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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

18 nci Birleşim 

10 . / . 1974 Perşembe 

Sayfa 
I. — Geçen tutamak öaeti 270 

II . — Yoklama 270 
IH. — Başkanlık Divanının Ctenel Ku

rula sunuşları 270 
1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'm, 

cezaevlerindeki hükümlülerin nafaka mü-

İÇÎNDEKİLEE 

Sayfa 
kellefiyetleri, af kanunu, özel üniversitele
rin devletleştirilmesinden sonra bu üniver
sitelerde bir kısım öğrencinin para ile oku
masının yarattığı sakıncalar konularında 
gündem dışı demeci. 270:273 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Eylül - Aralık 
1973 tarihleri arasımda şeker fabrikalarına mah
sulünü teslim eden pancar müstahsilinin teslim 
ettiği pancarın bedelini henüz alamamış olması 
dolayısıyle düştüğü sıkıntılı durum ve pancar 
müstahsili ile birlikte çalışan ziraat mühendisle
rinin mağduriyeti ve, 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal da, dünyadaki 
petrol krizii, bu krizin memleketimize etkisi, do
ğal kaynaklarımızın devletleştirilmesi konuların
da gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Birleşime saat 15,18'de 10 dakika ara veril
di. 

îkinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke

resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilme
si kabul olundu. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kızılay altge-
çidi ve çarşısı inşaatı ile ilgili Senato Araştırma
sı isteyen önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu ve gerekli işlemin' yapılacağı bildirildi. 

10 . 1 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,39'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

İskender Cenap Ege Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

SOEULAE 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 

Fatma Hikmet İsmen'in, Adana Cezaevindeki 

hükümlülere daiir yazılı soru önergesi 
kanlığa gönderilmiştir. (7/183) 

Başba-

BİRİNCİ OTURUiM 

Açılma Saıati: 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMüi iskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 18 nci Birleşimi açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, ceza
evlerindeki hükümlülerin nafaka mükellefiyetle
ri, af kanunu, özel üniversitelerin devleştirüme-
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BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma iste
ği var; Sayın Mehmet Feyyat, görüşmek istedi
ğiniz 'konu nedir? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Konu, 
cezaevleri ve benzeri kesimlerinde vâki huzur
suzlukların gerçek nitelikleri hakkında olup bu
nunla ilgili bir açıklamada bulunacağım, özel
likle, benzeri bâzı anarşik olaylar ve halen ceza
evlerindeki huzursuzluklar hakkındadır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Efendim, (malûmunuz olduğu üzere gündem 

dışı konuşmalar kısa ve anüfidolur; buna göre 
konuşmanızı istirham edeceğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkanım; 

Konu, gerçekten önemlidir. Konunun halle
dilmesi, bugün halen görevde bulunan Adalet 
Bakanımızdan ziyade, önümüzdeki günlerde ku-, 
rulacalk olan Hükümetin sayın Adalet Bakanları 
ile ilgilidir ve özellikle Adalet Bakanlığı görevi 
C. H. P.'ne ımensup bir kişi tarafından deruhte 
edildiği takdirde ve aynı konunun diğer Parlâ
mento üyelerince de önerilmesi halinde bu tutum 

tarafından alkışlanacak bir davranış olacaktır. 

Yüce Senatonun saygıdeğer, halkçı, lâik, millî 
ve devrimci üyeleri, cümleten saygılarımı arz ede
rim.. (A. P. sıralarından müdahaleler vegürültü-
ler.) 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bu herif nere
den geldi yahu. 

BAŞKAN — Bir dakika muhterem arkadaş
larım... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 
Kasten söylüyor, Sayın Başkanım; maksada ma
tuf olarak söylüyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Konuşturmayı

nız Sayın Başkanım, böyle devam ederse. (A.P. 
sıralarından «Huzursuzluk yaratıyor» sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakika muhterem arkadaş
larım, çok istirham ediyorum bir dakika müsaa
de buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım... (A. P. sıralarından görültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) —Efen

dim, huzursuzluk yaratanlar varsa dışarı çıksın. 

I BAŞKAN — Sayın Feyyat, 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efen

dim... 

İ. SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkan, Sayın Başkan... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Saygı
değer arkadaşlarım. 

İSMAİL YETİŞ (Ankara) — Sus be, aman. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Feyyat, siz

den çok istirham edeceğim muhterem kardeşim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Geçen 

gün ters anlaşıldı. 
BAŞKAN — Bir dakika, müsaadenizle efen

dim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Buyu

run. 
BAŞKAN — Biz, Cumhuriyet Senatosunda 

devamlı olarak gruplar arasında ahenk, arkadaş
lar içerisinde karşılıklı sevgi ve saygıya müstenit 
bir yönetim götürmek niyetindeyiz ve bu da şim
diye kadar böyle gelmiştir. 

Bu şekilde kendinizce lütfen üyelere sıfat 
izafe etmeyiniz. Cumhuriyet Senatosuna gelen 
her üye namusludur, haysiyetlidir, milliyetçidir, 
vatanperverdir. Bunu tekrar zaittir; lüzumsuz 
yere tahrike kaçan şekilde böyle kendinizce sıfat
lar bulmayınız. Üyelere «Sayın üyeler» diye hi-
tabedilir, bu sıfatı kullanacaksınız, başka sıfata 
lüzum yoktur; çok rica ediyorum, efendim. 

I Buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, geçen gün konuşmama ters bir anlam 
verildi. Sırf bunu izale etmek için Yüce Senato
nun benden önceki ve sonraki bütün üyelerini ve 
'diğer partilere mensup üyelerini Cumhuriyetin 

I mitâlikleriyle vasıflandırdım. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Niteliklerimiz 

üzerimizde, tekrara lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Rica ederim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Cum
huriyetin Senatosudur; bu ilk geliş, ilk hevesi 
arz ettim. Bundan sonra devam etmeyecek; ama 
Cumhuriyetin nitelikleri... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, beni sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde bırakmayınız, lütfen. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Size ce-
1 vap veriyorum. Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Kimseye de cevap vermek du
rumunda değilsiniz; «Sayın üyeler» diyerek sö-
zününe devam buyurun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, burada ters bir anlam yok; herkes hay
siyetli, namuslu ve biz de o nazarla bakıyoruz. 
Sözüme niçin ters bir anlam veriyorsunuz, Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Kimse ters bir anlam vermiyor, 
çok rica ederim. Buyurunuz efendim. 

% MEHMET FEYYAT (Devamla) — O halde 
ayrıcalık yaratmıyorum... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ayrıca

lık yaratmıyorum; Cumhuriyetin savcısıydım. 
şimdi ise Cumhuriyetin Senatosundayım. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurunuz efen
dini; (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Cumhu
riyetin niteliklerini bilmeyenler Cumhuriyetçi 
değildir. Saygılarımı arz ederim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 
Burada Cumhuriyeti bilmeyen yoktur; en az se
nin kadar Cumhuriyetçiyiz. Saygısız herif be. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Saygı
değer arkadaşlarım; konunun ayrıcalık yaratma
ması mâksadiyle kısaca izahta bulundum, özür 
dilerim vaktinizi aldım; Sayın Başkanın da mü
saadesine, müsamahasına bilhassa teşekkür ede
rim . 

Geçen günler cezaevlerindeki huzursuzluklar 
hakkında kısaca izahatta bulunmuştum. Yüce 
Senatonun bir hukuk bürosu olmadığını belirte
rek teknik konulara temas etmeden, vaktinizi al
madan, kısaca meseleye temas etmek istiyorum. 

Çalışan bir kimsenin ürettiği malın bedelinin 
kendisinin istihkakı ve hakkı olduğunu, bu istih
kak ve hakkın eğitim mâksadiyle şu veya bu 
maksatla ketmedilemeyeceği, bunun mirasın in
kârı kadar şenî ve denî olduğunu arz etmiştim. 
Bu itibarla, cezaevine düşen bir kimse çalışıyor, 
çabalıyor, halı dokuyor, mobilya yapıyor, günde 
225 kuruş tayin bedeli kesildikten sonra bakiye 
150 kuruş yevmiye veriliyor. Şimdi, çalışmayan 
bir hükümlü ile çalışan bir hükümlü arasındaki 
farka bakın. Çalışmayan da 225 kuruş alıyor ve 
netice itibariyle tahliye edildikten sonra bir fa
kirlik ilmühaberiyle o 225 kuruşu da ödememek
le çalışandan daha -avantajlı duruma geçiyor. 

Ben şunu arz 'etmek istiyorum: Bana dediler 
ki; cezaevine giren bir kimse nafaka ile mükellef 
olamaz. Sayın arkadaşlarım, sizden istirham edi
yorum; bir kimse varlıklıdır, milyonerdir, tere
kesi bakmakla mükellef olduğu kimselere nafaka 
ödemeye yetecek kadardır. Bu kimse deli olarak 
akıl hastanesine düşüyor veyahut cezaevine düşü
yor, hacir altındadır, vesayet altındadır. Bu kim
senin terekesi üzerinde çocukları hak sahibi de
ğil midir"? Bir Adalet Bakanı burada cezaevine 
düşen bir kimsenin nafaka ile mükellef olama
yacağını, hele kazandığı, ürettiği mal üzerinden, 
iktisabettiği haklar üzerinden nafaka ile mükel
lef olamayacağını belirterek, dışarıda kalan çoluk 
çocuğunun bunun üzerinde hakkı olmadığı anlamın
da âdeta hukuku ters yorumlamak suretiyle tef
sire kalkmıştır ve bu Türkiye cezaevlerinde bü
yük bir huzursuzluk yaratmaktadır. Cezaevle
rinde infazla ilgili 647 sayılı Kanunda hüküm
lünün nafaka yükümlülüğü bahsi geçer, tüzükte 
nafaka yükümlülüğü bahsi geçer ve çalıştırılma
sı gerekir. Patronaj sisteminin kavramını gayet 
güzel tarif etmiştir, ama maalesef uygulamalar 
tamamiyle değil Anayasaya, bu kanuna bile 
ters düşmektedir. 

Şimdi AvrupaVlan örnek veriliyor. Arkadaş
lar, Avrupa'da cezaevine düşen bir kimsenin ço
luk çocuğunun sosyal güvcnlği vardır. Cezaevine 
düşen bir kimseye iyi bakılıyor. Avrupa'daki bir 
cezaevinde eğitim söz konusu olabilir; ama bu
rası Türkiye'dir, bize Türkî gerektir. Türkiye'de 
bu durumumuzla cezaevlerinde bir yatakta 5 kişi 
yatarsa ve bu rezil, kepaze bir infaz sistemi al
tında Avrupa'yı hangi yüzle, hangi cesaretle kop
ya edebiliriz arkadaşlar? 

Bu itibarla, bir kapıcının bir güzel kızı, sos
yeteyi taklit edemez, gülünç duruma düşer. Biz 
de bu millî gelirimizle, bu durumumuzla, bu ceza
evleri sistemi ile Avrupa özentisinden sıyrılma-
dığımız gün, bu memlekette kurtuluş yolu yok
tur. Sayın Bakana bunu arz etmek isterim. 

ikincisi efendim; bir af kanunu söz konusu 
idi. Bir hükümet «Ben şu tarihte af çıkarırım» 
diyemez. Bu, anarşiye prim vermek demektir; 
ama bir muhalefet «Ben iktidara gelirsem af çı
karabilirim» diyebilir. Bir parti ekseriyeti sağ
lıyorsa şu tarihte, yıldönümünde af kanunu çı
karacağım demek, firar edenler teslim olmasın, 
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davalar sürüncemede kalsın, suç işlemeye teşvik 
edilsin, seçim suçu işlensin demektir ve bu açık
ça anarşiye prim vermektir. Bu itibarla, af 
kanununu zamanında vadedip de yıldönüme 
talik edenler anarşiye prim vermişlerdir; Yüce 
Senato huzurunda bunu cesaretle söylemek iste
rim. Yetkili bir hükümet mercii anarşiye prim 
verirse, sokaktakine ne düşer siz takdir edersi
niz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; anarşi gerek af ka
nunu, 'gerek cezaevlerindeki uygulamaların dı
şında üniversitelere kadar sokulmuştur. Bir ka
nunla özel üniversiteler devletleştirilmiştir; özel 
üniversitelerin devletleştirilmesi halinde diğer 
üniversitelerin statüsüne tabi tutulması gerekir
di. Maalesef, devletleştirilen özel üniversite men
supları, talebeler özel sektördeki üniversiteyi 
arama durumundadırlar. Çünkü, mademki dev
letleştirilmiştir biz neden para veriyoruz, diğer

leri neden para vermiyor demekte ve bu da üni
versite öğrencileri arasında büyük bir huzursuz
luk kaynağı olmaktadır. Hazinece karşılanması 
lâzım gelen bu özel üniversitelerin döner serma
yesi fakir, fukara, gece fabrikada çalışan tale
belerin sırtından beslenmektedir. Bu dava ko
nusu haline getirildi, yukarı makamlara göste
rildi; fakat bir hükümlünün sırtından, bir üni
versitelinin sırtından geçinen döner sermayeler 
hangi mutlu azınlığın menfaatine yönelmekte
dir, sizin vicdanınıza, namusunuza arz ediyorum. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Sayın senatörler; gündemimizde başka bir 

madde bulunmadığı cihetle 15 .1 .1974 Salı 
günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

(Kapanana Saati : 15,15) 
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