne 

tlhami Binici 
Bingöl 

"e) 2932 sayılı Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayımlar Hakkında Kanun". 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının (Yürürlükten Kal
dırılan Hükümler) başlıklı 23 üncü maddesinin (c) fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu İsmail Köse 
Sinop Erzurum 

Ertekin Durutürk Adil Aydın 
İsparta Antalya 

Vefa Tanır Ali Eser 
Konya Samsun 

Teklif edilen değişiklik: 

c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142, 158 ve 163 üncü maddeleri. 
Gerekçe : Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasında bu ka

nunun diğer hükümleri ve mevcut durum bakımından zaruret olduğundan bu teklif edilmiştir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesi-, 

ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Kemal Anadol Hüsnü Okçuoğlu 
İzmir İstanbul 
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Cemal Seymen Kâmil Ateşoğulları 
Nevşehir Ankara 

Ekin Dikmen Erdal Kalkan 
İçel Edirne 

tlhami Binici 
Bingöl 

"e) Yürürlükten kaldırılan hükümlerdeki cezalara ilişkin olarak düzenlenmiş olan adlî 
sicil kayıtları kaldırılır." 

BAŞKAN —: Sayın milletvekilleri; Sayın Ülkü Güney ve arkadaşlarının, Sayın Kemal Anadol 
ve arkadaşlarının, Sayın tsmail Hakkı önal ve arkadaşlarının, Sayın Süleyman Demirel ve ar
kadaşlarının, Sayın Mehmet Kahraman ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyette olduğun
dan, bu önergeleri birleştirmek suretiyle işleme koyuyorum. 

Komisyon bu önergelere katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Aykırılık sırasına göre, diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kânunu Tasarısının 23 üncü maddesi
ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

ve arkadaşları 
"e) Yürürlükten kaldırılan hükümlerdeki cezalara ilişkin olarak düzenlenmiş olan adlî 

sicil kayıtları kaldırılır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
, BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanun Tasarısının (Yürürlükten Kal
dırılan Hükümler) başlıklı 23 üncü maddesinin (c) fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

\asar Topçu 
Sinop 

ve arkadaşları 

Teklif edilen değişiklik : 

c) 765 saydı Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142, 158 ve 163 üncü maddeleri. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

23 üncü maddeyi, kabul edilmiş önergelerdeki yeni sekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın 
Nevzat Aksu söz istemişlerdir. (SHP sıralarından "Ne üzerinde söz istedi?" sesleri) 

Efendim, okunmuş bulunan "bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" maddesi üze
rinde grup adına söz istediler. 

Buyurun Sayın Aksu. 

ANAP GRUBU ADINA NEVZAT AKSU (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Cumhuriyet tarihimiz, kurulduğu günden, bugüne, çeşitli maniaları aşarak ve çeşitli badire
ler atlatarak gelmiştir; demokratikleşme süreci içinde, bu gelişmeler, geleceğe doğru akıp gide
cektir... İşte bu gelişmelerin önemli bir kilometre taşı da, Anavatan Partisinin vaatlerine uy
gun olarak, şu an karşımızdadır ve aşılmak üzeredir; ancak, bizleri seçip buraya gönderen va
tandaşlarımıza karşı, bu millete karşı tarihî bir vebali birlikte paylaştığımızın şuuruna varma
mız gerekir, tzin verirseniz, zabıtlara geçmesi bakımından bazı hususları hatırlatmak istiyorum. 

— 396 —• 

file:///asar


m M . M . B : 106 11 . 4 . 1991 0 : 2 

Menşei, yani ırkı ne olursa olsun, bu ülkenin vatandaşları ve aslî sahiplik iddiasında olan 
herkes Türktür ve Türk olarak kalacaktır. Bu haslet, mazisinde vardı, halen de var, istikbalde 
de gururla varlığını sürdürecektir. Bu ülkenin insanları, onun şeref ve itibarına gölge düşüre
cek, insanların mutluluğunu tehlikeye sokacak, bahtsızlığına sebep olacak her sefil düşünce 
ve olay karşısında tek gönül ve tek kalp olarak, gerekirse seve seve canını da verecektir; buna 
inancım ve imanım tamdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Oyunun rengini belirtmek için söz aldı herhalde. 

NEVZAT AKSU (Devamla) — Cumhuriyet tarihimizin altın bir halkasını oluşturacak olan 
bu kanunlar, hepimiz için iftihar vesilesi olacak dev reformlardır ve hepimizin ortaklığındadır. 

tnsan hürriyetlerinin daha da güzelleştiği şu sıralarda, terör örgütlerinin mensuplarına ses
lenmek istiyorum : Körfez krizinin ulaştığı bugünkü boyutları bütün dünya seyrediyor. Sad-
dam denilen çılgın, özellikle, azınlık saydığı, vatandaşı olarak kabul etmediği Türkmenleri ve 
Kürtleri ülkesinden sürüyor. Bu insanlık dramı, onlara kucak açan asil Türk Milletinin bu dav
ranışı, örgütler olarak sizi utandırmıyorsa, insanlığınızı gözden geçirmeniz gerekir. Eğer ileriyi 
göremeyecek kadar kör değilseniz, kasıtlı değilseniz, başkalarının kölesi değilseniz, insanlık dışı 
zorbalıklardan vazgeçiniz. 

AHMET ERSİN (İzmir) — "Bakanlar Kurulu yürütür"ü anlat. 
BAŞKAN — Efendim, irtibatlandıracak, müsaade buyurun. 
Devam buyurun Sayın Aksu. 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Onu da anlatırım. Adresini alır, şimdi ona da cevabımı 

söylerim. 

Sizin durumunuzda olup da, hakikatleri sonradan öğrenenler, intihara kadar gidiyorlar. 
İnsanlık tarihi, bu zavallı insanlardan, tarih adına gururla ve övgüyle bahsetmektedir. Birlikte 
mutlu olarak yaşadığımız vatandaşlarımızın bir kısmına güya sahip çıkma uğraşılarınız boşu
nadır. Biz bir milletiz. Saddam'ın yaptıkları karşısında sizler nerelerdeydiniz? Gidip bu ma
sumları kurtarmak için neden kendinizi siper etmediniz? Unutmayınız, bir gün, barındığınız 
yerlerden kovulursanız, tek umut kapısı, gene de bu şerefli milletin Ülkesidir. 

Ne hikmetse, bu ülkenin kaderinde, affetmek, sanki büyük harflerle yazılıdır. Şu müba
rek gecede getirdiğimiz afların ve hakların, hiçbir hazımsızlığa yol açmadan, ülkenin geleceği 
için güzelliklere vesile teşkil etmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP Sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 

MAHMUT ALINAK (Kars) -— Sayın Başkan, önergemiz vardı; okur musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Alınak, göndermiş bulunduğunuz önergeyi inceledim. 24 üncü mad
deye geçici bir 10 uncu madde ilave edilmesini istiyorsunuz. Yürürlük maddesi kabul edildiği 
cihetle, böyle bir yeni madde tedvini ve bunun ilavesi hukuken mümkün olmadığı için, önerge
nizi işleme koyamıyorum. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
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Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kabul edilmiş bulunan 6 ncı maddede, 15 inci maddeye atıf yapıl
maktadır. 10 uncu maddenin metinden çıkarılması nedeniyle bu atıf, yapılan maddenin 14 ola
rak düzeltilmesi gerekmektedir; içtüzüğün 86 ncı maddesine göre, düzeltilecektir. Arz ediyorum. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, önergem okunsun. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü oylamadan önce oyunun rengini belirtmek üze
re iki sayın üyeye söz vereceğim. 

Söz alan sayın milletvekillerini arz ediyorum : Lehinde Sayın Hasan Fehmi Güneş, aley
hinde Sayın Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu. (ANAP sıralarından "Yok" sesleri) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Üzerinde yok efendim. 
Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün yaptı
ğımız çalışmalardan sonra kabul edilecek olan teröre ilişkin yasa tasarısı, kuşkusuz, ilk kez 
bu konuda Parlamentomuzdan geçen bir yasa tasarısı olarak, anlamlıdır. 

Şu anlaşılmıştır ki, terör ya da siyasal şiddet, ayrı bir kavramdır; buna karşı, şiddet suçu
nu tarif edecek, şiddet örgütünü tanımlayacak, şiddet suçlusunu, propagandasını yargılaması
nı ele atacak yeni yaklaşımlara ülkenin ihtiyacı vardır. Biz, kabul edilecek olan Terörle Müca
dele Yasa Tasarısının, teröre çare Uretemediği kanısındayız, yeterli olmadığı kanısındayız; an
cak, bir başlangıçtır, yeni adımlara yol açabilir. Kuşkusuz, yakından baktığımızda, "kabul ede
ceğimiz yasa tasarısı teröre çare üretebildi mi, artık bu yasa tasarısı bizi terörden koruma ko
nusunda yeni önlemler getirdi mi?" dediğimizde, olumlu cevap verme imkânına henüz sahip 
değiliz. Terörün bedeli, demokrasiden ödün vermek olmamalıdır. Terörü önlemek için demok
rasiden ödün vermemeliyiz ve terörü kaynak olarak yanlış yerlerde aramamalıyız; mesela, ba
sında aramamalıyız, savunma hakkında aramamalıyız. Yasa tasarısının bizim mutabık olma
dığımız bu biçimdeki noksanlarını giderecek önlemler kuşkusuz alınacaktır. 

Bunun arkasından değinmek istediğim ve memnuniyetle karşıladığımız birkaç nokta da
ha vardır. Birincisi, şartla tahliyeyi gerçekleştiren düzenlemelerdir, geçici maddelerdir. 

Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz, daha önce toplumda yaratılan beklenti, ayırımsız ve ge
niş bir af beklemişiydi. Bu beklentiyi, sorumlu insanlar, zaman zaman aceleye gelen beyanlar
la ya da hepimizin beyanlarıyla toplumda alevlendirdik, büyüttük. Toplum, bir af bekliyordu. 
Biz, gerçekten, toplumda, ayırımsız geniş bir affın, toplumsal barışı sağlama konusunda bu 
dönemde bir onarım aracı olarak görev yapacağına, yararlı olacağına inanıyorduk, inanıyo
ruz. Bu beklenti karşılanmış değildir; çünkü, "af" diye yola çıkıldı, sonra, tecil yahut erteleme 

f hazırlığı yapıldı, son anda ondan da vazgeçildi, şartla salıverilmeye dönüldü. 

Biz, bu yasa tasarısının çıkmasına -en azından- yardımcı olmaya çalıştık; mutabık olma
dığımız yönleri vardır; ama, asıl olan bağışlama arzusunun, bağışlama gereksinmesinin Yüce 
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Meclisçe ihtiyaç halinde hep birlikte hissedilmiş olmasıdır. \apmak istediğimiz, hep birlikte 
gerçekleştirmek istediğimiz, bir bağışlamadır. Buna, "af" deriz, "erteleme" deriz! "tecil" de
riz, "şartla tahliye" deriz; ama, yapmak istediğimiz, bağışlamadır. Kime? Cezaevinde plan in
sanlara, Belli bir dönemde suç işlemiş, suç işlemek durumunda olmuş, yargılanmış, mahkûm 
olmuş yahut yargılanmakta olan insanlara. Bu insanlara bir biçimi ile bir bağışlama sunmak 
ihtiyacı hissedilmiştir ve Yüce Meclis,'bu ihtiyacı karşılamayı kabul etmiştir. Çok saygıdeğer 
bir olaydır. 

Şimdi, bağışlamayı kabul ettikten sonra, "ben, bir bölümüne, bağışlamayı canla başla kabul 
ediyorum; ama, öbürü, işte şu, şu nedenlerle -hamasi laflarla- mümkün değildir, buna layık 
değildir" dersek, bağışlama adına yola çıkıp, bağışlamama gibi bir noktaya düşeriz; bu doğru 
değildir. Bağışlayacaksak, bağışlamayı içimize sindirmişsek, cezanın büyüklüğüne yahut su
çun vahametine bakarak ayıklama yaptığımızda, mutlaka bir eşitsizlikle, bir ayrıcalıkla karşı
laşırız. Bağışlamada ayrıcalık olmaz, hoşgörüde ayrıcalık olmaz. Tabiî ki, bu bir siyasî tercih
tir. Siyasî iktidar öyle karar verirse, yasalaşır; ama, ayrıcalıklı olarak yasalaşır. Bunu da gider
menin yolları vardır. Biz, bağışlama formülünün, şartla tahliye biçiminde gerçekleşen uygula
manın, ayrıcalıklı olduğunu görüyoruz, bir bölümünde bir ayrıcalık yaratılmıştır. Bir bölümü
ne bağışlama uygulayıp, bir bölümüne uygulamazsanız, bu bir ayrıcalıktır; ama, bir bölümü
ne daha geniş bir bağışlama uygulayıp, bir bölümüne daha dar bir bağışlama uygularsanız, 
bu da bir ayrıcalıktır, yani o ayrıcalığı ortadan kaldırmaz. 

Kuşkusuz, yapılan, doğru bir şeydir, saygıdeğer bir şeydir; ama, ortadaki ayrıcalıkları gi
derecek girişimlere de devam etmemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, beni bağışlarsanız bir şeyi söylemek istiyorum : Bağışlamaya yö
nelmiş insanlar, gönüllerini bağışlamaya açmış insanlar, bağışlamayı içlerine sindirmiş insan
lar, sanıkların ya da hükümlülerin bir bölümüne öfkeyle, kinle bakamazlar, bakmamalıdırlar; 
artık, böyle bakmadan onu çözmek zorundayız; öyle yapmalıydık... 

Değerli arkadaşlarım, kabul edilen şartla tahliye formülü, Yüce Meclisin bağışlama konu
sundaki eğilimini ortaya çıkardığına göre, bunun bir adım sonrası, tahliye ettiğimiz insanlara 
ya da etmemiz gereken insanlara gerçekten af getirerek, onlara sunulan atıfeti köklü hale getir
mektir. Şimdi, cezaevindeki insanın, ceza çekeceği yeri değiştirdik; "cezanın öbür kısmını ce
zaevinde çekmeyeceksin, dışarıda çekeceksin" dedik; ama, hükümlü olmanın cezaî sonuçları
nı, yasal sonuçlarını, feri cezalarını kaldırmadığımız sürece, onları bağışlamış olmayız. Bunu, 
daha sonraki aşamada; ama, bugün başlamış olan aşamayı geliştirerek gerçekleştirmeliyiz. El
birliğiyle gerçekleştirmeliyiz. Elbirliğiyle gerçekleştirebileceğimiz, görüldü. Biz, bunu, toplu
mumuzun bir onarım aracı olarak affa ihtiyacı olduğunu uzun süredir söylüyorduk; ama, çok 
sempatik karşılanmıyordu, olumlu bakılmıyordu. Görüldü ki, bu halledilebildi. 

Cezaevinden yarın yahut öbür günden itibaren tahliye olacak çok sayıda insan olacaktır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Sahura geç kaldık ama... Kısa kesin lütfen. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Sahura geç bırakmam. Gözünüzü seveyim... tki 
dakika, bir şey söylemeye çalışıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, cezaevlerinden bugün ya da yarın çıkacak insanlar dilerim ki, tekrar 
geriye dönmek gibi bir durumla karşılaşmasınlar, toplumsal barışa katkıda bulunacak mutlu 
bir hayat sürsünler. Bunu beklemek, Yüce Parlamentonun hakkıdır. 
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Son olarak, iki hususa değineceğim : Bunlardan birincisi, 141, 142 ve 163 üncü maddele
rin ceza sistemimizden çıkarılarak, düşüncenin suç olmaktan çıkarılarak, Parlamentonun bu
gün yaptığı tasarrufun, çağdaşlaşma ve demokratikleşmemiz açısından son derece önemli ol
duğunu tebarüz ettirmektir. Bunların sistemimizden çıkarılmasını uzun süredir siyasî parti olarak 
savunduk; çeşitli engeller ileri sürüldü ve "Anayasadaki falan maddeler varken çıkarılmaz" 
gibi laflar edildi. Neyse, artık bunların tartışmasını yapmak istemiyorum; ama, şu gün geldiği
miz nokta, geldiğimiz sonuç, gerçekten övüneceğimiz bir durumdur. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

İkincisi ise, son anda 2932 sayılı Yasa üzerindeki mutabakatımızdır ve bu da son derece 
anlamlıdır; çünkü, birbuçuk senedir bu yasa ortadan kalksın diye başvurduk, teklifler hazırla
dık; o teklifler aykırılık iddiaları ile iade edildi; ama, doğrular, demek ki, sonunda kabul edili
yormuş. 

Sözlerime son verirken, oyumun olumlu olduğunu belirtiyor, hepinize çok teşekkür edi
yor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

Sayın Canver, oyunun rengini belirtmek üzere söz istemişlerdir. Sayın Canver, oyunuzun 
rengi kırmızı mı olacak efendim?.. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Hayır, gene de beyaz vereceğim. 

BAŞKAN — Gene de beyazsa, söz hakkınız mümkün değil. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım izin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade edin ve yeni bir usul getirmeyelim. Bu kürsü, ciddî açıkyü-
rekli, dürüst ağızların kürsüsü. Siz de o hatiplerden birisiniz. Burada aleyhte söz alma imkânı
nız var, veririm; ama, kırmızı oy atarsanız, eğer atmayacaksınız söz veremem. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Oyum beyaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı üzerindeki müzake
reler böylece tamamlanmıştır. 

Şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; böylece, tasarı kanunlaşmıştır. 

Tasarının, barış, huzur, güvenlik içinde millî birlik ve bütünlüğümüzü güçlendireceği ümidi 
ile milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu söz istemiştir; kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. Biliyorsunuz ki, çok kısa konuşmak ade-
timdir ve beni bu saatte bir dakika olsun dinlemek zahmetine katlanmanızı istirham ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanun hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kanun ile terörle mücade
le yolunda yeni getirdiğimiz hükümlerin hangi ölçülerde başarılı olacağını birlikte göreceğiz. 
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Ancak, bu bir iyi niyettir; hataları olabilir; o hataları Yüce Meclis bilahara gene tanzim eder, 
ihtiyaçlar istikametinde götürür; ama, iktidarımızın niyeti, bu tasarı ile milletimize huzur ge
tirmektir, onu özellikle belirtmek istiyorum. 

Tasarının ikinci kısmı, bir şartla salıverme, buna bağlı olarak cezaevlerinde kısmî bir hu
zur sağlamadır ve zannediyorum geniş çapta bu huzur sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, diğer 
amacımız, ülkede buna bağlı olarak demokratikleşme hareketini getirmek suretiyle genel bir 
huzur sağlamaktır. Bu, şartla salıvermenin de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hükümlü
lere de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cezaevlerinde kalacak olanların da, ceza
evlerinde uslu durmalarını, bu hareketlerinin hem kendileri için ve hem de dışarıdakiler için 
istikbale matuf daha iyi meyveler vereceği ümidinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bu arada, dışarıdakilere de hitap etmek istiyorum. Ülkemiz, artık, bunlardan'hiçbir fayda 
sağlamıyor ve sağlamamakta. Bütün bunlar, artık, sevgi ve sempati hudutlarını kaybetmiştir, 
tabanda destek yoktur. Bunları zorlamanın da, ülkemize getireceği hiçbir faydası yoktur. Biz 
terör kanunlarını çıkarmak zorunda olmayı tercih etmezdik. Ümit ediyoruz ki, tatbik etmek 
zorunda olmayız. 

Muhterem milletvekilleri, getirdiğimiz diğer hükümler ise, demokratikleşmeyle alakalı hü
kümlerdir. Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerini Anavatan Partisi İktidarı 
olarak kaldırmış olmanın şerefini, mutluluğunu duyduğumuzu ifade etmek istiyorum, bunu 
da bizden kıskanmayınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu kanunları Anavatan iktidarı olarak tek başımıza yapma şansımız vardı; ama, bunun, 
bundan sonraki Anayasayla süslendirilmesi, taçlandırılması zarureti vardır; onu hep birlikte 
yapma ihtiyacındayız; o konsensüsü, bu kanunda sağladığımız gibi sağlamak suretiyle, Türki
ye'nin daha güzel günlere, daha demokratik günlere birlikte gitmesi için elbirliği yapmamız 
lazım geldiğine inanıyorum ve bunu sizlerden gönül hoşluğu ile istiyorum. 

Yüce Meclise, bu kanunun çıkması için gösterdiği sabır ve gayret için teşekkür ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Genel kurulun, 9.4.1991 tarihti 104 üncü Birleşiminde alınan karar greğince, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin kuruluşunun 71 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla, 23 Nisan 1991 Salı gü
nü saat 14.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 04.02 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tokat Milletvekili Kâztm Özev'in, Turhal Sigorta Hastanesine ilişkin sorusu ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un yazdı cevabı (7/1956) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın imren Aykut tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını, emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 6.2.1991 

Kâzım ûzev 
Tokat 

1. 2 sene önce Şeker Fabrikasından alınarak hastane olarak açtığınız Turhal Sigorta Has
tanesi Poliklinik olmaktan çıkartılıp, gerçek Sosyal Sigorta Hastanesi olarak çalışmaya ne za
man başlayacaktır? 

2. Hastanede eksik bulunan Uzman Doktor kadrosu ne zaman tamamlanacaktır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.4.1991 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 300-1041/11.01.6-3026 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 8.3.1991 tarih ve 7/1956-7U9/31718 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Kâzım Özev tarafından hazırlanan "Turhal Sigorta Hastanesine ilişkin" 

yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurun jnca, 1980 yılında Turhal Şeker Fabrikasından saün alınan ve Turhal 
Dispanseri olarak kullanılan binanın, 30 yataklı hastaneye dönüştürülmesi Sosyal Sigortalar 
Kurumu Yönetim Kurulunun 13.8.1986 tarihli ve K.IV/2145 sayılı kararı ile uygun görülmüş 
ve söz konusu tesisin hastane olarak faaliyete geçirilmesi konusunda başlatılan çalışmalar ta
mamlanarak, poliklinik hizmetleri ile birlikte 19.2.1991 tarihinden itibaren yataklı tedavi hiz
meti verilmeye başlanmıştır. 

Sözü geçen hastanemizin Uzman Tabip ihtiyacının yürürlükteki mevzuat hükümleri ve mev
cut imkânlar ölçüsünde karşılanması yolunda çalışmalara devam edilmekte olup, hastanede 
halen 1 Baştabip, 2 Uzman Tabip, 5 Tabip, 2 Diş Tabibi görevli bulunmaktadır. 

-Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, polis okullarında uygulanan eğitimin hangi esaslara 
göre düzenlendiğine ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdûlkadir Aksu'nun yazılt cevabı 
(7/1961) 
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TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 8.3.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

Polis okullarındaki eğitim hangi esaslara göre düzenlenmektedir? Bu okullardaki eğitim, 
hükümetinizin denetiminde midir? 

Florya Polis Okulunda robot polis yetiştirmek amacı ile gerici, yobaz ve teokratik bir eği
timin uygulandığı doğru mudur? Bu eğitimde okul müdürü Ahmet Urfalıoğhı'nun rolü nedir? 

Böyle bir eğitimden geçen polislerin tarafsız olmaları ve objektif kurallar içinde hareket 
etmeleri beklenebilir mi? Bu eğitim, hükümetinizin bilgisi içinde yapılmamakta ise bu konuda 
herhangi bir soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 11.4.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : top. 01. (E) 091599 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın İbzılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14,3.1991 gün ve 7/1961-7154/31795 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.3.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1071/03192 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Polis okullarında; Anayasa ve yasalara saygılı, anayasada ifadesini bulan Atatürk Milli
yetçiliğine, Türk Milletinin Millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine, Atatürk ilke 
ve inkılaplarına bağlı, disiplinli, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarım bilen 
elemanlar yetiştirilmektedir. 

Polis okulları; müfredat programına göre her yıl Bakanlıkça görevlendirilen Mülkiye Mü
fettişleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Polis Baş Müfettişleri tarafından de
netlenmektedir. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, daha onu ülkemize sığman Iraklılardan ülkelerine dön
mek isteyenler bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri bakanı Abdülkadir Aksu'
nun yazdı cevabı (7/1975) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kamer Genç 
Tünedi 

3 yıl önce Saddam yönetiminin kullandığı kimyasal gazdan korkarak Türkiye'ye sığınan 
Irak'h kOrtlerden Saddam Hüseyin'in Irak'daki yönetiminin sarsılması nedeniyle Ülkeleri olan 
Irak'a dönmek isteyenler var mıdır? Varsa, bu istekleri yerine getirilecek midir? Getirilecek 
ise, ne zaman yerine getirilecektir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 11.4.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : lop. 01 (E) 091600 

Konu : lunceli Milletvekili Kamer Genc'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ügi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.3.1991 gün ve 7/1975-7251/32127 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.3.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1088/03326 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Türkiye'de bulunan bütün yabancılar istedikleri zaman herhangi bir ülkeye gitmek üzere 
yurdumuzdan ayrılabilirler. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

•» 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
1.1.1991-15.3.1991 tarihleri zrasmdayapttğt toplantılara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkam İ. Kaya Erdem'tn yaztlt cevabı (7/2020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın t. Kaya 
Erdem tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. 1 Ocak 1991'den bugüne kadar (15.3.1991) TBMM Genel Kurulu kaç defa toplandı 
ve karar yeter sayısı olmadığından çalışmalarına ara vermiştir? 

2. TBMM'nin bir günü T.C.'ye kaça mal olmaktadır? 
3. Milletvekillerinin devamını sağlamak için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığı . 11.4.1991 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 7/2020-7231/32065 

Sayın Ali Uyar 
Hatay Milletvekili 

tlgi: 15.3.1991 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 1.1.1991-15.3.1991 tarihleri arasında yaptı

ğı toplantılara ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 1.1.1991-15.3.1991 tarihleri arasındaki top
lantılarında; 3 defa toplantı yeter sayısı olmadığı için çalışmaları ertelenmiş, 19 defa da karar 
yeter sayısı bulunmadığı için 10-15 dakikalık kısa aralar verilmek suretiyle çalışmalara devam 
olunmuştur. 

Bu tür zaman kayıpları, gündemin yoğunlaşması veya gündemdeki konuların özelliği dik
kate alınarak, Meclisimizin zaman zaman aldığı kararlarla çalışma süreleri uzatılmak suretiyle 
telafi edilmektedir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri sadece Genel Kurul çalışmaları olmayıp, 
Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra çeşitli komisyonlardaki çalışmalarını, parti grubu çalış
malarım, halkla ilişkiler çerçevesindeki çalışmalarını ve yabancı parlamentolarla milletlerarası 
kurum ve kuruluşlardaki temas ve çalışmalarını da kapsar. 

Bu nedenle tüm yasama faaliyetleri içinde Genel Kurul çalışmalarının bütçeye maliyetinin 
hesaplanması mümkün olamamıştır. 

3. Milletvekillerinin Meclis faaliyetlerine devamlarını sağlamak için Anayasa ve İçtüzü
ğün devamsızlık ve izinle ilgili hükümlerini titizlikle uygulayan Başkanlığımız, siyasî parti gruplan 
ile de bu amaçla görüşmeler yapmaktadır. 

I 

— 405 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

106 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1991 Perşembe 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

•• • ' 3 ' ' 

SECİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER V 

1. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kânunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 2. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

3. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, îzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek-



lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği- -
siklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

4. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve içişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

5. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin « 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 6. —. 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermay* Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) , 

X 7. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

9. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 10. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 11. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

12. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Miljet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiriîrnesi ve Bu Kanuna iki Ek Mad-



- i - , 
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri ; 2.11.1989, 21.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerin Jen Kutulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5/1990) 

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Xomisyon Raporu (3/904) (S, Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve. Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılmak Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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22. — tçcl Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

23. — Ankara Milletvekili Tevfık Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
rindtn Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) v 

X 24. — Milletlerarası, Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma-, 
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 26. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

27. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz, ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

29. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mâl Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

30. — Kütahya Milletveküi Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi ; 25.10.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

34. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

35. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi ; 31.10.1990) 

X 36. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

37. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklif, ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ye Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 
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X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 43. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasalısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî, Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve terası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 47, — Tohumlukların Tescili Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) ' 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

49. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

50. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyiçleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 51. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak. Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 



52. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine tzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

53. —.- Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (î/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 142.1991) 

54. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55, Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ye Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, '2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

55. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385)- (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

56. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

57. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

58. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

59. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dâir Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

60. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 61. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. - Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 



63. — "Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

64. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

65. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

66. — Türkiye Radyo.ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

67. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köy işler i -
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 68. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı : 539) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 69. — Türkiye! Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 70. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı : 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 71. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
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îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı: 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 72. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve îmzâ Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ile italya.Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 74. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25J.1&1) 

X 75. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa^ 
nsı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

76. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçtai 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

• ı mm* ı ı 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(106 ncı Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 554) 

Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/802) 

TC. 
Başbakanlık 8.4.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn.Md. 07/101-159/01570 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.4.1991 tari
hinde kararlaştırılan "Terörle Mücadele Kanunu Tasan sı" İle gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbvlui 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Terörizm, tarihin en eski zamanlarından beri toplumları ve ülkeleri tehdit etmektedir. İçinde 
bulunduğumuz yüzyılda terörizm gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Uygulama alanı olarak seçilen 
bazı küçük ülkelerde başarıya ulaşmış, uygulayıcı olan bazı ülkeleri cesaretlendirmiş, böylece 
terör alanı gittikçe genişlemiştir. 

Bu safhadan sonra terörizm, tehdit olmaktan çıkmış ve büyük bir tehlike olarak önümüze 
gelmiştir. Bazı terörist devletlerce gösterilen destek, zamanla terörizmin boyutlarının büyüme
sine ve uluslararası nitelik kazanmasına neden olmuştur. 

Halkın iradesi ve bu iradeye dayalı olarak kurulmuş meşru yönetimleri hedef olarak yık
mayı amaçlayan ve hiçbir sınıf tanımadan her türlü insanî değerlerden uzak başvurulan şiddet 
olayları şeklinde cereyan eden terörizm illetinin son yıllarda özellikle demokratik hür dünya 
ülkelerinde yarattığı tahribat her geçen gün artmaktadır. Bu da özgür ve hürriyeti seçmiş top
lumları tedirgin etmektedir. 

Genellikle ideolojik hedefli ufak ve büyük çaptaki terör örgütleri her ülkede mevcut bu
lunmaktadır. Bu örgütlerin faaliyetleri sonucu kendini gösteren terörizm halen Dünyadaki bir 
çok ülkenin başını yoğun bir biçimde ağrıtmaya devam etmekte, açtığı yaralar gittikçe büyü
mektedir. 

Bu sebeple terörizm, her zaman devlet ve hükümetlerin gündeminde olması gereken, her 
an acil ve kısa sürede alınması gerekli tedbirleri kapsayan bir konudur. Çünkü terörizm zaman 
ve sınır tanımadan gelişmesine uygun zeminleri değerlendirerek hareket sahnesine çıkmakta
dır. Bu da terörizme karşı her dönemde etkili, akılcı ve kararlı bir mücadele programı ve araç
larının ön planda ve hazır bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bilindiği gibi ülkemiz de coğrafi konumu itibariyle terörizme hedef olan bir ülke duru
mundadır. Bu sebeple de yıllardan beri bu mücadelenin içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti ba
şından beri, dost ve müttefiklerimizin "Terörizm" karşısındaki kesin tavır alması icap ettiğinin 
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inancında olduğunu defalarca tekrarlamış ve çeşitli uluslararası toplantılarda konuyu günde
me getirmeye çalışmıştır. 

Terörü, mevcut devlet düzeni içinde sadece belirli bir siyasî organın veya sosyal bir grubun 
karşılığı olarak görülmemesi gerçeğini ülkemiz, 1980 öncesi yaşadığı dehşet verici olaylar ve 
edindiği acı tecrübelerle öğrenmiştir. 

Ülkeler, yönetimler, demokrasinin kurallarına göre terörü değerlendirmekte, buna karşı
lık terörizm hiç bir kural tanımaksızın faaliyet göstermektedir. İnsanlık dışı, kural dışı, hukuk 
dışı eylem, ideoloji ile şartlanmıştır. Kanunî ve ideolojik açıdan mahkûm edilmesi gereken te
rörün, ayrıca pratik olarak mahkûm edilmesi, barış içinde bir arada kendi anayasal sınırları 
doğrultusunda yaşayarak Dünya insanlarının terörün yaratacağı acıyı çekmemeleri için zaruri
dir. 

Bazı Batı ülkeleri ve diğer ülkelerde uygulanan "Kamu Düzeninin Sağlanması, Terörist 
Gruplarla Mücadele, Şiddet Suçlarının Önlenmesi" kanunlarında görüldüğü gibi ükemizde de 
Anayasa çerçevesinde hukuka ve demokratik hak ve özgürlüklere uygun olarak kanunî düzen
lemeye ve uzun vadeli terörizm tehdidine karşı tedbirlere ihtiyaç bulunduğu zaruretini ortaya 
çıkarmıştır. 

Bir yandan Anayasanın tanıdığı temel hak ve hürriyetlere saygısı olmayan, şiddeti vasıta 
edinmiş terörizmle mücadele ederken, diğer taraftan çağdaş demokratik toplum düzenine ulaş
mak için şiddeti vasıta kılmayan düşünceleri ifade etme hürriyeti ile şiddeti benimsemeyen dü
şüncelerin örgütlenebilmesi hürriyetini kısıtlayıcı hükümlerde de iyileştirici düzenlemeler yap
mak gerekmektedir. 

Bilindiği gibi yapıldığı zamanın Iiberal-muhafazakâr ideolojinin ürünü olan 1889 tarihli 
ttalyan Zanardelli Kanunundan iktibas olunarak 1.3.1926 tarih ve 765 sayı ile hukuk hayatımı
za intikal ettirilen Türk Ceza Kanununun kabul edilen ilk şeklinde, 141 inci madde, vatana 
karşı işlenen suçları öğrenipte yetkili mercilere ihbarda bulunmayanları, 142 nci madde ise as
ker yazma ile Türkiye Cumhuriyetinin tarafsızlığını ihlal fiillerini cezalandırmakta idi. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri 11.6.1936 tarihli ve 3038 sayılı Kanunla 
değiştirilerek, 1930 tarihli ttalyan Ceza Kanunundaki düzenleme iktibas olunmuştur. Rocco 
Kanunu olarak da bilinen 1930 Tarihli ttalyan Ceza Kanunundan alınan 141 inci madde "mem
leket dahilinde içtimai bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü şiddet kullanmak sure
tiyle tesis etmeye ve içtimai bir zümreyi şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya ve memleket da
hilinde teşekkül etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları şiddet kullanarak devirmeye matuf cemi
yetleri tesis etmek, bu cemiyetleri idare etmek veya bu kabil cemiyetlere girmek" fiillerini, 142 
nci madde ise bunların propagandasını cezalandıran hükümler haline gelmişlerdir. 

Ancak Türk Ceza Kanununa 141 ve 142 nci maddeler Rocco Kanunu diye bilinen ttalyan 
Ceza Kanunundan iktibasen girmekle beraber, bilahara yapılan müteaddit değişikliklerle ve 
özellikle "cebir unsuru" bu maddelerin metinlerinden çıkarılmakla Rocco Kanunuyla hiç bir 
ilişkisi kalmamış ve suçun orjinalitesi bozulmuştur. İtalya'da Ceza Kanunu 1951 yılında göz
den geçirilmiş, bazı hükümleri kaldırılırken Ceza Kanunumuzdaki 141 inci maddenin muadili 
olan 270 ile 142 nci maddenin muadili olan 272 nci maddelere dokunulmamıştır. İtalya'da bu 
maddelerin cebir unsurunu ihtiva etmeleri sebebiyle komünist, sosyalist veya kralcı örgütlerin 
kurulmalarına, bu örgütler şiddeti vasıta kılmadıkları takdirde, ceza hukuku yönünden bir en
gel bulunmamaktadır. Keza şiddetin vasıta kılınması halinin dışında bu fiillerin propagandası 
da cezalandırılmamaktadır. 
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163 üncU maddeye gelince; bu madde Türk Ceza Kanununun ilk kabul edildiği tarihteki 
şekliyle dinî veya dinî hissiyatî veya dinen mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suret 
ve sıfatla olursa olsun Devletin emniyetini ihlal edebilecek harekete halkı teşvik veya bu şekilde 
cemiyet kuranları cezalandırmakta, dinî fikirlere ve hislere dayanan siyasî cemiyetlerin kurul
masını yasaklamakta idi. Bu maddenin kaynağı İtalyan Zanardelli Kanunu olmayıp Hıyaneti 
Vataniye Kanunudur. Madde şimdiki halini 10.6.1949 tarihli ve 5435 sayılı Kanunla almış, 
22.1.1983 tarihli ve 2787 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de cezaları ağırlaştırılmıştır. Mad
deye 24.7.1953 tarih ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Ka
nunun 1 inci maddesi hükmü, cezası ağırlaştırılarak, dördüncü fıkra olarak alınmış, propa
gandanın bazı mahallerde veya bazı mensuplan arasında yapılması ağırlaştırıcı sebep olarak 
ihdas edilmiştir. 

Görüldüğü üzere başlangıçta liberal ve hürriyetçi karakteri olan hükümler yapılan deği
şikliklerle bu niteliğini kaybetmişlerdir. Millî bünyeyi sarsacak yıkıcı cemiyetlerin ve bu cemi
yetlerin şiddet kullanmak suretiyle vaki olacak fiilî hareketlerinin menedilmesi şüphe yokki 
bir zarurettir. Ancak bü yapılırken düşünceyi ifade hürriyeti ile bu düşünce etrafında örgütlen
me hürriyetinin de zedelenmemesi gerekir. Nitekim, Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü 
maddeleri, mevcut şekilleriyle, düşünceyi ifade hürriyeti ile düşüncelerin örgütlenebilmesi hür
riyetini kısıtlayıcı mahiyet iktisap etmişlerdir. Bu sebeplerle hem Devletin maddî düzenini ko
rumak ve hem de düşünceyi ifade ve örgütlenme hürriyetini sağlamak ve böylece bu iki hukukî 
menfaati dengeli ve çağdaş demokratik hukuk düzenine uygun hale getirmek için bu maddele
ri yürürlükten kaldırarak, bunların yerine yeni bir hüküm getirmek zorunluğu ortaya çıkmış
tır. Bu şekilde bir düzenleme yapılsa dahi bu kez ağır cezaî müeyyideleri muhtevi 2 sayılı Hıya
neti Vataniye Kanunu, 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında 
Kanun ile 2908 sayılı Dernekler Kanununda düşünceyi ifade ve örgütlenme hürriyetini kısıtla
yıcı hükümler devreye gireceğinden, zikredilen Kanunlardan ilk ikisinin ve 2908 sayılı Kanun
daki bazı hükümlerin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 

Bu arada bir yandan çağdaş demokratik hukuk düzenine uygun düzenlemeler yapılırken, 
diğer yandan toplumsal barışa da katkı sağlamak üzere, çeşitli nedenlerle suç işlemiş kişileri 
tekrar topluma kazandırmanın ve kendilerine bu hususta bir fırsat tanımanın da gerekli oldu
ğu sonucuna varılmıştır. Ancak bunu sağlamak için geçmişte çıkarılan ve cezaları bütün neti
celeriyle ortadan kaldıran Af Kanunlarının, suçluluğu önlemek yerine aksine sonuç vererek 
affı takiben cezaevlerinin kısa bir süre sonra dolmasını ve özellikle affa mazhar olmuş kişilerin 
bir kısmının tekrar suç işlemelerini önleyemediği gözönünde bulundurarak, cezaların bütün 
neticeleriyle affı yerine mahkemelerce kesinleşmiş mahkûmiyetlerin infazının geri bırakılması
na karar verilmesi, bu durumda olanların dava veya ceza zamanaşımı süresi içinde tekrar suç 
işlemeleri halinde infazı geri bırakılan cezalarını çekmeleri ve şartla tahliye hükümlerinden ya
rar lanamamaları şeklinde düzenleme yapılması halinde yukarıda sözü edilen sakıncaların or
tadan kalkacağı düşünülmektedir. 

Tasarı ile terör tarif edilmekte, terörizmle mücadelede cezalandırma ve yargılama usulle
rinde yeni hükümler getirilmekte, görevli kuruluş ve personelin güvence altına alınması gibi 
hususlara yer verilmekte, düşünceyi ifade ve örgütlenme hürriyetlerini kısıtlayan kanunlar ve 
hükümler yürürlükten kaldırılarak bunların yerine kaim olmak ve fakat şiddeti vasıta kılma
yan düşünceyi ifade hürriyeti ile bu düşünceler etrafında örgütlenme hürriyetini koruyan dü
zenleme yapılmakta, toplumsal barışa da katkı sağlamak üzere çeşitli nedenlerle suç işlemiş 
kişileri topluma kazandırmak için kesinleşmiş mahkumiyetlerinin infazının bir defaya mahsus 
olmak üzere mahkemelerce geri bırakılmasına imkân sağlanmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede terörün tanımı yapılmaktadır. 
Maddede, Türk Ceza Kanununda geçen ve aslında örgüt karşıtı olarak kullanılan bazı ke

limelerin de uygulamada tereddüte meydan verilmemesi için örgüt anlamına geldiği açıkça ifa
de olunmaktadır. 

Madde 2. — Maddenin birinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen terör 
amacına ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlere girerek toplu veya bireysel olarak bu amaç 
doğrultusunda suç işleyen veya sadece örgüt mensubu olan kişiler terör suçlusu olarak kabul 
edilmekte; ikinci fıkrasında ise, terör suçu işlemek amacıyla kurulmuş örgüte mensup olmasa 
dahi, bu örgüt adına suç işleyen kişi de terör suçlusu sayılmakta, haklarında bu Kanun hü
kümlerinin uygulanacağı ifade olunmaktadır. 

Madde 3. — Maddede belirtilen suçlar mutlaka terör suçu sayıldığından, bu suçları işle
yen kişi veya kişiler, bir örgüte mensup olup olmadıklarına bakılmaksızın, terör suçlusu kabul 
edilecekler ve haklarında bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 4. — Bu maddede sayılan suçlar, ancak tanımı 1 inci maddede yapılan terör ama
cıyla işlendikleri takdirde terör suçu sayılacaklar ve failleri hakkında bu Kanun hükümlerine 
göre işlem yapılacaktır. 

Madde 5. — Bu maddede, terör suçu faillerine verilecek cezalarda ne şekilde artırım yapı
lacağı belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile terör örgütlerinin suça hedef olarak kabul ettiği kimselerin 
isim veya kimliklerini açıkça belirterek veya açıkça belirtilmese dahi, bu şahısların kim oldu
ğunun kolayca anlaşılmasını sağlayacak şekilde veya terörle mücadelede görev almış kamu gö
revlilerinin hüvviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösteren
ler, keza terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basan veya yayınlayanlar ağır para cezasıy
la cezalandırılmaktadır. Ayrıca maddede yazılı fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkutelerle işlenmesi halinde de mevkuta sahipleri ile sorumlu müdür
lerinin cezalandırılma esasları düzenlenmektedir. 

Madde 7. — Maddede, bu Kanunun 3 ve 4 üncü maddesi ile Türk Ceza Kanununun 168, 
169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere baskı, cebir ve şiddet, 
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerini benimseyerek Anayasada belirtilen Cum
huriyetin niteliklerini ve Devletin siyasî, hukukî, sosyal, laik ve ekonomik düzenini değiştir
mek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cum
huriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya 
ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzeni
ni veya genel sağlığı bozmak amacıyla örgüt kurma, bu şekilde kurulmuş örgütlerin faaliyetle
rini düzenleme veya bu örgütleri yönetme ve bu örgütlerin propagandalarının yapılması ve her 
ne suretle olursa olsun yardım edilmesi fiilleri cezalandırılmaktadır. 

Maddede, yardımların belirtilen mahallerde yapılması ağırlatıcı sebep sayılmaktadır. Ay
rıca dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek olduklarının tespiti halinde bu 
yerlerin faaliyetlerinin durdurulacağı, mahkemece kapatılacakları ve mal varlıklarının müsa
deresine karar verileceği belirtilmektedir. 

örgütle ilgili propagandanın Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler
le işlenmesi halinde verilecek ceza, maddenin son fıkrasında gösterilmektedir. 
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Madde 8. — Maddede, hangi maksat ve düşünce ile olursa olsun yazılı veya sözlü olarak 
bölücü propaganda ve bu maksatla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak cezalandırılmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, bu fiillerin Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirti
len mevkutelerle işlenmesi halinde verilecek ceza gösterilmektedir. 

Madde 9. — Maddede, bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güven
lik Mahkemelerinde bakılacağı ve failleri hakkında bu Kanun ile 2845 sayılı Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı 
ifade olunmaktadır. Bu durumda Devlet Güvenlik Mahkemeleri, teröristler hakkında öncelik
le bu Kanunun öngördüğü yargılama usullerini uygularken, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 
gerektiğinde usule ilişkin genel hükümleri de uygulayacaktır. 

Madde 10. — Maddede, bu Kanun kapsamına giren suçları işlediğine dair hakkında kuv
vetli emare bulunan sanığın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesinde be
lirtilen tutuklama sebepleri olup olmadığına bakılmaksızın tutuklamasına karar verilebileceği 
belirtilmektedir. Hâkim tutuklama kararını verirken takdir hakkını kullanacaktır. 

Madde 11. — Maddede, terör suçu sanıklarının tutabilecekleri avukat sayısı ile gözetim 
altında veya tutuklu veya hükümlü olanların avukatlarıyla görüştürülme usulü düzenlenmek
tedir. 

Madde 12. — Maddede, terör suçu sanıklarına uygulanacak gözetim süresi belirtilmekte
dir. 

Madde 13. — Terör suçlarının takip ve soruşturmasında ifade alan, operasyona giren ve 
olayın açığa çıkarılması için gerekli tespitlerde hazır bulunan, olay ve tespit tutanağı düzenle
yenlerin tanık sıfatıyla dinlenilmelerinin ancak subuta yeterli delil bulunmaması hallerine in
hisar ettirilmesi gerekir. Yeterli delil varken bu kişilerin tanık olarak dinlenmeleri, hele alenî 
duruşmada dinlenmeleri, bunların deşifre olmalarına ve .terör örgütlerinin hedefi haline gel
melerine neden olmaktadır. Bu itibarla, bunların mutlaka tanık olarak dinlenmeleri lüzumuna 
karar verilmesi halinde, ifadelerinin gizli oturum yapılmak suretiyle alınması esası maddede 
öngörülmüştür. 

Madde 14. — Maddede, bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar para 
cezası veya tedbire çevrilme veya tecil hadlerine girse dahi para cezası veya tedbire çevrilemeye
ceği ve tecil edilemeyeceği esası getirilmektedir. Ayrıca sanıkların duruşmadaki hal ve tavırları 
haklarında Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesinin uygulanmasına imkân bahsetmeyecektir. 

Madde 15. — Madde ile, muhbirlerin terör örgütlerinin hedefi haline gelmeleri önlenmek
tedir. Buna göre, prensip olarak bu Kanunun kapsamına giren suçları ve suçluları ihbar eden
lerin hüviyetleri rızaları olmadıkça açıklanamayacaktır. Ancak ihbarın mahiyeti ihbarda bulu
nanların haklarında da suç teşkil ediyorsa o takdirde rızalarına bakılmaksızın hüviyetleri açık
lanabilecektir. 

Madde 16. — Maddede, zabıta amir ve memurlarının bu Kanunun kapsamına giren suç
ların soruşturma ve kovuşturması sırasında işledikleri suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde bakılacağı belirtilmektedir. 
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Madde 17. — Maddede, terörle mücadelede görev alan personelin bu görevlerini yaptıkla
rı sırada işledikleri suçlardan dolayı tutuksuz yargılanmaları ve aleyhlerinde açılacak davalar
da yeterli sayıda avukatla savunmalarına imkân sağlanması ve Devletçe avukatlara yapılacak 
ödemelerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bağlı kalınmaması esası benimsenmektedir. 

Madde 18. — Madde, terör suçundan mahkûm olanların infaz usulü ile bu suçtan tutuklu 
bulunanların muhafazalarına ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir, 

Madde 19. — Maddede, terör suçundan hükümlü olanlar için uygulanacak şartla salıve
rilme esasları gösterilmektedir. 

Madde 20. — Maddede, terör suçundan hükümlü ve tutuklu bulananlar için inşa edilecek 
özel tip ceza ve tutukevleri ile adliye ve zabıta nezarethanelerinin yapımlarında ihalelerin, 2886 
sayılı Devlet thale Kanunu hükümleri dışında kalmasına imkân sağlayan sözü edilen Kanunun 
89 uncu madde hükmüne göre yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 21. — Madde ile, bu Kanunun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmeleri
ne yardımcı olanlara veya bunların yerlerini veya kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmesi 
sağlanmaktadır. Maddeye göre ödül verilenler ayrıca tçişleri Bakanlığınca korumaya alınacak
lardır. 

Madde 22. — Maddede korumaya alınacaklarla ilgili hükümler gösterilmektedir. Koru
maya ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir. 

Madde 23. — Maddede, kamu görevlilerinden yurtiçinde veya dışında görevlerini ifa eder
lerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör suçluları tara
fından yaralanmaları veya sakat bırakılmaları halinde kendilerine veya öldürülmeleri durumunda 
eşi ve çocuklarına bağlanacak aylık ve yapılacak yardımlar düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu maddede 31.12.1990 tarihine kadar suç işlemiş olanların hakların
da verilecek cezaların infazının mahkemelerce geri bırakılmasına karar verilmesi esas ve usul
leri getirilmektedir. Şüphesiz bu madde hükmünden geçici 4 üncü maddede sayılan suçları iş
leyenler faydalanamayacaklardır. 

Geçici Madde 2. — 31.12.1990 tarihine kadar işlenmiş olan suçlar sebebiyle verilen ölüm 
cezalarının yerine getirilmeyeceği ve bu suretle 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 
19 uncu maddesi hükmüne göre çektirilmesi gereken cezanın infazının geri bırakılmasına mah
kemece karar verileceği maddede belirtilmektedir. 

Geçici Madde 3. — Maddede, 31.12.1990 tarihine kadar işledikleri Türk Ceza Kanununun 
119 uncu maddesinde öngörülen fiillerden dolayı hazırlık tahkikatı yapılmakta olanlar hak
kında Cumhuriyet savcısınca mezkûr maddenin uygulanmasının geri bırakılmasına karar veri
leceği belirtilmektedir. 

Geçici Madde 4. — Maddede, geçici 1 ve 2 nci madde hükümlerinden yararlanamayacak 
olanlar gösterilmektedir. 

Geçici Madde 5. — Maddede, geçici 1, 2 ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlananlar 
işledikleri suçun dava veya ceza zamanaşımı süresi içinde yeniden iki yıldan fazla hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren kasıtlı bir cürüm işlemeleri halinde, haklarında hükmedilmiş veya hük
medilecek cezaların infaz edileceği, geçici 1 inci maddenin (b) bendine göre infazı geri bırakı
lan cezaların infaz edilmeyen kısmının aynen çektirileceği, bu hükümlerin şartla tahliye ve di
ğer indirim hükümlerinden yararlanamayacakları ve ölüm cezalan yerine getirilmeyenlerin ömür 
boyu hapiste kalacakları belirtilmektedir. 
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Yine bu maddeye göre, belirlenen sürelerde suç işlemeyenler hükümlü oldukları cezayı çek
miş sayılacaklardır. 

Geçici Madde 6. — Maddede, haklarında geçici 1 ve 2 nci madde hükümleri uygulanmış 
bulunan tutukluların, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde salıverilecekleri 
ve salıverilme işleminin hangi mercilerce yapılacağı belirtilmektedir. Maddeye göre haklarında 
kamu davaları devam edenler tutuksuz olarak yargılanacaklardır. 

Geçici Madde 7. — Geçici 1, 2 ve 3 üncü madde gereğince verilen infazın geri bırakılması 
kararlarına ait bilgiler Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve bu bilgiler 
geçici 5 inci maddede belirtilen sürece bilgi ortamında saklanacak, savcılık ve mahkemelerce 
sabıka kayıtlarının sorulması durumunda hakkında infazın tehirine karar verilenlere dair olan 
bu bilgiler de bildirilecektir. 

Geçici Madde 8. — Maddeye göre, bu Kanunun geçici hükümlerinin uygulanması müsa
dere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. 

Geçici Madde 9. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte şartla salıverilme hükümlerin
den yararlananlar hakkında geçici maddeler hükümleri uygulanmayacaktır. 

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük özelliğini teşkil eden üstün disiplin anlayış ve 
uygulamasına zarar gelmemesi için.bu Kanuna göre cezalarının infazı geri bırakılan asker kişi
ler hakkında verilen fer'i veya mütemmim cezaların aynen yerine getirilmesi ve Askeri Ceza 
Kanununa göre aslî ceza olarak verilen ihraç, tard ve rütbenin geri alınması cezalarının da bu 
Kanun kapsamı dışında kalması esası benimsenmiştir. Ayrıca bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce fer'i veya mütemmim ceza veya aslî ceza mahkûmiyetleri sebebiyle silahlı kuvvet
lerden ilişiği kesilenler tekrar silahlı kuvvetlere alınamayacaklardır. 

Geçici Madde 10. — özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar, bu Kanun kapsa
mına giren suçlardan tutuklu ve hükümlü olanların muhafazasının, diğer infaz kurumlarında 
yapılması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 11. — Maddede terör suçluları için getirilen ve Kanunun 18 inci maddesin
de yer alan şartla salıverilme hükümlerinin, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu Ka
nun kapsamına giren suçları işleyenlere uygulanması esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 12. — Terör suçlularının tecavüzleri sonucu yaralanan veya malul kalanla
rın kendilerine, öldürülenlerin ise dul ve yetimlerine bağlanacak maaş veya yapılacak yardım
ların ülkemizde terörün yoğunluk kazandığı 1.1.1968 tarihinden itibaren 22 nci madde şümulü
ne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak uygu
lanması esası benimsenmektedir. 

Geçici Madde 13. — Herhangi bir sebeple askerlik yükümlülüğünü yapmamış bulunan, 
1952 ve daha yaşlı doğumlu yükümlülerin, askere alınmaması öngörülmüştür. 

Madde 24. — Maddede, yürürlükten kaldırılan kanunlar veya kanunların hükümleri be
lirtilmektedir. 

Madde 25. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 26. — Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Addet Komisyonu 10.4.1991 
Esas No. : 1/802 
Karar No. : 52 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun, Adalet, İçişleri, 
Millî Savunma Bakanlıktan Askerî Yargıtay Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinden bir temcilcinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 9.4.1991 Tarihli 12 ve 10.4.1991 
Tarihli 13 üncü birleşimlerinde incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiş ve maddeler üzerinde yapılan kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşa
ğıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesinin ikinci satırında yeralan "yöntemleriyle" ibaresi maddeye 
açıklık kazandırmak üzere "yöntemlerinden biriyle" şeklinde değiştirilmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesinin ikinci fıkrası örgüt mensubu olmasalar dahi örgüt adına 
suç işleyenlere, işledikleri suça ilave olarak ayrıca, örgüte girenlere verilen cezanın da verilme
sini sağlamak ve bu suretle terörle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeniden düzenlen
miştir. 

3. Tasarının 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrası daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 

redaksiyona tabi tutulmuş, dördüncü fıkrası ise yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebileceği dü
şüncesiyle madde metninden çıkarılmıştır. 

5. Tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yeralan "her ne şekil ve suretle olursa 
olsun" ibaresi metinden çıkarılmış, beşinci fıkrada yapılan düzenleme ile mevkute sahiplerine 
verilen hapis cezası kaldırılmış, sorumlu müdürlere ise para cezasına ilave olarak "altı aydan 
iki yıla kadar" hapis cezası öngörülmüştür. 

6. Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrası, maddede belirtilen amaçlarla örgüt kur
mayı da müeyyide altına almak amacıyla yeniden düzenlenmiş, ikinci fıkrası ise 7 nci madde
nin beşinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak düzeltilmiştir. 

7. Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
8. Tasarının 10 uncu maddesi Anayasanın tutuklamaya ilişkin hükümlerine uygun şekil

de yeniden düzenlenmiştir. 

9. Tasarının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine müdahilin de üç avukatla 
temsil edilebilmesini sağlamak amacıyla "sanık" kelimesinden sonra "ve müdahil" ibaresi ek
lenmiş, (b) bendinde sanığın avukatı ile görüşmesinde kolaylık sağlayabilmek amacıyla deği
şiklik yapılmıştır. 

10. Tasarının 12 nci maddesinde yeralan "gerekli süre" ibaresi fazla gecikmelere engel 
olmak amacıyla "gerekli makul süre" şeklinde düzeltilmiştir. 
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11. Tasarının 13 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

12. Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci cümlesi hâkimin takdir hakkına dokunulma-
ması amacıyla metinden çıkarılmıştır. 

13. Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

14. Tasarının 16 nci maddesi Anayasanın 143 üncü maddesine aykırı görülerek Tasarı 
metninden çıkarılmıştır. 

15. Tasarının 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yeralan "ifası sırasında 
işledikleri" ibareleri "ifasından doğduğu iddia edilen" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkradaki 
"yeterli sayıda avukat" ibaresi ise "en çok üç avukat" şeklinde düzenlenmiş ve 16 na madde 
olarak kabul edilmiştir. 

16. Tasarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "tek kişilik ve üç kişilik" ibaresi 
"tek kişilik veya üç kişilik" şeklinde düzeltilmiş ve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

17. Tasarının 19 uncu maddesi 18,20 nci maddesi maddedeki "18" rakamı "17" olarak 
düzeltilerek, 19, 21 inci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

18. Tasarının 22 nci maddesinin birinci-fıkrasında hakkında koruma tedbirleri alınacak
lar arasına bazı görevliler de ilave edilmiş, bu görevlilerin kendilerine eş ve çocuklarının canı
na, terör suçluları tarafından vukubulacak bir tecavüzü savmak için silah kullanmaya yetkili 
olduklarına ilişkin bir fıkra ilave edilmiş ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış, fıkranın (c) ben
dine yapılan ilave ile malul olanlara da konut kredisinden yararlanma imkânı sağlanmış ve 22 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

20. Tasarıya "Terörden zarar gören diğer kişilere yardım'' başlığı altında 23 üncü madde 
olarak yeni bir madde ilave edilmiş, kamu görevlisi olmayan ve terörden zarar gören vatandaş
ların Sosyal \ardım ve Dayanışma Fonundan yardım almaları imkânı sağlanmıştır. 

21. Tasarının beşinci bölümünde düzenlenen geçici maddelerin 31.12.1990 tarihine ka
dar işlenen suçlar sebebiyle verilen veya verilecek cezaların infazının geri bırakılmasını düzen
lemesi sebebiyle tümü göz önünde bulundurularak incelenmiş, infazın geri bırakılması yerine, 
hükümlülerin şartla tahliye sürelerinin artırılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmış
tır. Bu nedenle geçici 1 inci madde bu esaslar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlen
miş, ayrıca şartla tahliyeden istifade edeceklerin suç tarihi tasarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk tarihi olan 8.4.1991 olarak belirlenmiştir. 

22. Tasarının geçici 2 nci maddesi geçici 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel ola
rak yeniden düzenlenmiş, tutuklu ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan hükümlülerin tah
liye esasları belirlenmiştir. 

23. Tasarının geçici 3 üncü maddesi Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmünden istifade 
edeceklerin kanunun yayımından sonra cezaevi disiplinini bozmalarını önlemek amacıyla ye
niden düzenlenmiştir. 

24. Tasarının geçici 4 üncü maddesine geçici 1 inci madde ile getirilen şartla tahliye im
kânından yararlanamayacak suçlar arasına Türk Ceza Kanununun 403,404/1,405,406 ve 407 
nci maddeleri ilave edilmiştir. 
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25. İnfazın geri bırakılması hükümlerinden vazgeçilmesi ve şartla tahliye hükümlerine 
dönülmesi nedeniyle Tasarının geçici 5,6, 7,8 ve 9 uncu maddeleri Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

26. Tasarıya Kanunun geçici madde hükümlerinden istifade edebilmelerine kolaylık ge
tirmek amacıyla yurt dışında bulunan Türk Vatandaşlığını kaybetmiş kişilerin kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yurda girişlerinde herhangi bir şart aranmayacağını 
hükme bağlayan yeni bir madde ilave edilmiş ve Geçici S inci Madde olarak kabul edilmiştir. 

27. Tasarının Geçici 10 uncu Maddesi Geçici 6 ncı Madde, Geçici 11 inci Maddesi mad
dede yer alan "19" rakamı "18" olarak düzeltilerek Geçici 7 nci madde, Geçici 12 nci Maddesi 
Maddedeki "23" rakamı "22" olarak düzeltilerek Geçici 8 inci Madde olarak kabul edilmiştir. 

28. Tasarının Geçici 13 üncü Maddesi Askerlik Kanununda gerekli düzenleme yapılaca
ğı gerekçesiyle Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

29. Tasarıya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler çerçevesinde mahkeme kara
rıyla idareleri kayyuma verilen sendika, dernek ve vakıflara ait taşınır ve taşınmaz malların 
hazineye devrine dair yeni bir madde Geçici 9 uncu Madde olarak ilave edilmiştir. 

30. Tasarının 24, 25 ve 26 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Can 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20 inci mad-

deleri ile Geçici 4 üncü Maddeye muhalifim. 
Geçici son maddeye muhalifim. 

Üye 
Mehmet Pürdeloğlu 

Hatay 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
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Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20 inci mad

deler ile Geçici 4 ve Geçici son maddeye mu
halifim. 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 
Geçici 9 unu maddeye müstenkif 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20 inci 

maddeler ile Geçici 4 ve Geçici son maddeye 
muhalifim. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Mehdin ışık 

Muş 
(İmzada bulanamadı) 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 



— 12 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tanım ve Terör Suçları 

Terör Tanımı 

MADDE 1. — Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yön
temleriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, eko
nomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak 
veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenli
ğini, kamu düzenini veya genci sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler 
tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. 

Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşme
siyle meydana gelmiş sayılır. 

örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşek
kül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar. 

Terör Suçlusu 

MADDE 2. — Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş ör
gütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç 
işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. 

örgüte mensup olmasa dahi terör örgütü adına suç işleyen kişi de terör suçlusu sayılır. 

Thör Suçlan 
MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 ve 172 

nci maddelerinde yazılı suçlar, terör suçlarıdır. 

Terör Amacı ile islenilen Suçlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Türk Ceza Kanununun 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157 ve 169 uncu maddeleri 
ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçlar, 

b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (c), (e) bentlerinde yazılı suçlar, 

1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği takdirde terör suçu sayılır. 

Cezaların Artırılması 
MADDE 5 . - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara 

göre tayin edilecek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak 
hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için 
muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu sı
nır ağır hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı geçemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 



— 13 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanım ve Terör Suçları 

Terör Tamım 
MADDE 1. — Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasî, hukukî, sos
yal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini 
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 
iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup 
kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. 

Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşme
siyle meydana gelmiş sayılır. 

örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşek
kül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar. 

Terör Suçlusu 
MADDE 2. — Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş ör

gütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç 
işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. 

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve 
örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Açıklama ve Yayınlama 

MADDE 6. — İsim ve kimlik belirterek veya belirtilmese de kime ilişkin bulunduğunu-
nun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı örgütler tarafından suç işleneceğini veya te
rörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar 
veya bu yolla kişileri hedef gösterenler beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara beş milyon li
radan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun 15 inci maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya 
yayınlayanlar beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanun kapsamına giren suçların hazırlık tahkikatının seyrinin olumsuz yönde değiş
mesine sebep olabilecek bilgileri açıklayanlar veya yayanlar beş milyon liradan on milyon lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesin
deki mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süre
li ise bir önceki ay ortalama fiilî satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki 
fiilî satış miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mev
kuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarı
nın yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza elli milyon liradan az olamaz. 
Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır. 

Terör Örgütleri 

MADDE 7. — 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313, 314 ve 
315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına 
giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini düzenle
yenler veya yönetenler beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüz milyon liradan beşyüz mil
yon liradaya kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis 
ve yüz milyon liradan üçyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına her ne şekil ve suretle 
olursa olsun yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara filleri başka bir suç oluş
tursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Bu yardım; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan ku
ruluşlarına ait bina, lokal, büro veya. eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğretim 
yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur. 

Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukları tespit edildi
ğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların mal varlıkla
rının müsaderesine karar verilir. 

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgiü propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Ka
nununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahip
lerine de bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile birlikte mevkute bir aydan az süreli ise, 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Açtklama ve Yayınlama 
MADDE 6. — tsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek terör örgütleri tarafından ki

me yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı suç işleneceğini veya te
rörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerim açıklayanlar veya yayınlayanlar 
veya bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para ceza
sı ile cezalandırılır. 

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara beşmilyon li
radan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun İS inci maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya 
yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesin
deki mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süre
li ise bir önceki ay ortalama fiilî satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki 
fiilî satış miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mev
kuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarı
nın yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimilyon liradan az olamaz. 
Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır. 

Terör Örgütleri 
MADDE 7. — 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313, 314 

ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsa
mına giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini dü
zenleyenler veya yönetenler beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüz milyon liradan beş-
yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır ha
pis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım edenlere ve ör
gütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla 
kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu yardım; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan ku
ruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğretim 
yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolu
nur. 

Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukları tespit edildi
ğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların mal varlıkla
rının müsaderesine karar verilir. 

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Ka
nununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahip
lerine de mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute nite
liğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek ti
rajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para 
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bir önceki ay ortalama satış miktannın; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni 
yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay orta
lama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüz 
milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek ceza
nın yarısı uygulanır. 

Devlet Aleyhine Propaganda 
MADDE 8. — Hangi maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, 
gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis ve elli mil
yon liradan yüz milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile birlikte mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama 
satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkute
ler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının 
yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüz milyon liradan az 
olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır. 

tKlNCt BÖLÜM 

Yargılama Usulleri 

Görevli Mahkeme 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik Mah

kemelerinde bakılır ve bu suçlan işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu 
Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun hükümleri uygulanır. 

Tutuklama 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren suçları işlediğine dair hakkında kuvvetli ema
re bulunan sanığın 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesindeki 
tutuklama sebepleri aranmaksızın tutuklanmasına karar verilebilir. 

Avukat Tarafından Temsil ve Görüştürülme 
MADDE 11. — Bu Kanun uygulanmasında; 
a) Sanık en fazla Uç avukat tarafından temsil edilir. 
b) Tutuklu sanık veya hükümlü avukatı ile tutukevi veya cezaevi görevlilerinin nezaretin

de görüştürülebilir. Bu görüşme sırasında fizikî engel konulmak suretiyle tutuklu veya hüküm
lü ile avukatın doğrudan temasına mani olunur. Görüşme süresi ile alınacak diğer kontrol ön
lemlerini Cumhuriyet başsavcısı belirler. 
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cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu 
müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

Devlet Aleyhine Propaganda 
MADDE 8. — Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan örgüt kurulamaz, 
bu amaçla propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Bu amacı güden örgütleri 
her ne şekil ve nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini düzenleyenler 
veya yönetenler beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon liradan ikiyüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler ile bu amaçlarla propaganda veya toplantı, gösteri 
ve yürüyüş yapanlar üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute 
bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunma
yan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mev
kutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. An
cak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, 
sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

İKÎNCt BÖLÜM 

Yargılama Usulleri 

Görevli Mahkeme 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tutuklama 
MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren suçları işlediğine dair hakkında kuvvetli be

lirti bulunan sanığın, kaçmasını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek mak
sadıyla tutuklanmasına karar verilebilir. 

Avukat Tarafından Thnsil ve Görüştürülme 
MADDE 11. — Bu Kanun uygulanmasında; 

a) Sanık ve müdahil en fazla üç avukat tarafından temsil edilir. 
b) Tutuklu sanık veya hükümlü avukatı ile tutukevi veya cezaevi görevlilerinin nezaretinde 

görüştürülebilir. 
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Gözetim Süresi 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerine tabi suçlar sebebiyle yakalanan kimse, tutulma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu 
olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. 

Tutanak Düzenleyenlerin Dinlenmeleri 

MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması sırasında sanıkların ve 
tanıkların ifadelerini alan veya olay ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları, 
zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak dinlenebilirler. Ancak, bunların tanık ola
rak dinlenmelerine karar verilmesi halinde, ifadeleri yapılacak gizli duruşmada alınır. 

Erteleme ve Paraya Çevrilme 
MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezası

na veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. Sanıklar hakkında, duruşmadaki iyi ha
li sebebine dayanılarak Türk Ceza Kanunun 59 uncu maddesi hükmü uygulanamaz. 

Muhbirlerin Hüviyetlerinin Açıklanmaması 

MADDE 15. — Bu Kanun kapsamına giren suçları ve suçluları ihbar edenlerin hüviyetle
ri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklana
maz. 

Zabıta Amir ve Memurlarının işledikleri Suçlar 

MADDE 16. — Zabıta amir ve memurlarının ve bu amaçla görevlendirilen diğer persone
lin bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında işledikleri suç
larla ilgili davalara Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılır. 

Tutuksuz Yargılama 

MADDE 17. — Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile 
bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlar
dan dolayı haklarında açılan kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz yargılanırlar. 

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla görev
lendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı aleyhle
rine açılan davalarda yeterli sayıda avukat bulundurulur ve bunlara avukatlık ücreti tarifesine 
bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten kar
şılanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cezaların tnfazı 

Cezaların infazı ve Tutuklularm Muhafazası 

MADDE 18. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların cezaları, tek 
kişilik ve üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir. 

Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlerin birbirleriyle irtibatına ve diğer hü
kümlülerle haberleşmesine engel olunur. 
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Gözetim Süresi 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerine tabi suçlar sebebiyle yakalanan kimse, tutulma 

yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli makul süre hariç en geç kırksekiz saat 
ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Erteleme ve Biraya Çevrilme 
MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezası

na veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Tutuksuz Yargılama 
MADDE 16. —Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurlan 

ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen 
suçlardan dolayı haklarında açılan kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz yargılanırlar. 

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla görev
lendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı 
aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve bunlara avukatlık ücreti tarife
sine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten 
karşılanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezaların infazı 

Cezaların İnfazı ve Tutukluların Muhafazası 
MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların cezaları, tek 

kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir. 
Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatına ve diğer hü

kümlülerle haberleşmesine engel olunur. 
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Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlülerden şartla tahliyele
rine 3 yıldan az kalmış olanlar, diğer kapalı infaz kurumlarına nakledilebilirler. 

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada gösterilen şekilde 
inşa edilmiş tutukevlerinde muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında da 
uygulanır. 

Şartla Salıverilme 

MADDE 19. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlardan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36 yılla
rını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da iyi halli hükümlü 
niteliğinde bulundukları takdirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler. 

Bunlardan, tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya firara teşebsüs suçundan veya 
cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak 
üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıve
rilmeden yararlanamazlar. 

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme tarihin
den sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıvermeden yarar
lanamazlar. 

Bu hükümlüler hakkında, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu mad
desinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Ceza ve Tutukevi inşaatı 
MADDE 20. — 18 inci maddeye göre inşa edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye ve zabıta 

nezarethanelerinin yapımında 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 89 uncu maddesi hükümle
ri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Ödüllendirme 
MADDE 21. — içişleri Bakanlığınca belirlenecek, bu Kanun kapsamına giren suç failleri

nin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere 1481 sa
yılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlenmesi Hakkında Kanun Hükümlerine göre para ödülü 
verilir. 

İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma tedbirleri alınır. 
Koruma Tedbirleri 
MADDE 22. — Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adlî, 

istihbarı, idarî ve askerî görevliler, zabıta amir ve memurları ile bu görevlerden ayrılmış olanlar 
ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların aydınlatılmasında yar
dımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında gerekli koruma tedbirleri Devlet tarafından alınır. 

Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün değişti
rilmesi dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştiril
mesi, askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hakla
rı,sosyal güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır. 
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Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlülerden şartla tahliyele
rine 3 yıldan az kalmış olanlar, diğer kapalı infaz kurumlarına nakledilebilirler. 

Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada gösterilen şekilde 
inşa edilmiş tutukevlerinde muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 18. — Tasarının 19 uncu maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ceza ve Tutukevi inşaatı 
MADDE 19. — 17 nci maddeye göre inşa edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye ve zabıta 

nezarethanelerinin yapımında 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 89 uncu maddesi hükümle
ri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Ödüllendirme 
MADDE 20. — içişleri Bakanlığınca belirlenecek, bu Kanun kapsamına giren suç faille

rinin yakalanabilmesine yardıma olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere 1481 
sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre para ödü
lü verilir. 

içişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma tedbirleri alınır. 

Koruma Tedbirleri 
MADDE 21. — Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adlî, 

istihbarî, idarî ve askerî görevliler, zabıta amir ve memurları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü
dürü ve Genel Müdür \ardımcıları, terör suçlulannın muhafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin 
savcıları ve müdürleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâkim ve savcıları ile bu görevlerinden 
ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların ay
dınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında gerekli koruma tedbirleri Devlet 
tarafından alınır. 
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Bu tedbirlerin uygulanmasında, içişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ge
rekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar. 

Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile be
lirlenir. 

Malul Olanlarla Aylığa Müstehak Dul ve Yetimlere Hardım 

MADDE 23. — Kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederler
ken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı; terör suçluları tara
fından yaralanan, sakatlanan veya öldürülenler hakkında "2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır. Ayrıca; 

a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın top
lam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların 
öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre 
kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Az olması halinde aradaki fark tazmi
nat olarak ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenir ve karşılığı Hazineden tahsil edilir. 

b) Yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların 
kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen 
özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından ya-
ranlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutun
dan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgâh ola
rak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurt 
dışındaki özel tahsisli konutlarda oturanlann yurt dışı kira bedelleri de istekleri halinde bir 
yıl süre ile Devletçe karşılanır. 

c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
nun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; bunların dul kalan eşi, eşi hayatta 
değilse veya evlenmiş ise çocukları hakkında da uygulanır. 

d) Malul olanlar ile, ölenlerin dul kalan eşleri ile reşit olmayan çocukları, yurt içinde 
Devlet Demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşıt araçlarında ücret
siz seyahat ederler. 

Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler; ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gere
ği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar. 
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Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahî yoluyla fizyolojik görünümün değişti
rilmesi dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştiril
mesi, askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hataları, 
sosyal güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır. 

Bu tedbirlerin uygulanmasında, içişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ge
rekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar. 

Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile be
lirlenir. 

Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi terör suçlu
ları tarafından kendilerine veya eş ve çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için 
silah kullanmaya yetkilidirler. 

Malul Olanlarla Aylığa MüsUkak Dul ve Yetimlere Yardım 
MADDE 22. — Memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa 

ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemleri
ne muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdî 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır. Ayrca; 

a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın top
lam tutarı, bunlann görevde olan emsallerinin almakta olduklan aylıklardan; emekli olanların 
öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutan ve Kanuna göre 
kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Az olması halinde aradaki fark tazmi
nat olarak ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenir ve karşılığı Hazineden tahsil edilir. 

b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanlann ken
dileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konuttan Kanununda gösterilen özel 
tahsisli konutlarda-oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlanndan yararlan
maya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan ya
rarlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgâh olarak kul
lanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışında
ki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre 
ile Devletçe karşılanır. 

c) Konut kredisinden istifade bakımından 25S9 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
nun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; malul olanlar ile bunlann dul kalan 
eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocuktan hakkında da uygulanır. 

d) Malul olanlar ile, ölenlerin dul kalan eşleri ile reşit olmayan çocukları, yurtiçinde Dev
let DemiryoUannda, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıt araçlânnda ücretsiz 
seyahat ederler. 

Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler; ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gere
ği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar. 

Thrörden Zarar Gören Diğer Kişilere Yordun 
MADDE 23. — Terör eylemlerinden dolayı zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan, ka

mu görevlisi olmayan vatandaşlara Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan öncelikle yardım 
yapılır. Yardımın kapsam ve ölçüsü fonun mahallî yetkililerince belirlenir. 
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BEŞtNCÎ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇtCt MADDE 1. — 31.12.1990 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle, bu Kanunun 
yayımı tarihinde; 

a) 1. Haklarında hazırlık tahkikatı yapılmakta olan sanıkların suçu işlediklerine dair 
yeterli delil elde edildiği takdirde haklarında kamu davası açılır. 

2. Haklarında hazırlık tahkikatına başlanmamış veya başlanmış olmakla beraber ele ge
çirilememiş olan kişiler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde yetkili ma
kamlara teslim oldukları ve suçu işlediklerine dair yeterli delil elde edildiği takdirde hakların
da kamu davası açılır, bu süre içinde teslim olmayanlar geçici maddeler hükümlerinden istifa
de edemezler. 

3. Haklarında (1) ve (2) numaralı bentler gereğince kamu davası açılanlar ile daha önce 
kamu davası açılmış olan sanıkların yargılamaları yapılır. Duruşmalara gelmeyen sanıkların 
savcı veya hâkim huzurunda alınmış mevcut beyanları ile yetinilir, yapılan yargılama sonunda 
mahkûmiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini müteakip verilen cezaların infazının geri bırakıl
masına mahkemece duruşmasız olarak karar verilir. 

b) Müebbet veya muvakkat hürriyeti bağlayın cezalar ile para cezalarına hükümlü bu
lunanlar hakkında, verilen cezalann infazının geri bırakılmasına mahkemece duruşmasız ola
rak karar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 31.12.1990 tarihine kadar işlenmiş olan suçlar sebebiyle verilen 
ölüm cezalan yerine getirilmez. 

Bu suretle 647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre 
çektirilmesi gereken cezanın infazının geri bırakılmasına mahkemece karar verilir. 

GEÇtCt MADDE 3. — 31.12.1990 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle haklarında Türk 
Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde öngörülen fiillerden dolayı hazırlık tahkikatı yapıl
makta olanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanmasının geri 
bırakılmasına Cumhuriyet Savcısınca karar verilir. 

GEÇtCt MADDE 4. — 31.12.1990 tarihine kadar; 

a) Kamu görevlilerini görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevleri
ni yapmalarından dolayı öldürenler ve öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suça iştirak edenler, 

b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkrası hariç), 414, 416/ilk ve 418 inci maddele
rine giren suçları işleyenler, 

c) Askerî Ceza Kanununun 55,56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları işleyenler, 
Hakkında bu Kanunun geçici maddeler hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu maddede sa

yılan suçlar dolayısıyla verilen ölüm cezaları hakkında da Geçici 2 nci Maddenin birinci fıkra
sı hükmü uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun Geçici 1, 2 ve 3 üncü madde hükümlerinden fayda
lananlar hakkında dava ve ceza zamanaşımı işler. Bu süreler içinde asgarî haddi iki yıldan faz
la hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren kasıtlı bir cürümden mahkûm oldukları takdirde evvel
ce haklarında hükmedilmiş veya hükmedilecek cezalar infaz edilir. Geçici 1 inci maddenin (b) 
bendine göre infazı geri bırakılanların cezalarının infaz edilmeyen kısmı aynen çektirilir. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇtCt MADDE 1. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle; 
a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezalann tnfazı 

Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalannın on yılını, 
b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalarının sekiz yılı

nı, 
c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 

beşte birinin, 
Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla 

salıverilirler. 
Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır. 
Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci madde

sindeki indirim hükümleri uygulanmaz. 

GEÇtCt MADDE 2. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle tutuklu olan sa
nıklardan; 

a) Hazırlık tahkikatında, iddianameye esas olan suçun vasfına, 
b) Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan suça veya değişen suç vasfına, 
Göre Kanunda belirtilen cezanın asgarî haddi esas alınmak suretiyle geçici 1 inci madde

de belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren otuz gün içerisinde, 

1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcılıklarca, 
2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce, 
3. Dosyaları \argıtayda veya Askerî \argıtayda bulunanlar ilgili dairesince veya Başsav

cılıklarınca, 
Salıverilirler. 

Haklarında kesinleşmemiş mahkûmiyet kararı bulunan tutuklu sanıkların geçici 1 inci mad
dede belirtilen sürelerinin tespitinde mahkûmiyet süreleri esas alınır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra, geçici 1 inci madde hü
kümlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı di
siplin cezası aldıktan takdirde, Ceza tnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezala
rın İnfazına Dair Tüzük hükümlerine göre disiplin cezalan kaldırılmadığı sürece, geçici 1 inci 
madde hükümlerinden istifade edemezler. 

GEÇtCt MADDE 4. — 8.4.1991 tarihine kadar; 
a) Bu Kanunda terör suçlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu görevlilerini 

görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı öl
dürenler veya öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suçlara iştirak edenler, 

b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkrası hariç), 403, 404/1, 405, 406, 407, 414, 
416/ilk ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, 
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Bu hükümlüler hakkında şartla tahliyeye dair hükümler ile 647 sayılı Cezaların tnfazı Hak
kında Kanunun Ek 2 nci maddesinin indirime ilişkin hükümleri uygulanmaz. Geçici 2 nci mad
deden faydalananlar ise ömür boyu hapiste kalırlar. 

Bu Kanunun Geçici 1, 2 ve 3 üncü madde hükümlerinden faydalananlar, birinci fıkrada 
gösterilen süreler içinde belirtilen cezaları gerektiren bir suç işlemedikleri takdirde, hükümlü 
oldukları cezayı çekmiş sayılırlar., 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu Kanunun Geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri uygulanmış bulunan; 
a) Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcı tarafından, 
b) Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemesince, 
c) Dosyaları Yargıtayda ve Askerî Yargıtayda bulunan tutuklu sanıklar, Yargıtay veya Askerî 

Yargıtayın ilgili dairesince veya Başsavcılıklarınca, 
d) Hükümleri infaz edilmekte olanlar hükmü veren mahkemece, ceza bu mahkemenin 

yargı çevresi dışındaki bir cezaevinde infaz ediliyorsa, hükmü veren mahkemenin bu yerdeki 
eşiti mahkemesince, 

e) Haklarında sıkıyönetim askerî mahkemesince mahkûmiyet hükmü verilen hükümlü
ler, cezalarının infaz edilmekte olduğu mahal ağır ceza mahkemesince, 

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde salıverilirler. 
Haklarında kamu davaları devam edenler tutuksuz yargılanırlar. 
(d) ve (e) bentlerine göre salıverilenler hakkında infazın geri bırakılması kararları, salıve

rilme kararını veren mahkeme tarafından verilir. 

GEÇtCİ MADDE 7. — Geçici 1, 2 ve 3 üncü madde gereğince verilen infazın geri bırakıl
ması kararlarına ait bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğüne gön
derilir. Bu bilgiler geçici S inci maddede belirtilen sürece bilgi ortamında saklanır. 

GEÇtCt MADDE 8. — Bu Kanunun geçici hükümleri, müsadere hükümlerinin ayrıca 
uygulanmasına engel değildir. 

GEÇtCt MADDE 9. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği târihte halen şartla salıverilme hü
kümlerinden yararlanmakta olanlar hakkında geçici maddeler hükümleri uygulanmaz. Ancak, 
bunların feri cezaları infaz edilmez. 

Bu Kanuna göre cezalarının infazı geri bırakılan asker kişiler hakkında verilen feri cezalar 
ile, mütemmim cezalar aynen yerine getirilir. Ayrıca; bu kişiler hakkında aslî ceza olarak veri
len ihraç, tard ve rütbenin geri alınması cezaları bu Kanun kapsamı dışındadır. Bu Kanunun~ 
yürürlüğe girdiği tarihten önce feri veya mütemmim ceza veya aslî ceza mahkûmiyetleri nede
niyle silahlı kuvvetlerden ilişiği kesilenler tekrar silahlı kuvvetlere alınmazlar. 

GEÇtCt MADDE 10. — özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör suçun
dan tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir. 

GEÇtCt MADDE 11. — Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra bu Kanun kapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 12. — Bu Kanunun 23 üncü maddesi, 1.1.1968 tarihinden itibaren bu 
madde şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli 
olarak uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 13. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar, herhangi bir sebeple askerli-
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c) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları işleyenler, 
Hakkında bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu 

maddede sayılan suçlar dolayısıyla verilen ölüm cezalan yerine getirilmez ve bu hükümlüler 
hakkında yalnız 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun şartla salıverilme hükümleri 
tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (g) 
bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettir ilenlerin bu Kanunun geçici maddeler hükümlerin
den istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yur
da girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve hudut kapılarından girişleri engellenemez. 

GEÇİCİ MADDE 6. — özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör suçundan 
tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir. 

GEÇtCt MADDE 7. — Bu Kanunun 18 inci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bu Kanun kapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 22 nci maddesi, 1.1.1968 tarihinden itibaren bu madde 
şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun 24 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan hüküm
ler çerçevesinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkeme kararıyla idareleri kay-
yuma verilen sendika, dernek ve vakıflara ait taşınır ve taşınmaz mallar Hazineye devredilir. 
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ğini yapmamış 1952 ve daha yaşlı doğumlu olanlar askere alınmazlar. Bu madde hükümlerin
den yararlananlar hakkında adlî takibat yapılmaz. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 24. — a) 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu, 
b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun, 
c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri, 
d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri ile 6 ncı 

maddesinin 2 numaralı bendi, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y. Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Ak/caya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Altmkaya 
y Ulaştırma Bakanı 

C. liıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerler 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Tasar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

M. Yazar 
Dışişleri Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Tarım, Orman ve Koyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

(S. Sayısı : 554) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten Kaldvüan Hükümler 
MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 26. — Tasan nın 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 




