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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurul
da; 

Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmen
oğlu, 11 . 4 . 1974 tarihli 45 nci Birleşimde An
kara Üyesi Yiğit Köker'in 25 . 3 . 1974 gün ve 
14838 sayılı Resmî Gazetede neşredilen teşvik 
belgeleriyle gündem elişi demecine cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'ya, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nm; 

Ticaret Bakanı Fehim Adak'a, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm ; 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'a, Devlet Bakanı Süleyman 
Arif Emre'nin; 

Devlet Bakanı İsmail Hakkı Bcrler'e, Maliye 
Bakanı Deniz Saykalın vekillik etmelerinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

:1974 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının Ge
nel Kurulda görüşülmesi sırasında uygulanacak 
programa dair Danışma Kurulu raporu kabul 
olundu. 

Avrupa Konseyi İstişarî Meclisinin 26 ncı 
döne'm toplantılarına katılacak gruplarınca se

çilen üyelere dair Başkanlık tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun teklifinin tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve mad
delere geçilmesi ile 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeler 
ayrı ayrı açık oya sunuldu; oyların ayrımı so
nucunda salt çoğunlukla kabul, olundukları bil
dirildi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Mehmet İzmcn, 
Kayseri Üyesi Sami Turan. Bursa Üyesi İhsan 
Sabri Çağiayangil'in ve Kayseri Üyesi Hüseyin 
Kalpaklıoğlu, Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'ın 
27 . 4 . 1974 Cumartesi günü saat 11.00'dc top
lanılmasına dair önergeleri kabul olundu. 

27 . 4 . 1974 Cumartesi günü saat 11,00'de 
toplanılmak üzere Birleşime 27 . 4 . 1974 saat 
02,45'te son verildi. 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamhca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
YaJıap Güvenç 

Başkan 
Başaknvckili 

JJehmct Ün aldı 

SORULAR 

re; 
da 

1. __ Cuır-h 
Ahmet De;ni 
i Müdürüne 
irim Baka M 
2. — Cumh 

Tya öner'iıi i 
i İv yeminin: 
ne dair söz!/ 
, Bakanağın;' 

ttözlij sorular 
uriyet Senatosu Zonguldak Üye-
r Yücenin, Ankara Atatürk Li-
dair sözlü soru önergesi, Millî 

ığma gönderilmiştir. (ti/37) 
uriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü-
-V:'rt ilinin televizyon yayınla rin
ası hususunda neler düşümiklü-
L soru önergesi. Turizm ve Tanıt-

Yandı sorular 

. <J i 1 : i l I i . ı : 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Çanakkale Cezaevine bir 
müfettiş gönderilmesine dair yazılı soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/219) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Ilüsuü Dikeçligil'in, bazı camilerdeki halılara 
dair vazıh soru önergesi, Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/220) 

— 432 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN7 — 51 nei Birleşimi açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyetin 50 nei Yılı Nedeniyle 
Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (Millet Meclisi: 2/124; Cumhuri
yet, Senatosu : 2/72) (S. Sayısı : 353) (1) 

BAŞKAN — 6 nei maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. •— Bu kanunun uygulanmasında 

içtima hükümleri dikkate alınmaz. 
Ancak, bu kanundan yararlanmış olmakla 

beraber Türk Ceza Kanununun 77 nei maddesi 
gereğince, aynı neviden şahsî hürriyeti bağla
yıcı muvakkat cezaların birleştirilmesi sonucu, 
tatbik edilecek cezadan (12) yıl indirilir. 

Bu kanun hükümlerinden yararlandıkları 
halde, mahkûmiyetlerinin toplamı Türk Ceza 
Kanununun 77 nei maddesinde belli edilen mik
tarlara ulaşmaması sebebiyle, ikinci fıkrada ön
görülen indirimlerden yararlanamayanların, ba
kiye şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezala
rının birleştirilmesi sonucu tatbik olunacak ce
zalar; aynı neviden ağır hapis cezaları için (24) 
yılı, hapis cezaları için (13) yılı ve başka nevi
den eczalar için (18) yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye!.. Buyurun Sayın Cebe. Saat 11,20. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın sena
törler; 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nei 
maddesinden 6 ncı maddesine intikal etmiş bu-

(1) 353 S. Sayılı basmayazı 24 . 4 . 1974 ta
rihli 48 nei Birleşim tutanağına eklidir. 

Ilınmaktayız. Bu altı madde içinde Af Kanunu
nun maksadının ve Parlamentoda partilerin za
man zaman ifade edildiği üzere, siyasî tercih po
zisyonunun dışında bir af teklifinin ister özel 
olsun, ister genel olsun, isterse kısmî olsun, 
maksadının hukuk umdelerine uygun olmaya
cak şekilde aşılmakta olduğunu tespit etmek
teyim. 

Bir cezanın tatbikinde, bir taraftan cemiye
tin faydalan, diğer taraftan mağdurun mağdu
riyetinin tashihi, diğer yönden de şahsın işlemiş 
olduğu, kanuna göre suç olan fiilin karşılığını 
görmesine mütedair bir davranış içinde bir de 
bakıyoruz ki, affın mevkii meriyete girişinden 
itibaren herhangi bir muameleye tevessül olun
mayacağı gibi bir intiba veriliyor. 

Af bir atıfettir. Ben bunu tamamen kabul 
ediyorum; ama diğer taraftan affın, aynı şah
sın yeni bir sucu daha işlemesine meydan ver
meme gibi bir kilit noktasını da metne isabetle 
koymasında zaruret var. 

Bu altı maddeye gelinceye kadar buna rast
lamak imkânına sahibolamadım. İçtima hüküm
lerinden bahsediliyor; ama bu maddenin üçün
cü fıkrası olarak ileride vatandaşın yeni bir fiil 
işlemesine mâni olacak bir fıkra eklenmesinde 
isabet kaydedileceği görüşünü öne sürmekte
yim. Bu bakımdan da bir takrir takdim ediyo
rum. 

Eğer kanun teklifi mevkii meriyete girdik
ten ve uygulama meydana geldikten itibaren 
5 sene içinde, daha evvel suçlu olup da hüküm 
giyen şahıs yeni bir suç işlerse Türk Ceza Ka-
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nunıınun 81 nci maddesiyle yani tekerrür ahkâ
mına göre muamele yapılmasının her halde is
tikbalde memleketin huzurunu temin etme bakı
mından faydalı olacağı kanısındayım. Binaen
aleyh, takriri takdim ettim. Sayın Başkandan 
muameleye koymasını* rica ediyorum. 

Bir üçüncü fıkra olarak da demek istiyorum 
ki; Ceza Kanununun 81 nci maddesini bu mad
dede hatırlatalım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Cebe'irin takririni takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifinin 6 nci maddesine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve tekeîif ederim. 
Ankara, 

Turgut Cebe 

Madde G. — Bu kanunun uygulanmasından 
itibaren beş yıl içinde yeni bir suç işlenmesi ha
linde Türk Ceza Kanununun 81 nci maddesine 
göre. de muamele yapılır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Hükümet katılmıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI BEFET RENDECİ (Samsun) — 
Komisyon da katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. 

Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza ar,: 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabın 
edilmiştir. 

Madde 7. —• A) Bu kanundan yararlanıp, 
ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve müebbete ağır 
hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin 
şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 
1/3 süre, çevrilen bu cezaları üzerinden; muvak
kat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edil
miş olup da, bu kanundan yararlananların şart
la salıverilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 
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1/3 süre, af ile yapılacak indirimden önceki esas 
ceza miktarı üzerinden yapılır. Şartla salıveril
mede; 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki 
Kanunun değişik 19 ncu maddesinin birinci fık
rasında belirtilen iyi haindik ile, ikinci iM-cra-
smda öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki süre için aranmaz. 

B) Bu kanundan kısmen yararlananların 
feri ve mütemmim cezaları, ceza mahkûmiyetle
rinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedil
miştir. Bu kanun gereğince cezaları genel afla 
tamamen ortadan kalkanlar hakkında özel ka
nunlarında- yazılı, muayyen bir meslek ve sana
tın icrasının menine dair hükümleri tatbik edil
mez. 

Şu kadar ki, (B) bendinin uygulanması ile 
aftan kısmen ya da tamamen faydalanan zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan hükümlü 
bulunanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 23 . 12 . 1972 tarih ve 2 sayılı Kanun hük
münde Kararname ile değişik 1 nci maddesinin 
1 ve 2 nci fıkralarında ve 87 nci maddeseinde 
sayılan kurumlarda görev verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ö. LÛTFİ HOCAOGLU (Trabzon) — Bir 
önerce takdim etmiştim Sayın Başkanım; bu 
arada bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Hangisinde efendim. 
Ö. LCTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 8 nci 

madde olarak Millet Meclisinin 8 nci maddesi
ni teklif etmiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tetkik ede
yim. 

Sayın Ilycaoğlu, bunun ayrı bir madde ola
rak tedvini gerekiyor. Müsaade ederseniz; bu
nu yürürlük maddesinden evvelki maddeler ara
sında bir yere sıkıştıralım, o zaman muamele
ye koyalım. 

Ö. LCTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Be ;k-v.mıi, bu 8 nci madde Millet Meclisinde kabul 
edilen maddedir. 

BAŞKAN — Evet anlıyorum; ama şimdi bu 
madde bizim Komisyonumuzda tamamen çıka
rılmış olduğu cihetle bu yeni bir madde teklifi 
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mahiyetini alıyor. Binacniayelı, bunu yine sonla
ra doğru bir yerde muameleye tabi tutacağım 
efendim; müsaade ederseniz. Zaten, başka takrir
ler de var aynı mahiyette. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, bu takrirleri şimdi görüşmekte yarar var. 
Metinden çıkarılan 8 nei madde hakkında biz
ler de söz aldık zaten Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O maddede alırsınız o sözü Sa
yın Köker. 

Madde 8'i okutuyorum : 
Madde 8. — A) '1973 yılı sonuna kadar 

olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendir
melerde 31 . 12 .1973 talihine kadar verilmesi 
gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve Sosyal 
Sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nei 
maddeleri şümulüne giren diğer amme alacak
larına taalluk eden cezalar, gecikme zamları ve 
faizlerden tahsil edilmemiş olanlara ait vergi 
veya resim veya harç veya sigorta primi veya 
6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri kap
samına giren diğer amme alacaklar, asıllarının 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ve
ya bu tarihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya 
tamamen ödenmiş olması halinde '(Cebren tah
sil edilenler dahil), ödenen vergiye veya res
me veya harca veya sigorta prim borcuna veya 
6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri şü
mulüne giren diğer amme alacaklarına tekabül 
eden cezaların ve bunlara uygulanması gereken 
gecikme zamlarının ve faizlerinin tamamı; 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve ke
silecek bir vergi veya resim veya harç veya si
gorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nei maddeleri şümulüne giren diğer amme ala
cakları asıllarına bağlı olmayan tüm vergi ve 
sigorta primi ve para cezalarının tamamı; 

Bu lanınım yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
henüz tahsil edilmemiş olan fer'i amme alacak
ları ile vergi cezalarının ve taihsili için vergi dai
relerine '.gönderilen veya gönderilmesi gereken 
mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik yiyecek 
bedelleri gibi müteferrik alacakların ikiyüzelli 
liraya kadar olanları (İkiyüzelli lira dahil), 
6933 sayılı Kanuna göre alman Hazine hisse
leri, her türlü aşar bedelleri ile 31.7 .1973 tari
hine kadar Maliyeye devredilmesi gereken Tavi-
zat bedellerinin bin lirası ve Kadastro harçları 
affedilmiş! ir. 
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Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemle
rine ilişkin para cezaları ile bu kanunun ihlalin
den doğan para cezalarının tamamı affedilir ve 
Gümrük Yergileri ile ilgili olanları hakkında da 
bu bendin ilk fıkrası hükmü aynen uygulanır. 

B) Af dönemlerine ilişkin olarak hu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesile
cek vergi ve sigorta primi veya 6183 sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nei maddeleri şümulüne giren di
ğer amme alacaklarına müteallik cezalar ve ge
cikme zamları ve faizleri hakkında da, vergi ve
ya resim veya harç veya sigorta primi veya 6183 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri şümulüne 
giren diğer amme alacakları asıllarının ilgilile
rine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde 
ödenmesi halinde (ödeme emri tebliği ve haciz 
tatbik yolu ile muttali olunan amme alacakları 
dahil), yukarıdaki bent hükmü uygulanır. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen 
vergi, resim, harç, sigorta primi ve G183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri şümulüne giren 
diğer amme alacakları asıllarını ihtilâfın kesin 
hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay içinde 
ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yu-
kardaki bentler hükümleri uygulanır. Ancak bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, 
resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nei maddeleri şümulüne giren di
ğer amme alacaklarına müteallik ihtilâfı sürdü
ren veya ihdas eden mükellef ve sorumlulardan 
yetkili merciler tarafından kesin hükme bağla
nacak vergi, resim, harç, sigorta primi ve 61S3 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri şümulüne 
giren diğer amme alacakları % 20 (Kaçakçılık 
cezasının uygulandığı vergi, resim ve harçlar 
c/c 50) fazlası ile talisi! edilir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mü
kelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «te
cil» müessesesine başvurmalarına ve bu suretle 
aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme" dönemlerine 
ilişkhı olarak Yergi Usul Kanununun 371 nei 
maddesine göre bu kanunun yürürlüğü tarihin
den itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde 
bulunanlara beyanları üzerine tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme 
tarihinden itibaren 8 ay içinde ödendiği tak-
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clirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zam
mı uygulanmaz. 

F) (Bağ - Kur sigortalılarından, başvur
ma ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı 
Kanunda gösterilen süreler geçtikten sonra ya
panların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ol
mak kaydıyle başvurma ve basamak seçme iş
lemleri ve hatalı seçtikleri basamaklara dair 
yazılı düzeltme talepleri, bu talepler sigorta yar
dımına hak kazandıran olaydan önce vukubul-
mak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve 
primler ödenmek kaydıyle geçerli sayılır ve bu 
gibiler hakkında herhangi bir müeyyide ve ceza 
uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
göre verilmesi gereken çalışma belgelerini bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 
başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a in
tikal ettirilmesi halinde bu belgeler geçerli sa
yılır. 

Bağ - Kur sigortalılarının, bu kanunla veri
len başvurma süresinin sonuna kadarki prim 
borçlarına ait fark, ge'cikme zammı ve faizleri 
takip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, tge-
cikme zammı ve faizler geri verilmemekle bera
ber sigortalıların prim, borçlarına mahsup edi
lir. 

•G) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa in
tibak ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı 
kanunun 3 ncü maddesine istinaden tescil ve 
ilânını zamanında yaptıramadıklarından münfe
sih duruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş ko
operatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe 
'girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tescil ve 
ilânlarını yaptırdıklarında bir defaya mahsus 
olmak üzere affedilirler. 

1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1 
nci maddesi uyarıriea hakkında fesih işlemi uy
gulanmış dernekler, için, İntibak Genel Kurul 
toplantılarını evvelce süresinde yapmış olmala
rı şartı ile yeni tüzüklerini mahallî mülkiye 
âmirlerine vermek üzere bir aylık ek süre ta
nınmıştır. 

H) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden 
zarar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden 
her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın dı

şındaki bilumum masraf yüklemeleri takip ve 
tahsil edilemez. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu madde ile 
ilgili olarak, Millet Meclisinden gelen metinden 
farklı olarak değiştirdiğiniz kısım hakkında Ge
nel Kurula kısaca bilgi verimlisiniz lütfen... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir tak
ririmiz var. 

BAŞKAN — Evet, muameleye koyacağım 
efendim. Maddenin daha yeni müzakeresine geç
tim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, bu madde pek ihtilaflı bir mad
de değil. Biz zaten, Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunda kabul edilen metni bu maddede 
esas kabul ettik; yani Millet Meclisinde öner
gelerle yapılmış olan değişikliği çıkardık : Yer
gi kaçakçılığı, hileli vergi suçları vesaire ile il
gili, bu biz. 

Şimdi bunun dışında, bu maddede tatbikat
çıları dinledik, teknik elemanları dinledik; mad
denin işlemesinde tatbikat bakımından hatalı 
yönler var mı, yok mu? Onları tespit ettik ve 
bu yaptığımız tespitlerin neticesinde yapılan de
ğişiklikler ; bir kelime ilâvesi veya bir virgül 
değişikliği gibi, küçük ve esasa müessir olma
yan değişikliklerdir. 

Arkadaşlarım görüşmelerini bu ışık altında 
yaparlarsa mesele daha aydınlığa kavuşur ve 
müzakereler de uzamaz zannındayım, 

Diğer bii' husus: Burada zannediyorum bazı 
(takrirler olacak. Ma!dde baızı hususları iihıtiva 
'Otmieıktedir, bazı haklar getiraııe ihtimali var
dır. Komisyon olarak da biz bu filkr'e yatkınız; 
nmumiyetle bazı halkların verilmesi bakımın
dan.. Meoeleyi uzatmamak için, arkadaşların. 
Ibiöyüje önergeleri varışa, ister maddenin müza-
keınes inden evvel, ister sonra, Komisyon a. inti
kal ederler ve bizimle bir tamas 'kurarlarsa zaıı-
iiıediyoıruım ki, fazla, uzanmadan meseleyi hallet
me imkânım bulacağız, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İsltanlbul) — Takri
rimiz var Sayın Başkan; arz etmiştik. 

BAŞKAN — Vaır efendim; muameleye ko
ya cağıtm, .müsaade buyurun. 

iMadde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, önergeler var, Komisyona mı verece
ğiz? 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyona verin, 
görsünler. Ben, "bize golmiş olan önıergeleri 
Komisyona gönderdim, tetkik 'etsinler, alaca-
ğım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O 
zaiman bu (maddeyi geçıelim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Konuşmak istiyonum. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakboğlu, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN K O L P A K L I O Ğ L Ü (Kayseri) — 
(Simidi, ben itiraf edeyim 'ki, bu maddeyi iyi 
anlayamadım. Arkadaşlarımın iyi anlayıp, anla
madıklarını 'bilmiyorum; falkat madde hani bir 
ıhuikukcu üslûbu ile adabı ile yazılmamış; çok 
karışık yazılmış, «ve, veya, ve, veya» demiş, fık
ralar halinde sunuluş gitmiş. Tatbikatta zannedi
yorum biraz müşkülât çıkaracak, ama Sayım 
Koımisyon Başkanını, «Esasa müessir bir değişik
lik yapılmadı. Biz, Meclis metnini aldık getir
dik, bu husüsda fazla ısrarlı da değiliz. Ufak 
tefek eksiklikler olalbilir. Değiştirilmeye Ko
misyon olaırak da mütemayiliz.» dedikleri için, 
ben de bu fırsattan istifade ile huzurunuza eıfk-
<mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Kayseri Baro Baş
kanından aldığım bir yazıyı sayım komisyonun 
ibilhalsısa dinlemesini rica edeceğim ve mânı zait ı-
anı hukukçuların bir derdi olarak arz edece
ğim; küçük bir fıkra ilâvesini işitiyorlar. Siz de 
(buma müticimaliyiz dediğiniz için huzurunuza 
çıktım. Meseleyi kısaca da ufacık bir yanlışlık 
ve eksiklik varmış; tatlbikat yönünden düzeltil
sin diye isterler. Rica ediyorum, dinlerseniz 
ve makûl de karşılarsanız maddeye bunu ilâve 
'edelim. Teklif şu: . 

«Daha önce Af Kanununun Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında Millet Meclisinde kanunun 
9 ncu maddesine (bir fıkra ilâvesi konusunda Sa
yın Mehmet Altmışyedioğlu aracılığı ile yapmayı 
düşündüğümüz teşefobüsün (belki de gecikmiş ol
ması dolayısıyle (bir sonuç alamadık. BAĞ -
KUR'a girmiş 'bulunanlar için düşülen hatayı ıs
lah imkânının kanunî zorunluklar, topluluk si
gortasına girmiş (bulunanlar, avukatlar ve noter
ler için de tanınması sosyal adalet ve eşitlik ilke
leri gereği kabul edilmektedir. 

Bu ibakımdan halen Cumhuriyet Senatosu ko
misyonlarında görüşülmesi yapılan Cumhuriyetin 
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50 nel yılı nedeni ile bazı suç ve cezaların affı 
hakkındaki kanun 'tasarısına şu aşağıda arz edi
len fıkranın 9 ncu maddeye ilâvesi halinde Sigor
tanın (bir kaybı olmayacak ve 'birçok meslektaşla
rımız kanun değişiklikleri konusu, konunun yeni
liği, sigortanın anlayış hataları gibi sebeplerle el
lerinde olmayarak yaptıkları hatayı tashih imkâ
nını bulacaklardır. 

Konu ile ilginizi rica ederim. 
Baro Başkanı» 

Teklif şu: kısa : 
«Madde 9'a ilâve. 
Fıkra,: g) Kanunî zcrunlukla Topluluk Si

gortasına girmiş (bulunanların da 3 ay içinde men
sup oldukları topluluk aracılığı ile Sosyal Sigor
talar Kurumuna 'başvurmaları mevcut veya hâsıl 
olacak prim, borç ve faiklarını Sigortaya yardı
mından önce ödeme kaydıyle ilk giriş ve yıllık 
yevmiye artış 'beyanlarını 'tashih eylemeleri halin
de ku beyanları geçerli kalbul edilir ve bunlardan 
gecikme cezası alınmaz. Bunlardan meslekî faa
liyetlerine son verilenlerin prim (borçlarını öde
meleri halinde mesleklerine kabul olunurlar.» 

Benim mâruzâtım bu kadar. Sayın Başkanın 
da söylediği gibi, kendilerine bu teklifi iletiyo
rum ve mâkul karşılıyorlarsa 'bunun teklif halin
de maddeye ilâvesini ktiıham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kornisycn lütfen tetkik ettiği 

önergeleri birer birer göndersin ki İşleme tabi tu
tayım. Başka söz isteyen olmadığı İçin önergelere 
geçiyorum. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, 'müsaadeniz olursa bir hususu rica 
edeceğim; biz bu maddeyi bu önergelerle birlikte 
geri alalım; «diğer maddenin müzakeresinden son
ra 'takdim edelim. 

BAŞKAN — Olur efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde 9 ü n müzakeresine geçi
yoruz. 

Madde 9. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
yapılan malî işlemler nedeni ile Sayıştay Daire
leri veya mahkemelerce verilen tazmin veya zim
met hükümleri ile yetkililerce sorumluları adına 
herç yazdırılan tutarların henüz tahsil edilmemiş 
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kısımları, bizine tin görülmüş veya malm teslim 
edilmiş 'bulunması, suç konusu teşkil etmemesi 
şartı il o kurumlarca silinir. 

Ancak, hak-ız iktisap niteliğindeki kurum ala
caklarının alıizlerinden takip ve tahsiline devam 
olunu/. 

Ayrıca; 
A) 1C50 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanu

nunun 133 ncü maddesine göre, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar silinmesine karar ve
rilmiş olan borçlar, 

B) kaldırılan eytam ve e ram il sandıklarının 
mal sandıklarına devrolmuş alacak artıkları, 

C) Tutarı 1 000 liradan az olan hütün 'borç
lar ile nedeni tespit edilemediğinden taklibi ya
pılamayan 'borç kayıtları, 

D) 7 . 2 . 1974 talibine kadar zaman aşımı
na ıığıayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca veri
len tazmin bükümleri sonucu saymanlar adına 
kaydedilen borçlar, 

E) Silinmesi öngörülen borçların faizleriyle 
bugüne kadar ödenmiş diğer borçların henüz tah
sil edibin iniş faizleri silinir. 

F) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşların-
•dan burs veya. kredi alarak bu müesseseler adı
na ve betabına paıasız - yatılı olarak öğrenim ya
panla! dan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar gerek öğrencilikleri şuasında burs veya 
kredi almaktan vazgeçenlerin burs veya kredisi 
kesilenlerin yahut her ne sebeple olursa olsun öğ
renimini hitirememiş olanların, gerek öğrenimle
rinin bitiminde mecburî hlzmmieılni yeıine getir
meyenlerin alınış oldukları burs veya kredi veya 
'borçlanmış bulundukları parasız - yatılı tazmina
tının toplam tutarını 5 yıl içinde eşit taksitlerle 
ödemeleri kaydıyle, yükümlü oldukları ve' henüz 
ödenmemiş bulunan veya ödeme süresi içinde ta
hakkuk edecek faiz ve cezaî şart ve diğer para 
ezaları affedilin iştir. Yalnız 'zamanında öden
meyen taksit muaccel hale gelir. Bu bent hü
kümleri kefiller hakkında da. uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren ve henüz yargılan
mamış işlemler için Sayıştayca tazmin vcva zim
met hükmü verilmez. 

İL YAS KÂRAÖZ (Muğla) — Bir soru sor
mak istiyorum Sayın Başkan. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan; söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Kanun teklifinin 9 ncu maddesi, suçların ve 

cezaların affına matuf bir madde değildir. "Bu 
madde, birtakım borçların ve ona müteferri te
essüs eden -diğer borçların silinmesine veya tas
fiyesine matuf bir maddedir. Binaenaleyh, bu 
maddenin bendeniz hangi anlam içerisinde tat-
'•bik görmesi gerektiğinin vuzuha kavuşturulma
sı ic ab ettiği kanaatiyle söz almış bulunuyorum. 

Bu maddenin (F) fıkrası, birtakım öğrenci
lerin, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşların
dan burs veya kredi alarak bu müesseseler adı
na ve hesabına parasız - yatılı olarak öğrenim, 
yapmalarından dolayı doğan borçlar, faiz ve bu
na müteferrî cezaî şart ve diğer para cezaları
nın af f edilmesidir. Bu, bir'suçluluktan doğan 
•borç. ve cezaların affı değildir. 

.Madde, «29 Pikim 1973 tarihine kadar yapı
lan malî işlemler nedeniyle» dedikten sonra, 
«ayrıca» tabiri ile (A), (B), (C), (D), (E) ve 
(F) fıkraları ile birtakım borçların tasfiyesi 
hükmünü 'getirmiştir. 

Kanun her yönüyle affın mebdeini 29 Ekim 
olarak kabul etmiş ve maddenin başında da 
29 Ekim 1973 tarihini vazetmiştir. Ancak, «ay
rıca» tabiriyle ve borç niteliğinde olan husus
ların tasfiyesine mütedair olan yerde bir açık
lığa kavuşması, hatta bu açıklık 29 Ekim 1973 
taıilıi mebdei veya müntehasını tespit ve tayıin 
ediyor demiş olsa dahi, bir hakkani niteliği ih
tiva. etmeyeceğini beyan etmek istiyorum. 

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarından 
burs alanların anaparalarını 5 sene içerisinde 
ödemeleri kaydıyle, bir tasfiye şekli getirmiş 
olan bu kanun maddesi, 29 Ekim 1973 tarihi ile, 
şayet mebde veya müntehaya. kavuşturulursa, 
bu kanunun getirmiş olduğu espiri; 9 ncu mad
desinde getirmiş olduğu espiiıi bendenizde zede
lenmiş olacaktır. 

Burs almış olan öğrencinin ister üniversite 
öğrenimi yapsın, ister lisans yapsın, ister dok
tora yapsın öğrenimini terk etmiş olmasının se-
•bcibi, yeteneksizliğinden dolayı öğrenimini terk 
etmiş olabileceği gibi, kendisine kefil olan aile 
efradını artık lüzumsuz olarak bu tahsile devam 
ettiği takdirde, daha fazla malî yük altına, soka
cakken, ondan kurtulmuş olmak vasfını 'da ta
şımalıdır. 
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Binaenaleyh, şayet br, bir suç maddesi olsay
dı, bendeniz böyle konuşmazdım. Tahsil, de
vamlılık arız eden bir husustur. 29 Ekimden ev
vel bu nevi tahsilini tamamlayamayarak yü
kümlülük altına girmiş olan kişilerin herhangi 
bir veçhile yükümlülüğünü, faizini, cezaî şartı
nı bir tara/fa bırakıyoruz ve 29 Er/imden sonra 
taihsıiline devam etmekteyken böyle bir kanu
nun çıkması halinde ailesinin kefalet yükümlü
lüğünü sırf daha evvel ortadan kaldırayım di
ye, devamlılığın İçerisinde bulunan bir öğren
ciye, «Hayır efendi, sen tahsilden vazgeçsen de, 
vazgeçmesen de bunu ödeyeceksin» demek du
rumuna sokuyoruz. 

Binaenaleyh, bendeniz tatbikatta bakanlık 
yetkililerine acaba ne yolda hareket edecekler. 
Bugün lisansını yapmakta olan, üniversitede 
bulunan veyahut da doktora yapmakta olan bir 
öğrenci, «Ben bunu beeeremiyorum. Bu kanun 
da çıkmaktadır. Binaenaleyh, kefillerimin ve 
ailemin yükünü azaltayım» diye şu esnada bir 
dilekçe vererek «ben doktoradan vazgeçmek is
tiyorum» dediği anda, bu hükümleri içersine 
giriyor mu, girmiyor mu ? 

29 Ekim 1973 maddenin başında zikredilmiş 
olmasına rağmen, altında «ayrıca» deyip, cezai 
büküm niteliğinde olmayan, sadece bir borç tas
fiyesi niteliğinde olan aşağıdaki fıkraların aca
ba 29 Ekim 1973 tarihi ile tev'cm addedilmesi 
mi icabeder, yoksa «ayrıca» tabiri bu kişilerin 
şu esnada dilekçe vermeleriyle 29 Ekim/den ev
vel tahsillerini terk etmiş olanlarla aynı hizaya 
getirilmelerini temin edebilir mi? 

BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim. 
AHMET DEMİR'YÜCE (Devamla) — Ya

ni, bu kanunun 9 ncu maddesi tatbikatçıların 
elinde vuzuhsuz bir anlam olarak bazı öğrenci 
için başka., bazı öğrenci için başka tatbikatlara 
veyahut tereddütlere yol açabilecek nitelikte
dir. 

Onun için Komisyondan ve Hükümetten so^ 
iniyorum: Bunun anlamı nedir, kapsamı nedir? 
Bu kapsam, benim arz etmiş olduğum şekilde 
telâkkiye tabi tutulursa, bazı gençlerimizin tah
sillerinden vazgeçmek .suretiyle yükümlülükle
rini azaltmalarına ve ortadan kaldırmalarına 
imkân verecek vasıfta mıdır? Bunun vuzuha 
kavuşıturulma-sını istirham ediyorum ve Hükü
metten ve Komisyondan bunu rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
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-BAŞKAN — Başka »öz isteyen sayın üye? 
Yok.. 

Sorular var efendim. Bu 9 ncu maddenin 
(F) bendinde, bakanlıiklar ve diğer ıkaimu ku
ruluşlarından burs veya kredi alarak bu mües
seseler adına ve hesabına parasız - yatılı olarak 
•öğrendim. yapanlar haikkmdaiki uygulatma hük
münün, öğrenim için özel idareler ve belediye
ler adına burs ve kredi alanlara ela şâmil lOİup 
olmadığını, Komisyondan sorayor Sayın Or
taç. 

Aynı mahiyette Sayın Hamdi Özer'de bu 
hususu, Hükümetten ve Komisyondan soruyor. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
iSayın Başkan, bu mesele daha öncede bize söy
lendi; fakait Millî Eğitim Bakanlığından yiet-
kiili bir kişi bu mesele için buraya, gelimedi. Biz, 
Millî Eğitim Balkanlığıyla bir irtibat kurama
dık. 

«Bakanlıklar ve diğer 'kamu kuruluşların
dan burs veya (kredi alarak...» 

Şimdi, meseleyi .gieıiiş manada alarak bele
diyeleri ve özel idareleri de kamu kumlusu ka
bul edebilecek miyiz? Kabul ettiğimiz takdir
de eibettoki onlardan alman burslarda bu işin 
içellisine girer. 

Şimdi bu tamamen teknilk. Bu işi bilen büt-
çeci ankadaşlarımız bize daha iyi malûmat ve
rirler. Müsaade edin, bir dakika arz edeyim. 

BAŞKAN — Belediyeler ve özel idareler 
(kamu ıkuruluşlarıdır. Bu ifadenin içerisine gi
rer; yani affın şümulü dahilindedir. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Kamu idareleri olunca affın şümulü dahilinde
dir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Karaöz sora soracaktınız efendim. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş-

jkan, maddenin (D) bendinde btir tarih var. 
O tarihin bir tabı hatası olup olmadığını sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran Komisyon Başkanı. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkanım, biz bütün metinlerdeki 
7 . 2 . 1974 tarihini, 29 Ekim 1973 olarak tas-

J hin ettik. Komisyonumuzdan böyle çıiktı. Bu-
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raya bir daktilo hatası, bir maddî hata --ola
rak geçmiştir. Komisyonumuzun kabulü 29 
Ekim'dir. O yolda 'tashihini zaten bâz isteye
cek idük. 

Bilgilerinize arz ederim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rah'isar) — Bir soruda ben sormak istiyorum 
iSaym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kara ağaçlı o ğ-
hı. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Sayın Başjkan, 9 ncu maddede Sa
yıştay c-a tespit '.edilmiş ola,n ve tatbikat netice
si zimmet çıkarılmış bulunan suçların affedd-
'leeeği, suç teşkil etmemek kaydıyle sarf edil-
mişlerse affedileceğinizi ifade ediliyor. 

Şimdi, vilâyetlerde spor kulüpleri var. 
Bu kulüplere belediyeler v<e özel idarelier yar
dım yapıyor. Bu yardımlar neticesi bazı yer
lerde Sayıştay muraıkıpıiarınca zimmet çıkarı
lıyor bunu yapan memurlar hakkında. Acaba, 
ıbu madde hükümlerine göre fbu zimnuet suçları 
da affedilecek mi, affedilmeyecek mi? Maddede 
saraihat yok. Sayın Hükümetten ve Komisyon
dan bu hususun izahını istirhanı ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon 
Başkanı. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Şimdi, Sayın Sayıştay Başkanı buradalar. Sa
yın Başkanım bu çok teknik bir mevzu, lütfe
derseniz kendilierinden bu mevzuda birkaç 
cümleyle bilgi alalım. 

BAŞKAN — Mikrofona buyursunlar efen
dim. 

SAYIŞTAY ÜYESİ VE GENEL SEKRE
TERİ SERVET KOKSAL — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

9 ncu maddenin birinci fıkrası münhasıran 
(mevzuatın yorumundan dolayı tazmin veya 
zimmet hükmü altında kalmış olan sorumlu
ların affını öngörmektedir. Oysa ki, Devletin 
üçüncü kişilerden; yani Devletten herhangi bir 
suretle haksız iktisap yapmış olan kişilerden! 
veya kurumlardan yani âhizlerden olan alacak
la rı affın kapsamı dışındadır. Devlet, bu ala
caklarını (kovalayacaktır ve -alacaktır. Dolayı-
ıSiyle, sayın senatörün sordukları hususta bu
nunla ilgilidir. Derneklerin Devlete olan borç

ları silinmeyecektir. Devlet, derneklerden ala
cağını takip edecektir ve alacalktır. Ancak, 
bundan dolayı sorumlulara bir tazmin veya 
zimmet hükmü verilmişse, sorumluların üzerin
deki zimmet veya tazmin hükmü kalkacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Ahmet Özmumcu, buyurun efendim. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın 
Başkan, benıim soracağım soru da aynı mevzu
da idi. Teşeikkür ederim. 

BAŞKAN — Pekd Sayın Özmumcu. 
Bayka söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

ıSaym Başkan, ben de Hükümetten ve Komis
yondan bir soru sormuştum... 

BAŞKAN — Ona cevap verdiler efendim. 
Bir önerge var, takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşüİnekte olan Af kanunu teklifinin 

9 ncu maddesindeki 29 . 10 . 1973 tarihinin 
7 . 2 . 1974 olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — Daha evvel bu önergeler işle
me konmuş idi. Hükümet iştirafe edilyor, Ko-
imi'isyon iştirak etmiyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, eoik özür dilerim meşguldüm. Bu görü-
şülmökte olan 9 ncu maddenin (F) bendinin 
bir noktasının sarahate kavuşturulması husu
sunda küçük bir sorum olacak. Hiç değilse 
izapta geçsin bu konu. 

BAŞKAN — Hay hay efendiım. Maddeyi 
oylamadık, zapta geçmesi bakımından fayda 
vardır. 

(A. P. sıralarından «Duyulmuyor» sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen kürsüden soruverin. 

Komisyondan mı soracaksınız? 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyuran. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
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9 ncu maddenin (F) bendiyle ilgili; yani 
öğrencilerin mecburî hizmet tazminatlarına iiiş-
Ikin bentle ilgili ıküçülk 'bir sorum ovacak. Sa
yın Komisyondan cevaplandırılmasını, bu ko
nuda Sayın Başkanlığın tavassut buyurmasını 
istirham edeceğim. 

Metni okuyorum: «Bakanlıklar ve diğer ka
mu kurulu şiarından burs veya kriedıi alarak bu 
müesseller adına ve hesabına, parasız - y ait ılı 
•olarak öğronim yapanlardan,...» (Virgüle ka
dar olan kısmı ele alıyorum). 

Bilindiği giibi, Devletten yardım alarak ve
ya Devlet nam ve hesabına okuyan talebeler üç 
(kategoride mütalâa edilebilirler: 

Bir : Burs alanlar. 
İki : Yurtlar ve Kredi Kurumundan 'kredi 

alanlar. 
üçüncüsü, burs veya kredi şeklinde nakdî 

yardım almıyor; ama parasız - yatılı öğrenci 
;adı altında Devlet nam ve hesabına okuyor. 

Şimdi, bent bendenizin Komisyonda benim 
verdiğim önerge üzerinle kabul edilmiş; ama bu 
(bent biraz muğlak kaleme alınmış. Burs veya 
'kredi alarak bu müesseseler adına ve hesabına 
parasız yatılı öğrenci diye sanki üç kategoriyi 
ılkiye düşüi'üyormuş gibi bir ifade üslubu var 
burada. Bunun çaresi «burs veya kredi ala
rak» dan sonra ya bir «veya» koymak, veya
hut ela sarih, açıkça bir «virgül» koymak su
retiyle ; «Burs veya kredi alarak, bu müesse
senin adına ve hesabına parasız yatılı öğrenim 

yapanlardan şekline getirilmesi gerekiyor mu 
gerekmiyor mu? Bu hususta bir açıklık geltir-
sinler; yani bu bent ile sadece burs ve kredi 
alanları mı kastettıiler, alttaki hükümlere ta
bi tuttular, yoksa, hem burs alanlar, hem kre
di alanlar, hem de bu kuruluşlar nam ve besa-
bma parasız yatılı okuyanları mı kastettiler? 
Bu soruyu cevaplandırıp sarahat getirsinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Lütfen Sayın Komisyon. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGIL (Bursa) — 
Sayın Başkan bir dakika; aynı konu ile ilgili 
bir açıklama yapacağını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Kocaman'm söylediği çok doğrudur. Ge
rek burs alanlar, gerek kredi alanlar, gerek ya
tılı olarak faydalananlar diye her kategoriyi 
vazıh şekilde ayrı ayrı tadat ederek bu metinde 
belirtmek lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurun. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ REFET RENDECT (Samsun) — 
Sayın Başkan, hakikaten bu madde tereddüdü 
mucip olmaktadır. Kasıt bu değildir. Maddeye 
sarahat vermek için üç hususu birbirinden ayı
racak bir «veya» kelimesinin araya konmasın
da fayda vardır. 

CEZALARI 

Sayın Unsal, bir dakika. Aslında maddenin 
müzakeresi bitti; fakat Sayın Kocaman çok mü
him bir hususun maddeye eksik geçmemesi için 
benden müsaade istedi... (C. II. P. sıralarından 
gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim so
racağım soru çok daha önemli, Sayın Başkan. 
Neden bana da söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Bdr dakika efendim. Bir dakika 
efendim, rica ediyorum. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, buraya, «burs veya kredi alarak ve-

IV. — DİSİPLİN 

1. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsul'a takbih 
cezası verilmesi. 

^NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş
kan, soru soracağım. 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Niye bitiyor, 

durumu aydınlatmak için soru soracağım. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Rica ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Daha oy

lamaya geçmediniz, sorular soruldu. Ben de 
soru sormak istiyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun efen
dim, ben hallederim. 

— 441 
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ya bu müesseseler adına» demek suretiyle mad
deye vuzuh getirilmesinde fayda vardır. Böyle 
bir teklif gelirse, ona Komisyon olarak uyarız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş
kan, ben de soru sormak istiyorum. (A. P. sıra
larından «Otur» sesleri, gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş
kan, Sayın Çağlayangil'e nasıl verdinizse, bana 
da vereceksiniz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

Lütfen efendim. 
Sayın Ünsal'a, gürültüye sebeboldukları için 

bir takbih cezası veriyorum, efendim. 
Takbih cezasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. (A. P. sı
ra! arından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. (A. P. sıralarından 
«otur yerine» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon Baş
kanı... Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Unsal, çok istirham ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim sora

cağım soru onunkiııdeıı daha mühim. Sormak 
mecburiyetindeyim, ben. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, siz evvelâ İçtüzük 
hükümlerine göre Cumhuriyet Senatosunda... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tüzük hü
kümlerine kimin uyduğunu, kimin uymadığını 
Anayasa Mahkemesi gösterdi... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica eder 
rim. Sayın Unsal müsaade buyurun. (C. H. P. 
sıralarından gürütltüler) 

Sayın Unsal, şimdi sizi başka ceza ile ceza
landırırım. İstirham ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bildiğin ce
zayı ver. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tehdit 
etme, ne ceza vereeeksen ver. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika. (C. II. P. 
sıralarından gürültül er) 
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Ben bir meseleyi hallederken araya giriyor
sunuz. O meseleyi halledeyim, ondan sonra si
zin... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben soru 
soracağım. Sayın Çağlayangil nasıl sordu, ben 
de aynı şekilde soru soracağım. 

BAŞKAN — O meseleyi halledeyim, ondan 
sonra,. (C. H. P. sıralarından gürültüler) O me
sele halledilirken araya giremezsiniz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Konuşmadan 
evvel sorayım dedim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, cevap verin. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkanım, burada bir «veya» kelimesinin 
ilâvesinde fayda vardır. Bu yolda bir teklif 
gelirse, açıklığa kavuşturmak için biz bu teklife 
katılırız. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, takriri vereceğim. 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal, sorunuzu 
sorun. 

Bakın, bir meseleyi hallettim, ondan sonra 
zatiâlinizi dinliyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Neden bu işe 
yol açtın, ama?... 

BAŞKAN — Buyurun, sorunuzu. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öğrencilere 

verilen burs ve kredilerden faiz alınmakta mı
dır? Çünkü, burada faizler affediliyor. Bun
lardan faiz almıyorsa, bu ne kadardır? 

BAŞKAN — Komisyonu ilgilendirir bir hu
sus mudur efendim? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, biz bu suallere cevap verecek ha
zırlıkların, dokümanların ve idarelerin içerisin
de değiliz, bilmemize imkân yok. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddenin müzakeresi bitmiştir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

156 ncı maddeye göre takbih cezasına uğrayan 
bir arkadaşımız kendisini savunabildi* veya bu 
savunma hakkını bir başka arkadaşına verebilir. 
Bu imkânı niçin vermiyorsunuz? Lütfen verir 
misiniz? 

BAŞKAN — Siz avukat mısınız efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — 156 ncı maddeyi 

okuyunuz. 
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BAŞKAN — Eğer, kendileri talep ederse, 

elbette İçtüzüğü tatbik ederim. Yalnız sizin 
müdahalenizin usulsüz olduğunu biliyor musu
nuz ? 

(NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bana müda
faa hakkımı kullandırmadınız, ben bu hakkımı 
kullanmak istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İstedi, siz ver
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Savunma 

hakkımı Sayın Atalay'a veriyorum. (A. P. sıra
larından gülüşmeler ve gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — 156 ncı maddeyi 
okuyun ve lütfen öğrenin. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 150 ncı maddesini o yuva
yım. : 

«Takbik ve geçici olarak C. Senatosundan 
çıkarılmak cezaları, Başkanın teklifi üzerine, 
Genel Kurulca görüşmesiz ve işarî oyla. karar
laştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen üyenin 
bizzat veya bir arkadaşı vasıtasıyle açıklama 
yapmaya hakkı vardır.» 

Ben bu hakkı kullanıyorum. İzninizle değil... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yalnız siz bu hak
kı kullandıranın malumatı dışında müracaat et
tiniz, ben onun için size müdahale ettim. Siz 
usulsüz olarak müracaat ettiniz, bilâhara Sayın 
Unsal size yetki verdi de onun için sizi buraya 
davet ettim. 

Buyurun. 
(SIRRI ATALAY (Devamla) — Hepinizin 

gözü önünde cereyan etiti. Gerçekler gözıömün-
de cereyan ettiğine göre, oluşunu şöyle bir tet
kik edelim:: 

S'ayi'ü Unsal 9 ncu maddenin görüşülmıeısi 
srrasmda söz istediler. Sayın Başkan «Bir ko
nuyu bitirip .size söz vereeeğim» demedi. Zalbıt-
lar şimdi cılksın görülür ki, Sayın Başkamın be
yanı açıCcea şöyle oldu: «9 ncu madde üzerinde 
•görüşmeler bitmişi!;ir, size söz vermiyorum, Sa
vın Unsal» dediler. 
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;9 ncu madde üzerinde görüynıeleır 'bitmiş de
ğildir. 9 meu madde üzerimde üyeler, madde 
oylanımcaya kadar herihanjgi bir safihasında söz 
isteyebilirler. Bu arada healhamgi bir üye söz 
almadan, önergelerin görüşülmesine geçilmesi 
üyelerin o madde üzerimde söz alıp 'konuşmala
rına engel değildir ve bu mümıkün değildir. Mad
denin müzakeresinin herhangi bir safihasında, 
eğer altı kişi konuşmuş bir yeterlik ömergelsd ve
rilmiş ve kaibul edilmişse, o madde üzerinde ar
tık üyenin süz alıma halklkı ortadan kallcnuş dc-
.me'ktir. 

ıBu arada, herhangi bir üye söz istememiş 
'0.1a!bili:r ve önergeler işlıeme tabi tutulmuş olaibd-
lir. Sayın Başkan İçtüzüğün hamıgi hükmünde 
bize gösterebilir ki, önergelerin işleme konması, 
üyelerin söz hakkını ortadan kaldırır ve ken
dilerine söz verilmez.. Böyle bir ş'ey yolktur ve 
mı ümkün de ğ iki ir. 

Üye be:rha<ng;i bir safhada söz isteyebilir. 
Ancak, bir yeterlik önemgesi verilmedi vcyalhut 
loylamaya geçme, üyenin söz isıt'eımie hakkını 
ortadan kaldırır; yani yeniden söz alma imkâ
nını kendisime veıımez ve 'bahşetmez. 

iSaym Ü:ıi3.a'l, oylamaya geçiLmediği müddet
çe ve bir yet erlik önergesi verilımediği müddet
çe söz isteyebilir. Buna rağmen Sayın Başikan, 
(şunu ifade edeyim) üyeler'e, «Sen otur, sen ka
rı şamazsın» müsiüllü, 1877 yılında A.hmcit Yefiik 
Paşa'nın Birinci Meclisıi idare etmıe tarzımda bir 
idare ile bu Cuımhuriyet Senatosunun görüşm:e-
lerini daima çığırımdan çikarmaisıına sebep ol
muştur, şu Sayın Başlkan. (A. P. sıralarından 
'gürültüler). (C. H. P. sıralarından «Doğru» 
iseıslcıri). 

IBAŞKAN — Sayın Atalay, Sayım Atalay 
açıklama yapıyorsunuz. Bu sebeple Başkana 
/tarizde bulunamazsınız, istirham ediyorum. 

(SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kam, Anaya::a Mailjkcaıcslnin tescil ettiği.. 

[BAŞKAN — Sayın Atalay, sözümüzü ke
serim. Lütfen sadede buyurun; sadet içinde ko
nuşun. 

1SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir tutum
la Cmrnhuriyct Senatosunun görüşımeleırini bel
li bir tansiyonun, belli bir havanın, belli bir am-

j lay:j içerisinde çalışmanın ötesine götürmüştür. 
? Cumhuriyet Senatosunda ne zaman. Mehmet 
l Unaldı Baışkanlılk etmişse, önemli bir konu gö-
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r%ülımüışlse; daima tarıtışımaların çıkmasına se-
Ibep olmuştur, daima grupların karşı karşıya 
gelmesine siebep olmuştur, dalana birbiriimize 
karşı pekte arzu etimediğimiz sinirli şekilde hi
tap etmenin havasını bizzat hazırlamış bulun-
mıaktadır. 

iBeili konuları, belli görüşlerin aç ısından 
nalledcıbilımjcik içim İçltiiizüJkleri ve idare etmenin 
(gerektirdiği belli bir tarzın dışına çıkıp idare 
ed-cibilme belki bir siyasî partiye ve onun yan
daşlarına belli bir noktada kolaylıklar sağlaya
bilir; (A. P. sıralarından gürültüebr) ama bun
lar hiçbir zaman Cumhuriyet Senatosunun belli 
ibir tarzda idaresi için ne gelenek olaibilir, ne he
pimiz için rahatlık verclbilir. 

İS ayın Ünsal'a tatibik edilen takbih cezası 
hukuk dışıdır. Verileni bir ceza belli bir dav
ranışa uyarlık ve tutumluk arz ettiği müddet
çe adaletli bir ecza, isabetli bir ceza olabilir. 

'Bi'r Cumhuriyet Senatosu üyesine taitibik edi
len takbih cezası kolay değildir ve verilen bir 
ceza zalbıtlarda o cezaya iş'ari oyla parmak kal
dıranlarla o cezaya çarptırılan üye içim büyük 
bir SıOiruımlululk taşır. 

Bir üye takbih cezasına maraz kalacak bir 
işlemi meydana getirmiş midir ki, ona Genel 
Kurul gayet rahatlıkla, «.Sana ben takbih ceza
sı veriyorum» diyor? Xedir sayın üyenin iste
diği? Hakkını kullanmak istiyor; söz almak 
ihak'kıdır. Sö-z almak hakkı Anayasanın teminatı 
altındadır, İçtüzüğün teminatı altındadır. 

İHjSAN SABEİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
iSayın Baykan, usul hakkında söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Un
sal, usulü dairesinde bu hakkını kullanmak is
temiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usulü böyle 
anlıyorsunuz. 

îSIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan tamamen keyfî, tamamen bir gayretkeşlik 
•içellisinde, «Hayır» demiştir; «;Söz sırası geçmiş
tir. Şimdi ben başka bir işlemi yapıyorum, size 
söz vermiyorum» demiştir. Unsal direnmiştir. 
Bu direnme Cumhuriyet Senatosunda gürültü 
çıkarmak anlamında değildir. Asıl gürültülere 
sebep olan Sayın Başkan olmuştur. Cumhuıi'yet 
iSciiatosunda şu anda takbih cezasının v eriline-
.siııdeki işlem içerisinde gürültünün müsebbibi, 
Bi l ic imi idare eden Sayın Başkandır. 
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•Niçin Sayın Başkandır? Çünkü, Sayın Baş
kan, Sayın Ünsal'a Tüzük dışı olarak, Anayasaya». 
aykırı olarak, bir üyenin söz; söyleme hakkını 
tamamen keyfi olarak, tamamen sübjektif ola
rak, tamamen haksız olaralk önlemiştir de ondan. 
Üye; hakkıdır, söz işitiyor. Sayın Başkan, «Ha
yır, ben veremem» diyor. Hanıgi hakla vermi
yorsun ? 

iSayın Başkamdan şimdi bu hakiki; yani üye
li*;:! söz isteme hakkını reddetmeden dolayı asıl 
Cnmhurlyet •Senatosu, eğer gerçek adalet duy
gularına sahip ise, gerçek yüreği hak üzerinde 
titriyor ise, keyfi olarak «kendilerine takibin 
cezalını veriyor musunuz, oylayın» dediği za
man, o hava içerisinde, o emrivaki içerisinde oy 
veren arkadaşlarımız, simidi bir anlayış göster
meleri gerekirdi. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, mevzuu taşı
yorsunuz.. 

İSIRRI ATALAY (Devamla) — Başkan söz 
haikkını ref ettiği için, İçtüzüğe aykırı olarak söz 
hakkını önlemek suretiyle, bizatihi Başkan gü
rültülere meydan verdiği için Başkanın İçtüzük 
gereğince Genel Kurul tarafından cezalandırıl
ması söz konusu değildir, mümkün değildir, 
•böyle bir şeyi teklif etmiyoruım; İçtüzükte, Ge
nel Kurul kendi Başkanını cezalandırınız diye 
bir hüküm yok; ama bir Genel Kurul bunun 
yolunu bulabilir. 

Hatırlarım, Sayın Nihat Erim Anayasa gü
lüşmeleri sırasında, tümü üzerinde yaptığı gö-
ıüşmede şöyle demişti, «Önemli olan ilılâller 
değildir, kaşlarımızı çatmasını bilebiliyor isek». 
Değil mi Sayın Nihat Erim? 1961 Anayasasının 
tümü üzerinde görüştüğünüz zaman bunu söyle
miştiniz. Kaş ç atabilme bile gerektiği takdirde 
ibir yasama organının veyahut bir heyetin bir 
davranışını gösterir. 

Şimdi Genel Kurul, Sayın Ünaldı'nın Sayın 
ünsa'l'a, size tatbik ettirdiği haksız takbih ceza
sını bir büyük anlayış gösterip geri alma veya
hut hiç. olmazsa Sayın Ünaldı'nın biraz sonra 
yapacağı beyanatı dinlememek yahut kaşla
rımızı çatmak suretiyle bir ihlâli, bir adaletsiz
liği önleme suretiyle gösterebilirsiniz. Bu anla
yışa varabiliyor muyuz! Asıl parlamento bu. 
Parti tutma, partizan.. (A. P. sıralarından gü
rültüler). 
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iSüz atmayın, dinleyin. (A. P. sıralarından, 

«Devam devamı» sesledi). 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müclaahale et

meyin, sözünü bitirsinler. 
Buyurun Sayın At alay, bitirin sözünüzü efen

dim. 
SIRRI AT AL AY (Devamla) — Bir defa kar

şılıklı.. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, biliyorsunuz, kar

şılıklı konuşmak usulümüzde yok. 
İSIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, ce

vap vcîiinjyorrj.n. Arkadaşlarıma diyorum ki, 

BAŞKAN — Ben müdahale ettim efendim, 
siz devam edin, lütfen Heyeti Umumiyeye hitap 
edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz, kıymet-
Ji arkadaşlarımızın sa/bırla dinlemelerini temin
le görevlisiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, temin ettim efendim, 
bu sırr ın siz... 

(SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkanla
rın olurumu idare Gittikleri zaman asıl görevi; 
(kürsüde konuşanın sözünü garanti altına almak, 
8aynı üyelerin her tüllü sataşmalarını önlemek
tir. Parlamentoda Başkana mevdu başlıca görev 
budur; gerçek bir Parlamentoda. Bu Parlamen
to da gerçelk bir Parlamentodur. Halkın idaresi
ne dayanan bir Parlamenitodıiir. Başıkanm da ona 
göre hareket etmesi gereikir. (A. P. sıralarından 
g'üralıüüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin istirham ediyorum. Gö ray omunuz ki, mü
dahaleyi celbetmek için tahrikkâr konuşuyorlar. 
Müdahale elmeyin, istirham ediyorum. 

Buyurun 'efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan görüyorsunuz ki, ben müdahalelere cevap 
vermiyorum. Halta müdahaleler yapıldığı zaman 
Kusuyor, dinliyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun 
Kusturdum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarımız ne istlyor'arsa onu söylesinler. 
Tek kelimeyle cevap bile venmiyoram. 

Şimdi, takbih cezası tam anlaımiylo haksız 
olarak almmışıtır. Takbih cezasını arkadaşımız 
•hak etmemiştir. Bajkaiı kendi davranışı ve tutu-
nıuyle takibin cezasına sebebiyet vermiştir. 
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İçtüzüğümüzde, verdi en taikbih cezasının na
sıl kaldırılacağı veyahut bir özür dileme konu
su için ıSÖ'Z almış değilim, Günkü, benim buraıda 
yaptığım bir açıklamadır. Takbih cezasının geri 
alımmasmı isteyen bir sistemi işletemiyorum ve 
bunun için huzurunuza gemıiş değilim. 

Yine İçtüzüğün 157 nci .ma el esindeki af mü
essesesi için de gelmiş değilimdir. Bunu da iş
letmiyorum bir açıklama yapıyorum, dikkait bu
yurun, bir açıklamadır.-

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Başkasının namıma konuşuyorsun, öyle geldin 
kürsüye.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham edi
yorum efendim, lütfen... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dikkat Bu
yurun, ben bir açıklama yapıyorum diyorum. 
Bazı arkadaşlarım açıklama yapıyorum tâbiri
ne bile tahammül edemiyorlar; gerçekten çok 
hazin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, «Açıklama yapı
yorum» diyorsunuz, ama açıklama yapmıyorsu
nuz. 

•MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Açıklama yapmıyorsun, hilafı hakikat ko
nuşuyorsun. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Affı geciktirmek istiyorsunuz, açıklama yapmı
yorsunuz. 

BAŞKAN —• Müsaade ediniz efendini, bir 
dakika, müsaade ediniz. 

Sayın Atalay, devam, buyurunuz efendini. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer Ana
yasada bazı maddeleri zorlayıp, kesin olan altı 
yıllık süreyi bazı sebeplerden dolayı değiştir-
meseydik, şimdi bu şekilde açıklama tabirine 
dahi tahammülü olmayanları burada görmeye
cektik ve daha rahat konuşacaktık.. 

BAŞKAN —- Sayın A-talay, istirham ediyo
rum efendim, i-.tirham ediyorum tahrikkâr ko
nuşmayın, lütfen açıklama yapın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama o gün
ler hiç de uzak değildir. Sayılı günler eok çabuk 
geçecektir. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Ne adamsın sen!... Baykuş, baykuş, kara bay
kuş ... 

.STRET ATALAY (Devamla) — Kulağıma 
.gelen «Baykuş» tâbirini cevaplandırmayaea-
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ğım. Çünkü, onu söyleyenlerin nelere müstahak 
olabileceğini ve kendilerinin ne şifada tavsif 
edilmesi gereiktiğini tenezzül edip ifade etmeye
ceğim. Bir üyeye oturduğu yerden «Baykuş» 
idiycne, Sayın Başkan, cevap ver ki, ben de «Yı
lan» demeyeyim. 

Saygılar sunarını. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANĞİL (Bursa) 
— Usul hakkında söz istiyorum efendimi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ta-
.kibedilen usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
mıüsaade buyurunuz vereceğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Evvelâ 
cezayı geri al da ondan sonra konuş. 

BAŞKAN — Cezayı ben vermedim; Heyeti 
Umumiye verdi Sayın Feyyat. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanunun müzake
resinde, herhangi bir maddenin üzerinde söz 
söyleyen, söz söylemek isteyen ne kadar sayın 
üye varsa hepsi konuşurlar. Tüzüğümüz bunu 
amirdir. Ancak, fazla konuşmak isteği olursa ve 
lehte, aleyhte, üzerinde altı sayın üye konuşur 
ve bundan sonra bir takrir verilirse müzakere 
orada kesilir. Ancak, maddenin müzakeresinde 
talep vâki olmadığı zaman Balkan sorar; eğer 
söz isteyen olmazsa «Yok» demekle müzakere 
orada kesilir, usulümüz budur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Emrivâkiye ge
tirdin, anladık... 

BAŞKAN — Ondan sonra, verilmiş önerge
ler üzerinde işlem yapılır ve oylamaya geçilir. 
Bugüne kadar Cumhuriyet Senatosunun tatbi
katı bu istikamette olmuştur. 

Ancak, önergeler üzerinde konuşulurken, 
bazı arkadaşlarım daha önce soru tevcih etmiş
lerdi yazılı olarak; bunlar soruldu. Bunlar da 
'bitti, tanı oylamaya geçeceğim sırada çok mü
him olduğunu beyan ettiler, konunun tam ve 
•kârnıil mânada çıkmasını temin maksadıyle usul
süz, usul dışına çıktım, kabul ediyorum orada, 
acaba mühim bir nokta tescil edilebilir mi diye 
ve hakikaten de mühim bir no;ktayı Sayın Ko
caman tescil ettiler ve buna Sayın Çağlayanğil 
de iştirak ettiler. 

27 . 4 . 1974 O : 1 

Bu muamele cereyan etmekteydi, henüz te
kemmül etmemişti ki, Sayın unsal gürültüyle 
beyanda bulundular. Ben daha işlemi tamamla
mamıştım, kendilerine, şimdi söz veremem de
dim. Bunun üzerine gürültü yaptılar, yine din
lemedim, muameleyi tekemmül ettirmek iste
dim. hepinizin gözü önünde cereyan etti. Gürül
tüyü çıkardılar, mecbur oldum Tüzüğü tat
bik etmeye. Tüzüğü, bu gibi hallerde en az tat
bik eden bir arkadaşınızım. Mecbur olduğum 
için bunu yaptım. Yoksa, cereyan eden hâdise
leri çok zaman görüyorsunuz, ceza vermek is-
temiyorum. Çünkü... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Kabahatiniz!.. 

BAŞKAN — Kabahatim değil efendim. Cum
huriyet Sena tosunda ihtarların da büyük tesiri 
olacağını kabul eden bir arkadaşınız olarak, 
Başkanlık vazifesini yaptığım sıraıda, ihtarlarım 
tesir eder mi diye düşünerek; yapıyorum onu. 
Çünkü, bu Tüzüğü yapanlar buradaki insanlara 
bir ihtar cezasını dahi çok görmüşler ve Başka
na yalnız ihtar cezası vermek yetkisini tanımış
lar. Bu itibarla ceza vermek istemiyorum sayın 
arkadaşlarımı. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Şu konuş
madaki tutumunuz üzerinde söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Her istediğiniz zaman size söz 
veremeyeceğimi Tüzükten lütfen öğren ir'z efen
dim. Bir muamıleyi yaparken lütfen müdahale 
etmemeyi öğreniniz evvelâ. Rica ediyorum, ben 
muameleyi bitireyim o zaman söz isteyin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ama kendi 
tutumunuz üzerinde söz istivorum Ba'rkaıı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 

sıramı Sayın Zeren'e verdim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Zer en, nedir 
efendim söyleyeceğiniz:? 

MACİT ZEREN (Amasya) — Takbih ceza
sının verilmesi sırasında yanlış bir usul uygu
landı. Bunu açıklamak için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bana neden 

sö^ vermediniz Başkan? 
BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorlar; 

yanlış bir usul tatbik edildiği için söz istiyor
lar. öyle eliyorlar. 
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İSKENDE RCENAP EGE (Aydın) — Bırak 
konuşsun be kardeşim, ondan sonra da sen ko
nuşursun. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Zcren. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Baş

kan, evvelâ lütfettiğiniz söz için teşekkürlerimi 
sunarım. 

Cumhuriyet Senatosunda müzakerelerin sü
kûn içerisinde geçmesini hep beraber arzu edi
yoruz. Zaman zaman bu sükûnun bozulmasın
dan dolayı da şahsen müteessiriz, müteellimiz. 

Biraz evvel Unsal arkadaşımıza takbih ceza
sı verildi. Ancak takbih cezası verilmesi düşü
nüldüğü zaman, takbih cezasına maruz kalacak 
olan arkadaşımıza bir söz, bir savunma hakkı 
düşerdi. Bu arkadaş bu hakkını şahsen kullana
bildiği gibi bir başka arkadaşına vekâlet vere
rek bu hakkını istimal edebilirdi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Savunma 
değil, açıklama. 

MACİT ZEREN (Devamla) — Usulü öğren
mek için biraz zamana ihtiyacımız var, öyle an
laşılıyor. 

Şimdi, takbih cezası verildi, oylandı kesin
leşti. Ondan sonra Sayın Atalay kalktı takbih 
cezasının yersiz olduğuna dair bir savunma yap
tı. Bu durumda ne olacak şimdi bu muamele? 
Yeniden oylayacak mısınız bunu? Kanaatimce 
birinci muamele noksan olduğu için hükümsüz
dür. Oylamanın şimdi yapılması lâzımdır, bn 
bir. 

Riyasetin tutumuyla ilgili ikinci bir maru
zatım da şu olacak : Tüzüğümüzde disiplin hü
kümleri genellikle çok ehven tutulmuştur. Se
bebi, 40 yaşını bitirdikten sonra Cumhuriyet Se
natosuna en az bir yükseköğrenim gördükten 
sonra gelen sayın üyelerin, asgarî bir kişiliğe 
sahibolduğu noktasından hareket edilmiştir. Bu 
husus, bu temel anlayış, Riyasette bulunan ar
kadaşlarımızın da davranışlarına esas olmuştur 
ve bugüne kadar bir saym üyenin zaman zaman 
heyecanına galebe edememesi halinde Riyaset 
mümkün olduğu kadar müsamahalı hareket et
miştir, ama muhterem arkadaşlarım, bunu, şu 
kadar yıl aranızda bulunduktan sonra öğreni
yorum ki, sayın başkanların bu müsamahasın
dan maraz doğmaktadır. Disiplin hükümleri uy
gulanırken, zamanında uygulanmalıdır, müsa-
.mahaya imkân verilmemelidir. 

Bendeniz, 13 seneyi aşan bir zaman zarfın
da aranızda oturuyorum. Riyasetten bir defa 
ihtar cezasını hatırlayanınız varsa söyleyiniz; 
verilmemiştir. Pek çok arkadaşlarım burada yi
ne aynen benim durumundadırlar. 14 Ekim se
çimi erinden sonra aramıza karışan ve bugün bu 
münakaşada adı konu olan Unsal arkadaşımız, 
14 Ekimden bu yana gecen şu bir avueluk za
man içerisinde eylemciliği buraya sokmuştur. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz 
istediniz taşırmaym efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İhtar 
cezası verin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tüzüğün 
tatbikini istiyoruz. Sataşıyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim ben mü
dahale ettim. 

MACİT ZEREN (Devamla) — Disiplin hü
kümlerinde Tüzüğü tetkik ettiğimiz zaman gö
receğiz ki, müruru zaman yoktur. Her seferin
de aynı sucu işleyen arkadaşımız şayet zama
nında ceza görmemişse bu cezadan kurtulmuş 
olmaz. Madem ki, bugünkü hadiseyi Saym Ata
lay'm yaptığı açıklama muvacehesinde yeniden 
oylama, durumundayız, o takdirde bu arkada
şın bugüne kadarki bütün gerçek veçhesini, 
gerçek yüzünü zabıtlardan çıkartmak mecburi
yetindeyiz. Araştırma teklif ediyorum efendim. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Yanlış 
bir beyanda bulundular söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kim bulundu efendim?. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Saym 

Zeren. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun ben arz ede

yim. efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sataşma var 

efendim. 
İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Usul hakkında söz istiyorum efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutumunuz 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Muhterem rakadaşlarım, takbih cezasının ne 

şekilde verileceği Tüzüğümüzde yazılı. Sayın 
Zereu'in bir noktada hakları var ise de; yani 
aleyhinde takbih cezalı teklif olunan üyenin 
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!-;c;ı;k!aüia yapma yetkisi var ise de, teklif olun
duğu esnada iSaym Unsal tarafından böyle bir 
açıklarca teklifinde bulunulmamıştır. Bu itibarla 
oya vız edilmiş'tir ve usulüne uygun bir ceza 
tertip edilmiştir. Bunu arz ederim. 

NİYAZİ ÜNASL (Erzincan), Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Unsal ne diyor
sunuz efendim? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hem sizin 
tutuaımnuz hakkında hem de.. 

BAŞKAN — Benim hangi tutumum hakkın
da ona göre takdir hakkımı kullanacağım? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin tutu
munum hakkında bir.. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında diye Tü
zükte bir şey yok. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın üye 
«eyliami bu kürsüye gctirdiIcr, Eıaatoya getirdi
ler» dediler, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ona ben müdahale ettim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sataşma var

dır, benimle ilgilidir. 
BAŞKAN — Benim tutumumdan ne kayde

diyorsunuz? Sizin buradaki tutumunuz diye bir 
soy yok Tüzükte. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Usuil dışına 
çıktım» diyen bir Başkanın tutumu hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet buyurun efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Başkan ben daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Evet efendim affedersiniz. 
Sayın Unsal bir dakikanızı rica ede e eğim. 

Sizden evvel usul hakkında ıSayııı Çağlayangil 
söız istemişlerdi, unuttum. Size bilahâre söz ve
receğim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz yaparsı
nız. O usul hakkında istememişti, ama olsun. 

BAŞKAN — İstedi 'efendim istedi. Şimdi 
şu hareketiniz dahi Tüzüğe uygun değil, cezayı 
müştekim. 

Buyurun Sayın Çağlayangil 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
Bu konuda Sayın Ege'den ve Sayın Zeren' 

den evvel usul hakkında söz istemiş olmama rağ
men konuşmam ancak şimdi mümkün oldu. 

1 Benim usul hakkında maruzatın şu noktada 
toplanacak; Gerçekten Senatonun müzakerele
rinde bir müddettir alışageldiğimiz sükunun ve 

J intizamın muhafaza edilmediği cümlece müşaha-
de olunuyor. Tüzükte şu evvel gelir, §u sonra 
gelir, Sayın Sırrı Atailay, «Müzakere bitmemiş
tir, binaenaleyh söz verilmek lâzım gelir» diyor. 

[ Saym Başkan «Söz isteyen var mı.. A'ok.» de
dikten sonra müzakere kesilmiş sayılır» diyor. 
Ben, Tüzüğü ayrıntıları ile bilmiyorum ve her 
hangi bir temsilen, parti mülahazası ile de ko
nuşmak istemiyorum. Yalnız, bundan sonraki 
müzakerelerimizde acaba sükunu temin etmek 
bakımından faydalı olabilir mi mülahazası ile 
bazı düşüncelerimi yüksek huzurunuza getirmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, adaba mugayir ol -
mamak, suç teşkil etmemek şartı ile her fikir 
her çevrede muayyen üslup içinde ifade edilebi
lir. Muayyen üslup içinde derken şunu kasdedi-
yorum: Nasıl bir baloya pijama dle gitmek kabil 
değilse, her fikir de her yer yerde aynı üslup ile 
söylemek mümkün değildir, ama maksat ifade 
edilebilir adaba muhalif değilse, suç. değil ise.. 

Burada bana pek riayet edildiğine kani deği
lim. A'ine parti kastetmiyorum, öyle üyelerimiz 
var ki, konuştukları zaman, her kürsüye çıkışta 
etrafta bir endişe, bir heyecan tevlidedebiliyor-
lar. (CHP. sıralarından karşılıklı konuşmalar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Feyyat 
lütfen. Konuşma yapılıyor efendim rica ederim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Köker ta
banca- taşıyor efendim, dışarıda üzeriıme saldır
dı. 

BAŞKAN — Salonda bir şey cereyan etti mi 
efendim Rica ediyorum.. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 

I İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Şu manzara dahi maruzatmıdaki isabeti ve 
hakkı t evi d eder mahiyette. 

Benim istirhamım şu; bir arkadaş tahrikkâr 
konuşabilir, bir arkadaş bütün ricalarımıza rağ
men Tüzüğü ve sınırları taşar, gruplarımız her 
zaman kafi derecede sabırlı olamıyorlar. Beşer
dir, mukavemet doğuyor. Haksızlığa karşı isyan 
beşerin tiynetinde meknuz. O kadar haksız sev
iler söyleniyor ve o kadar haksız muameleler ya-

ı pıbyor ki, meselâ bir grupun sözcüsü saatler 
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içinde sükûnetle dinleniyor ona arzı cevaba çı
kıldığı • zaman üç cümle sonra tuğyan başlıyor. 
Bunun haksızlıkları var. 

istemlisiniz ki ,hepimiz müttehiden Tüzüğü
müze sadık ve birbirimizi kırmamaya taahhütlü 
şekilde bir 'tutum içine girelim. Aksi halde Se-' 
natoniin bu kadar senedir, kurulduğu 'günden 
bugüne kadar, aşağı yukarı 13 senedir kazandığı 
şöhreti tahrip etmek tehlikesiyle karşı karşıya-
yız. Benini arkadaşlardan istirhamım şu: Hepi
miz kürsüye çıktığı zaman çevreye endişe tel
kin eden arkadaşlarımızı tanıyoruz. Bunların 
üzerine kol kanat germek, hatasız fiillerini dahi 
TÜZÜK veya kendi vazettiğimiz kaidelere sağı
lı arak himaye etmek yerine ^onları yine kendi 
arkadaşımız olarak ailerjik halden çıkarmak ve 
Senatoya yaraşır bir tutuma yöneltmek için müş
terek çaba sart'edellim. 

Başkan gasb değildir. Başkan bir grupun 
müspet, bir grupun menfî oyiarıyle bu makama 
bizzat is'ad ettiğimiz kimsedir. Bu Senatoyu an-
cenıaatin idare edemeyiz. İSO arkadaşımızın fik
rini bir müşterek noktada beraberce ve disiplin
siz müzakere ederek tayin edemeyiz. Tüzüğün 
mevcut oluşu, Başkanın buraya oturtuluşunun 
hikmeti ne ise ona riayet ve inkıyada mecburuz. 

Sayın Atalay «Ahmet Vefik Paşa şöyle söy
lemiş, sen de böyle söylüyorsun» dedi. Evet, 
ama, Ahmet Vefik Paşa zamanında zannediyor
dum ki, başkana «Sen» diye hitap eden, «Sen 
müseccelsin» diyen ve bu kadar ifade etmekten 
aciz olduğum bir davranış içine giren üyeler de 
yoktu. (AP. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Evvelâ Başkandan niye çileden çıktığını so
rarken, Başkanın neden çileden çıkardığımızın 
da hesabım teemmüle mecburuz. Ahmet Vefik 
Paşa usulü idareye lâyık değils-ek, o zaman Se
natonun istilzam ettiği hüviyet ve adap içinde 
kalmaya da mahkûmuz. 

Benim arz etmek istediğini husus bu. Bu, par
ti meselesi değil. Bu, birbirimizi murakebe me
selesi, belliki de ellerinde olmadan, belki de öy
le yaratıldıkları için, belki de. sinir sistemleri
nin bir icabı olarak kendilerini kontrol edeme
yen arkadaşları biz hüsnüniyetle kontrol ederek. 
onları teşvik ve teşci ederek değil, icabında 
.muaheze ve tedip ederek kendimize bir çeki dü-
;/en verebiliriz. 
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Ben bunları sırf ilerki hadiselerde acaba 
cümlemizin davranışına bir yardımcı olabilir 
miyim diye arz ettim. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş

kan ve Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Az evvelki olaylar ve 'bana ceza verilmesine 
caline olan durum hakkında söz almayacaktırm. 
Sayın Başkanın açıklamaları içinde şu cümleyi 
tespit ettiğini zaman, 'bunun Yüce Senatonun za-
'bıtlanna benim iaraıımdan da bir defa tescil 
edilmesini, tespit edilmesini sağlamak için söz 
aldım. 

Yüce Senatoda -bir Başkan düşünün ki, ken
di tarafta rlarıyle kendi kafasını taşıyanlarla 'bir
likte 'tanı koro halinde 'bir Meclis yönetirse 'bir 
şevki, idare yaparsa ve ondan sonra da kalkar 
anayasal ve tüzüksel, yasasal haklarını kullanmak 
isteyen ıbir üyeye kendi hildiğincesine hu Ana
yasanın, ibu yasaların ve hu düşüncelerin değil, 
şu Yüce Senatonun yüce çatısı altına 'girmeye
cek bir pozisyonlar, davranışlar, tutumlar içinde 
yıldırmı hızı ile jet hızı ile ceza vermeye kalkar
sa ve ondan sonra da «usul dışına çıktım» 'diye 
bu yanlış tutumunu, hu tüzük dışı tutumunu 
kendisi tescil ederse 'benim de, sağduyu sahihi 
herkesin ele hu işe söyleyeceği kir şey olmaz. Eğer 
•benim söz istemem tüzük dışı idiyse ve hakikaten 
vcrilmeyecclkse, size; bana usul dışı cezayı ver
dirdikten, tathik ettikten sonra, neden sö'Z verdi
ler? Ceza verdikten sonra 'bana sual sorma hak
kını kendileri verdiklerine göre, cezanın geçersiz
liği, cezanın usulsüzlüğü kendiliğinden ortaya 
çıkmıştır. 

Demek ki, henim söz istemek, soru sormak 
elaıvranışım tamamnde tüzük kuralları içindey
miş; ama onun maksadı 'bana söz hakkını kullan
dırmamak değil, itam tersine benim Senatoya gir
diğim günden heri tutum ve 'davranışları ile her
kes yönetimi eline aklığı zaman bu olayları, hu 
hukuk dışı tutumları, hu yasa: dışı tutumları, hu 
akıl dışı tutumları ile kurada münakaşa doğuran 
kir Sayın Başkanın durumundan doğmaktadır i|>u 
münakaşalar hu... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bu söz
ler Senatoya yakışmıyor Sayın Başkan. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu, benim 
sözüm de değil savın üye. Bu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup unun ve onunla 'birlikte burada sağ
duyu ile hareket eden diğer grup ve üyelerin bir 
ayı aşkın mücadelesi sonunda bu Sayın Başkanın 
ve sizin de oylarınızla verilen kararların, verilen 
yanlış tutumların Anayasa Malıkemesince ile ip
tal edildiğinin 'bir kanıtıdır. 

BAŞKAN —• Lütfen taşın ayın efendim; söz 
isteğinizin dışına çıkmayın rica ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu yalnız 
ibeııim sözüm değil, Anayasa Mahkemesince de 
'bu Başkanımızın, Sayın Başkanımızın hukuk dı
şı tutumları 'belgelenmiştir, doğrulanmıştır... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, anlasa madiği m iz 
nokta bu. Sayın Unsal... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Buyurun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Söz isteğinizin hudutları dı.jma 
çıkryorsunuz. İhtar ettiğim zaman da bu gaibi ko
nuşmalara ıbu Meclisi sahne yapıyorsunuz. İstir
ham ediyorum söz isteğinize uyunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet, sizin 
yanlış tutumlarınızın, sizin hukuk dışı tutumları
nızın kapsamı o kadar geniş ki Sayın Başkan, 'ben 
daha az açıldım, daha henüz kenarmdayıra. Bu 
'kürsüde bulunduğumuz müddetçe, bu Mecliste 
bulunduğumuz müddetçe sizlin açıldığınız hukuk 
dışı yerlerin sonuna kadar gideceğim. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Benim Sayın Adalet Partisi Grupundan, sa
yın sağ kanattaki üye arkadaşlarımdan hiçbir 
şikâyetim yoktur. O arkadaşların protestoları, o 
akradaşlarm ceza verme şeklinin işareti yönetim 
Başkanından verilmektedir, işaret îburadan veril
mektedir. (Adalet Parti sıralarından «Ne müna
sebet» sesleri.) Onun için sayın üye arkadaşlara 
hiçbir şey söylemiyorum ben. 

Şimdi, zabıtlar getirilsin. Ben, bir Sayın Baş
kanın yalan söyleyeceğine inanamıyorum. Yanlış 
söylemiştir. Bu kızgınlıklar, bu hırçınlıklar için
de olabilir diyorum. Çünkü ben, Sayın Rendeci 
daha konuşmaya 'başlamadan, söz hakkını ona 
kullandırmaya başlamadan takırdı ile işaret ver
dim, sözle ikaz ettim «Söz istiyorum, soru soraca
ğım.» dedim. Beni azarlarcasma, beni tersleree-
sine, paylarcasına susturdu, «Söz fcitmiiştir.» dedi; 
fakat sayın önderi Oağlayangil'e hemen aynı an
da «Bııvurun, sornnnzvj sorun.» dedi. Ben, fırsa

tı aman kaçırmayayım diye, Sayın Çağlayangil' 
in sözleri daha bitmeden; çünkü bu 'bir korkunun 
ifadesidir, güvensizliğin ifadesidir, bu, 'bozuk yö
netimlerde her zaman böyle olur, onun için eıken 
davrandım, «Söz istiyorum.» dedim. Buna rağ
men, «Size söz vermiyorum, mesele bitmiştir.» de
di. 

Zabıtları getirtsin eğer benim söylediklerim
le onun ihtarları, Sayın Rendeci'nin sözleri, Sa
yın GağlayangiHn sözleri birbirine katılmanırşsa, 
karışın amışsa herşeyi kabul ediyorum. Ben, söz 
hakkımı taan zamanında kullandım. Paka t bana 
söz hakkı, Sayın Başkanın işine gelmediği 
için, doğru şeyleri duymayı istemediği için... 
(Adalet Parti sıralarından «Allah, Allah» sesle
ri.) İstemediği iç in bana söz hakkı vermedi. Bu
nu istemeyen değerli arkadaşlarımız da var-, ina
nası nı anlayamıyoruz. 

Siz hani diyorsunuz ki, bazı tutum ve davra
nışları... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Heyeti Pmumi-
yeyo hitap edin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bazı tutum 
ve davranışları yeni gelen üyelere öğreteceğiz. 
Kaibul ediyorum. Ölene kadar öğreneceğim. 
Mesleğim öğrenmek ve öğretmek. Buladan .gel
dim. öğrenmenin, öğretmenin ne demek oldu
ğunu, kutsallığım bilirim. Yalnız, doğru şeyle
ri öğrenmesini ve doğru şeylerin dinlenmesini 
müsaadenizle bunlardan yoksun olanlara da öğ
reteceğiz. Sadece onu değil, bunları da öğrete
ceğiz... 

Şimdi, Sayın Başkan diyor ki, «üyeye ben 
cezayı tatbik etmeden evvel, kendimi savunaca
ğım» demedi. Ben bu noktayı bilmeyebilirim, 
bu mümkündür. Fakat ben bu savunma hakkı
mı ' değil, konuşma hakkımı istedim. Savunma 
suçluların işidir. Ben suç işlemedim. Suçlu şu 
anda Yüce Senatoyu yönetmektedir... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Al o sözü
nü geri... (A. P. sıralarından «İn aşağı» sesleri) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, istirham 
ediyorum... 

NİYAZİ UNSAL (Devanda) — Siz de söz 
alacaksınız... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Un
sal ceza tertip ederim, Başkana hakaret etme
nin cezası dışarı çıkarmaktır, 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben İra sö
zü söylemeniz için, bu tehdidi savurmanız için 
bunla 1*1 söylüyorum... 

BAŞKAN — Biraz bu kürsüye yakışır şe
kilde konuşun, istirham ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL ('Devamla) — Şu yaptığı
nız muamelede,, şu tutumlarınız içinde suçlu 
sizsiniz, ben doğruyu söyleyeceğim. Söylemek 
benim ^görevimdir. Bunları kanıtlıyorum, bun
ları ispatlıyorum. Neden suçlu sizsiniz? Bunla-
>.rı söylüyorum usul dışına çıktığınız için. 

Nasıl ki. yoklama yapıldığı zaman «ismi 
okunmayan üye var mı?» diye ihtar eden siz de
ğil misiniz? Bu sizin göreviniz, çok güzel... Bir 
müzakere birlikten sonra «söz almak isteyen 
var mı?» diye, bunu soran siz değil inisiniz? Ya
pacaksınız görevinizdir ve tüm bu muamele ile 
ilgili, tutumlarla ilgili, Tüzük uygulaması ile 
ilgili davranışları yapmak, sizin göreviniz de
ğil mi? Evet, dij-oruz. Beki bütün bunları kul
lanıyorsun, yoklamadan 'Sonra soruyorsun da. 
'bana ceza verirken «size ceza tatbik edeceğim,. 
savunma hakkınızı kullanıyor musunuz?» diye 
siz niye sormadınız? 

BAŞKAN — Sormak, mecburiyetinde değil
dim de onun için sormadım. (O. T!. P. sıraların
dan ^ol.ur mu öyle şey?» sesleri) 

NİYAZİ f'NSAL ('Devamla) — Ha.. İşte ben 
bu sözün için sana suçlu diyorum. Çünkü. Tüzük 
(içindeki bir yönetim, hukuk içindeki bir yöne
tim, usul içindeki bir yönetim sağduyu, akılcı 
rasyonel bir yönetim, benim dediğim gibi olur. 
Sorulur.. Sormadınız siz. Bununla da kalmadı
nız. Benim kağırmama, elimi acıtırcasıua vur
mama ve arkadaşlarımızın ikazına rağmen, jet 
hızı ile bana cezayı tatbik ettiniz, ne olduğunu 
dahi anlamadan bitirdiniz. Ondan sonra da, «sa
na ceza verdim, ama söz hakkın bakidir, yanlış 
yaptım. Haydi şimdi sualini sor...» 

Şimdi gelelim değerli arkadaşımın, özür di
lenim şu anda ismini söyleyemeyeceğim, («Ze-
rem» sesleri) Zeren Beyefendinin eylemlerine. 
Arkadaşlar, İKIZI sözler var, yeni sözler var, an
lamlı sözler var, kültürel sözler var, seviye gös
teren sözler var. Örneğin, bunlardan bir tane
si» «Halk» sözü. Ben doğduğum günden beri 
kullandığım, okuduğum, okuttuğum, söyledi
ğim, söylediğim için de, taşıdığım için de iftihar 
ettiğim bir söz. Dün bu Yüce Senatodan, Yüce 
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Senatonun kürsüsünden «Atatürk İmik •sözünü 
ağzına almamıştır'.» dendi. Bu ayrı bir müna
kaşa. Alsa ayrı, almasa ayrı. Her şey Atatürk' 
ün ağzından çıktığı için... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla.) — Şimdi eyle

me geleceğim. Meseleleri havada bırakmak bi
zim. işimiz 'değil. Oturtacağız; bir zemine otur
tacağız, bir yere dayayacağız. Müsaade edin, 
mad:em ki bizi bilgisizlikle, bilgisizlikle itham 
ettiniz, o halde durun kimin ne olduğunu bu 
kürsü görsün. Müsaade edin, bunu siz istediniz 
ben söylüyorum. Atatürk söylediği için, Ata
türk kullandığı için... (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir konu 
doğru olmaz. Bir konu doğru olduğu için, sos
yal velilerde olduğu için, doğal verilerde oklu
ğu için doğru olur. Elbette en doğrulan yaşa
dığı sürece, bizi yönettiği sürece o kullanmıştır 
ve hemen, yönelttiği, savaşıp iç ve dış düşm.an-
lardan kurtardığı halkı için kurduğu bir teşek
külün adına da «Halk Partisi» koymuştur. 

Bize bilgisiz diyenler, bize dikkatsiz diyen
ler, bizi kelimelerle suçlamak isteyenler şu ka
dar, şu kadar dikkat özenini dahi maalesef gös
termiyorlar. Bunu ifadeye mecbur kaldım. 

Bunun yanında öz Türkçe konuşursun, seni 
öz Türkçe konuştuğun için suçlarlar. «Eylem» 
dersin, <eyle,ınden ürkerler. Arkadaşlar, eylem 
en kuvvetli bir veridir. Gizli gücün, doğal veri
nin fonksiyon haline, işler haline, yararlı ha li
nç gelmiş şeklidir. 

OSMAN SALİHOĞLC (Sakarya) — Aksi
yon, aksiyon... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Fonksiyon, 
aksiyon» bunlar- veri haline gelen şeyler. Bun
ların yerini, bunların değerini bilmek lâzım. Ey
lem düşünsel olur, eylem düşün düzeyinde olur. 
Düşün düzeyinden davranışlara geçer. Yararlı 
veriler 'verir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Bak şu cahile.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben bu da
hil ligimle 25 sene bu ülkeye sizin gibi minileri 
yetiştirdim öyleyse. Benim mesleğim öğretmeıı-
likdii', eğitimcilikdir. 
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BAŞKAX — Sayın Unsal, Sayın Unsal mü
saade buyuran efendim, bir dakika efendim ri
ca (ediyorum. 

AHMET DEMİE YÜCE (Zonguldak) — 
Ben size demedim.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bu kürsü
den konuşan hiç kimse cahil olmaz. Onun iyin.. 

AHMET DEMİE YÜCE (Zonguldak) — 
Sizinle ahâkası yok. Yanlış anladı]ar. 

BAŞKAN — Yanlış anladığınızı beyan edi
yorlar, söylemedim diyorlar. 

NİYAZİ UNSAL (Devanda) — Yanlış aıı-
ladımsa özür dilerim. 

BAŞKAN — Tamam mesele kapandı efen
dim. 

AHMET DEMİE YÜCE (Zonguldak) — 
Ben size söylenmedim, arkadaşıma söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bitirin de bi
raz iş görelim. İstirham edeceğim. (C. II. P. sı
ra e rından gülüşmeler). 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunun için, 
her doğrular karşısında eylem yapacağım gibi, 
düşünsel eylemler yapacağım gibi davranışsal 
eylemleri de yapacağım, bu benim görevimdir, 
Bunu yanlış anlamayın. Korktuğunuz anarşi-

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Unsal, bir 
dakikanızı rica edeceğim. 

Şimdi Saym Unsal, Tüzüğü tatbik etmemek
le beni itham edenken, Tüzüğe riayet etmemek 
suretiyle beni müdahaleye mecbur (ediyorsunuz. 
Bu itibarla lütfen Tüzük içerisinde kalarak, mak
sadınıza ; söz maksadınıza uygun konuşun ve 
lütfen iş görelim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İşte Sayın 
Başkanım şu parazitler olmasa, şu kopukluklar 
olmasa... 

BAŞKAN — Şimdi bu lâf kürsüden söyle
nir mi Sayın Unsal? 

NUEETTİN AKYUET (Malatya) — Çok 
yorgunsun sen, hiçbir şey yapamıyorsun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu bir ger
çek, ne yapayım? 
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BAŞKAN — Sayın unsal şu kelime şu kür
süden söylenir mi rica ederim 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Her doğru 
sözü, her etkisel sözü söylediğimiz zaman siz in
ciniyorsunuz. Bu bizim (elimizde değil; (ama biz 
bunları "bütün zorluklarına rağmen, bütün güç
lüklerine rağmen, bütün isterslzliklerine rağmen 
söyleye söyleye incinenleri de alişuracağız. 

Değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi, ben tü-
züksel haklarımı zamanında kullandım. Çok ar
kadaşıma yaptığı gibi Sayın Başkan, bana da 
belki bu karışıklıklar /içinde zamanında söz ver
meyi yapamadığı için bana 'ceza verdirroiştir. 
Bazı arkadaşlarım, cezanın usulsüz verildiğini, 
savunma hakkının yapılmadığını, bunun için de 
yeniden oylama yapılması gerektiğini söyledi
ler. Ben cezayı alan biri olarak, buna katiyen 
katılmıyorum. Usulsüz verilen bir cezanın ben
de kalmasını gönülden istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler.. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan söz istemiştim. 
BAŞKAN —• Bir dakika ben arzedeyim, on

dan sonra sizi dinlerim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Müsaade 
edin ben arzedeyim. Daha evvel de söz istediği
mi irelirtmistim. Şimdi müsaade edin, şunu arze-
de^eğim : 

Bey arkadaşımız söyledi, zatıâMuiz ona ce
vap vereceksiniz. Clündemi bir tarafa ittik. Mü
saade edin bendeniz gündeme devam eddhniesa 
hakkımla konuşacağım.. 

BAŞKAN — Cevap vermeyeceğim efendim, 
e e v a p v ermeye e e ğim. 

Ben Başkan olarak burada münakaşalara 
katılmak durumunda değilim ve Başkanlık yap
tığım süre içinde de hiçbir gün hatip kürsüsüne 
çıkmadım, sonuna kadar riayet ederim. Sayın 
arkadaşım burada epeyce uzun bir konuşma 
yaptılar. Ben buna cevap vermeyeceğim. O za
bıtları okuyan, zabıtlara giren kelimelerin içe
risinde İrenim cevabımın ne olacağını anlar. Bu 
itibarla, burada bu meseleyi kesiyorum. 

! 

— 452 — 



Ö. .Senatosu B 27 . 4 . 1974 0 : 1 

V. — GÖKÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı 
Suç ve ('ezaların Affı hakkında kanun teklifi
nin 21 illet Meclisince kabul olunan metni re 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cum
huriyet Senatosu : 2/72) (S. 
(1) 

BAŞKAN Önergeler vaı 

Sayısı : 353) 

takdim edivo-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin 50 nci Yılı 

Nedeniyle Bazı Sur ve Cezaların Affı hakkın
da Kanunun 9 nen maddesinin (f) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim.. 

Hadde 9. — Bent i') Bakanlıklar ve diğer 
kamu kuruluşlarından burs veya kredi alarak 
veya bu müesseseler adına veya hesabına para
sız - yatılı olarak öğrenim yapanlardan, bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerek öğren
cilikleri sırasında burs veya kredi almaktan 
vazgeçenlerle burs veya kredisi kesilenlerin ya
hut her ne sebeple olursa olsun öğrenimini biti
renle iniş olanların, gerekse öğrenimlerinin biti
mine mecburî hizmetlerini yerine getiremeyen
lerin almış oldukları burs veya kredi veya 
borçlanmış bulundukları parasız ? yatılı tazmi
nat borcunun toplam tutarım 5 yıl içinde eşit 
taksitlerle ödemeleri kaydiyle, yükümlü olduk
ları ve henüz ödenmemiş bulunan veya ödeme 
süresi içinde tahakkuk edecek olan faıiz, cezai 
şart ve diğer para cezaları affedihniştir. Yal
nız, zamanında (»denmeyen taksit muaccel İnde 
gelir. 

Bu bent hükümleri kefiller hakkında uygu
lanıl'. 

C umhui'iy et S e n a t osu 
Artvin Üyesi 

Eecai Kocaman 

BAŞKAN Komisyon katılıyor mu efen
dim 

ANA VAKA VK ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ REFET RENDECİ (Samsun) — 
Başlangıçta arz etmiştim; birinci cümlede sadc-

(1) 353 S. Saydı basmayan 24 . i . 1974 ta
rihli 48 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

ce «Veya» kelimesine muvafakat ediyoruz. Ko
misyon olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yani istenen ilâve o kadar mı?.. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?... 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Hükümet de takrire katılıyor. 
Saym Komisyon Başkam, bu şekliyle tak

riri oya arz edebilir miyim?.. 

ANAYASA. VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ REFLT RENDECİ (Samsun) — 
Yalnız «Veya» kelimesine katılmak kaydiyle. 
Çünkü diğer teferruatım takip edemedim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Yalnız «Veya» kelimesinin met
ne ilâvesine Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 
Bu sekli, oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
le!'... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Bir takrir daha var, takdim ediyorum. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan. 

saat İ-'l'ü 10 geçiyor. 

. BAŞKAN — Sayın Betil arz edeyim. Sadece 
11,00'de toplanılmasına karar verildi. Şimdi, 
ne zaman tatile girilip ne zaman başlanılacağına 
dair ayrı bir önerge var. Dün kabul edilen 
önergeyle müddet tayin edilmedi. Bu itibarla. 
devanı ediyor efendim. 

Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 353 S. Sayılı Af kanunu 

teklifinin 9 ncu maddesine aşağıdaki ibarenin 
(g) fıkrası olarak eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

g) Toprak Mahsûlleri Ofisi memuru olma
yan eksperler marifetiyle 1938 - 1955 yıllarında 
satınahnan afyonlarda tespit edilen tasnif ha
talarından mütevellit borçlar af f edilmiştir. 

Afyon Senatörü Afyon Senatörü 
Kâzım. Karaağaçlıoğlu Ahmet Karayiğit 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim?.. 
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ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI EEFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, birkaç kelime arz etmeme izin ri
ca edeceğim. 

Biz, Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdür
lüğünden bir yetkili arkadaş çağırdık ve bu 
önerge mevzuunda kendisiyle konuştuk. Ken
dilerinin kanaati; «Bu tamamen Toprak Mah
sûlleri Ofisindir bir mukaveleden doğmuş, bir 
anlaşmadan doğmuş ve bu anlaşmada karşı ta
rafın ta.ahhütleırdni yerine getirememesi sebebiy
le doğmuş bir alacaktır, cezaî niteliği yoktur. 
Hükümet olarak bunu mahzurlu mütalaa ede
riz.» dediler. Şimdi bu vaziyet karşısında bu 
önergeye katılmamız mümkün değil. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, önergemizi izah için söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kara yiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım ; 

Toprak Mahsulleri Ofisi 19:18 yılı ilâ 1955 
yılları arasında mubayaa ettiği afyonu mukave
le ile eksper istihdam ederek alırdı. 1955 yılın
dan bu zamana kadar sürüncemede kalan bir 
konu bu. Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde af
yonun kalitesini bilecek eksper olmadığı için 
serbest meslek erbabından mukavele ile istih
dam ederdi. Bu adamlar (A) grupu, (C) grupu 
dıiye tasniflerini yaparlardı. Bu tasnif-erdeki 
hatalardan mütevellit Toprak Mahsulleri Ofisi 
86 eksper hakkında dava açmış. Bunların tuta
rı da 350 - 400 bin lira civarında ve bunların 
çoğu da ölmüş, varislerine intikal etmiş ve ba
zılarını da tahsil edememiş. Bu, 25 seneden be
ri devam eden bir konu. Cumhuriyetin 50 uci 
yıldönümü dolayısıyla çıkartılan affın kapsamı 
içerisine alınırsa, isabetli olur kanısındayız. Za
ten tahsil edilseydi bu zamana kadar tahsil ede
ceklerdi. Tahsil edemediklerine gör- ve 20 - 25 
seneden beri de sürüncemede kaldığına göre, 
eğer takririmiz iltifatınıza mazhar olursa bu 
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adamları da bu tür sürüncemeden kurtarmış 
olacağız ve her halde iyi bir harekette bulun
muş olacağız. 

Saygılar- sunarım. 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenim'... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, verilen bir önergeyle, oylamadan son-
la ara verilip saat 15,00'te toplanılması önerili
yor. Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
imi edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Şimdi oylamaya geçeceğim. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, benim bir takririm olacaktı efen
dim. 

BAŞKAN — Sizin takririniz 8 nei maddeyle 
ilgili olduğu için Komisyon 8 nei maddeyle bir
likte gemi aldı efendim. Simdi 9 ncu maddeyi 
oyluyoruz efendim. 

Oyla m aya geçiyorum. 
(Ordu Üyesi Solâhaddin Acar'dan başlana

rak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 

var mı1? Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — 9 ncu maddenin açık oylaması
na 129 sayın üye iştirak etmiş; 96 kahul, 32 ret, 
1 çekinse-,' oy kullanılmış ve 9 ncu madde salt 
çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,32 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMlii Mehmet ÜnaMı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Vahap Güvenç (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

^Tüh'terenı arkadaşlarım; 30 saati geçen de
vamlı çalışnîalariımız içinde sayın üyelerin gös
terdikleri metanet ve çalışkanlık yorulmala
rını intaç etti. Bu yorulmanın tabiatı yi e birta
kım arkadaşlarımızın ve bahusus Başkanlık 
yapanı arkada'şmı'zın da sinirleri üzerinde et
kisi olmuştur. 

Bu itibarla şimdiye kadar arkadaşlarımızın 
gerek birbirleriyle, gerek Riyasetle olan ha
diselerde mutlaka hiçbir arkadaşımızın kötü 
niyetinin olmadığı bilinmektedir. Zaten kimse kim
seyi incitmek maksadıyle buraya gelmediğine, 
bir vatan, memleket hizmeti yapmak için bu
rada gece ve gündüz saatlerce vazife gördü
ğüne göre, cereyan eden hâdiselerde herhangi 
bir kötü niyet aramanın mümkün olmayacağı 
kanaatini Başkan olarak iarz ediyorum. 

'Bundan sonra daha sakin bir müzakere yolu 
•a'çmamıza da belki vesile olur düşüncesiyle İni 
maruzatımı arz ediyorum. 

Şimdi, 8 nci madde Komisyondan gelmiş
tir. Birtakım önergeler var. Bunların kısa bir 
tetkikini yapmak suretiyle müzakerelere baş
layacağım; çünkü Tüzüğümüze g;'6vı.'' bunların 
bir sıraya konması gerekmektedir. Bir dakika
nızı rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ko
misyon bu hususta kendi çalışım alarmı bize an
latırsa iyi olur. 

BAŞKAN — Peki efendim; o sırada ben de 
önergeleri sıraya koyarım. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, 8 nci maddeyi biz önergeleri 
tetkik etmek 'üzere Komisyona almıştık. Tet
kiklerimizi yaptık. Komisyon olarak, tetkikle
rimiz neticesinde bazı arkadaşlarımızın öner
dikleri hususların yerinde olduğu kanaatine 
vardık. Bu mevzuda teknik arkadaşlarımızı 

da dinledik ve o dinlediklerimizin ve tetikika-
tımızm neticesine göre önergelerin bir kısmı
nın yelinde olacağı, kabule şayan, buluniduğu 
netice ve kanaatine vardık. 

Önergeler sıra ile okunduğu zaman, öner
geler üzerinde müzakere açılmadan evvel, ne
resine hangi noktada katılacağız onları teker 
teker beyan edeceğiz ve teknik hususlarını da 
bir iki cümle ile sayın arkadaşlarımıza arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Şimdi, 8 nci maddenin müzakeresine başlı

yoruz. 8 nci madde zaten okunmuş bulunuyor. 
Bu madde üzerinde Sayın Ata 1 ay söz talebet-
mişlerdi. 

Sayın Atalay, konuşaıcak mısınız? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır. 
BAŞKAN — Buraya söz istediğiniz yazıl

an iş efendim. 
Sayın Köker, konuşacak anısınız? 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayır. 
BAŞKAN —• Konuşmayacaksınız. 
Şu halde başka söz isteyen sayın üye var 

mı efendim ?.. Yok. 
Verilmiş önergeleri Tüzüğümüzün göster

diği sıra üzerine muameleye koyuyorum. 
Şimdi Sayın Gündoğan tarafından veril

miş bir önerge var, takdim ediyorum : 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 

'bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (/Kars) — Bir arkadaşı

mız 8 nci maddenin yerine başka bir madde 
teklif etmiş. Siz bunu en son madde olarak 
görüşmek üzere geri bırakmışsınız. Maddelerin 
teselsülü bakımından bir mahzur olabilir. 
Keşke bunu öne almış nisaydınız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, simdi 9 ucu 
maddeyi kabul etmiş bulunuyoruz. O söyledi
ğiniz husus... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Güç. olur. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz, 

arz edeyim. 
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O söylediğiniz hususa geri dönmemiz müm
kün olmayacak. Ben bir yerde o maddeyi mü
zakereye alacağım. Şayet Yüksek Heyet 'kabul 
ederlerse o zaman 8 nci madde olarak ikame
cini ayrıca oylamak suretiyle ovaya getiroee-
ği:m. 

•SIRRI ATALAY (Kars) — Güç olur. Şimdi 
8 dediniz de onun için söyledim. 

BAŞKAN — Hayır 9 ucu maddeyi kabul 
etmiş bulunuyoruz. Geri dönmemiz mümkün 
değil. Onun için. 

Şimdi, önergeyi takdim ediyorum efendim. 

Yükse'k 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 

8 nci maddesinin (f; bendinin ilk lükrasınm 
ilişik yazıda gösterilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Hadde : 8 Bent : f 
«f) Bağ - Kur sigortalılarından, başvur

ma ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı 
Kanunda gösterilen süreler geçtikten sonra 
yapanların veya Bağ - Kur Kanunu kapsamı
na girdikleri halde hiç başvurmamış olanların 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibe-
den aybaşından itibaren üç ay içinde olmak 
kaydıyle başvurma ve basamak seçme işlem
leri ve hatalı seçtikleri basamaklara dair ya
zılı düzel'tmıe talepleri, bu talepler sigorta yar
dımına bak kazandıran olaydan önce vuku bul
mak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve 
primler ödenmek kaydıyle geçerli sayılır ve 
bu gibiler hakkında herhangi bir müeyyide 
ve ceza uygulanmaz. 

BAŞKAX — Sayın Gündoğan, bu cümle
den sonra, gelen kısım aynen kalacak tabiî. 
Yalnız, burada.. 

FİıKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon 
Başkanı. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET KENDEOİ (Samsun) — 
Bu (f) bendinin birinci fıkrası olarak yazılı 
nıetdn ikame edildiği takdirde, mesele halledi
liyor, biz de takrire o yönüyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, mesele kalmıyor; Hü
kümet katılıyor mu, efendim? 
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ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) —Evet, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. Takririn istediği hususun (f) bendinin bi
rinci fıkrası olarak kabulü hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ali Oğuzum bir önergesi var, takdim 
ediyorum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Efendim, benim
kini okutmayın, vazgeçtim. Geri alıyorum. 

BAŞKAN —• Peki efendim. 
Sayın Turanlımın bir önergesi var, takdim 

ediyorum. 

Yük s e k B a şk anlı ğ a 
Cumhuriyetin 50 nci Yılı nedeniyle bazı suç 

ve cezaların affı hakkında kanun teklifinin 8 nci 
maddesine aşağıda yapılı (i) fıkrasının eklen
mesini teklif ederim. 

(i) Onuncu devre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müsteniden 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan 
asıl 'borçlarına yürütülen faizler, her türlü mah
keme ve icra takip masrafları, vekâlet ücret
leri ile tahakkuk ettirilmiş vergiler kaldırılmış-
1 ir. 

Borçluların yapmış olduğu bütün ödemeler 
(Hangi nam ile tahsil edilmiş olursa olsun) esas 
borçtan indirildikten sonra, 'kalan bakiye borç
ları l)iı kanunun yayımı tarihinden itibaren 
rf •') faizle beş yıllık taksite bağlanmıştı!!'. 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu'nun da bir tak
riri var, galiba aynı mahiyette, onu da takdim 
ediyorum. 

Sa yi n Başka nlığa 
Onuncu dönem milletvekilleri ile ilgili aşağı

daki hususun 8 nci maddeye son fıkra olarak 
eklenmesini arz ve teklif ediyorum. 

Trabzon 
Ömer Lûtf'i Hoeaoğlu 

(i) Onuncu dönem milletvekillerinin Ziraat 
Bankasına ödenek ve j-ollukları' karşılığı ola
rak borçlandıkları meblâğ, taksitlerle tahsil edi
lir. Bunlardan hiçbir faiz ve masraf alınmaz, 
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BAŞKAN — Bu önergelere ikisi aynı mahi
yette olduğu için hükümet ve komisyon katılıyor 
mu, ? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli 'Milletvekili) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI RBFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, biz meseleyi tetkik ettik, baktık, ma
dem ki; bu af kanunu diğer meselelere ben
zer meseleleri birçok şekilde halletmiştir. Bu 
takdirde % o faiz getirmektedir ve beş sene 
de talksite 'bağlamaktadır. Bu maddede ve da
ğar maddelerde buna mümasil hâdiseler var
dır, hu sebeplerle takrire katılmayı uygun mu
it alâa ederiz. 

BAŞKAN —• Katılıyorsunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Takri

rin a'leyiıindo, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başjkan, sayın senttirler; 
Eski Başbakanlar ve Hükümet üyelerinin 

affın kapsamı dışında olması lâzım geldiğini 
gayet iftiharla burada beyan ettiler, "Meclis
te arslan gibi kükredilcr ve beyan ettiler; if
tihar ettik. 

Bu mertliği, 'yapanların, burada beş - on ku
ruşun takside bağlanmasına tenezzül etmesini 
Yüce Senatonun kaimi etmeyeceği inancında
yım: 

Mertlikte çelişki olmaz. Menfaate göre kük
reme olmaz; yerine ve zamanına göre 'aynı ko
nuda, aynı 'davranışta, aynı karakterde İsrarlı 
ve musir olmamız gereklidir; aksi hakle bir 
samimiyetsizlik örneği vereceğimizden kimse
nin kuşkusu olmasın. Böyle bir borçlanmayı 
tazmini nitelikte, tamanıiyle borçlar hukuku ni
teliğindeki bir konuyu af kanunu kapsamına 
almak, Af Kanunu esprisiyle de bağdaşmaz, 
âdeta Devleti hususî hukuk hükümleri muvace
hesinde, Şirketler Kanunu muvacehesinde ida
re etmek: gibi garip bir tutum içerisine girmiş 
olacağınızı da gözden uzak tutmamamız gere
kir. 

Saygılarımı arz ederim. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Faizleriy

le birlikte ödeyenlerin iadesi bahis mevzuu mu
dur? Tasrihi lâzım gelir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bir soru sor
dular efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFE'T RENDLCİ (Samsun) — 
İadesi bahis mevzuu değil. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, takririn lehinde. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Takriri izah edip onu müdafaa etmek için 

aklımdan bir şey geçirmiyordum ve hâlâ da o 
niyette değilim; 'ama Sayın Feyyat Beyefendi 
eski vekiller heyeti üyeleriyle milletvekili ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin af dışı bıra
kılması yolunda yapılan müdafaayı bununla mu
kayese ederek büyük, bir hataya düşmüştür. O, 
bir cezaî hükmün, 'bir suçluluğun masuniyet ha
line gelmemesi fikrine dayanır. Milletvekili, 'ev
velâ teşriî masuniyoti haiz bir insandır. Bu bir 
teminattır. Buna rağmen ayrıca işlediği fiilleri
nin affa ta'bi olması çok aşırı bir tutumdur. O 
'bakımdan ibiz onu af dışına bıraktık, ama Sa
yın Feyyat Beyefendinin buyurdukları gibi 'bir
kaç. kuruşluk borcu takside bağlamanın tekez-
zülünden bahsetmesi fevkalâde hakindir. Bir-

I 

kaç kuruşluk borcu peşinen veremeyecek bir 
durumda KVİan eski milletvekilinin düşmüş ol
duğu bu haliyle alay edilmez. 

Borç affedilsin demiyoruz, ceza affedilsin 
demiyoruz, borcun takside 'bağlanmasıdır; bu, 
fevkalâde insanidir. Bunun eski milletvekilleri 
ve hakanların suçlarının affedilmemesi fikriyle 
mukayesesi mümkün değildir. 

Binaenaleyh, insanî bir tavrın, insanî bir 
'tutumun kanunî]eşmesinden başka hiçbir şey de
ğildir. Taksitle borç ödemenin haysiyetsizlik 
mi, yoksa haysiyet mi olduğunun takdiri, hiç. 
şüphe yok ki, Feyyat Beyefendi tarafından ya
pılacaktır; aıma ne yapalım insan hissiyatından 
uzak kalmadılkça doğruluk yolunu bulamıyor 
ve bulamayacaktır sevgili senatörler. 

BAŞKAN — Sayın Hoca oğlu, takririnizi 
izah etmek üzere ibuyurun efendim. 

ÖMER LÛTFİ HOOAOĞLU (Trabzon) — 
'Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Konuşmama başlamadan önce hemen ifade 
etmek istiyorum ki, Sayın Sırrı Turanlı nm tak
ririne iltihak ediyorum, arada pek fark yok. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün mesele hak
tan ve hukuktan yana olmaktır. Yoksa, bu 
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önergeyi verinken ne şu kişiyi korumak sevda
sına kapıldık ne de bu kişiden yana olmak sev
dasına kapıldık. Huzurunuzda müzakeresi ya
pılan kanunda birçok vergi cezalan, kaçakçılık 
cezaları affedilmektedir, bunlar Hazine ile ilgili 
'hususlardır. Şunu da unutmamak lâzımdır ki, 
politikanın, siyasetin kendine has cilveleri var
dır. Politikada çok kere istenilmeyen ve bekle
nilmeyen hususlar zuhur edebilir, olaylar mey
dana 'gelebilir. Bu bakımdan buna politikacı
nın ve politikanın kaderi diyenler de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan şuna geç
mek istiyorum. İşte 10 ncu derecele bu millete 
iıizmot aşkı ile İra mübarek çatı altına gelmiş 
olan sayın milletvekilleri politikamın bu şekilde 
ibir cilvesine duçar olmuşlardır. Bu, ne kendile
rinin beklediği, ne de kendilerinin istediği bir 
hfususltu; fakat oldu. Kader bu arkadaşları ha
pishanelere itti. Hattâ, iş ıbununla da kalmadı 
çofc istlraplar çektiler, çok da malî sıkıntılar, 
•külfetler .altına -girdiler. Hatta, bunların içle
rinde öyleleri bulundu ki, nerede ise günlük na
fakasını temin etmekten âciz kaldı; büyük İstı
rap içindeydiler. 

Af Kanunu getiriyoruz, 50 nci Yıldönümü 
dolayısiyle Af Kanunu .getiriyoruz; bu şekilde 
çekilen istiraplara deva olmak istiyoruz. Bu 
arada bu sayın arkadaşlarımızı acaiba neden 
düşünmüyoruz ? 

Muhterem arkadaşlarım; biz önergemizi ve
rirken İramın üzerinde durduk ve haktan ve 
adaletten yana olmak istedik. Bütün maksadı
mız budur. 

Aziz arkadaşlarını; bir insanı hap:.se tıkacak
sınız, üstelik «sen filân zaman para aldın, bu 
parayı ver» diyeceksiniz. Halbuki, hapisde ge
çinmekten acizdir. Nereden kazanıp, nasıl kaza
nıp sizden aldığı parayı verecektir? Sonra, bu 
arkadaşlarımız hiç bir zaman kanunsuz da hare
ket etmemişlerdir. Bugün de, emekli olan arka
daşlar gidip çekini bozduruyor, hepimiz de üç 
aylık maaşımızı peşin alıyoruz. O zamanki carî 
hükümlere göre bunlar da kendilerine ödenen 
maaşları peşin almışlardır. Ama, ondan sonra 
siz bunları hapse tıkımşsmız, niye borcunuzu 
vermiyorsunuz demişsiniz. Üstelik, bu arkadaş
lar borçlarını vermemek de istemiyorlar. Bizim 
teklifimiz bunu da getirmiyor. Biz nasıl ki, ver
gi cezaları affediliyor, bu arkadaşlarımız borçla-
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rmı ödesinler; anı ayıtlardan beri yığılıp biriken 
faizi bunlardan almayalım diyoruz, yüzde 3'ün 
üzerindeki faizi hiç olmazsa almayalım diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını; söz buraya gelmiş
ken şunu da ifade etmek istiyorum; bundan dört 
sene önce olacak, Halk Partili bir arkadaşımla 
beraber ben bu konuda bir af kanununu da yü
ce Meclislere getirmiştim ve bu kanun da çık-
nıışdı; fakat bir husus bakımından Anayasa 
Mahkemesince bozuldu. Bunu şunun için söylü
yorum. Yalnız buna eğer itiraz edenler «Demok
ratların borcu var» diye düşünüyorlarsa, o dev
re Millet Meclisinde bulunan Halk Partili sayın 
arkadaşlarımız da ayni duruma düşmüşlerdir; 
onların da borçları vardır; yani Halk Partili 10 
ncu Devre Mü!etvekilleri arkadaşlarımız da aynı 
aftan faydalanacaklardır. Bu hususda ellerinizi 
vicdanlarınıza koyup ıstırap çeken bu arkadaş
larımıza vicdanlarımızın sesini iletmenizi bil
hassa istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum sayın arkadaşlarım. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

" bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Komisyondan mı? 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Komisyondan. 

BAŞKAN - - Komisyondan sorabilirsiniz, 
etendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, bu 
borçlar maaş borçları mı, yoksa bankadan alın
mış borçlar mıdır? («Maaş borcu, maaş borcu» 
sesleri) 

BAŞKAN — Maaş borcudur efendim. 
Galiba Komisyon açıklamada bulunacak, lüt

fen efendim. 
.MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Maaş bor

cunun faizidir. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, bunlar maaş borçlarıdır; ödenek ve 
yollukları peşin olarak alınanlardır. 

BAŞKAN — Yani, borç affedilmiyor, değil 
mi efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Borç affedilmiyor; faizi de yüzde üçe ve beş sene 
takside bağlanıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet ?.. Katılmıyor. 
Komüyon?.. Katılıyor. 
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Takrir hakkında lehte ve alehte konuşmaları 
dinlediniz. Takririn dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Bir başka takrir var, takdim ediyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
353 Sıra Sayılı teklifin 8 nci maddesinin (A) 

bendinin daha geniş kapsamlı ve tatbikatta eşit
lik ilkesine uygun ve yanlış tatbikatın önlen
mesi bakımından bu bent hükmüne aşağıdaki fık
ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«Özel kanunlarına göre alınması gereken ce
za ve gecikme zamları hakkında da yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanır.» 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

BALKAN — Bu önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Komisyon?... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI RıEFET RENDECİ ((Samsun) — 
Katılıyoruz. Biz mevzuu tetkik; bazı mevzular-1 

daki tereddüdü giderme bakımından tatbikata 
açıklık getirecek nitelikle gördük; teknik ar-
'kadaşlar da ayın kanaati ve mütalaayı verdiler. 
Bizce uygundur. 

BAŞKAN — Beki efendini. 
iTaikririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Kaibul etmeyenler..,. 
Takririn dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Basık anlığa 
8 nci maddenin (A) bendinin sonuna : 
«506 sayılı Kanunun 10 nen maddesinin son 

fıkrasındaki ödeme, 26 nci ımaddedeki sorumlu
luk hallerinin tahakkuk etmesine 'bağılıdır.»' 

Fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Zongül da k 

'Tarık Remzi Baltan 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir açıklama
da bulunmak istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baltan. 
ıTARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

'Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Gerek Millet Meclisi ve gerekse Cumhuriyet 
'Senatosu çok geniş imanada ve çok geniş vatan
daş kitlelerini ilgilendiren Af Kanununun 'mü
zakeresini yapmaktadır. Ben sizi yormayaca
ğım, 'kısaca takririmdeki istediğim hususu arz 
•edeyim. 

İAf Kanununun 8 nci maddesinde beyana ta
bi vergilendirme ve sigorta cezalanılın affı ön
görüldüğü halde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 9 ucu maddesine göre bil
dirgeyi bir ay içerisinde vermeyenlerin cezala
rının affına dair bir açıklık yoktur. 

Şahsen tetkikimde Sosyal Sigortalar Kuru
mu ile ilgili prim e ezaların in affı öngörülmek
tedir ki, lıu 150 milyon, lirayı aşmaktadır. Dev
letin alacakları mevzuunda 'bugün asgarî bir 
milyona yakın vergi mükellefi af kanununun 
kendilerine gösterdiği kolaylrkiardan istifade 
•edeceklerdir. Bugün, nazarî olarak Devletin 
vergi mükelleflerinden 2 •milyar liraya- yatkın 
alacağı vardır; ama kanunun tatbiki halinde 
ibelki bunun yarısından fazlasını Devlet ka
nunda gösterilen ödeme kolaylıkları dolayısıy-
ile tahsil etmiş ve müzmin yolların açılmasını 
temin, etmiş olacaktır. 

Benim, işaret ettiğim. 506 sayılı .Sosyal'Si
gortalar Kurumu Kanununun 9 ucu maddesin
deki işverenlerin işçi almaları .halinde aynı ka
nunun hükümlerine göre bir ay içerisinde bil
dirgeleri vermeleri lâzımdır. Bu bildirgeyi kas
ti olmamak kayıt ve şartıyle herhangi bir ih-> 
'mal. neticesi geç vermiş olanların da kanunun 
ÎO m*u maddesi ve 9 ncu maddesi gereğince 
hattâ 26 nci maddesi gereğince bu gecikmeden, 
l)u vaktinde ödf meni ekten mütevellit cezaların 
affını derpiş etmektedir. Bu da kaibul edilmiş 
olan. veya kaimi edilecek olan 'Sosyal Sigorta
ların prim cezalarının affı yanında, özür dile
yerek söyleyeyim, devede kulak mesabesinde
dir. 

Bu hususun dikkate alınmasını istiı'ham edi
yorum. Ayrıca, bu cezaları affederken işvere
nin bir daha bu kabil itiyatlara girmıenıesini 
temin maksadi'yle ete, aynı Kanunun 26 nen 
maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı, 
işverenin kasti ve işçilerin korumak ve iş gü
venliğiyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı 
•hareket etmemesi halinde affediyoruz. 26 nci 
maddedeki hususlar mevcut olduğu takdirde, 
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•af kapsamı dışında bırakıyoruz. Bu kadar ufak 
bir hususun, adaletin eşitliği bakımından, ceza
ların, kusurların, ihmallerin affı balkımmdan 
dikkate alınmasının doğru olacağı kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli Milletvekili) — Katılıyoruz efendimi. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECT (Samsun) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir ka-
hul edilmiştir. 

Başka takrir yoktur, maddeyi, mıadde üze
rinde fazla bir. ihtilâfta olmadığı cihetle bunu 
açık oya, açık oy takriri vermiş olan arkadaş
larım izin verirler mi?... («Tabiî, tabiî» sesleri.) 
îşarî oya gidebiliriz. 

Yapılmış olan değişikliklerle birlikte S nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 9.5 .1969 günlü ve 1177 sa
yılı Tütün ve Türün Tekeli Kanununun geeici 
I nci maddesinin (B) bendi kapsamına giren 
arazi sahiplerine bu geçici mailde dairesinde 
itirazda bulunabilmeleri için bu kanunun yürür
lüğe girdiği' tarihten itibaren. 1 yıllık yeni bir 
itiraz süresi tanınmıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce itiraz
da bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve redde
dilmiş olması bu kez yapılacak itirazların ka
bul ve tetkikine engel teşkil etmez. 

İnceleme kurulları tarafından yapılan itiraz
ları itiraz tarihinden itibaren bir yıl içinde ince
lenip karara bağlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
keşide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası vasıtasiyle bankalara duyurul
muş bulunan ademi tediye protestoları, protes
tonun hukukî sonuçları açısından özel hukuk 
hükümleri saklı kalmak şartiyle kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşül m ekte olan af kanunu teklifinin 11 

nci 'maddesindeki 29 . 10 . 1973 tarihinin 7.2.1974 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret Gri'mdoğan Reeai Kocaman 

BAŞKAN — Açık oy takririne imza koymuş 
arkadaş]anımdan rica edeceğiim, hangi madde
de bunun dışına çıkıp çıkamayacağımı bana 
lütfen hatırlatsınlar, bu maddeleri ben işarı 
oyla. oylamak istiyorum, zaman kazandırmak 
için. Eğer takrire imza koymuş olan sayın üye
ler ikaz ederlerse açık oya sunarım. 

Okunan önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor ımu efendim?. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılıyoruz efenıdiım. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor, 
komisyon katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyen! er... Ka bul e d ilmem iştir. 

11 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun hükümleri, bir ceza 
mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kanunen, veya dış ticaret rejimi hakkındaki 
kararlara göre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, satılması ve yurda .sokul
ması suç teşkil eden veya inhisara tabi olan eş
yanın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yukarı ki fıkra hükmü dışında kalan 
eşya, ithalde alman gümrük ve diğer vergi ve 
resimler ile ardiye ücreti ve sair masrafların 
ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Or
ana ıı Kanununa aykırı davranma suçlarında kul
lanılmış olan aletlerle canlı ve cansız her türlü 
taşıt araçları ve paraya çervilmiş ise bunların 
emanet hesabındaki bedelleri, henüz karmu da
vası açılmamış işlerde O. savcılarınca, kamu 
davası açılmış işlerde mahkâmelerce, hüküm ke-
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sinlcşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiple
rine iade olunur. Şu kadar ki, 29 Ekim 1973 ta
rihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil 
eden (alet, canlı taşıt araçları, araba, kağnı, 
traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu 
taşıt araçla.!-] ve bunlar satılmış ise bedelleri, 
hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına 
•girse dahi sahiplerine iade edilmez. 

191 5888 ve 1615 sayılı Gümrük kanı 
sayılı Kaçakçılığın Men 
nun, '3487 ve 1.17 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
hakkındaki 'kanunlar, 8078 sayılı Tuz Kanunu, 
8788 sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Cay Kuru
mu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İç
kiler Kanunu ve 11.18 sayılı Oyun Kâğıtları İn
hisarı hakkında Kanun ile bunlara ek ve tadil
leri gereğince •müsadereleri kesinleşmiş olan eş
ya, madde, âl at. ve taşıma vasıtaları sahiplerinle 
iade .edilmez. 

T raftık sicilli kayıtlarına dayanılarak satm-
alınan taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi 
kesinleşmemiş olanların ardiye vcsair masraf
ları ödenmek şart iyi e prim, vergi ve resim alın
maksızın. sahiplerine verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Yük sek Başka n'l ı ğa 
(rörüşlmekte olan af kanunu teklifinin 12 

maddesindeki 29.10.1978 tarihinin 7.2.1974 
olarak: değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor ıinu efendim?... 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOİ (Samsun) — 
Katıl.mıyoruz 'efendilim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor, 
'.komisyon katılmıyor. Takririn dikkate alınma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kaimi edeni!er... Etmeyen'ler... Madde 
kabul edilmişi ir. 

Madde 1.8. — Bu kanun hükümlerinin (tak
sirli suçlar dışında) ; subay, askerî memur ve as-

subaylar dahil olmak üzere; kanun, tüzük ve 
yönetmeliklere göre verilmiş veya verilecek idarî 
kararlar veya yapılmış veya yapılacak idarî ve 
inzibatî işlemlere subay, askerî memur ve as-
subaylar hakkında mahkemelerce hükmedilen 
cezaların hukukî sonuçlarından olan rütbenin 
kaybedilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine su
bay, askerî memur ve assubay olarak kabul 
olunmamak ve askerî nispetin ke'sülmesi ve 
1076 sayılı Kanunun 1816 sayılı Kanunla değişik 
8 nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış 
işlemlere şümulü yoktur. 

Şu kadar ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
yukarda belirtilen işlemler •sonucunda ilişiği ke
silenle!' diğer kamu kuruluşlarında göreve alın
dıkları takdirde halklarında bu 'kanunun Devlet 
memulları için öngördüğü hükümler uygulanır, 

Bu kanım gereğince cezaları genel afla ta
mamen ortadan kalkan askerî veya sivil kişi
lerin emeklilik haklan geri verilir. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Kocaman. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Görüşme konusu \'] ncü madde, Millet Mec

lisinden kabul edilerek gelen metinde 14 ncü 
madde olarak sırada yer alıyor idi. Yüce Se
natonun. Anayasa, ve Adalet Komisyonu, Mil
let Meclisinden gelen o zamanki 14 ncü mad-
îb.min. şimdi metinde bulunan kısmının daha 
üst tarafında yer alan bir (A) bendi var idi. O 
bendi metinden tamamen çıkarmış ve eski me
tinde (B) bendi olarak yer almış bulunan hük
mü. 18 ncü. madde olarak yüksek huzurunuza 
getirmişti;'. 

Evi dakikalık zamanınızı istirham ederek, 
Komisyonca., metinden çıkarılmış olan (A) ben
dini okumak isterim : 

«7.2 .1974 tarihine kadar işlenmiş bulu
nan ve disiplin cezasını gerektiren fiillerden do-
lavı kanunlar. Bakanlar Kurulunca çıkarılmış 
tüzükler bakanlıklarca ve kamu tüzel kişi
lerince çıkarılmış yönetmelikler uyarınca veril
miş veya verilecek olan disiplin cezaları bü
tün sonuçlarım kapsamak üzere affeclilmiştir. 

Bu hükümlerden yararlananlara ait sicil, 
dosyalarında mevcut disiplin cezaları ile ilgili 
kayıtlar, sicil dosyalarından çıkarılır. Bu gi
bilerin. karteksleri ve sicil kayıtları bu kanu
nun vürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere 
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altı ay içinde Devlet Personel Dairesince yapı
lacak yönetmeliğe göre yeniden düzenlenir. 

Ancak, hu kanun kapsamına giren disiplin 
suçlarıylo ilgili 'olarak kaybedilen malî ve hu
kukî haklar yeniden kazandırılamaz. 

-Bu kanunun 2 nci maddesi gereğince aftan 
kısmen yararlananların fiilleri ile, 5 nci mad
dede gösterilen fiillerin sunucu olarak verilmiş 
veya verilecek disiplin cezaları hakkında bu 
.fıkra hükmü uygulanmaz.» 

Sayın senatörler, sizlere metinden çıkarılan 
(A) bendini sundum. Bu bentte Cumhuriyet ta
rihinde şimdiye kadar yürürlüğe konmuş bulu
nan genel af kanunlarında hiç iltifat edilme
yen bir konuya değiniliyor idi; disiplin ceza
larının affı. 

Esasta, hukuk doktrininde disiplin cezala
rının bir yasama tasarrufuyla, teşriî tasarruf
la affedilip edilemeyeceği tartışmalıdır. An
cak, hâkim olan görüş odur ki, diğer adlî ceza
lıları affetmeye yetkili bulunan yasama orga
nı, Anayasa hükümleri dairesinde, disiplin ceza
larını da affetmeye yetkilidir. Hâkim görüş bu
dur. Bu görüşten hareketle, Millet Meclisinden 
gelen metinde biraz sonra arz edeceğim kısıtla
yıcı hükümler de öngörülmekle birlikte, mah
dut ölçüde disiplin cezalarının affını kabul et
miş bulunmaktaydı, Millet Meclisinin metni. 

Biz, cinayetin, adam öldürmenin, hırsızlığın 
fDikkat buyurulursa, siyasî hüviyet taşıyan 
suçlara ilişmiyorum, dokunmuyorum.) veya ır
za geçmekten, kadın kaçırmaya varıncaya ka
dar çeşitli menfur fiillerin cezasını 50 nci yıl 
şerefine affı öngören yüce Parlamentonun me
mur veya diğer kamu yetkililerinin geçmiş hiz
met dönemlerinde ika etmiş bulundukları şu 
veya bu şekilde, disipline aykırı bir fiilden ötü
rü almış bulundukları disiplin sabıkalarının si
linmesini ve disiplin cezalarının affını ve bu 
konuda henüz ceza tertip edilmemiş, tahkikat 
safhasında, bulunan disiplin dosyalarının orta
dan kaldırılmasını, affın öngördüğümüz diğer 
fiillerine nazaran çok daha basit bir atıfet ol
ması itibariyle hakkaniyet ölçüleri içinde uy
gun mütalaa ve mülâhaza etmekteyiz. 

Düşünülsün ki, çok daha ağır suçların ce
zalarını ve takibat dosyalarını 50 nci yılın şe
refine unutmaya, silmeye, affetme atıfetine lâ
yık görüyoruz, Öte yandan, memur vesair bir 

kamu yetkilisi bir kusur işlemiş, bir disiplin ce
zası almıştır, siciline işlenmiştir. Bu ceza ikini-
haye müstakbel gelişmelerine, ilerlemelerine en
gel teşkil etmektedir. 

Bir hâkim düşünün; fi tarihinde bir ceza 
almıştır, ondan sonra çok başarılıdır, iyi yola 
yönelmiştir, mükemmel kararları vardır; ama 
birinci sınıfa ayrılamıyor. Diğer memurlar için 
aynı durum söz konusudur. Yakliyle meslek ha
yatının tecrübesiz devresinde, veyathutta bir za
af anında bir defa bir kusur işledi diye ilâni-
haye bu kusurun yükü altında bu memurun kal
masına müsaade etmek, bu yükten kurtulma
sını önlemek 50 nci yılın af esprisi, atıfet dü
şüncesi, maziyi unutma düşüncesiyle bağdaşmı
yor. 

Bu itibarla, prensip olarak disiplin cezası
nın affını öngören birinci fıkranın, metinden 
çıkarılan (A) bendinin birinci fıkrasının kabu
lü gerekir idi düşüncesindeyiz. 

Sonra, şunu da ilâve etmek isterim. Metin
den çıkarılan bendin birinci fıkrasını takip 
eden diğer fıkralarında böyle kısıtlayıcı hüküm
ler var ki, pekçok disiplin cezasının af kapsa
mı dışında tutulması düşünülmüştür. Örneğin; 
metinden çıkarılan (A) bendinin, son fıkrasında 
bu kanunun ikinci maddesi gereğince aftan kıs
men yararlananların fiilleri; yani bunlar kısa 
deyimiyle yüz kızartıcı suç teşkil eden fiiller
den ötürü alınmış disiplin cezalarını affetmi
yoruz demiştik. Beşinci maddede gösterilen fi
iller sonucu verilmiş, verilecek disiplin cezaları 
hatırlanacağı üzere beşinci maddede kesin ola
rak af kapsamı dışında tutulan suçlardı. O fi
iller uyarınca alman ve alınacak disiplin ceza
ları da af kapsamı dışında tutuluyor. Bütün 
bunların dışında kalan fiillerden ötürü alınmış 
disiplin cezalarını niçin affetmeyelim ve me
mur arkadaşlarımızın müstakbel gelişmelerine 
engel olan bu lekeleri unutmaya ve af atıfeti
ne niye lâyık görmeyelim. Kaldı ki, bu ceza
lar bütün sonuçlarıyle affedildiği zaman akla 
gelebilirdi ki. fî tarihinde aldığım disiplin ce-
zasıyle şu veya bu mağduriyete uğramıştım. 
Söz gelimi; mecburî tahvil cezasına uğramıştım, 
filan yerde görev yaparken disiplin cezası yo-
luyle falan yere atanmıştım, disiplin cezamın 
sonuçlarıyle affedildiğini görüp beni ceza alma
dan önceki vere ver de divemivordu bu me-
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nıur, bu hükmün kalbul edilmesi halinde da
hi. Çünkü, aynı bendin üçüncü fıkrasında «Bu 
kanunun kapsamına giren disiplin suçlarıyle 
ilgili olarak kaybedilen malî ve hukukî haklar 
.yeniden kazandırılamaz» eleniyor. 

Örneğin maaş ka t ı verilmiş; geri işleyeme
yecekti. Hukukî hak olarak terfi edememe ceza
l ı verilmiş veyahut da mecburî tahvil cezası 
verilmiş, ihraç cezası verilmiş bunlar yeniden 
istenilemeyeeekti. 

Bu disiplin cezalarının aL't'ı kabul edilseydi 
veyalıut lütfedip takririmize iltifat buyurup ka
bul ederseniz ne olacaktır? Eski disiplin cezaları 
affedilecek, yeni dosyalar ortadan kaldırılacak 
(Tabiî affın kapsamı tarihine kadar işlenmiş 
olan fillerle ilgili dosyalar.) ve o arada disip
lin cezalarının kayıtları kartekslerden siline
cek, o memur veya kamu yetkilisi vatandaşın 
müstakbel gelişmesine engel olmaktan kalka
cak, bu memur veya kamu yetkilisi bu gölge
den, bu şaibeden, bu dertten kurtarılmış ola
caktır. 

Maddenin amacı budur. Basit gibi görülür
se de on binlerce memur veya kamu yetkilisi 
bu kabil çok eski disiplin notlarından, sabıka 
kayıtlarından dolayı gelişme imkânı bulamama
nın sıkıntısı, üzüntüsü içindedirler. Sonra, yü
ce Meclise kanun teklifinin ilk sevkedilen şek
linde bu madde mevcut olduğu için çok büyük 
kitle olan bu memurlar ümit havası içine gir
mişlerdir. Şimdi, daha geniş, daha musifane 
kurallar dairesinde hareket etmesi, daha tole
ranslı davranması gereken, yüce Senatoda memur 
arkadaşlarımızın bu atıfetten mahrum edildik
lerini işitmeleri, 50 nci yıl esprisiyle, sevinciy
le kabili telif olmayan üzüntüler tevlit edecek
tir. 

Bu itibarla, Millet Meclisinden gelen metin
den çıkarılan (a) bendinin Cumlhuriyet Senato
su metnine aynen monte edilmesiyle ilgili öner
gemizin kaibulünü istirham etmekteyiz. 

Cumhuriyet Senatosu metninde halen mev
cut olan ve Millet Metlisinden gelen metinde 
evvelce Cb) bendiyle işaretlenmiş olan hükme 
hiçjbir diyeceğimiz yoktur. Asker şahıslarla ilgili 
disiplin tedbirlerinin mahfuz tutulduğuna da
ir ve bunun teferruatıyle ilgili hükümdür. Buna 
hiçbir diyeceğimiz yoktur. Mükemmeldir; çün
kü, Ordunun, kışlanın kendine has disiplin özel
likleri vardır. Elbette ki, doğrudur, 

Tekrar istirham ediyorum; biraz sonra sıra
sı gelince okunarak ıttılaınıza arz edilecek olan, 
Millet Meclisinden gelen metnin aynen önünüz
deki metne monte edilmesini talep ve istirham 
eden önergemizin kaibulünü ve böylece kanun tek
lifinin Meclise sunulup, kamuoyunun ıttılaına 
intikal ettiği andan itibaren ümide kapılmış olan 
memur kitlesinin yüce Senato tasarrufuyla ha
yat kırıklığına uğratılmamasını ve Cumhuriye
tin 50 nci yılının sevinç ve şevkine bu kitlenin 
de katılmasını sağlamanıza medar olacak şekil
de oylarınızı kullanmanızı istirham edeceğim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

EETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
C) — Sayın Başkan, önergenin aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Takriri muameleye koymadım. 
Şimdi maddenin üzerinde müzakere devam edi
yor. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
t'*.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, kaydediyorum. 
Buyurun, Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın B;ış-
k an, de ğ e r 1 i a ıkad a s la r ı m; 

Millet Meclisi metninde 14 neii madde olarak 
gelip, bizim Komisyonumuzun değiştirisinde 13 
ncü madde olarak yer alan memurlarla ilgili di
siplin cezalarının affı konusundaki değişiklik ger
çekten 50 nci yılın taşıdığı anlama ve özelliğe uy
muyor. 

Burada özet olarak, memur ve diğer kanın yet
kililerinin işledikleri disiplin suçları nedenleriy
le almış oldukları disiplin cezalarının mahdut öl
çülerde affını gerektİT'en ibazı esaslar getirilmiş. 
Bunlar sicillerinden, 'dosyalarından çıkartılacak 
ve 'böylece ibiz, 'onların Iragüııe kadarki çalışın a-
larıyle ilgili 'başarılarını biraz daha teşvik etmiş 
olacağız. Çünkü, genel olarak bizim bugünkü ça
lışma sistemimizde ister siyasî iktidarların yöneti
minde olsun, isterse (bizim içinde bulunduğumuz 
kamu personelinin çalışma düzenli içinde olsun, is
ter istemez çök iyi insanların da sebepsiz yere di
siplin cezaları aldığına hepimiz şahidiz. Hatta 
'bugün sayıları 800 bine yaklaşan bu memurları
mız üzerinde l)ir istatistik yapsınlar, üçte birine 
yakınının disiplin cezası aldığını görürüz. Memu
run âmirine bir sert davranışı yalıut o günkü psi
kolojik halin icaîbı, âmirin memura davranışı İnle 
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o memurun kir disiplin cezası almasına sebep ola
bilir. Onun dışında, görevine 'bir gün geç 'kalma
sı veya 'başka sebeplerle görevinden herhangi 
'bir şekilde uzaklaşmış olması dahi bir memurun 
disiplin 'cezası almacına bir sehep teşkil edebilir. 
Bunların hepsi o kadar sudan sebeplere dayanır. 

«Bunlar sicillerinde 'kalsa, etkisi ne olur?» di
yoruz; ama bakıyoruz 20 - 25 yıllık ıbir öğretmen, 
bir hâkim veya 'bir polis o ana kadar görevini ha
şa rıyle yapmış, dosyası takdirnamelerle dolu; fa
kat o günkü bir hatası yüzünden bir disiplin ce
zası almış. O disiplin cezasından sonra, eğer bir 
yere ıbir amir olarak terfii gerekiyorsa, maalesef 
o disiplin, cezası onun oraya gelmesine engel olu
yor. Puanlamada puanları aynı olan iki kişiden 
bii1';; hatta diğer namzetten birkaç puan ir tün 
olan'bir kişinin disiplin cezasının bulunması onun 
yükselmesine mani oluyor. Çünkü, Bakanlıkların 
kanunlarında, tüzüklerinde bunlar getirilmiş. 

Sonra, biz 'bir sarsıntılı dönem geçirdik, bunu 
kabul edeceğiz. Bu dönemde çok cezalar verildi; 
'bilhassa öğretmenlere çok cezalar verildi. Biliyor
sunuz, .1968'den sonra Türkiye'de boykota girme
yen meslek grupu kalmadı. Doktorları, hâkimleri, 
polisleri, öğretmenleri de -boykota (gittiler. Sani
ye ram, 69 'bine yakın öğretmen İra boykotla ilgi
li olarak ya,'bir ihtar, tevbih veya herhangi bir di
siplin cezası aldılar. 

O öğretmenler ve memurlar o zaman ne isti
yorlardı? Biliyorsunuz, 657 sayılı Kanunu çıkar
mışız, kanunu uygulama safhasına koyduğumuz 
/aman, noksanlıklar ortaya çıkmış, onları tatmin 
etmemiş ve 1327 sayılı Kanunla onun bazı mad
delerini değiştirmişiz, 1322 sayılı Kanunla da 
kadrolar getirmişiz. Ne verilen kadrolar onları 
tatmin etmiş, ne de çalışan insan fazla mesaisinin 
ka rş ı lığını a 1 albüm i ş. 

Meselâ, okul müdürü yan ödemesini alamamış. 
Fazla ders okutmuş, kanunla «Okutacaksın» de
mişiz: ders ücretini alamamış; ama ne kadar ala
mamış? 1. ay, 3 ay, 5 ay değil, 8 - 9 ay alamamış. 
Hâlâ 'bugün yan ödemesini alamayan okul mü
dürleri var. 

Daim bunun gibi 'birçok haklar var. Meselâ, 
•'bu kamınla üç yılda 'bir terfi eden öğretmene, 
kalkmışız «Dört yılda 'bir terfi edeceksin,» demi
şiz. Oysa ki, dünyanın hiçbir yerinde 'böyle kir 
ski em ^görülmüyor, hatta şu yanıbaşımızda yeni 
derlet olmuş İsrail'de bile üniversite mezunu ile 
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lise mezunu arasındaki fark, bulunduğu görev
deki kaşarıyle ilgilidir. Eğer, lise mezunu bulun
duğu görevde daha kasa rıh neticeler alıyorsa, 
randımanı yüksekse aldığı ücret daha fazladır. 

Şimdi, kabiliyetine göre yüksel'nıcel gereken 
öğretmene bu imkânı vermiyorsunuz; maaşınız 
belli kir yerde, meselâ i ncü derecenin son kade
mesinde ıbi'tti: diyorsunuz. 

Şimdi, siz aynı zamanda; insanların, Tan
rının verdiği kabiliyetlini bir yerde kanunla 
yok ediyorsunuz. O inşaniların kabiliyeti var, 
yükselecek, gidecek, buna imkânları var, tec
rübesiyle gidecek; yani her şey tahsille olmu
yor. Bunları yapmışsınız. Buna karşı 30 -
40 bin öğretmen Tandoğan alanında toplanmış 
ve demiş ki, «Biz bu haklarımızı isteriz». Bu 
davranışla rıyle bizim şimdiye kadar cezalan
dırdığımız şekliyle anarşistlerin, eylemelilerin 
tutumu içerisine girmemişler; yani Devletin 
herhanigü bir yasasına karşı gelmemi.şlıer, bir 
hak iddia etmişler, ilgilileri uyarmışlar ve bu 
uyarıları tutmuş. Biz bunun a likasından onla
rın uyarılarına uyarak, 7 - 8 tane kararname 
çıkarmışız. Onları bu kararnamelerde hâlâ 
tatmin etmemiş. 

Demek ki biz, öğretmenlerin yahut diğer 
memurların çoğunlukla aldığı disiplin suçları
nı bu yönde mütalâa edeceğiz. Onlar anarşik 
olaylara girmemiş, teorist bir olaya girmemiş; 
yani tethişçilik yapmamış, Devletin Anayasa
sına yakutta kuruluşlarına karşı gelmemiş. :Ne 
yapmış? «Bunlar hakkımız, bunları bize ve
rin» demiş. Biz ise, «Yok veremeyiz, siz boy
kota iştirak ettiniz» demişiz. Nasıl etmişler? 
Bir dernekleri, varmış, bir federasyonları var
mış, bu haklarımız zayi oluyor diye haber 
vermiş; Türküye çapında, her dernek üç - beş 
tane, on tane, yirmi tane temsilci seçmiş. Ne 
şu partinin etkisinde, ne İm partinin etkisin
de, her partinin politikasını benimseyen insan
lar toplanmışlar, ilgilileri uyarmışlar; biz ek 
'bunlara ceza vermişiz. Biz o günlerde [burada 
İçişleri vo Millî Eğitim baıkanlarıyle bunların 
münakaşalarını yaptık. Efendimi boykota işti
rak eden 10 bin kişidir, 19 bin kişidir dendi. 
Biz o zaman diyorduk ki, aldığımız bilgiye gö
re 60 bini aştı. Bugün 69 binin üzerinde bu 
konudan dolayı ceza, alan öğretmen okluğunu 
biliyoruz. Kötü yöeıe ihnin, kötü idarenin, 



C. Sısinıalosıı B : 51 27 . 4 . 1974 O : 2 

IO günkü ortamın getirdikleri, (!ki bu suçlar 
toplumun artılk malı olmuştur) toplumların gi
dişi, toplum içindeki 'oluşlar, suçu çoğaltmak
tadır. Buna bir de yönetim katılmış, kötü yö
netici katılmış. Kötü yönetici, onu haklarından 
.aylarca mahrum eden, Anayasa «Angarya 
çalıştırma yok» dertken, ona ders ücreti 
vermeden, makam ücreti vermeden, yan 
ödeme vermeden bir yıl çalıştırmış. 1969 
yılına bakın; bu hakları alan öğretmen 
yoktur. Bunlar çıkmış haik iddia etmiş
ler. Biz, 69 bin öğretmene ihtar cezası ve 
diğer disiplin cezaları vermişiz. Bugün; yıl
lardır sicilimde leke y!ok, pırlanta gibi, Atatürk
çü, milliyetçi, devrimdi, Anayasa ülkelerine 
'bütünüyle bağlı bir öğretmeni gözbebeği bu
lunduğu ilde, ihtar aldığı için okul müdürü 
yapamıyorlar. 

Şimdi bırakın da, bu .kusanlar bir hata yap
mıştır diyelim. 'Madem ki, af bir atıfettir. Ha
t a yapanların bu gibi suçlarını affettiğimiz za-
ıman o da anlayacaktır; yani öteki gibi pişman 
olmamış bir durumda değil, pişman oılımuş, 
duymuş bunu. Bumbara imkân verelim. Bun
ların sayısı az olsa evet; ama bunları affetme
mekle A. P. M arkadaşlarımın yahut t a buna o 
yönde oy verenlerin bdrşey kazanacağını sanmı
yorum. Kayıpları olacaktır. Çünlkü, üç dört 
yüz bin kişinin sicilinde olan bu basit cezalar
la onlarım yükselmesine, çalışmasına, şevkine en
gel olan' bu durumun yanında olmayınız. 

Üç yüz bin kişi, onun etrafından üç dört 
milyon kişiyi etkileyen bir güçtür bu. Madem 
ki, bir içbarışa, bir dostluğa, memlekette hu
zuru getirmeye gidiyoruz, bunda birleşelim ar
kadaşlar. 

Onun için bu yönde Millet Meclisinden ge
len önergienin kabulüyle böylece bizden gelen, 
onlardan da gelen, yönetimden de gelen, or
tamdan da gelen imkânların yarattığı şu basit 
suçlan affedelim. Biz neleri affetmedik bura
da görüyorsunuz. Cinayetleri! affettik, namusa 
tecavüzleri affettik, daha o kadar cok şeyleri 
affettik ki, baziem insanın aklı almıyor. As
kında ben şahsen, yasalarla verilen cezaların 
affına (çok samimî söylüyorum; vicdanen, ak-
lem, hukuken) taraftar olmayan bir insanım. 
-Ceza verilmiştir, çekilmesini isterim; ama ma
dem ki, 50 nci yılda, eriştiğimiz şu mutlu 

yılda bir şey yaratmışız. Hiç değilse, bu di
siplin cezalarının mutlaka kaldırılması Parla
mentonun ve bilhassa Yüce Senatonun şiarına 
yakışır, yüceliğine yakışır bir durum yarata
caktır. Diğer maddeler idin bu kadar titiz de
ğilim; ama bu insanların suçlarının gerçekten 
önemli olmayışı; şimdi burada Sayın Sait Na
ci Ergin gözüme ilişti, 'kendisi de emeklilerim: 
önünde o günün boykotunu, o günün isteğini 
hazırlayan Ibir insan olarak aramızdadır. De
mek ki bu, artık herkesin bir şey istemek için 
çırpındığı bir günde olmuştur. Bunu bağışlar
sanız, bilhassa Senato bu yönde üç dört yüz 
ibin kişiye büyük hilzlmet görmüş olacaktır, fay
dalı olacaktır. O istekler, Milletten olan istek
ler, Devletlin yasalarına karşı gelmek değil, 
mutlaka bir hakkı almak, bir hukuka ulaşmak
tı. Bu yönden olmuştur. 

Millet Meclisinden gelen metnin faydalı 
olacağı cihetle aynen kabulünü teklif ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Ekrem 

Kabay. 
C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 

(Burdur.) — Değerli Başkanım, Divanın kıy
metli üyeleri, Cumhuriyet Senatosunun müm
taz üyeleri; 

•Sayın Başkanın ifadesiyle 30 saatten fazla 
bir zamandan beri Cumhuriyetin 50 yılına at
fen, bazı suç ve cefaların affı üzerinde ger
çekten yorucu bir çalışma yapılıyor ve yapıl-
ımafcta da devam edecek. 

Bu konuda Millet Meclisinden gelen 14 ncü 
madde Cumhuriyet Senatosu Komisyonunun 13 
ncü maddesi üzerinde bir değişiklikle, «7.2.1974 
tarihine kadar işlenmiş bulunan ve 'disiplin ce
zasını gerektiren fullerden dolayı kanunlar, 
Bakanlar Kurulunca çıkarılmış tüzükler ve ba-
ıkanlMiarca ve kamu tüzel kişiliklerince çıka
rılmış yönetmelikler uyarınca verilmiş veya 
verilecek olan disiplin cezaları bütün sonuçları
nı kapsamak üzere affedilmiştdr.» Hükmü Se
nato Komisyonunca çıkarılmıştır. 

Benden önce konuşan arkadaşımın belirtti
ği gibi, bu konuda daha önce hassasiyetini gös
termiş ırz düşmanlarını, doğanın yarattığı in
sanı öldürenleri affederken; sadece uyarma, 
kınama, kısa süreli durdurma cezalarından! 
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ötürü affetmeme gibi hukukun üstünlüğünü, 
hukukun objektifliğini yaralayacak bir davra
nışın üzerinde Yüce Senatonun üyelerini en
gizisyon malıkcftııelerinin düştüğü hatayı tek
rarlamaktan korumak amacıyle söz aldım. 

Kulağımıza gelen haberler yanlış bile olsa, 
tasarıdan bu .affın niye çıkarıldığını düşün
düm ve iki gündür de gerçekten düşünmekte-
yiiın. Özellikle Af Kanununda hangi suçlar 
üzerine Cnmihuriyet Senatosunda büyük oy 
çokluğun ı sahip olan Ikurum ve kişilerin gös
terdikleri hassasiyetin, özellikle demokratik 
sol üzeri ı>e yoğun bir biçim kazandığını gördü
ğüm için ve son yıllarda. Türkiye öğretmeııle-
T.ini İm kaımda itham eden bir icraatın içinde 
yaşadığım ve gördüğüm için birtakım gerçek
leri yüce huzurunuza, getirmeyi gerekli gör
düm. 

tuaıımanıaktayım aslında. Sırf öğretmenler
den ötürü Senatonun ilgili komisyonu Meclisten 
ıgf i en bu af maddesini çıkarmış olsun; inanmak 
i'tcnryoı nm gerçekten, yürekten; ama son yıl
larda. Mustafa. Kemal Paşa'nm, gerektiğinde 
dört elle sn ı ildiğimiz Mustafa Kemal Paşamın 
«Muallimler, yeni nesil siz'in eseriniz olacaktır. 
M.uallidil'ler, memleket sizden fikri hür. vicdanı 
hür nesiller ister» demesine rağmen, Türkiye 
•öğretmenlerinin, yurtseverce davranışlarından 
ötüı ü. kahredici ne biçim davranışlara girdiği
ni aslında :bilmektesiniz. Ben, Cumhuriyet Se-
nntosundaki biçilir arkadaşımın İni konuda 
katı bir tavır içinde 'Olacağına da inanmıyorum 
ve hattâ bir gecede 3 oO'O1 öğretmeni toplayan, 
onları bir ay, iki ay. üç ay çoluğundan çocu
ğundan ayrı tutan insanların katılığına bile 
in anına m aktayım, ki bunlardan hiçbirisi mahkûm 
tdmadı; ama tek amaçları Mustafa Kemal ülkü
süne sadık, Mustafa Kemal'in gösterdiği yön
de ve yolda Türk Ulusunu çağdaş uygarlık se
viyi sine çıkarmak, çağdaş uygarlık seviyesine 
yüceltmek amacına yönelik idi. Öğretmenler 
1 mtııın karşılığında ne aldı? 

Öğretnıen'ler. eğitimde bize gö refik istediler. 
Dediler ki, «Amerika'nın eğitimde yetişmiş uz
manları yerine Anadolu halkının gerçeklerini 
düien öğretmenler bu ülkenin, bu ulusun kade
rini tayin edecek planı, programı yapsın» Bu
nu hazmedemeyen ve üstelik Amerikan serma
yesinin üstünlüğünü dikkate alan kişiler öğret-
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menleri bu 'konudan ötürü sorguya çektiler, 
suçladılar, onları aldıkları 1 OCü liraya, 800 li
raya, bilemediniz 1 500 liraya rağmen üzüm 
üzüm üzdüler. Türk öğretmenleri «Gâvurun ek
meğini yiyen, gâvurun kılıcım çalar; Amerika' 
nm verdiği süt tozuyla, Amerika'nın verdiği 
unla Türk çocuklarını beslemeyelim» dediler. 
Buna karşı çıkhlav, bunu söyleyen öğretmeni 
.açığa aldılar, işten uzaklaştırdılar. Yüzlerce ör
neğini YiicQ Senatonun huzurunda vereİHİiri'm. 

Öğretmenler, Mustafa Kemal Paşa'nın ba
ğımsızlık üstüne söylediği en yüce sözü 
tekrarladılar. Mustafa Kemal'e lâyık bir öğret
men olarak tekrarladılar. 3Iustafa Kemal Paşa' 
nm nutkundan tekrarladılar. Bundan Ötürü, 
kalınların, en. adisine uğradılar. Öğretmenler, 
«Bu ülkenin kalkınması için madenimizi biz iş
letelim. petrolümüzü biz işletelim» dediler. 
Hayır, yabancı sermayenin temsilcileri buna da 
yanaşmadı, taşradaki aracılarıyle öğretmenleri, 
zulümlerin en .korkuncuna, lâyık gördüler. 

Mustafa Kemal Paşanın, «Efendiler; yedi 
asııdan beri emeklerini eli erin di n aldığını iz, sı
nır boylarında, kanlarını akıltığıımız Türk köy
lüsünün önünde huşu üe eğüedme sözüne, köy
lüye emek açısından saygı duyan öğretmeni; : e 
yaşamayı çok gördüler. Bütün bunlar bir yana. 
o günün devri iktidarında bir sandalyeye sahip 
olabilmek, sandalyeye sahip olmuş ise o sandal
yeyi koruyabilmek amacıyle tediplerin, iftira
ların en korkuncunu düzenlediler. Ben, o gün
kü yöneticileri bu konuda gerçektin suçlamak 
istemiyorum; ama bir kusurları vardır; yöneti
ci, büyük yönetici odur ki. hiçbir zaman bir 
'kaynaktan gelen haberi dikkate alarak yargı
da bulunmamalıdır. X;e hazindir ki, lıacıyat-
mazeasma, hacıyatmaz örneği, dün de bugün de 
aynı sandalyede kalabilme başarısına ulaşmış 
olan insanlar, bu aktörlüğü maalesef ve maale
sef başarmışlardır. İnanmak isterim ki, bugün 
ve gelecekte bu memleketin kaderinde söz söy
leme şansına salıibolan bu memleketin temiz 
evlâtları, hacıyatmazlardan bu ülkeyi korumak 
zorundadırlar. 

Değerli üyeler; değerli Başkanımın ifade et
tiği gibi. gerçekten 30 saatten bu yana yorul
dunuz. Ben bu yorgunluğunuza bir yorgunluk 
daha katmayı asla istemiyorum. Ancak, şunu 
müşahede ettim. Ben aranıza yeni gelmiş bir 
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parlamenterim. Şunu yürekten ifade etmek is
tiyorum ki, geçmişte ve bugün bu memleketin 
kaderinde söz sahibi olanlar, en yetkili olanlar 
acaba biz neden Mustafa Kemal'in isteğine, em
rine rağmen çağdaş uluslar seviyesine yüksel
medik. İtham ettiğimiz, ki bir boykot yapıl
mıştır Türkiye'de, öğretmen, boykotu; o günün 
Millî Eğitim Bakanının ifadesine göre 35 bin, 
o günün Başbakanının ifadesine göre 65 bin, 
o günün gazetelerinin ifade ettiklerine göre 
107 bin öğretmen boykota katılmıştır. Bunları, 
şayet komünist iseler Eusya'dan mı ithal ettik*? 

Değerli üyeler, ithal yetkisi kime aitti? Ben 
hukukçu değilim, hukuktan da bilemiyorum, hu
kukçu arkadaşlarını hukuk üstüne söylediğim 
sözlerden ötürü bir kusurum olursa beni bağış
lasınlar. Ancak. İnanmaktayım ki... 

BAŞKAN — Sayın Kabay, şalısınız adına ko
nuşmuyorsunuz, grup adına konuşuyorsunuz. 
Onun için kendinizden bahsetmeyiniz efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Devamla) — İnanmaktayız ki, tüm suçlar belli 
bir ortamdan gelmektedir. Bazı düşünürler (ki, 
o düşünürlerin bu düşüncesine katılmaktayım 
ben) toplundan insana benzetmektedirler. Bun
ların adına fizyokrat denir. Nasıl insanın can
lılığı varsa, toplumun da canlılığını kabul eder
ler. İnsanın dişi ağrıdığında, gözü ağrıdığında 
veya organlarından herhangi birisi rahatsız ol
duğunda organizma rahatsız olursa ; toplumun 
ekonomik, sosyal, kültürel yönlerinden birisin
de bir işleyiş bozukluğu olursa, o toplum da tıp
kı organizma gibi rahatsızdır. İşte, bizim top
lumumuzdaki rahatsızlık' bundan gelmektedir 
ve biz ekonomik problemlerimizden ötürü, sos
yal problemlerimizden ötürü, bu konuda istek
lerini dile getiren uyanmış insanlar, ki bunlar 
duyarlı aydınlardır, büyük bir bolümü öğret
menlerdir, büyük bir bölümü kamu kesiminde 
çalışan devlet memurlarıdır ve devlet çarkını 
döndüren insanlardır; yani biz uyurken ve eğ
ler/irken bizim rahatımızı sağlayan insanlardır. 

Başta da söylediğim gibi adi suçları, suçla
rın en adisini affederken kamu personelinde 
uyarma, kınama, maaşından mahrum etme gibi 
birtakım kusurları affetmemek gibi bir yanılgıya 
düşmemeliyiz. 

Bu konuda yorgunluğunuzdan ötürü daha 
çok zamanınızı almayacağım. Hepinize yürek
ten savgılarımı sunarım sağ olun. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına bu
yurun Sayın Çağlayangil. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGtL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Affa tabi tutulmuş disiplin cezalarının al' 
dışı bırakılması dolayısıyle Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun Sayın Sözcüsü arkadaşımı 
dikkatle dinledim. Bir kere 14 ncü madde öğ
retmenlerle ilgıili bir madde değil, kamu hizme
tinde çalışan bütün görevlilerin disiplin cezala-
riyle ilgili bir maddedir. Kendileri, evvelâ ken
dilerine göre bir gerçek vazettiler, bu maddi1 

her halde öğretmenler için gelmiştir mebdeıini, 
faraziyesini kurdular, ona istinaden mütalaala
rını yürüttüler. Kendilerini teyit edecek bir 
delil yok. 

Öğretmenlik cidden eli öpülesi bir meslektir. 
Öğretmenlik hakkı, ana baba hakkı kadar kut
saldır. Bunda hiç şüphe etmeyiz. Hepimiz o 
kaııaattan geldik, hepimizin üstünde, hepimi
zin fikrî yapısı üstünde, ilk mektepten beri bi
zim üzerimizde bir mimarî eseri vücuda getirir 
gibi çalışan hocalarımızın içimizde hfdâ şükran 
dolu emekleri vardır. Bunu inik ar etmek müm
kün mü"? 

'Öğretmenlik kutsal bir meslektir; aıma öğret
menler içinde suçlu olanı veya şaşamlar varsa 
her meslek içinde okluğu gibi, ne onların bu 
hali öğretmenlik meslıeğine keder getirir, ne de 
tafoen tiyneiti kötü olanların veya suç işleyenle
rin tesadüfen öğretmenlik mesleğini seçmiş ol
maları onları kutsal, azize haline getiremez. 
SSuçu mesleğe izafe ötmek mümkün değil. Suçu, 
ıbir adalının içinde yaşadığı kesime izafe etmek 
mülııiikün değildir. Onun içindir ki, biz vurgun
cuya .kızıyoruz; aima hür teşelblbüs eı(babıma ano
nim olarak bu isimin verilmesini yadırgıyoruz. 

Hadise öğr etmenlere şamil bir hadise değil. 
Neden biz bu disiplin cezalan fikrinden gocun
duk, omu arz ettmelk işitiyorum. Maddenin evvel
ki metni şu; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar işlenmiş bütün disiplin suçlarını kanun 
talkilbattan kaldırıyor. Kaldırmakla yetinmiyor, 
onların sicillerinde mevcut ne varsa o tarihe 
Ikadar onları ela sdlip yıikıyor, temizliyor ve yeni 
ıbir sicil ihdas ediyor. O saatte, o anda doğmuş 

— 467 -
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gibi karnesini yeni açıyor. Öyle ki, vaktiyle 
[Saikayı kaderle bir ihtar almış ve ondanı başka 
bir hatası olmayan bir mıemıurıın sicilindeki ih
tar baki; aıma ibir randevu evinde yakalanmış 
"bir bayan memur suçu Af Kanununa girdiği için 
eczadan kurtulur ve disiplin cezasına da bu mad-
fde ile uğrayaımayacağı için o ihtara uğrayan me-
anui'dan daha temiz, daha sicilli, daha iyi bir 
memur olarak yeniden hayata başlar. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Başka 
bii' an isal verseniz efendim, 

A. P. GRLTPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL ('Devamla) — Misalim sizi raihatsız 
etmesin, hâdiseyi zikretmelk isrtemediğiim için-öyle 
konuştum. 

BAŞKAN — Lütfen efendiım, Sayın Sar
ili c a'lı 1 lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Biz bu Devle/t e 30 
yıl hizmet ettik, 15 yılı valilikte geoti. Memur
lar suç işler, eğıer o suç adlî talkübatı müstel-
ziniıse evraıkını adliyeye veririz ve vereceğimiz 
disiplin cezası için de adlî karaılların neticesi
ni bekleriz. Adlî kararlar mahkûmiyetle tecel
li eder, beraatle tecelli eder o ayrı dava, ama 
(evvelâ onu bekleriz. Ondan sonra da bakalım 
adalet yerini şimdi buldu, meslek balonundan 
ıl)u memura ne yapacağız diye yine kanunların, 
tüzüklerin 'emreitfiği hususatı tezekkür ederek o 
aueimıura bir ceza verilmek mi icaibediyor, uyarıl
mak mı icaibediyor, bir disiplin muamelesine 
tabi tutulmak mı icaibediyor, onu tetkik ederiz. 

Burada adaleti ve aımaııe vicdanını rahatsız 
enlen husus: Bir Af Kanunu çıkaracaksınız suç
ları affedeceksiniz, disiplin cezalarının affını 
da içine alıp onları da ortadan kaldıracaksı
nız; yani kamu hizmetinde çalışan ister öğret
men, ister tapu memuru, ister evrak mukayyi
di, ister idarede çalışan herkes Af Kanunu ile 
•adaletten, Disiplin Kanunu ile meslekten yaka
sını sıyırarak küçük suç işlemişlerin yanında 
da yeni doğmuş kadar masum ve temiz bir hale 
gelerek ifayı vazife edecekler. Bunu eşitsiz gör
dük, bunu rahatsız edici bir hüküm bulduk onun 
için bu disiplin cezalarını af dışı bıraktıik. Yok
sa ne öğretnıemlere, ne kamu görevinde çalışan 
(başka bir memur zümresine müteveccih bir ön
yargımız veya onları affa lâyıik görmeyen bir 
zihriiyeıtiımiz yoktur. Bu, adaletsizliği tamir et
mek gayesidir. 

| Ben bu disiplin cezalarının kaldırılmasına 
oy vermek niyetinde olanları şu veya bu gru-
puıı, şu veya bu memur keskninin karşısında ha-
sim telâkki edilmemesi maksadı ile bu açıklamayı 
yapmak mecıburiyetinde kaldım. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çeliikibaş. 
HÜSEYİN ÇELİKBAŞ (Sivas) — Sayın Baş

kan, deminiki konuşimanıdan dolayı Sayın Sait 
Naci Enginle aramızda bir sürtüşme ollımaması 
için bir hususu açılklamalk istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâlihiz bir açıklama yaptığı
nız takdirde Sayın Ergin söz isteğinden vaz mı 
(geçiyorlar"? 

iSAİT NACİ ERGİN (Cumhurbaşkanınca 
.Seçilen Üye) — Evet Sayın Başikan. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir hususu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir daıkika efendim ikinizi bir
den dinleyemem. 

HÜSEYİN ÜZTÜRK (.Sivas) — Emekli me
murlar toplanıp Meclisin etrafına gelmişler, ora
dan da. Emekli Sandığının önüne gitmişlerdi. 
Biz de ilgilendik neler oluyor diye (o zaman 
ıSait Naci Engin'i t alınmıyordum) dediler ki, 
«Sait Naci Eriğin de var.» Şimdi kendisiyle ko
nuştum, «Ben yoktum» dediler. Bu nedenle bana 
verilen eevaıbııı doğru olmadığını teyiden arz 
'ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kah ay ne diyorsunuz efen

dim ? 
EKREM KABAY (Burdur) — Gruptum adı

na kısa bir maruzatım var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPü ADINA EKREM KABAY 
(Burdur) — xVranızda bulunma şansına sahip 
olduğum şu kadar zamandan beni takdir etti
ğim hatiplerden birisi gerçekten Sayın Çağla
yan gildlr. Onun ifadesiyle, zatıâlilerin'in ifade
siyle bu kusurdan gerçekten zıaman zaman arı 
olmuyorlar. Ben burada sadece meseleyi öğret
men açısından ortaya koymak için söz almadım. 
Dedim ki, ırz düşmanlarını, maksatlı insan öl
dürenleri itirazlara rağmen kabul ettik; hepimi
zin rahatını sağlayan, hepimizin mutluluğunu 
sağlayan Devlet çarkını döndüren kamu perso
nelini kınama cezasından, uyarma cezasından 
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ya da bir yıl, iki yıl, üç yıl terfi etnıe olanağın
dan yoksun bırakmayalım. Üstelik hukuku bil
miyorum dedim, İmkııik acısından uygun olma
dığını iddia leüiııı. 

Bayın Başkanımın bu Birleşimi açanken ifa
delerini aynen okuyarak bir sonuca bağlamak 
istiyorum. 

Demişlerdi ki; «Sayın arkadaşlarım, 30 sa
ati geçen devamlı çalışmalar içinde sayın üye
lerin gösterdikleri metanet ve çalışkanlık yo
rulmalarını intaç •etti. Yorulmanın tabiatiyle 
bir kısım arkadaşlarımızın ve bahusus Başkan
lık yapan arkadaşınızın da sinirleri üzeninde et
kisi olmuştur». Hukuku bilmeyen bir insan ola
rak şuna da inanmakta yi in, eğer bir insan yo-
rulmuşsa, bir insan üfkelenmişse inanmaktayım 
ki, objektif bir (kanarda bulunamaz. Bıı nedenle 
Ch'upumdan bir arkadaş imin imanız kaldığı bir 
cezanın da Sayın Başkanımın ifadesiyle hem 
üyeler adına, hem de kendi adlarına objektif 
olamayacağı inancındayım. 

Şunu yeniden (Jumhu'iiyet Senatosunun pek 
değerli üyelerinden istirham ^etmekteyim. Cum
huriyetin 50 ııci yılında bu, şen ben meselesi de
ğildir. Bu, Türk toplumunun güçlü, kuvvetli 
Kus'una karşı, Amerika'sına ikarşı dirençli, Mus
tafa Kemal'in öngördüğü biçimde ayakta •kala
bilmesi için var olması gereken bir .toplumdur. 
Atalarımız bu toplumu böyle'getirmiş; biz, böy
le götürmek zorundayız. Nasıl dün Galile'yi 
mahkûm etmiş olan zili niyet bugün kınanmak
ta ise, yarın kınanan bir* zihniyetin insanları ol
mayalım isterim. 

Yeniden saygılarımı tazelerim. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, 

şahsını adına müsaade ederseniz 5 dakika ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sıraya alnını efendim. 
Sayın Oelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

t \ ) — iSayın Başkan, değerli senatör arkadaş
larını ; 

Benim nazarımda bu af kanununun Devlet 
idaresi yönünden en mühim maddelerinden baş-
lıeası budur. Ben, 40 yıla yakın hayatını kamu 
hizmetine vermiş ve 'sevk-ül kader sorumlu mev
kilerde bulunmuş bir arkadaşınızım. Daha 1950 
yılında Meclise girdiğimde yine böyle bir konu
yu müzakere ederken, meslekî menfaatlerle 

alâkalı bir mevzuu konuşurken, Bütçe Komis
yonunda Komisyon sözcüsü olarak arkadaşla
rımdan şu ricada bulunmuştum. Parlamentoya 
girdiğimiz andan itibaren mesleklerimizle mü
nasebetlerimiz kesilir, konuları Millet açısın
dan görmek alışkanlığını kazanmaya çalışmalı
yız. 

Hâkimlikten gelen hâkimliği, avukatlıktan 
ıgelen avukatlığı, doktorluktan gelen doktorlu
ğu, öğrettin enlikten gelen arkadaş öğretmenliği 
düşünecek olursa, millî menfaatin burada tecel
li etmesi imkânı kalmaz. Anayasadaki yemini
nin de esasen bize ibram ettiği prensip budur. 
Parlamentoya girdiğimiz andan itibaren konu
ları Milletin genel menfaatleri acısından görme
ye. gayret sarf edeceğiz. Her birimiz kendi isti
dadımız ölçüşümle bunda başarı kazam a cağ iz, 
gayet tabiî. Daha fazlasını 'kimseden istemeye 
hakkımız yoktur. 

'Millet Meclisinin kabul ettiği metni, kamu 
personelini bildiğimiz şekilde ikiye ayırıyor. 
Mülkî idare, askerî idare. Askerî idarede ica
bında ihtiyacını takdir etmiş disiplin cezalarını 
affın kapsamına ithal etmemiş. Mülkî idare de 
hepsine sünger çekmiş. 

Muhterem arkadaşlar; bugünkü mevzua ti
miz Anayasanın idarî tasarrufları, hâkimiyet 
tasarrufları dahil (Tem siy e t tasarrufu, hâki
miyet tasarrufu diye idare hukuku ikiye bölü
nüyor) idarî kazanın murakabesine tabi tırt-
nraş; yani aleddcracat kademe!erden geçerek 
Danıştaya dahi gidiyor ve Danıştay en yükseli 
idare mahkemesi olarak disiplin eeizasmda hük
münü veriyor. 

Muhterem arkadaşlar; kamu hizmeti me
nfurla görülür. Kamu hizmetindeki başarıyı mc« 
ınurun gerek manevî vasıflan, gerek hizmete 
yetkinlik vasıfları bakımından iki şartı cem et-
ıııak lâzımgellir. Manevî vasıflar âhâd-i nais'dan 
biri değil memur. Her hangi bir vatandaşımız 
değil; ama kamuda vazife görüyor, âmme men
faatiyle kurulmuş bir müessesede vazife görü
yor. Bunda a,ıanan manevî vasıflar' kürünusene-
c!ek vasıflar değildir. Ziya Paşanın sözü «Tah
sili kenıâlait, kem âlat ile olmaz.» İyi memur ok 
ıiuazsa, yani manevî vasfına g'üvenilöbileeok me
mur olmazsa, kamu hizmetinden beklenen neti
ceyi istihsal etmeniz muhaldir arkadaşlar. 
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Bu itibarla, klared'M «i dili ev l i r nevi rüfus 
kütüğüdür arkadaşlar. Personelin, memurum, 
kamu personelinin nüfus kütüğü arkadaşlar 
Nesi var, nesi yok: hep orada gözükür. Efendim, 
şöyle haksız muamele olmuş, böyle olmuş. Da
nıştay var arkadaşlar. Nıesdıııe duruyor Danış
tay? Kamu hizmetinin âmir mevkiinde olanlar 
haksızlık yapmış olabilirler; ama Danıştay ela 
haksız dediğiniz andan itibaren sizin sözünüzü 
kabul etmem. Bir noktada bir müesseseye inan
maya mecbursunuz arkadaşlar. Hukuk düzeni
ni yürütmek idin. 

EKREM KAiBAY (Burdur) — Danıştay ka
rarları uygulanmazsa hocam ? 

BAŞKAN —• Lütfen müdahale etmeyin; ko
nuşuyorlar, fikirlerini söylüyorlar. 

FETHİ ÇEL/İEBAŞ (Devamla) — Bu itibar
la arkadaşlar, amme hizmetini bugünkü tenkid 
'ettiğimiz durumundan çok daha kötü duruma' 
götürmek istemiyor iseniz, lütfen personelin 
bu kütüklerine, sicillerine ehemmiyet atfediniz 
ve bizim sicilleri bu kadar hafife aldığımız hak
kındaki bu konuşmaların personelin kulağına 
gitmesini arzu etmem arkadaşlar. Bu hafife alı
nacak bir kayıt değil. Öyle ise cihet-i askeriye
den niçin kaldırmamış Meclis. 

Arkadaşlar, benim için kamu hizmeti bakı
mından, Devlet idaresi bakımından aflar yapı
lır, çıkar, beş sene sonra gene gelir; ama bu bü
yük bir mevzu arkadaşlar, büyük bir mevzu... 
Bunu bu kadar hafife almak, bundan sonraki 
hizmetin sorumluluğunu taşıyan siyasî iktidar 
bakımından düşündürücüdür Bu itibaırla be^ 
iSenato Anayasa ve Adalet Komisyon ııuun yap

m ı ş olduğu tadili Devleti ayakta tutabilmek 
için, Devlet ve milletin yüce menfaatlerini, va
sıflı memurlar vasıtasıyle mahfuz tutabilmek 
için fevkalâde faydalı ve zarurî görüyorum. Ar
kadaşlarımız dediler, eşit şartlar içerisinde çok 
vasıflı falan, ama sicili mani oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de yetişmiş 
eleman çok, bunlardan dairelerde, sıkıntı çekil
miyor; ben nerede sıkıntı çekildiğini bilmiyo-
nıııı. Daha yeni ayrıldım ben vekâletten. Başı
ma geldi; eski vazifesine iade edelim dedim 
Adlî mahkemelerde bütün davalar bitmiş, bera-

• atini getirmiş. İdarenin tecrübeli elemanı diyor 
ki, beyefendi bunun disiplin cezası da var. Ba-

j kıyoruz, haklı; o vazifeye getîremeyiz getirme-
dim. 

Arkadaşlar, memurlar için adlî cezadan çok 
daha ehemmiyetlisi disiplin cezalarıdır. Çünkü 
disiplin cezası memura muzaftır, memurun biz-
nıeıine muzaftır, memurun kişiliğine muzaftır. 

I Bu itibarla bu kadar büyük müesseseyi Yüce 
I Millet Meclisinin küçümsemiş olmasını cidden 

Parlamentomuz yönünden, Türk tarihi yönün
den talihsizlik addettim. Onun için Komisyonun 
görüşüne kemali samıimivetle iltihak ediyorum, 
arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kesat Oğuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de 
yazılı olarak söz İstemiştim. 

BAŞKAX — Sayın Eeyyat siz önerge üzerin
de söz istediniz. Madde üzerinde konuşuyorlar. 
Madde üzerinde istiyorsanız kaydedeyim. Öner
genin lehinde konuşacağınızı beyan ettiniz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, 
yüce Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
sizleri saygı ile selâmlarım. 

Disiplin suçları üzerinde konuşma açıldığı 
zaman grup 'adına konuşan Sayın Ekrem Ka-
bay arkada sunuzdan sonra kendilerine yıkından 
hürmet duyduğum Sayın İhsan Sabııi Çağlayan-
gil burayı şereflendirdiler ve disiplin suçlarının 
önemi üzerinde beyanatta 'bulundular ve « mem
leketin memur kademesinin vaktiyle işlemiş bu
lunduğu suçların disiplin cezası olarak sicilile
rinde tespiti keyfiyetinin devamının memurun 
verini sağlaması bakımından zorunlu olduğunu 
ve yapılan çıkarmada da öğretmen camiasının 
düşünülmediğini veya münhasıran öğretmen ca
miasının düşünülerek bu maddenin kanundan 
kaldırıldığı hususunda herhangi bir noktai na
zar varsa, olmasın bu doğrudan doğruya mie-
murlara şamil, onları daha iyi çalıştırmağa ma
tuf bir çıkarmadır.» buyurdular. 

Sayın İhsan Sabri Çağiayangil valiliği sıra
sında, bütün hayatı süresince de öyle olmuş bu
lunduğuna şüphe taşımı yörumı. Antalya valisi 
idiler. Bendeniz lise müdürü olarak, aynı zaman
da Millî Eğitim Müdürlüğü vazifesini de yürüt
mekte idim. Köy Enstitüsünde bir hadise ihba
rı oldu. Millî Eğitim Müdür vekili olanak ken-

J dilerine arzı malumatta bulundum, bir tahkikin 
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gerekli olduğu hususunu onaylarına sundum. 
Bendenizle beraber okulun müdürü beyefendiyi 
tahkike memur ettiler. Konu, bir öğretmen ha
nımın öğrencisine zaafı idi. Uzun süre tahkik
ten sonra bir sonuca varmıştık, kendilerini yük
sek makamlarında taciz ettim, yazdığını metni 
onaylarına sundum. Okudular, buyurdular ki, 
«Reşat, bu hanımın yarını yar, istikbali yar, ev
lenecektir. Bunu daha hafif yaz, bir suç unsu
ru teşkil edecek durum arz etmesin, insanlar 
hayatta böylesine bir (kaymağa doğru gidebilir; 
hoş görelim, bunu temize çıkaralım. O kadar 
(kirli değil, bir sicil lekesi almasın» buyurdular. 
Ve öyle yaptık, öğretmen hiçbir ceza görmedi, 
başka bir vilâyete nakil edildi. 

Aradan çok yıllar geçti, bendeniz Millî Eği
tim Bakanlığı müfettişi ve baş müfettiş olanak 
vazife görürken, Ankara'da bir okulun imtihan 
teftişine gittim. Bir öğretmen hanını sorulan su
alde bir metni bana getirdi. Şöyle bir metindi 
bu; bir hastahanede bir hemşire Kuşpalazma 
tutulmuş bir çocuğun bakımında ihmal göster
miş ve çocuk bu ihmalden dolayı ölmüş. Ser -
tabip geceleyin hemşireyi çağırmış, senlin kaba
hatin yüzünden bu çocuk öldü, senin siciline bu
nu yazıyorum, alınman için, ceza görmen için 
•teklifte bulunacağım. Demiş ki hemşire, ne olur 
bana bir fırsat veriniz. Bana bir fırsat veriniz, 
bu suçumu affettireceğim. Evet, sertabip yaz
mamış, fırsat yermiş ye hemşire dünya çapında 
hastalara şevkat nuru halinde sıcaklığını gös
termiş, ünlü bir hemşire olmuş. Dedi ki kadın 
bana; unutmuştum, Reşat Oğuz bey baş müfet
tiş bey, işte siz bana o zaman böyle bîr fırsat 
verdiniz, yuva. kurdum çocuklarını oldu, me
sut oldum, insanlığını içinde şerefle dolaşıyo
rum, dediler, içimden dedim ki, sen bu minneti 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'e ulaştır dedim. 
Ben içimden ulaştırdım. 

Şimdi burada Sayın İhsan Sabri Çağlayan-
gil konuşurlarken bunu anımsadım. Disiplin su
çu, büyük suçların içerisinde memurun hayatın
da. büyük bir damga leke olmamak lâzım gelir. 
Perdenin önüne çıkmıştır bunlar. Memurun per
demin arkasında işlediği suçları kim tecziye 
edecek, eğer işliyorsa.. Memura maneviyat ver
meğe mecburuz ve gene şahsına hürmet duydu
ğum, biraz da hemşehrilik yakınlığı içinde bu
lunduğum Sayın Profesör Oelikbaş'a da şöyle 

bakıyorum. Sayın öelikbaş bu kadar yüreğiniz 
çelikten mi sizin? Memurların affedilmesi hu
susunda disiplin suçlarının affedilmesi hususun
da niçin rahim ve şefik değilsiniz, 40 yıla yakın 
öğretmenlik yaptınız... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, şahsa hitap etme
yin, eyeti umumiyeye hitap edin. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Özür dilerim, 
sağ olun efendim. Sayın Başkan.. 

FETHİ ÖELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
ü.) — Aynı hizmeti yine Türk vatandaşları gö
receklerdir. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Eksik olma
yın. 

BAŞKAN — Rica 'edenim siz de cevap ver
meyin. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim. Siz her zaman olgun ikazlarla sadede 
davet 'edersiniz, sadede geldim efendim. 

Şu hususu arz ıctmek istiyorum. Memuru ve
rimli hale getirmek, onun disiplin suçlarını af
fetmekle ancak mümkün olur. Affetmeyelim. 
Bir bedbinliğe mi boğacağız? Kötümser olacak 
memur. Çalışır görünecek çalışmayacak arka
daşlarım. Kutatkubilik vardır, hayatı dalgovi-
liğe dönecek, dalga geçecek, affetmediler beni 
diyecek. Bunun içinde dairedeki memur var, 
bunun içinde öğretmen var, bunun içinde Türki
ye'de kamu hizmeti gören, Türkiye'de Devle
tin belini dik tutmaya çalışan memurun Senato 
tarafmran, büyükleri tarafından düşünülmüş 
okluğunu kabul etmesi, bunun meyvelerini top
laması o memura iyi çalışma maneviyatım tak
viye gücü verir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Hem şunu da 
belirtmek istenim : Böyle bir engellemenin, böy
le bir maddenin kanundan çıkarılması hususu
nun, Anamuhalefet Partisinin bu memleketle ma
zide olduğu gibi halde de iktidarda muhalefet
te hizmet aşkı içinde bulunduğuna inanan, 
memleketi herkesin sevdiğine inanan bir insa
nım. Memleket hizmetinde herkes müsavi şart
lar içerisinde müsavi sünelerde ve müsavi dü
şünceler içerisinde memlekete iyilik yapmak is
ter. Sizin hakkınızda konuşmaya herhangi bir 
.tasarruf hakkım yak. Ama, her partiye hürme
tim var, hepinize hürmetim var. Siz bu memle
ket zübde insanlarısınız. Siz bu memleketlerin 
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mukadderatınla hâkim olmuş kişilik sahibi şah
siyetlersiniz. Memurların laffı keyfiyeti size de 
bize de tayrı bir muhabbet kazandırır. Ama hep
sinden önce memura bir iyimserlik verirsiniz. 
Bir ihtar, üç günlük .maaş kesme cezası silindi-
ği zaman; ah ne (kadar iyi der. Zannediyor mu
sunuz ki, siz onun «ezasını ipka ettiğiniz zaman 
o daha çok çalışacaktır? Hayır, inanınız çalış
mayacaktır. 45 senelik Devletin memuriyetini 
omuzlarında taşıyan bir insan sıfatıyla söylü
yorum; memur okşandığı zaman, insan takdir 
edildiği zaman, insan affedildiği zaman karşı
sındakinin büyüklüğü karşısında «eğilir ve der 
ki, beni düşündüler ben de onları düşüneyim. 

Saygılarımı sunarım sağ olun 'efendim. (Al-
ikışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, buyurunuz. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, staym senatörler; 
Memurun disiplin suçlarının affını kabul et

meyen Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun kararına karşı, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına konuşan Sayın Bur
dur Senatörünün, yalnız memur kadrosundan 
öğretmenleri alıp, bunların Mustaıfa Kemal'cı 
insanlar olduğunu, çağdaş uygarlık seviyesi için 
mücadele 'ettiklerini ve mütemadiyen Mustafa 
Kemal'den behsetmek suretiyle de özel bir iti
nanın içinde bulunmuş olması sebebiyle tahas
süsüme mueip oldu. 

Bir defa Devletin, Kamu İktisadî Teşekkül
lerinde çalışanlar dışında bir milyona yakın 
memuru vardır. İstisna en öğretmenleri ele al
mış olması, gerçi bir bakıma haklıdır. Ama, ta
mamen haklı sayılamaz. Filhakika öğretmen 
Cumhuriyet idaresinin bir idealizm motorudur 
ve böyle olması lâzımdır. Ama, öğretmen asla 
Mustafa Kemıal'ci olamaz. Öğretmen Atatürkçü 
olur. Atatürk'ün içinde Mustafa Kemal de var
dır. Ama, bir İstiklâl Savaşının destanı yazıl
dığı zaman, bir Çanakkale Savaşının mehabeti 

o r taya konduğu zaman dikkatle ve itina ile Mus
tafa Kemal'den bahsedilir. Ama ondan sonra -
Mustafa Kemal'in yüce sıfatı Atatürk'tür. Hele 
uygarlıktsan bahsettikten sonra, hele çağdaş uy
garlıktan bahsettikten sonra artık Mustafa Ke
mal yoktur, büyük Atatürk vardır. Onun için
de Mustafa Kemal tabiî olarak mevcuttur. Hiç
bir zaman Mustafa Kemal Atatürk değildir. 

Ama Atatürk aynı zamanda Mustafa Kemal'dir. 
İşte bunu böyle bilmek lâzımdır. 

Öğretmen Mustafa Kemal'ci denemez. Öğ
retmen baştan sona ıkndar ancak Atatürkçü ola
bilir. 

Vatan kurtarma celâdet ini göstermiş olan 
şanlı tarihimizde binlerce kahraman kumandan 
vardır. Ama Mustafa Kemal'in bir imtiyazı var
dır; onun Atatürkçü oluşudur, uygarcı oluşu
dur. Evvela, uygarcılık nedir? Bunu kemali 
ciddiyetle bilmemiz lâzımdır. Uygar, yalnız Dev
letin değil, insanın kendisinin dahi dünya ve 
âhiret meselelerini aklî ve ilmî mutalar içeri
sinde mütalaa •(•den kimse demektir. Devlet de, 
Di-vlı.'t idaresinin aklî ve ilmî mutalar içerisin
de sevk ve idaresi demektir. 

Evet, öğretmen Mustafa Kemalci değildir, 
münhasıran Atatürkçüdür ve Atatürkçü kalma
ya da mecburdur. Çünkü ışığını ondan almış
tır. 

Böyle bir öğretmıeıı, Sayın öztürk'ün haklı 
olarak söylediği veçhile bir kusur işlemişse, bir 
idarî hata işlemişse, amirinden kötü sicil almış-
»a yasal yoldan onun affına evvelâ tenezzül et
im ez. O, işlediği hatayı kendisi affettirir ve âmi
rinden müspet sicil almak onun elindedir. İşte 
İdealist öğretmen, budur. Amirinden kötü not 
alan, kendine tevdi edilmiş kamu hizmetinde 
hataya ve delâlete düşmüş olan bir öğretmen al
dığı kötü notunu yasal yoklan kaldırtmak iste-
nıez. Buna. razı bile değildir. Ben hatamı ken
dim tashih ederim, kendi amirimden kendim 
müspet oy alırım der. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Feryat:'.. Yok. 
Sayın Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler; 

Disiplin eezalariyle ilgili o'an b> neü mad
de üzerinde arkadaşlarımı dvkkatle •diledim. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı maddelerin 
vaz ve tespitinde muayyen bazı düşünceler ol
duğu konuşmalardan meydana çıkıyor. 

Devlet, •mamurları denliliği zaman Türkiye 
sathında devlette, özel idarelerde, kamu teşeb
büslerinde velhasıl devlet hizmetinde çalışan bü
tün personel akla gelmesi lâzımdır. Biz çeşitli 
konularda, daha'doğrusu çeşitli vesilelerle çeşlt-

472 — 



C. Ssmıatotsu B : 51 

Ti karnın t'elclif" ve .tasarılarının bu kürsülerde 
müzalkeresi veya komisyonla ıda 'konuşulma!arm-
da dev'iet memurlarıyle Siğili olan meselelerde ve 
•bilhassa Personel Kanunu diye isimlerdireliğimdz 
Devlet Memurları Kanununun nıüziakerelerinde 
'bu memurlarla ilgili dırrumlar üzerinde çolk dıır-
muşuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin yemin 
.ettiği bu kürsüde gerçekleri ortaya koymak 
en başta gelen Vazifemizdir. Bugün Türkiiye'-
nin 'bireok noksanları maalesef Türkiye'deki 
çeşitli yön ve kadem elle rde çalışan personelin 
gerektiği gib'i ç allı şama ması, çalışturılmanıası, 
randıman almama masından meydana gelmek
tedir. Kendii kendimize, hatta dost sohbeti e-
rihde; Türkiye'nin bugünkü mevcut personeli
ni 1/3'e indirsek Türkiye daha iyi idare oılımur 
gi'bi sözler söylenir. Bunlar nihayet ilmî tet-
'k iki er neticesi değil; aıma -milletin, gözü İle gö
rebildiği ve 'kanaat edindiği gerçekller gibi de 
•mütalaa edilebilir. Bugün gidiniz birçok dai
relere balcınız mevcut memurun kaçta kaçı ça
lışmaktadır. 

Şimdi, meseleyi bu şekilde vazettiğimiz za
man memur düşmanlığı ya da falan meslietk 'men
suplarını ayırmak giıbi düşünımemek lâzımdır. 
Bir gerçeği ortaya koymak 'lâzım Memurun üze
rine 'biraz daha giderseniz verilecek cevap şu
dur: Efendim, bu kadar alıyoruz !>u kadar çalı
şıyoruz; daha f azil a versiin ler daha fazla çalışa
lım. 

Ben, hangi çeşit olursa olsun, memura günün 
ekonomik şartlarına, dünyanın gidişine göre. 
medenî ihtiyaçları düşünerek gerekli tedbir ve 
tespitler yapılarak gerekenin verilmesine ta
raftarını; hem de çok taraftarını. Ama verile
nin ikarşıl'ığmı. çalışan memurlardan almak 
mecburiyetindeyiz. Devleti ;bir çiftlik gibi düşü
nemeyiz. Bir defa Devlete hizmet gören hizmıc-
tinin karşılığını almalıdıır. Devlete hizmet ve
renlere sorumluluğu nispetinde yetki de veril
melidir. Yalnız sorumluluk yetkisiz olarak bir 
şey değf.ldir. Yarnız yetki, sorumluluk yoksa 
'bu da bir şey değiildıir. Sorumluluk'ıa yetiki at-
Ibaşı girecek ve çalışanlar böyle çalışacak. 

Muhterem 'arkadaşlarım, Devlette bir hiye
rarşi 'vardır; «ğer biz bu hiyerarşiyi' bozarsak, 
bu çok kötü neticeler verir. Bunu sadece fa
lan meslekte çalışan kişiye verilen cezayı kal-
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I dntmak şeklinde düşünmemek lâzımdır. O fa
lan meslekte faiHâ.n kademede çalışanın eczasını 
kaldırırken, ona o cezayı verenlerin üstünde-
Iki kademelerden onllarm da diğeıleıi hakkında 
sicil vermiş sücil doldurmuş olması gerekir. Ya
ni meseleyi bir tekele i lige, bir merkeziyetçiliğe 
getirip dayamamamı yız. Şimdi, 'bu şekilde cem-
1 arını affettiğiniz ve böylelikle her şeyini ter
temiz hale getirdiğimizi sandığınızı düşünür
seniz doğru olmaz. O disiplin cezasını veren, 
.o sicili dolduran kişilerin de bir otoritesi var
dır, bulunduğu mevkiin kendisine verdiği ida
recilik durumu vandıır; onlar ne hale geliir? Bir 
de bunu zincir zincir bal'ikaların hepsini yerin
de ve yerine göre mütalaa etmek mecburiyebin-
deyiz. O bakımdan ben, Devlet kademelerinde 
zaten gerekli denetleme ve kontrolün yapıla
madığı, memurla amirin 'birbirine karışıp bilr 
laubali vaziyet almaya çok müheyya bulun
duğu bir anlayış içerisinde biraz daha memn
un amıirden, biraz daha astı üsse 'karşı sayıla
maz, sevilemez hale getirmekten taraftar 'deği
lim. Bu miese'ie bizatihi kendi içiiıidc halledi
lecek 'meseledir. Böyle, Devletin çeşitli (kade
melerinde çalışan ki'şileri, çeşitli aflarla ken
dilerinin çalışmalarındaki .hat al anın, noksan
larını silip bir kenara, atarsak kademeler ara
sında şöyle bir zan da uyana.biilir: Ben nasıil bir 
disiplin tesis edebilirim, ben nasıl muvaffak 
olur, amirlik yapabilirimi? Biz, herhangi bir şe
kilde karar alabiliriz, vicdanî bir kanaat sahi
bi olabiliriz. Ama, amirin verdiği bir 'karar 
Yüce meclislerce bir Ikal'cmde bertaraf edilirse, 
ne şekilde disilpllin (kurarını, -diye âmir de dü
şünür muhterem arkadaşlarını. Burada, her 
âmirin 'üstünde bir âmir olduğunu, onun da 
üstünde kişiler 'bulunduğunu, 'bunların çeşitli 
kademelerde birbirine sicilli verdiğini, hîlr'birini 
'denetlediğini gözönüne almak ınecburiyetiındc-
yiz. Farzı muhal millî eğitimde nd misaPi ver
diler. Bir ilkokull öğretmenlinin başında okul 
müdür, sonra millî eğitim müdürü, daha sonra 
'da müfettiş vardır, ondan sonra Bakanlık. Bun
lar kademe kaideme geliyor. Siz eğer "müfetti
şin vermiş ollduğu raporu bir kallemlde maarif 
müdürü olarak kaıbul 'etmezseniz, veya Balkan-
lıik müfettişinin gerildiğini, başmüfettişOik fce-

I nara atarsa o adamlar da gereken vazifelerini 
yapmazlar. Btunu bütün meslekler İçin bu şekil-

I de tatbik ederiz. 
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Türkiye'de zaten birçok sallantılar ilcine gir
miş olan personel çalışmalarını, personellin bir 
ahenk içinde çalışıp yürüyebilmesini amir - me
mur mevzularını bu şekilde aflarla halletme
ye çalışmayalım. Onlar kendi aralliarunda, ken
di çalışmaları, kendi karşılıklı münasebetleri 
ile meselelerini halledecek •seviyedendirler; ken
di İşlerini kendilerine bırakmanın faydalı ola-
ca ğı kanaa t indeyim. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bar dakika efendim, müsaade 

buyurunuz. 
Kâfi miktarda sayın üye bu madde üzerin

de görüşmüştür. Kifayet önergesi vardır okutu
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okuttuktan sonra, 
aleyhinde söz veıreceğim Sayın At alay. 

•Sayın Başkanlı ğa 
Görüşülmekte olan madde üzerinde gerek

li izahat yapılmış, yeteri kadar sayın üye gö
rüşlerini bildirmiş, konu aydıtnllanmış'tıtr. Kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Kâzım Kara a ğaçjlııoğilu 
Afyon Kara hisar 

BAŞKAN — Sayın At al ay takririn aleyhin
de, buyurunuz. 

STRRI ATALAY (Kars) — Söz hakkımı Sa
yın Feyyat'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyyat, ki
fayet takririnin aleyhinde mi, üzerinde mi ko
nuşacaksınız? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben yan
lış anladım, mamafih aleyhte konuşayım (Gü
lüşmeler) . 

Ben. konuştuktan sonra müzakereye geeile-
cıeğkıi zannetmiştim Sayın Balkan. Söz istedim, 
kendi hatamla ufak bir tesadüf neticesi kaçır
dım, konuşmak işitiyordum. Şimdi kifayetti mü-
ızakere aleyhinde konuşmak gereıkir. 

Türkiyelde yüzbinleree memurun hayatı ile 
ilgilidir bu madde. Bir noktayı arz edeceğim, 
ISayıın Ege ile Sayın Çelikihaş baihsettiler, misal 
verdiler. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat lütfen madde 
.üzerinde konuşmayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, mehaza atıf yapıyorum, atıf; mehaza 
atıf yapıyorum. Allah, Allah.. Bir şey olmaz ki, 
Sayın Başkanım. Mehaza atıf yapıyorum, canlı 
cansız, kitap olur insan olur.. (Gülüştmeler). 
Olay olmadı, olay olacak gibi bir şartlanmanız 
var. 

BAŞKAN — Peki, Tüzüğü ihlâl ötmemek 
üzere bildiğiniz gibi konusunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tüzü
ğü siz ihlâl ediyorsunuz Sayın Başkanım. 

Sayın Cenap Ege ile Sayın Oelikbaş bir nok
taya değindiler: Nüfus kütüğü ile bilhassa mad
dî durumda r. 

'Bir defa Türkiye Cumhuriyet inde bir nüfus 
(kütlüğünün var olup olmadığını sizden sora
cağım. En varlıklı bin* kimse, hatta hatta bu 
memlekette Atatürlk'den bahsieıtıme yelim de, bu
lgun en yüce makama gelmiş Başbakandan bah
sedelim. Onun bir nüfus kütüğüne bakalım. Bir 
de Tapu Kadastro'ya kütüğe bakalım. Hangisi 
daha nıuntazamdır, bu bir. 

İkincisi; Türkiye'de mal canın değil, can ma
lın yonigaisı durum undadır. Maalesef Türkiyede. 

(BAŞKAN — Bu kifayet takririnin kütüğü 
değil mi efendim? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Müsaa
denizle Sayın Başkan, sözü şimdi oraya getire
ceğim. 

Şimdi bu durumda biz sağcı geçiniriz, ma
neviyatçı geçiniriz; aıma maddiyattan Marksist
ler gibi, maddeciler gibi, Demokrit gibi mad
deden ayrılamayız. Bu ne biçim sağcılık anlaya-
aıııyoruım.. Bir defa bir memurun disiplin cezası 
onun manevî tamamiyetidir. şahsiyetidir, kişili
ğidir. Bunun başka şekilde izah edilmesi bir 
defa imkânsızdır. Bir memura verilen bir ihraç 
cezası mı önemlidir, bir muhakeme beş sene de
vam eder, netice itibariyle üç gün hapis veya
hut da iki yüz lira ağır para cezası verilir. Ne
tice bu. Yüce bir mahkeımiede biten netice iki 
yüz lira ağır hapis cezasıdır; aaııa bir disip
lin cezası bir kuruldan rutin olarak, kurul mu
dur, kurutulmuş kurut mudur, ne olduğu belli 
değil; bir anda ihraç cezası veriyor. Bir ağır ce
za mahkemesinin veneceği beş sene ağır hapis 
cezasına muadil. Şimdi Türkiye'deki bu aksak 
sistemin husule getirdiği Türk kamu personeli
nin vüee sak'siveti ile Takından ilgili ye ne idiik-
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Öieri 'belirsiz bazı çirkin yöneticilerim maîhiyetin-
ideikiılere beyaz kadın ticareti de yaptıranlar ol
muştur Türkiye tarihiaude. Bu i'tilbarlıa küçük 
ımemumn.. 

BAŞKAN —• Sayın Feyat lütfen efendim, 
rica ediyorum, bir dakika efendim beni din
leyin. 

(Kifayet, takriri aleyhinde söz istediniz; fakat 
onunla hiç ilgisi, olmayan meselelere girdiniz. 
Ben Tüzüğü tatıbilk etmeye mecburum. Bica edi
yorum; ne sejbcpten dolayı kifayetin aleyhinde 
'bulunduğunuzu kısaca beyan edin, kifayeti oy
layın. Beni müşgül vaziyete koymayım rica. edı-
ytorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — K a n ı m ; 
disiplin cefası 'memurun manevî şahsiyetlinin 
tamamiyetklir. Anlatabiliyor muyum? Hufku-
Ikun üstünlüğünü izaha çalışıyorum. Burası 
Yüce Senato, hukukun üstünlüğünü izah edi
yorum, siz bunu nasıl konu ile yakından il-
-giili görmüyorsunuz? Hayret ediyorum Baş-
ikanlık Düvamıma, hayret ediyorum. «Balta suda 
ıslanır, hukuk burada ıslanmaz.» Anlamıyo
rum. (A. P. sıralarından gülüşnırllrr.^ 

Şimdi, öncuıli bir konudur, istifham edi
yorum müzaikeresi devanı etsin. 

Saygılarımı arz ederim. (A. P. sıraların
dan gülüşinıeler, gürültüler.) 

Size arz ediyorum. 
BAŞKAN — Kifayetlin aleyhinde konuşul

du. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi madde ile ilgili önergeleri okutaca
ğım. Madde ile ilgili iki önerge verilmiştir. 
Bazı ufak fariklarla birbirine benzeni ektedir. 
İkisini birden okutacağımı. Belki birinin sahibi 
diğerine iltihak eder. O bakımdan ikisini bir
den takdim ediyorum. 

Cumhuriyet. Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin 50- nci 

iyili nedeni ile Bazı Suç ve Cezaların Affı Hak-
ikında kanun teklifimin, 

1. 13 ncü maddesinde mevcut hükmün 
(başına (b) işaretli konularalk işbu hükmün aşa
ğıdaki izahat dairesinde mezkûr maddenin (ib) 
ibendii haline getirilmesini, 

2. 18 ncü maddenin başına (a) işareti al
tında aşağıda yazılı hükmün (<a) bendi olarak 
konulmasını, 
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Madde 13. — Bent A) 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar işlenmiş bulunan ve dMplin cezasını g>e-
rektiren fiililerden dolayı kanunlar Bakanlar 
Kurulunca çıkarılmış tüzükler ve kamu tüzel
kişiliklerine e çıkarılmış yönetımıelilkler uyarınca 
verilmiş veya verileedk olan disiplin cezala
rı bütün sonuçlarını kapsamak üzere affedit-
mıiştir. 

Bu hükümlerden yararla nama ait sicil dos
yalarında mevcut dıisiipılin Cezaları ile ilgili 
Ikayıtlar, sieil dosaylarından çıkartılır. Bu 
gibilerin kartekslera ve sicil kayıtları bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere 
altı ay içinde ilgülii balkanlık veya kurumca 
yapılacak yönetmeliğe göre yeniden düzenle
nir. Ancak bu kanunun kapsamına giren di-

. siplin cezalarından ötürü yapılmış işlemlerle 
kaybedilmiş ollan malî ve hukukî haklar yeni
den kazandırılaimaz. 

Bu kanunun 2 nci maddesi gereğince aftan 
kısmen yararlananların fiilleri ille 5 nci mad
dede gösterilen fiillerin sonucu olarak verilmiş 
veya verilecek disiplin cezaları hakkında bu 
bent hükmü uygulanamaz. 

Saygı iKe arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Artvin 

Fikret Güudoğan Kecai Kocaman 
İstanbul 

Fevzi Hakkı Esatioğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumihuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu tarafından af kapsamından çıkarı
lan 13 ncü maddenin aşağıdaki şekli ile yeniden 
af kapsamına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Erincan 
Niyazi Unsal 

Madde 13. — A) 7 . 2 . 1974 tarihime ka
dar işlenımiş bulunan disiplin cezasını gerekti
ren fullerden dolayı kanunlar, Bakamlar Kuru
lunca çıkarılmış tüzükler, balka,nlı>klarca ve 'ka
ilim tüzelkişililklerince çıkarılimış yönetmelik
ler uyarınca yerilmiş veya verilecek olan di
siplin cezaları bütün sonuçlarını kapsamaik üze
re affedilmişfir. 

Bu hükümden yararlananlara ait sicil dos
yalarında mevcut disiplin cezalarıyla ilgili ka
yıtlar sieil dosyalarından çıkarılır. Bu gibile
rin karteksleri ve sicilleri Devlet Perasonel Dai-
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resince 6 ay içerisinde, çıkarıllacak yönetmeliğe 
göre yeniden düzenlenir. Ancak, yer değiştir-
ınıe, kıdem tenzili, maaş ve ücret kesimi ceza
ları yolukla kaybedilen haklar bıı afla yeni
den kazandırılanıaz. Bu kanunun 2 nci mad
desi gereğince, aftan kısmıen yararlananların 
fiilleri ile 5 nci maddede gösterilen fiillerin so
nucu olarak verilmiş veya verilecek disiplin ce
zaları hakkında 1 nci fıkra hükümleri uygu
lanmaz. 

b) Bu kanun hükümleri subay, askerî me-
inıur ve assubaylar hakkımda kanun tüzük ve 
yönetmeliklere göre verilmiş ve verilecek ida
rî kararlar veya yapılmış veya yapılacak ida
rî işlemlerle, bunlar hakkında mahkemelerce 
hükmedilen cezaların hukukî sonuçlarından 
olan rütbenin kaybedilmesi ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine subay, askerî memur, assubay 
olarak kabul olunmamalk ve asgarî nispetin 
(kesilmesi ve 1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı 
'Kanunla değişik 8 nci maddesinin uygulanma
sı •sonucu yapılmış istemleri kapsamaz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bu üç arkadaşımız 
tarafından verilmiş olan önergeyle sizin öner
geniz arasında ufak tefek farklar var. Siz ilti
hak ediyor musunuz? Etmiyorsanız ayrı ayrı 
işleme tabi tutacağım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır işti
rak etmiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi, 1 nci 
önergeyi, yani Sayın G-ündoğan, Sayın Koca
man ve Sayın Esatoğlu'nun Önergesinin... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergenin lehin-
;de söz istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben öner
ge üzerinde açıklama yapmak için söz işitiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Atalay, 
önergenin lehinde söz istiyorsunuz?.. Buyurun 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosu'nun sayın üyeleri. Millet Meclisi'nhı ka
bul ettiği metinde 1-1 ncü maddede yer alan 1, 2, 
3 ve 4 ncü fıkralar bizim Anayasa Adalet Ko
misyonumuzca değiştirilmiş, 13 ncü madde ola
rak ayrı bir madde tedvin edilmiş bulunmakta
dır. Şimdi kıymetli arkadaşlarımız bir önerge 
göndererek Millet Meclisiiıce kabul edilmiş olan 
14 ncü maddenin işbu 4 fıkrasının af kapsamı 

içerisine alınmasını istemektedirler. Bu da yasa 
veya Bakanlar Kurulunca çıkarılmış tüzükler 
ve bakanlıklarca, kamu tüzel kişiliklerince çıka
rılmış yönetmelikler uyarınca verilmiş veya ve
rilecek olan disiplin cezaları. Verilecek olanlar 
şüphesiz ki burada belirtilen 7 Şubat tarihine 
kadar verilecek olan sonuçlarını kapsamak üzere 
affedilmişlerdir. Bu af yasası ile çeşitli suçlar; 
ki bir kısmının kaderi Millet Meclisinde oylama 
ile tayin edilecek şekilde Cumhuriyet Senatosun
da oy çoğunluğuna dayanılarak af kapsamı dışı
na bırakılan, asıl kaderi Millet Meclisinde tayin 
edilecek geniş kapsamlı affın içerisinden disip
linle ilgili hususlar alınmamaktadır. Disiplin 
hangi hukuk kuralı işleyerek verilmektedir ve 
disiplin suçlarının hukukî mahiyet.ve nitelikleri 
nelerdir-.' Eğer bunları ciddî bir şekilde eleştiri
ye tabi tutarsak kesinleşmiş bir mahkeme kararı 
yanında bir disiplin suçunun hukukî mahiyet 
ve mesnedi ve onun sıhhati ve geçerliliği şüphe
siz ki ayrı bir karakter taşır. Disiplin suçları 
çoğu kez o kesimin idare âmirinin emrettiği is
tikamette onun emrinde kurulu heyetler tarafın
dan verilmektedir ve bu şekilde işlemektedir. 
Yani objeklifİlkten çoğu kez uzak olan kararlar
dır. Çünkü, disiplin heyetleri belli kuruluş veya
hut müesseselerin bünyesinde belli bir makama 
bağlı olarak kurulur, o kurulu teşkil eden kimse
lerin tayinleri ve bütün kaderleri o idarî merci-
ııin başında bulunan kişiye bağlı bulunmakta
dır. Böyle bir heyetin vermiş olduğu disiplin ku
rulu hiç. şüphesiz ki bağımsız mahkemelerin ver
miş olduğu kesin, çeşitli mercilerden ge
çen kesin kararlar yanında aynı sıhhati, 
aynı berraklığı ve aynı objektif karakteri 
taşımaz. Bu yönünden gerekli, O disiplin 
suçları ki; bizim Devlet mekanizmasında, per
sonel hayatında en ufak bir takbih veyahut bir 
disiplin cezası gerektiğinde bir memurun ka
deri üzerinde çok büyük rol oynamaktadır. Me
mur dilediği kadar çalışkan ve dürüst olsun; ama 
demin söylediğim sistemde işleyen bir tarz içeri
sinde devlet memuru eğer bir disiplin cezası al
mış ise hem onun belli bir kademe üstüne geçme
sine, hem onun belli bir pozisyon almasına iste
nildiği zaman da engel teşkil eder. Bir disiplin 
cezası buna sebep olabilir; fakat biz, Devletin 
bünyesindeki çeşitli makamları bir yana bıraka
lım, sadece Cumhuriyet Senatosunun idarî bün-
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yesini alalını. Emeğini vererek, çalışarak bir in
sanın 20 yılda alamıyacağı kadroları Cumhuriyet 
Senatosu bünyesi içerisinde bir yıllık Devlet me
murları alabilmektedir. Böyle bir düzen içerisin
de 20 yıl çalışacaksın, uğraşacaksın, didinecek
sin; alamayacağın kadrolar Başkanlık Divanları 
kararlarıyla altı yedi derece birden verilmek üze
re alınabilecek. 

Disiplin cezaları ileride her hangi bir şekil
de tatbik edilip engeli teşkil edeceği arkasız Dev
let memuru ter döküp emek verecek; fakat her 
hangi bir suretle istenmediği takdirde karışısın a. 
en ufak bir disiplin cezası, baremin veyahut ka
demenin her hangi bir yerinde çıktığı zaman onu 
'bütün neticeleriyle, mahrum edecek bir sistem 
içerisinde bulunacak. Öbür taraftan, aynı bünye 
içerisinde, Devletin bünyesi içerisinde, bir yıl 
jcerisp.de, normal bir statüde 20 yılda, ama aynı 
seviyede de olmayacak, birisi üniversite mezunu 
birisi ortaokul veyahut lise mezunu olacak; bir 
lise mezunu öbür tarafta üniversite '.mezunu ola
rak 20 sene sonra ancak alabileceği bir derece
yi, bir unvanı bir maaşı bir yılın içerisinde, dik
kat buyurunuz, bir yılın içerisinde, alabilecek. 
Örnek'eri vardır. Hayır dendiği takdirde Örnek
leri dışardan da vermiyorum. .Cumhuriyet Sena
tosundan veriyorum. Örneklerini Cumhuriyet 
Senatosundan veriyorum. Cumhuriyet Senatosu
nun personelinin üç yıllık sicillerini ve terfih 
durunı'armı getirelim. 20 yıl içerisinde bir Dev
let memurunun alamıyacağ1 maaşlar ve imkân
lar bir yıllık memurlara tanınmış bulunmakta
dır. Böyle bir düzende, böyle bir sistemde bir 
taraftar Devlet memuru hasbelkader kaza ile ve
ya kaşı gözü beğenilmez veyahut en yakın misa
lini vereceğim. Şu da görülmüştür. Bu hadise 
12 Martta olmuştur; Devletin en yüksek yerini 
işıgal eden ,Devilet memuru -olan bir kimseye 
umum müdür muavini, yerine geçebilmek için 
onun rejim aleyhine konuştuğunu gidip, ihbar 
etmiştir. Tevkif edilmiştir. Tevkif edilen kimse 
yerinden olacaktır. Siciline işlenecektir. Bir di
siplin muamelesi olacaktır ve çok büyük mahru
miyetlere katlanacaktır. Bunlar hep disiplinle 
olacaktır. 

Şimdi, biz bir iç barış istiyoruz. Bir genel af 
getiriyoruz. Çok yüz kızartıcı suçiları, çeşitli 
suçları affa lâyık görüyoruz; ıgerçi ben bundan 
yanayım. Türkiye bir gün gerçekten ekonomik, 

sosyal ve politik bir gelişmeye kavuşur, gelişmiş 
bir ülke olur. O zaman >aî müessesesini igenel af 
olarak Anayasada 64 ncü maddede hep beraber 
çıkaralım* 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Ama ekono
mik, sosyal, politik ve kültürel ıbelli bir seviye
ye ulaştıktan sonra bunu yapalım. Öyle bir dü
zen içerisindeyiz ki ; asıl suçlulara düzen sebep 
olmakta.. Asıl suç işlemeye düzenin bizatihi ken
di bünyesi sebep olmakta. Elbette ki böyle bir 
düzen içerisinde af müessesesi zorunludur ve 
gereklidir. 

Şimdi ,çeşitli suçları affediyoruz; ama Dev
let memurlarının kaderi ile disiplinle ilgili suç
lara gelince affın kapsamına bırakıyoruz. Hele 
böyle bir düzende, hele böyle bir tatbikatta, he
le böyle bir tatbikatın lider organı olan Cumhu
riyet i'Hiatosunda elle tutulur bir şekilde şöyle 
getirip koyduğunuz zaman görülen bir düzende 
disiplin suçlarını ibir kenara itmek adailet duy-
gularıyle ölçülemez. Adalet duygularını rencide 
eder. 

Bu sebeple arkadaşlarımızın vermiş olduğu 
önerge ,adalet duygularının, eğer yasallara uy
gun olarak işlemesini istiyorsak, eğer affı (ger
çekten Anayasanın 64 ncü maddesinde öngördü
ğü genel bu- af ilânı şeklinde alıyorsak, yerinde
dir. Yok, öbür taratfan falan şehirdeki belli bir 
konuya uygun teklifler niteliğinden uzaklaştı
rıp, g< rçek yörüngesine oturtup, âdil bir af kav-
lamı içerisinde istiyorsak bil ıdisflplin suçlarının, 
disiı,ı;n cezalarının af kapsamından uzaklaştırı
lan peklinden beri tarafa almalıyız. Af kapsamı
na g.'rmeli ve hele şüphesiz ikinci fıkradaki ka
imi edilirse bunlarla ilişik sicil dosyalarının da 
kaldırılması tabiî bunun gereği olacaktır. Bunu 
objoKhf hukuk kaidelerine ve adalet hislerine 
bağlılığın da bir gereği sayıyor ve Sayın Genel 
Kuruldan anlayış ümit ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önerge, bu maddenin, 13 ncü 
maddenin (b) bendine şekline getirilmesini 
önergede okunan kısmın da maddenin (a) (ben
di haline getirilmesini istemektedir. 

Hükümet katılıyor mu, efemdim?. 
ADALET BAKANI ŞEVKET 'KAZAN (Ko

caeli Milletevikili) — Katılıyoruz, efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon?. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI IİEFET HENDECl (Samsun) — 
Sayın Başkan, kürsüden birkaç cümle arz 

ederek ondan sonra fikrimi beyan edeceğim, ba
zı meseleleri aydınlığa kavuşturmam lâzım, mü
saadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN —• Buyurun, Komisyon Başkanı 
Sayın Rendeci. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI BEFET RENDECİ (Samsun) — 

Sayın Başkam muhterem arkadaşlarım; 
Bu madde Komisyonumuzda geniş müzakere

lere mevzu olmuştur ve neticede yüksek huzur
larınıza raporla takdim edilen madde, Komis
yon umamî heyetince benimsenmiş ve Heyetinize 
takdim edilmiştir. 

Şimdi, acaba biz neden buraya geldik? Size 
Komisyonda söylenen mevzuları kısaca arz et
mek istiyorum. O sebeplerle de takririn aleyhin
de bulunacağım. Komisyon olarak bu takrire ne
den katılmıyoruz ? 

Muhterem arkadaşlar. Millet Meclisinde .ka
bul edilen maddede bir ayrılık vardır, zarurî idi 
bu ayrılık; asker ve sivil memur. Elbette ki, 
Türk Ordusunun disiplin yönünden iyi eleman
larla donatılması, gözbebeğimiz Ordumuzun içe
risine kötü kişilerin girmemesi, sicili bozuk ki
şilerin bulunmaması yönünden gösterilen hassa
siyete Komisyon olarak biz de iştirak ediyoruz, 
doğrudur, şu maddede de biz aynı hususları ge
tirdik, getirdiğimiz maddede de, Ordunun içeri
sine en küçük kötü kişilerin sızmaması için kö
tülük görmüş veyahut ta sicillerine kötülük iş
lenmiş kimselerin Ordu içerisine girmemesi için, 
ta talebesinden generalime kadar hepsinin sicil
leri mevzuunda gerekli hassasiyeti gösterdik. 

Devletin bir organı, bir müessesesi; fakat be
ri tarafta da bütün kapıları açtınız. Muhterem 
arkadaşlar ne diyor şimdi? Bakın arz edeyim: 
Şimdi şu madde muvacehesinde Cumhuriyet Se
natosunun üyeleri olarak bu Devletin bekasını 
ve milletin hizmetlerini görecek kişileri ve bun
ların başlarında bulunan kişilere, ımaiyetindeki-
lerin, terfi edeceklerin, Devletin başında vazife 
göreceklerin ne olduklarını, nereden geldikleri
ni, kim olduklarını açıklayacak belgeleri nasıl 
imha ettiğini bu maddelerle göstermek istiyo
rum ve bu kadar başı boşluğa Devletin taham

mülü olmaması ilâzım gelir. Biz bu görüşe var
dık. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinde ka
bul edilen ve bizdeki 13 ncü maddeye tekabül 
eden 14 nıcü maddeye bakın. 

7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş bulunan 
ve disiplin cezasını gerektiren fiillerden dolayı 
kanunilar, Bakanlar Kurulunca çıkarılmış Tü
zükler ve Bakanlıklarca ve tkamu tüzel kişilerin
ce çıkarılmış yönetmelikler uyarınca verilmiş ve
ya verilecek solan disiplin cezaları bütün sonuç
larını kapsamak üzere affedilmiştir.» 

Ne eliyor? Bu hükümlerden yararlananlara 
ait sicil dosyalarında mevcut disiplin cezalarıyle 
ilgili kayıtlar sicil dosyalarından çıkarılır. Bu 
gibilerin kartoteksleri ve sicil kayıtları bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üze
re altı ay içinde Devlet Personel Dairesince ya
pılacak yönetmeliğe göre yeniden düzenlenir. 
Bütün kayıtları, dosyalardaki bütün sicilleri bir 
memurun onbeş, yirmi sene evvelki bütün ma
zisini bir kalemde sileceksiniz, ondan sonra yeni 
bir dosya açacaksınız. Neye göre? Devlet Perso
nel Dairesince hazırlanacak bir yönetmeliğe gö
re. Devlet Personel Dairesince hazırlanacak yö
net melik geldiği zaman dosyada bir şey bulma
yacak ki, bomboş bir dosya ile karşılaşacak. Ana
dan doğmuş bir "kişi. Efendim, üzerinde hiç bir 
suçu yok. 

Muhterem arkadaşlar, Devleti bu haile geti
rirseniz, iyi ile kötüyü, çalışanla çalışmayanı, 
namuslu memurla, evelce sadakatle Devlete hiz
met etmiş memurla hakkında rüşvet dedikodusu 
çıkmış falan kadınlarla, bilmem nelerle adı çık
mış 'kişilerde iyi hizmet edenleri birbirinden ayı
racak bir dosya tutmazsanız Devleti kime tes
lim edeceksiniz? Biz Komisyon olarak bu görüş
ler içerisinde hareket ettik, ölçülerimiz bu idi. 
Nasıl silersiniz Devletin arşivlerini? Devlet bir 
manasın da arşivdir. 

Muhterem arkadaşlar, açınız Osmanlı Devle
tini, altıyüz senelik Osmanlı Devletinin bugün 
dosyaları, evrakları arşivleri elimizdedir, tarih 
•önünde bunlardan istifade ediyoruz. Memurlar 
da aynı. Şimdi, bu maddeyi getirmıcktcki zaru
ret neydi, onu bilmiyorum; ama bu maddeye 
lüzum olmadan da hu neticeyi almak mümkün. 
Bakın şim'di bir hususu arz edeyim. 
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Devlet Personel Kanununun 133 ncü Mad
desi burada yapılmak is t e nemi zaten yapıyor, 
iyi memura, başından bir kaza geçmiş bir me
mura sonradan ıslahı hal ettiği takdirde nasıl 
muamele yapılacağını da gayet sarih göstermiş. 
i Arz ediyorum : 

>im cezalarının bir süre sonra siciliden 
silinmesi; Madde 133. — Disiplin cezaları me
murun siciline islenir, Devlet memurluğundan 
çıkarıma cezasından başka bir disiplin cezasına 
çarptırılmış olan memur, uyarına ve kınama ce
zalarının ııygulaıımrasmdaıı üç sene. diğer ceza
ların uygulanını asından beş sene sonra atama
ya yetkili âmire başvurarak serilmiş olan disip
lin cezalarının sicil 'dosyalarından silinmesini 
isteye/bilir. 

Muhterem arkadaşlar, memura bu kolaylığı 
ıgetirnıiş^imiz, suç işlemişse, boş sone; kınama 
ve hafif cezalarda üç sene, diğerlerinde beş se
ne süre geçtikten sonra, benim dosyamdan bun-
ları silin dediğinde, âmiri ve disiplin kurulları 
hakikaten şimdiye kadar hali iyi geçmişse bu 
memurun, evet bu memur iyidir, bu cezaların 
silinmesine karar veriyoruz deriler ve memur 
(böylece temize çıkar; ama diyor ki, bunun ev
velce aldığı cezayı bumdan sonra gelen memur 
ve kimse görmesin. Bunu yapa arazsınız arka
daş.] ar, buna hakkınız yok. Memur orada bu
lunduğu müddetçe memuriyete girdiği tarihten 
o memuriyetten ayrıldığı tarihe kadar onun 
ahvalini, gidişini nasıl: çalıştığını o dosyadan 
'kontrol edeceksiniz. Nasıl atarsınız onlbeş sene
sini, yirmi senesini bir kalemde siler atarsınız 
da yirmi senelik memuru, altı aylık bir senelik 
memur haline getirirsiniz sicil itibariyle? Bu 
mümkün .mü? 

Bu şartlar içerisinde muhterem arkadaşla
rımı, biz Millet Meclisinin bu 14 ncü maddesini 
hu arz ettiğim müzakereler ve daha bir çok te
ferruatını arz etmeyeceğim şartlar içerisinde 
metinden çıkardık ve yerine evvelki kanunlar
da kabul edilmiş olan ve maddenin başına «tak
sirli suçlar» hariç İbaresini de koymak suretiy
le gene memurları düşünerek onlar hakkında 
bazı hususları da kabul ettik, bu şartlar içeri
sinde getirilmiş olan metin Devleti ayakta tut
mak için, iyi elemanları; ayakta tutmak için, 
Devlete sadakatle hizmet edenlerle onları bu
lup iyi vazifelere getirecek kişilere ışık tutmak 

ve ellerinde bir belge bulunmak için 1,3 ncü 
.maddenin Komisyonda, .kalbııl edildiği şekliyle 
kabul edilmesini uygun bulduk ve takdiı'lerimi-
ze arz ettim. Bu ölçüler içerisinde verilmiş ola IL 
takrire katılmadığımızı huzurlarınızda, arz eder 
saygılarımı sunarım efendim, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Komisyon 
Başkanından bir soru sormak istiyorum, efen-
d im. 

İBAŞKAN — Sayın Öztürk, kifayet takriri 
oylandı, efendim, biliyorsunuz ki, sorulara da 
şâmilidir kifayet takriri ; bu sebeple söz vereme
yeceğim, özür dilerim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Olamaz 
efendim ki. O zaman hükümet açıklama yap
sın. 

(BAŞKAN — Kifayet verildi, efendim. 
Takrire Hükümet katılıyor, Komisyon ka

tılmıyor. Takririn dikkate alınmasını1 oylarını
za arz ediyorum. Kahıı'l edenler... Kabul etme
yenler... Kalbııl cdilmemıiştir. 

İkinci takriri Sayın Unsal, vermişlerdi; tak
rirlerini izah edecekler, buyurun Sayın Unsal. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Takri
rin lehinde söz istemiştim, Sayın Başkan?.. 

•BAŞKAN — Evet, sizi de kaydettim efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş
kan. ve değerli senatörler; 

Ben bu konuda belli bir hazırlıkla gelmiş
tim; ama zaman süresi 10 dakika olarak kısıt
lanınca meselelere daha kısa değinmek zorunda 
kalıyorum. Her şeyden önce şunu arz edeyim 
ki, Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve Ada
let Komisyonunda bu maddenin af kapsamından 
çıkarılmasını ben okumuşlar Meclisi adına yi
ne üzüntü ile kaydediyorum. 

Şimdi burada meselelere, bu maddeye karşı 
çıkanların kendi mantık açılarından izaha ça
lışacağını. Deniyor ki, memurların disiplin suç
ları belli kurulların süzgeçlerinden geçer, itiraz 
mercileri vardır, Danıştay vardır. Bu izahı ya
pan, bu görüşü açıklayan bir profesördür. Ma
demki, Danıştay kararından geçmiştir; o halde 
bunun affına ıgerek yoktur, en isabetli bir ona
yı görmüştür. 

Aynı profesör, yine yargıçlar önünden geç
miş, bağımsız mahkemeler önünden geçmiş ve 
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sonunda da yargıtaylarca onanmış cezaların af
fını bu kürsüden savunmakta dır. 

tşte bu şekildeki müspet tekliflerin karşı
sında olanların içinde bir profesör düşüncesi... 
Yine aynı düşünce ile diyorlar ki... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakika müsaa
de eder misiniz? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Buyurunuz 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi önergenizi... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yalnız bu 

aldığınız dakikaları zamana ekleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim ; ekleyece
ğim. ekleyeceğim. 

Takrir verdiniz, takririnizi izah edeceksiniz. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Takriri izah 

ediyorum. 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
Ne sebepten takririnizin kabule şayan ol

duğu hususlarını izah ederseniz, oy verecek ar
kadaşları daha çok kendinize çekmiş olursunuz. 
Bu bakımdan hatırlatıyorum. Buyurunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben disip
lin suçlarının af kapsamına alınmasının ne
denlerini. gereksinmelerini ortaya koymak isti
yorum. Bunu oyları ile reddedenlerin görüşle
rini de burada dile getirmek mecburiyetinde
yim. Nedenler, bu görüşlerin açığa kavuşmasın
dan çıkacaktır. Sayın Başkan. Bunun için bun
ları izah ediyoruz biz. 

26 yılını doldurduğum memuriyet hizmetimin 
büyük bir kısmı gezici ve denetleyici bir görev 
içinde geçti. Şimdi sicillerini affetmekten kork
tuğumuz memurların çoğunu ben sicilli gördü
ğüm zaman akıllı gördüm. Hangi memurun dos
yası dolu ise. hangi memura bozuk sicil veril
mişse onu halktan yana gördüm, onu bilinçli 
gördüm... (A. P. sıralarından gülüşmeler ve 
«Bravo» sesleri.) 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) Görür
sün. 

BAŞKAN Lütfen efendim, müdahale et-
meyiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Neden?.. 
(A. P. sıralarından «görürsün, görürsün» sesle-
ri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
rica ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Doğrulara 
geldin mi, sağdan bir çıkış başlıyor. Müsaade 
edin, az evvel bunun bir örneğini d alı a gördük. 
Eğer memurlar içerisinde sesini çıkarmayan. 
salla başını al maaşını politikasını, görüşünü 
uygulayan varsa, bu memur takdir edilmiştir; 
yüzlerce örneğini size gösterebilirim. 

Ama, neden ve niçinler üzerinde duran varsa; 
neden ve niçinlerin üzerine parmağını basan 
varsa, doğruları söyleyen varsa onun da sicili
ni bozuk gördük. Şu kurullarda dahi doğrulara 
yanaştın mı. gerçeklere parmak bastın mı derhal 
çıkışlar başlıyor. Ama. aynı koltuklar içerisin
de sessizce, hatta adı okunduğu zaman bile ağ
zını kıpırdatıp da «buradayım» diyemeyecek ka
dar sessiz, sükut, bihaber duran kimseler ce
zalandırılmıyor, takdir ediliyor. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Bihaber ne 
demek ? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Haa, işte 
bunu memurlara uygularsak tüm yurt düzeyin
deki bilinçli memurlar, düzenli çalışan memur
lar. halkın ortamım, bozuk düzenin durumu
nu dile getiren memurlar bizde ceza almıştır 
arkadaşlar. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Komünist
leri affedenleyiz; komünistleri affetmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu ülkede 

komünistleri affetsin diyen ne bir kişi. ne bir 
temsilci, ne de bir parti var. Bunu burada kay
dettikten sonra kim kime komünist diyor, onu 
açıklamak zorundayım şimdi. (A. P. sıraların
dan «Açıkla, açıkla» sesleri.) 

Kim halktan yana ise, kim çalışandan yana 
ise, kim almterini işe, toprağa, kaleme, yazma
ya. çizmeye, doğruları söylemeye yönelmişse; bu 
işleri yapmayanlar, sömürücüler, istismarcılar, 
sermayeden yana olanlar bu memlekette yaban
cıların üst kurmasına müsaade edenler; fakat 
o üslere en yüksek rütbedeki subayımızın dahi 
giremediğini söylediğimiz zaman o subaydan ya
na değil de. onu kendi toprağındaki üssüne sok
mayan yabancılardan yana olanlar bu sözleri 
söyleyenlere «komünist» demiştir. 

SIRRI TURANLİ (Adıyaman) — Kendini 
tarif ettin. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — İşçi Partili
ler de övle divordu. 
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^NURETTİN AKYURt (Malatya.) — Siz de 
öyle yaptınız mı? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin, hatibin silsileyi kelâmını başka yöne çe
viriyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İste, ger
çekleri söyleyen memurları, gerçek görevini ya
pan memurları böyle «dedik, dedik» suçladık,. 
dosyalarını doldurduk, dosyalarını kapattık. 

Demin, - yine bir mantıktan gireceğim - bi
raz evvel sayın bir sözcü diyorlar ki. bu me
murlar içerisinde öyleleri var ki, randevu evin
de yakalanmıştır. Memurluk yapmaktadır ve 
bunu açıklayan bir kimse - aynı kürsüden 15 se
ne de valilik yaptığını söylemektedir. Bir de
fa mantığa bakın; Türkiye yasalarında, halen 
uygulanan yasalarda kim olursa olsun böyle bir 
suçtan yakalandıktan sonra amme hizmetinde 
zaten bulunamaz. Onun için, siz bunu a ff ede
mezsiniz; böyle bir kimsenin affını da zaten 
teklif eden de yoktur. 

Başka bir mantık açısı, aynen doğruların 
söylediği gibi, nasıl gocunma varsa, nasıl sataş
ma oluyorsa, öğretmenleri savunduğun zaman 
da derhal bir müdahale başlıyor. Neden öğret
menler? Kim öğretmenler için diyor? Disiplin 
suçunu alan herkes için. Ama. neden öğretmen 
savunuluyor.' Bir gecede meselelerin uzağın
da ve yakınında olanları toplayın diye emir ve
rilip öğretmenlerin •'> ÖOO'ü birden toplanıyor 
da, faşist bir emirle birden toplanıyor da onun 
için önce öğretmen. Hangi kadroda, hangi me
mur sınıfında 3 500 kişi bir gecede tıkabasa, 
cop altında götürülmüş, bir deliğe tıkılmıştır ve 
sorgusuz, sualsiz bunların içerisinde 18 ay, 20 
ay yatırılmıştır. Yoktur da onun için. 

Kim köye gitmişse, mezarını köyde bırak
mıştır. Öğretmen bu memleketin gerçeklerini 
ilk yaşayan uçda, acılarını ilk çeken uçda ol
duğu için acı içindeyim, diken üstündeyim. Bu 
memleketin bu dikenleri üstünden bu halkı kur
taralım dediği için cezalanmıştır da ondan öğ
retmenler bu kürsüden çok dile getiriliyor. 

Lütfen biraz öğretmenlerin savunulmasına 
da bundan sonra alışalım. Zira, öğretmenlerin 
temsilcileri bugüne kadar bu Parlamentoda 
yoktu. Şimdi, öğretmenlerin içinden gelip, on
ların halk gibi neler çektiğini bilenler geldiği 
için, halkı nasıl savunuyorsak, tüm bilinçli me-
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muıiarını, esas kader kurbanlarını nasıl savu
nuyorsak, öğretmenleri de savunacağız. 

Şurada görüyorum ki, sicilleri silmeydim, 
bunların izini kaybetmeyelim. Bunların dedikle
ri kimseler, düşüncelerinden korktukları me
murlardır; aman bunları kaybetmeyelim. E si
cili silmezsen, dosyayı boşaltmazsan böyle bir 
af olmaz. Hangi mantıkla bir profesör kalkıp-
ta bunu savunuyor. Bir hukukçu hem. de Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun Başkanı bir hu
kukçu diyor ki, «nasıl buradan bunları alırsı
nız»... 

BAŞKAN —• Sayın Unsal, vaktiniz doldu, 
iki dakika ilâve müddeti tanıyorum, lütfen ona 
göre bağlayınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir i/i,:, is
tirham edeyim de toparlıyorum. 

Şimdi durum şu; bunu niçin söv!uyurum. 
Eğer bu dosyaları, bu kayıtları buradan çıkar
mazsanız, almazsanız affın anlamı yok. Onu her 
zaman oradan okursun, ha bu şunu yapmış, 
bu bunu yapmış, yok, yok, yok... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — İzini kaybet
miş. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İzm: kay
betmeden korkuyoruz. Esas izini kaybetmediği
miz insanlar bu memleketin gerçek savunucu
sudur. Namık Kemal'in izi böyledir. Ziya Paşa
nın izi böyledir, Mithat Paşanın izi böyledir işte. 
Bu adamların hepsi dosyaları dolu dolu olarak, 
gönülleri dolu dolu olarak mezara döndüler, 
evet tüm memurlarımız, bilinçli memurlarımız 
işte böyledir. 

Ben dilerdim ki, oöOü öğretmeni bir gecede 
yatağından toplayanlar bu önerilerde bulun
sunlar, yaptıklarının kefaretini şurada göstere
cekleri bir davranışla da ödesinler. Tarih mut
laka 12 Mart Muhtırasından sonra özellikle gö
rev yapan ve Devletin en üst kademelerinde 
oturup gnirev yapanların öğretmenlere yaptık
larını acı acı yazacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Eey-

yat. 
KL'TITL OELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

t"'.) — Aleyhinde Sayın Başkan. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhinde 

konuşacağım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN —• Lehinde ve aleyhinde söz is
tenmiştir. Efendim. Aleyhinde Sayın Çelikbaş 
istediler efendim sizden evvel. 17,52 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Konumuz sadece öğretmen değil, öğretmen
ler söz konusu olduğu için, öğretmenlerin di
siplin cezası muhakkak ki büyük yekûnunu 
teşkil etmektedir. Konuya bir misalle geçiyorum: 

Sene 1970 galiba. Büyük Millet Meclisinde 
Sayın Süleyman Demirel Ceza Dairesi Genel 
Kurulu ile Anayasa Malhkemesi kararını çıka
rır ve yüce Mecliste gösterir. «İşte buyurun 
karar.» O kararı kim takdim etti Süleyman De-
mdrel'e? Yıllar boyu solcu, sürülen naçiz şahsım 
olarak, ama sayın liderin etrafındakilere, dal
kavukluk yapanlar, çirkin yöneticiler daima 
müşkül duruma sokmuştur bu memleketi 12 
Mart'a getirmiştir. O kararı Anayasa Mahkeme
sinden istihsal eden benim. Boykot suçtur, boy
kot yapılamaz. Ondan evvel, boykot suç mu
dur, değil midir, direniş midir, değil midir, me
mur grevi meşru mudur, değil midir tartışma 
konusu. Artık bu yüce mahkemenin kararı ile 
tebellür etsin, durum anlaşılsın. 

Bir dergâh vardı, Çerkezköy Adliyesi, biz 
Türkiye'yi oradan idare ettik, o aciz Hükümet 
devrinde... (A. P. sıralarından gürültüler.) O 
aciz Hükümet devrinde o kararla Süleyman 
Demirel'i burada gururlandırdık; ama ona ya
kınlık hissettiren, hulus çakan kapı aralığında 
bizi dövmeye çalışır, o ayrı mesele. Allah bu 
tip şirretlerden bütün liderleri korusun. 

Sayın senatörler, Türkiye'de silâhlı devrim 
ordusu vardır, saygı duyarız, ama silâhsız dev
rim ordusu öğretmene saygı duymayan. Ordu
ya da saygı duymaz, Orduya saygı duymayan 
öğretmene de saygı duymaz. Silâhlı devrim Or
dusu, silâhsız devrim, ordusu Türk Milletinin. 
Türk halkının emrinde ve onun temsilcisi Bü
yük Millet Meclisine saygılıdır. Bunu bir bü
tün olarak mütalaa etmediğimiz, köyde imamla 
öğretmeni dost olarak mütalaa etmediğimiz, 
bu sapıklığı bırakmadığımız takdirde ki, çok 
şükür bugün köyde öğretmenle imam öpüşmek
tedir, köyde dini politikaya alet edenler bun
dan sonra hapı yutmuşlardır. Bugün köyde 
imamla öğretmen öpüşüyor. Subayla öğretmen 
de öpüşüyor, politikacı artık memleketin genel 
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meselelerini, mevzuatını düşünme yoluna girsin, 
girmediği takdirde köylü köyüne de sokmaya
caktır, günler yakındır hodri meydan. 

Çünkü, beni, Niyazi'yi buraya getiren ba
siretsiz bir idarenin sonucudur, bizim kabili
yetimiz değil, onun tezahürüyüz, onun tezahü
rüyüz. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Ben mütevazi bir savcıyım; ama o kabiliyet
sizdik beni buraya atmış, kaderi ilâhi. Eğer bu 
ka.biliyetsizliği biz yaparsak daha çokları ge
lebilir. Çünkü, çirkin bürokratlar, çirkin sa
bık yöneticilerden bu Millet çok çekmiştir, genç
lere umudu fazladır. Gençlere saygısızlık, öğret
mene saygısızlık yapıp, Orduya ikide bir suba
ya, generale silâh sıkın diyenler, riyakârlık ya
pıyor; ama Türk Ordusu riyakârı hiç tutma
mıştır. hiçbir zaman tutmamıştır. 

Çünkü, biz güvenlik kuvvetleri içersinde bir 
kuvvet olarak görüyor, öğretmeni, subayı, di
ğer memurları eşdeğer olarak mütalaa edij^o-
ruz, Atatürk'ün ordusu olarak mütalaa ediyo
ruz. 

Şimdi, biraz evvel bahsettiğim bu disiplin 
kurulları, âdeta muhakeme kabiliyeti, tartış
ması alınmış, suyu alınmış, geriye kuru, muha-
kcmesiz posası kalmış Doğu Anadoludaki ku
rut misali. Disiplin kurulları bu arkadaşlar. Bir 
mahkeme, hatta Ordudaki disiplin mahkemele
ri yanında solda sıfır kalır. Türkiye'de 120 bin 
öğretmene nasıl ceza verildi biliyor musunuz? 
Millî Eğitim Bakanlığından teksir edildi ka
rarlar, o kararlar imzalattırıldı, savunmaların 
bir kısmı imzalattırıldı ve bu şekilde ceza ve
rilmiş. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, 
engizisyon mahkemesine Fatiha okutmuştur. 

Bir vali benim makamıma ziyarete geldi,. 
orada iki üç öğretmen vardı. Dedim ki, öğret
menler sizi çok seviyor, himaye etmişsiniz. Bir 
çiçek geldi, o beldedeki öğretmenler cezadan 
kurtuldu. Demek ki, yöneticinin zaafı o kadar
mış. 

Şimdi, kararlar hep hissî, eğer öğretmenler 
saygı göstermeseydi hepsi ceza alacaktı. Ya üç 
maaş katı yakutta meslekten şu bu. Yani, Tür
kiye'de elinizi vicdanınıza koyun, hepiniz be
nim. geldiğim yerden daha yüksek yerlerden 
geldiniz, yüksek makamlarda görev yaptınız ve 
biliyorsunuz. Burada elinizi vicdanınıza ko
yun, yarı gecelere kadar hasbelkader suça itil-
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mis kimselerin cezaevinde kalması pahasına de
ğil de, onun şahsı üzerinde bazı ikballer, bazı 
ipotekler için yan geceye kadar bekleyenler is
tirham ediyorum, size istirham ediyorum. Bu 
Millet bunun hesabım yapacaktır ve bunlara 
artık gelişigüzel, Bizans oyunlarıyle daha ma
kam vermeyecektir, bu Millet bunu gayet iyi 
biliyor. Bunun için elinizi vicdanınıza koyun, 
ekseriyeti öğretmen. bilhassa polis memuru 
olan ki, komando diye polis memurlarına da ce
za verilmiştir, şuna da verilmiştir, öğretmene 
verilmiştir, ortada sol. sağ meselesi yoktur, 
Türkiye'de haddi zatında bu bir kör doğuşudur, 
belli bir egemen zümre tarafından belli bir 
zümrenin ezilmesidir. Türkiye'de sermaye çev
resi yoktur, yalandır, baldırı çıplaktır. Bunlar 
yabancı sermayelerle, yabancı çıkarlarla Dev
let hazinesini kendi çıkarlarına alet ediyor. Tür
kiye daha yeni gelişmektedir, bugün on zengin 
şirketlerimizi toplasak Van ile Varto arasında
ki demiryolunu yapamaz, yaparsa iflas eder. 
Her şey Devleıtindir, milletindir sola dönüklükte 
Devletin hâkimiyetini, üstünlüğünü mütalaa 
eder. Biz kim Amerika kim. 

Bu itibarla, bu tip önerilerde bulunan bir 
öğretmen, köyde Anayasa sosyalizme açıktır, 
Anayasa orta sola açıktır. Anayasa sağcılığa, 
kapitalist rejime açıktır, vicdan hürriyetine 
açıktır, ayin yapan, ibadetini yapan bir kimse 
gerici değildir. Mesleği dışında hangi yönden 
köylüyü uyandırırsa, bu öğretmenin... 

BAŞKxVX — İki dakikanız var efendim. 
MEHMET F UY YAT (Devamla) — Tamam 

efendim. Bu öğretmenin mesleğini politikaya 
alet etmiş sayılmaz, göreviyle ilgili değil. Mem
leket sorunu ayrı, memurun bilfiil politikayla 
uğraşması ayrı. Bunu anlamak lâzım. Bu ko
nuda Yüksek Savcılar Kuruluna karar istihsal 
ettim ve muvaffak olum. İlk olarak Devlet me
murlarının memleket sorunları hakkında yazı 
yazma hürriyetini sağladım ve Askerî Yargı-
taydan başlayın da herkes yazmaya başladı ve 
devam ediyor. Buyurun, eskiden faşist bir uy
gulama, sahte bir uygulama, yönetimin çirkin
liğinden, baskısından husule gelen bir riyakâr
lıkla memurlar ona uymuş. Artık, klasik Os
manlı memuru değiliz, bu memleketin sahibiyiz. 

Bugün 6 tane polis memuru, 6 tane genç ço
cuğu şu veya bu sebepten, bugün tevkif etmiş

lerdir. Ceza Kanununu araştırdım; cezası fi - 7 
gündür. Sağcıymış, şu partidenmiş, bu partiden--
mis önemli değil. 

Arkadaşlarım, sağcı olsun, solcu olsun, şu 
olsun bu olsun, gençleri basamak yapmayaca
ğız. Polisle gençler arasına nifak düşürmeyece
ğiz. Dolayısıyle öğretmenleri buna ithal etmeye
ceğiz. Disiplin cezalarıyle bunları ürkütmeyece
ğiz. Bütün bu çirkin politikadan, geçmiş Hükü
metin acizliğinden, basiretsizliğinden sadır ol
muştur. Hasbel-kader ben buraya geldim. Gel
meyebilirdim de, belki hapiste de olabilirdim. 
Çünkü, faşist bir uygulamaydı. Nihayet örfi 
idare malıkenıelerinin kararları sonunda hepsi
ni anlayacaksınız; ama havanda su döğer gibi 
boşuna zaman geçirmiş olacaksınız ve af ka
nunundan umduklarınızı, beklediklerinizi bula
mayacaksınız. Hele bazıları var aradan sıradan 
bir şeyler bekliyor. Onlara hiçbir şey düşme
yecektir. Avucunu yalasın. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Önergenin aleyhinde Sayın Ce-

likbaş, buyurun efendim. 
FETHİ OELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

t T.') — Muhterem arkadaşlar; 

Vaktinizi fazla işgal etmeyeceğim. Demin 
konuşmamda dedim ki, memur her hangi bir 
vatandaş değildir; vatandaş artı kamu hizme
tinde vazife görmekten doğan bir statüye sahip
tir. 

EKIiEM KABAY (Burdur) — Ama hepsi de 
insandır. 

FETHİ OELİKBAŞ (Devamla) — Elibotte. 
i Bun a vcı'ite de la palis derler. Bu itibarla, ar
kadaşlarımızın .anlamadığı nokta şudur: Kamu 
hiznıoft'inin karakteristiği hakkında yeter dere
cede, İdare Hukukuna dayanan bir bilginin ışı
ğı içerisinde değiller. Bir memur statüsünün ne 
demek '.okluğu hakkında yeter bir bilgi sahihi 
bulunmuyorlar. 

Sayın Feyyat demin «Sicil, memurun mane
vî şahsiyetini tamamlara dedi. İşte onun, içim 
yok edelim istemiyorum. Memurun manevî şaılı-
öiyeti sicilinde yer aldığı içindir ki, bunu yok 
etmeyelim. Memlekete büyük zarar iras ederiz, 
bu bir. 

İki : Arkadaşlar, sicili Icötü olan bir memu
run terfiine mani olan bir mansıba, bir mevkie, 
başka yabancı ülkelerden birisi mi gelip işgal 
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edecek. Sicili temiz bir Türk vatandaşı işgal 
edecek arkadaşlar. Aynı memur statüsü içerisin
de zait statüsü tertemiz olan birisi, bu çeşit iyi 
insanların çoğalmasını arzu etmez misiniz. 

Muhterem, arkadaşlarım, neresinden bakar
sam bakayım, itiraf edeyim, ben Sayın Reşat 
Oğuz arkadaşınım dediği gibi de yüreği katı 
insan değilim; ama kamu hizmeti dediklerindie 
hiç kendimi dlişüıımemişimdir. Benim için kamu 
hizmeti esastır. Ben öyle terbiye almışım. Ben 
itiraf edeyim; hâkimlerin yürüdüğünde tanıdı
ğını arkadaşlar vardı. Muhterem hâkim arka
daşını dedim, adaletin önünde sana geldiklerin
de vatandaş demez mi ki, nedir bu hal. var mı 
dünya âleminde böyle bir yürüyüş? Bir isteği
miz olabilir, Hükümete anlatamadınız. Sayın 
Cumhurbaşkanı büyük hâkim. Fransa'nın yasa
sı öyle diyor; le grand majeste, gidin ona anla
tın. 

Bu itibarla, muayyen memur statüleri, o 
mevkii işgal edenlere bazı zaruretleri kabul et
tirir. Eğer onu kabul etmişse, o memur iyi bir 
memurdur. Reşat. Oğuz arkadaşım dedi, iyi bir 
idare amiri ufak tefek meselelerden bir memu
run istikbaliyle oynamamak mecburiyetindedir. 
Bakın benim noktai nazarımı teyidediyorsunuz. 
Sayın Reşat Oğuz, silsileyi kademeden geçmiş, 
Danıştaydan tasdik »örmüş; bunun hâlâ müda
faa ediMr yeri var mı arkadaşım? Kaldı ki, yer
lerine gelecek kişiler demin arz •ettiğim gibi 
başka yurtlardan gelmeyecek, onlarda vatan
daşlarımız. Onların o mevkileri iştgal etmesine 
mani olanakta, o mevkiden mahrum edilenlerin 
şahsî menfaatleri dışında, kamu menfaati var 
mıdır? Yapmayınız arkadaşlar. Ben burada ka
mu menfaatini savunuyorum. 

Bu itibarla, eğer benim fikirlerimi anlama
mış arkadaşlarıma, eğer anlatabilmişsem mem
nun olurum. Anliatıaınaımıişsam, söyleyecek bir 
şeyim yoktur. Sadece tavsiyem, kamu hizmeti 
özel bir kesimidir, uluorta konuşulmaz arkadaş
lar. 

Burada, bana bir lise talebesi geldi; Türki
ye, sosyalist sistemle mi kalkınır, kapitalist sis
temle mi kalkınır. Münazara. Lisede siz okudu
nuz mu bunları dedim... 

EKREM KARAY (Burdur) — Kitaplar ya
zar Sayın Hocam, ders kitapları. 
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j BAŞKAN — Sayın Kabay, lütfen müdahale 
j etmeyin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi, 
sayın arkadaşım, bu sistemlerin dayandığı mü
esseseler var. Bir piyasa ekonomisinin kamu, 
satıcı, alıcı, üçüncü şahıs, gelecek nesiller için 
ne tarzda işlediğini bilmeden, dipten dolma bil
gilerle, basma kalıplarla, reçetelerle olmaz. 

Arkadaşlar, ekonomist olmak, muayyen eko
nomik bilgile re sahibolmak değildir. Bir ekono-

| inik formasyona sıahibolmaktır deriz biz, elif 
besi bunun fakültede. Bilgilere sahibolmak de
ğil, muayyen bir ekonomik düşünceye sahibol-
nıaktır. Ben demiyorum, Panteleoni diyor, 
Röpte diyor, Keynes diyor. 

Bu itibarla, böyle devşirme bilgilerle olmaz 
arkadaşlar. 

EKREM KABAY (Burdur) — Talim terbi
yenin kabul ettiği kitaplar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlarım, böyle ise onları da tas
hih etmek lâzımdır-. Bu itibarla, -Memleketimiz 
o noktalara gelmiştir ki, bilen konuşuyor, bil
meyen daha çok konuşuyor. Bu itibarla, izin ve
riniz de kamu hizmetinin iyi yürümesi maksadı
na matuf olarak tâ eski devirlerden de, yalnız 
bizde değil, bütün modern devletlerde ihdas 
edilmiş olan bu memur sicillini, memur* statüsü
nün elif besi olan memur sicilini yok etmeye
lim. Devlete zarar ihraz ederiz arkadaşlar. 

Bugün sıiz, yarın öteki gelip gideceğiz; ama 
Türk Devleti baki kalsın. Bütün mücadele bu 
arkadaşlar. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takririn lehinde, aleyhinde ko
nuşuldu. Hükümet takrire katılıyor, Komisyon 
katılmıyor. 

Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddenin açık oylamasına geçiyoruz. Hem 
'Cumhuriyet Halk Partisinden sayın üyeler- İç
tüzüğümüzün emrettiği miktarda imza ile acık 
oylama istemişlerdir, hem de Adalet Partisine 
mensup 30 sayın üye açık oy istemiştir*. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlama -
I rak oylar toplandı) 
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BAŞKAN" — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Oy verine işletmi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 13 ncü maddenin açık oylama

sına 136 sayın üye iştirak etmiş, 96 kabul, 39 
ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 13 ncü madde 
bu şekilde salt çoğunlukla kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanu

nunun 1.1. nci maddesinde belirtilmiş olup, nıes-
leik onuru ile 'bağdaşması mümkün olmayan bil
işle uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak: : 

A) Yapmış oldukları stajın geçerli olma
masından dolayı 29 Ekim 1973 tara/hinden önce 
aynı Kanunun 72 nci maddeisinin (b) bendi 
uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulu
nanlarla staj bitim belgesi almış oldukları hal
de aynı nedenle baro levhasına yazılma istem
leri reddedilenler, levhaya yazılmalarına ilişkin 
Baro Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakan
lığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına 
yazılmamış olanlar başvurdukları takdirde baş
ka engelleri yoksa baro levhasına yazılırlar. 
Meslek onuru ile. bağdaşmayan uğraş dışında 
29 Ekim 1973 tarihinden ön<ce mevcut, stajı 
geçersiz kılan nedenlerle levhadan silinnıe'leri 
gerekenler hakkında da silme işlemi yapılmaz. 

B) 29 Ekim 1973 tarihinden önce adları 
staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engel
leri bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvur
maları halinde yeniden staj listesine yazılırlar 
ve silme kararından önce yaptıkları staj geçerli 
sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihin
de tabi oldukları staj hükümlerine göre stajla
rına devama ederler. 29 Ekim 1973 tarihinden 
önce meslek onuru ile bağdaşmayan bir uğraş 
dışında stajla bağdaşması •mümkün olmayan bir 
görev veya işte bulunmalarından dolayı staj 
listesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu 
nedenin anılan tarihte ortadan kalkmış olması 
şaıitiyle silme işlemi yapılmaz. 

O) Bu kanunun 1 nci maddesinden fayda
lanarak işledikleri suçları bütün sonuçlan ile 
affedilmiş olan avukatlar, bihakkın veya meş-
mıten tahliye tarihlerinden itibaren, bu mahkû-
ımiyetlerinin tabiî neticesi olan, kanunî mahcu-
riyet halinde bulundurulmaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun avukatlığa kaibul edil-

ıiııeme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kuru
lunca geri alınarak iptal ve adları bir daha ya
zılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, ya
ni avukatlık mesleği icra edemeyeceklerine dair 
hükümleri tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Sayın FeyyalL Yok. Sayın 
Ata layi . 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. ' 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Grörüşülımekte olan af kanun teklifinin 14 

ncü maddesindeki 29.10.1973 tarihinin, 7.2.1974 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret •Gündoğan Becai Kocaman 

BAŞKAN — Bu daha önce örnekleri olanı 
bir önerge. Buna Hükümet katılıyor, komisyon 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bu maddede açık oy takriri var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kaini 1 etmeyenle r... 
Madde kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — A) 1974 yılı Şubat imtihan 

döneminin sonuna kadar geçen süre içinde ka
yıtlı bulundukları yüksek ve ortaöğretim ku
rumları ile, dışardan imtihanlara girenlerin de 
hangi sebeplerle olursa olsun kayıtları silinmiş 
öğrencilerle kendi istekleri ile ayrılmış olanlar. 
(her derecedeki askerî okul öğrencileri hariç). 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç 
ay içindeki eski öğrenim kurumlarına yazılı 
olarak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf 
veya sömestrde 1 yıl daha öğrencilik sıfatları
nı devam ettirmek ve o sınıf ve sömestrde iki 
defa da sınava ginmek hakkını kazanırlar. As
kerlik süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullan
dıkları takdirde tecilli sayılırlar. Şu kadar ki. bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarikte askerlik gö
revini yapmakta olanların üç aylık başvurma 
süresi terhis tarihinden, fiilî veya hukukî müc
bir sebeplerle bu hakkını kullanamayacak du-
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rumda olanlaruı üç aylık başvunma süresi bu 
ınıücbir sebeplerin kalktığı tarikten başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenim 
kurumlarına müracaat eden öğrencilere, kurum
larınca birer başvunma belgesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğrenci
lerden, Danıştaydan yürütmenin durdurulması 
kanarı alarak öğrenim kurumlarına dev-anı ede
bilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edil
mez. 

B) Her derecedeki askerî okullar ile diğer 
öğrenim kurumlarında Millî Savunma Bakanlı
ğı adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğ
rencilerden; 29 Ekim 1973 tarihine kadar gereık 
disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (ken
di isteği ile ayrılanlar hariç), okulda geçen sü
releri askerliklerine sayılır ve muvazzaf askerlik 
hizmetinden affedilirler. Şu kadar ki, disipliüı-
siizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler, istem
de bulundukları takdirde muvazzaf askerlik 
hizmeltini yapmak üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazmi
nat borçları affedilmiştir. Ancak, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez. 

Çeşitli okulları bitirerek subay ve assubay 
nasbedilenl erden, işledikleri suçlar nedeni ile 
yükümlülük süresini tamamlamadan, 29 Ekim 
1973 tarihine kadar T Link Silâhlı Kuvvetlerin
den ilişiği kesil enlenin, öğrenim harcamaları 
karşılığı olan tazminat borçları affedilmiştir. 

C) 1973 - 1974 ders yjlı için yapılan üni
versite giriş sınavları sonunda aldıkları puan
lar itibariyle fakülte ve yüksek öğrenim ku
rumlarına girmeye hak kazanmış lise mezun
ları, önkaydını yaptırmış olsun, olmasın, bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde girmeye hak kazandıkları fakülte ve 
yüksek öğrenim kurumlarına başvurdukları tak
dirde kesin kayıtları yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 
15 nei maddesindeki 29 . 10 . 1973 tarihinin. 

7 . 2 . 1974 olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — Biliyoruz bu önergeye Hükü
met katılıyor, Komisyon katılmıyor. Önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmemiştir. 

iSayın Özer Derbil bir önerge vermişler
dir; fakat kendileri yok. Bu önergeyi takdim 
ediyorum. 

O uııı.h u riy et S e n at osu B a sıkan 11 gına 
'Görüşülmekte olan «Bazı suç ve cezaların 

affı hakkında» adını taşıyan kanun teklifinin 
15 nei maddesinin (B) fıkrasında yer alan 
(kendi isteği ile ayrılanlar hariç) bölümün çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : 
15 nei maddemin (B) fıkrasında, «her de

recedeki askerî okullar ile diğer öğrenim ku
rumlarında Millî Savunma Bakanlığı adına ve 
hesabına öğrenim yapan askerî öğrencilerden; 
29 Ekim 1973 tarihine kadar gerek disiplinsiz
liği ve gerekse başka nedenlerle Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin okul
da. geçen süreleri askerlikten sayılmış ve as
kerlikten affedilmişlerdir. Bu konuda tek istis
na (kendi isteği ile ayrılanlara uygulanmıştır.) 

Diğer yandan 15 nei maddenin (B) fıkrasında 
«disiplinsizlıük nedenleri dışında ilişiği kesi
lenler istemde bulundukları takdirde sevkedi-
lirler» denilmiştiir. 

Uygulamada, kararsızlık ve belirsizliklere 
neden olacak (kendi isteği ile ayrılanlar ha

riç) bölümünün çıkarılması gereklidir. 
Kontenjan Grupu Üyesi 

Özer Derbil 

BAŞKAN — Buna Hükümet ve Komisyon 
katılıyorlar mı efendim? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ REUET KENDECİ (Samsun) — 
'Sayın Başkan,, biz bu meseleyi düşündük, bize 
bu madde hakkında epey şikâyetler de oldu 
Şimdi, bir kısım talebeyi okuldan muhtelif se
beplerle uzakiaştırmışsmız. Bunlar hakkındaki 
bütün neticeleri bu kanun affediyor, fakat 
bir talebe de askerî okuldan kendi arzusu ile 
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ayrılmış. Diyor ki, bununla bunu kanun ayrı 
tutmuş. Teknik arkadaşlarımız bir mahzur mü
talâa etmezıler; Komisyon olarak da biz, bunun 
ita şilininde fayda umarız. Bu bir eşitlik getiri
yor., 

'BAŞKAN — Tashihinde fayda umuyorsu
nuz. 

Hükümet katılıyor .mu efendim? 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon okun
muş bulunan önergeye katıldıklarını beyan et
mişleridir. Önergenin kabulü hususunu oyları
nıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Maddeyi, kabul edilen değişiklikle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 neı maddeyi okutuyorum. 
'Madde 16. — İstiklâl Savaşma katılmış ol-

'imaları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca 
İstiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun ge
reğince şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli 
nedenlerle sonradan ma'dalya beratı iptal edil
miş bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri 
alınmaz. Geri alınmış şeref aylıkları kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay 
içinde sahiplerine geri yerilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir.. 

17 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — 29 Ekim 197:5 tarihine kadar 

eğitim, tatbikat, atış ve diğer askerî hizmetle
rin yapılması sırasında hizmete ilişkin tak
sirli ve ihmali fiillerden meydana gelen Hazine 
zararları, askerî bir suça bağlı olsun veya ol
masın, takip ve tahsil edilmez. Ancak, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil 
edilmiş olanlar geri verilmez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerimde Sayın 
Gün doğan vo Sayın Kocaman yine buradaki 
29 Ekim 1973 tarihinin « 7 . 2 . 1974» şeklinde 
•değiştirilmesini talelbetnıektedir. 

Hükümet katılıyor, Komisyon katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — A) Firar halinde olup da 

yurt içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe 
•girdiği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında 
bulunanlar bir yıl içinde resmî mercilere mü
racaatla teslim olmadıkları takdirde bu kanun 
bükümlerinden faydalanamazlar. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce kıtasından veya görev yerinden izin
siz uzaklaşmış yahut izin süresini özürsüz ge
çirmiş olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve 
saklı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak 
için hile yapanlar-, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren yurt içinde bulunanlar üç 
ay, yurt dışında bulunanlar bir yıl içinde res
mî mercilere başvurmak şartıyle bu kanun 
hüküm le ı inden fa ydal a m rl a r. 

C) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
46 ya.jinı doldurarak askerlik çağı dışına çık
mış olanlar, resmî mercilere teslim olmak kay
dı aranmaksızın bu kanun hükümlerinden 
faydalanırlar ve fiilî askerlik yükümlülüğün
den muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamadan 
çeşitli nedenlerle kıtalarınea enken terhis edil
miş bulunanların dışarıda gecen sürelerinden: 
üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizme
tinden sayılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19 ucu maddeyi okutuyorum. 
•Madde 19. — Yargıtay ve Askerî Yargı-

tayca incelenmekte bulunan bir- ceza davası
nın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi ha
linde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle sonuç
lanmış olan kişisel hak davalarına ait karar
lar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak 
üzere, dosya görevli Hukuk Dairesine gönderi
lir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet kararı bo
zulduğu takdirde, dosya görevli ve yetkili 
Hukuk Maıhkemesine yollanır ve mahkemece 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gere
ğince dava karara bağlanır. 
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Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmımdan alına
cak harçlar, hukuk ilâmlarındaki harçların ay
ındır. Şahsî hak yönünidem bozulup mahalli
ne iade olunan davalara, görevli ve yetkili 
hukuk mahkemeleri'nce peşin harç istenilme
den bakılır. Yerilen son kararla birlikte, genel 
hükümlere göre karar ve ilâm harcı tahakkuk 
ve tahsil olunur. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce 
açılmış kişisel hak davalarına ait olarak ve
rilmiş mahkûmiyet kararlarımın Yargıtayca in
celenmesi, ceza kararlarının temyizindeki 
şartlara göre istendiği takdirde, dosya yuka
rı ki fıkra gereğince işleme tabi tutur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 20. — Bu kanun hükümlerine göre, 

haklarında takipsizlik veya kamu davasının 
ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, affı 
kaibul etmemeye haklan vardır. Bunlar, kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde 
başvurdukları takdirde haklarınJda bu kanunun 
uygulanması sebebiyle verilen karar kaldırı
larak, soruşturma veya kovuşturmaya kaldığı 
yerden devam olunur. Ancak, maihkûmiye't ha
linde, bu hakkın kullanılması aftan yararlan
mayı engellemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
(Trup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, yalnız grup yöne
ticilerini burada olmadığı için onu kabul ede
miyorum. Grup yönetioilerinin müsaadesiyle ve
riyorum.. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Gö
rüşmelerin başında, 3 kişinin ismini havi konuş
macı listesi Başkanlığınıza verilmişti efendim. 

BAŞKAN — O tümü üzerinde efendim, bu 
görüşme madde üzerinde olduğu için yeni bir 
yazı gerekirdi. Ben şu sebepten arıyorum, geç
mişte bazı hadiseler cereyan etti. 

FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Grup Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız bura
da efendim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, grup başkanve-
killerinden birisinin yetki vermesi lâzım. 

Buyurunuz Sayın Esatoğlu. 
FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

20 nei madde, Millet Meclisinden oradaki 
21 nci madde olarak şu şekilde sevk edilmişti: 
«Genel afla tamamen ortadan kalkan mahkûmi
yet hükümlerine ait sıicil varakaları Adlî Sicil
den çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait 
fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil 
varakası tesis edilmez...» 

BAŞKAN —• Sayın Esatoğlu, Sayın Grup 
Başkanvekilinden yazı geldi; grup adına konu
şuyorsunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 
ESATOĞLU (Devamla) — «Ancak 7 nei mad
denin (B) bendinde yazılı suçlara ilişkin sabıka 
kayıtlarında bu hüküm uygulanmaz. Ye anılan 
bentte gösterilen hizmetlerle ilgili olarak yetkili 
mercilere istendiği takdirde bildirilir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygulan
masına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde düzenlenecek yönetmelikle belli edilir.» 
şeklinde idi. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunda yapılan 
müzakere sırasında bu hüküm maddeden çıka
rıldı ve yerine, şimdi müzakere edilmekte olan 
affı kabul etmemekle ilgili hüküm konuldu. 

Sayın arkadaşlarım, biz, affı kabul etmeme 
hakkı ile ilgili olarak konan hükmün maddeden 
çıkarılmasına taraftarız. Gerçekten, itham al
tında bulunan bir kişinin mahkemeden beraat 
etmek suretiyle temize çıkmış olması arzu edilir. 
Ancak, bunun da birtakım sakıncaları tatbikatta 
görülmektedir. 

20 nci madde, bugünkü şekliyle ilk teklif 
edilen*1 nazaran daha az sakıncalıdır. İlk tek
lifte affı kabul etmeyenlere tebligat yapılması 
gerekiyor idi ve bu suretle de dosyalar elde 
kalıyordu, mahkemeler bunun için bir hayli 
zaman kaybediyorlardı. O şekil değişti. Bugün
kü haliyle ancak doğrudan doğruya, af ile dü
şebilecek, müracaat halinde ele alınacak dosya
lara kaldığı yerden devam olunacak. 

Biz bunun sakıncalarını şuralarda görüyo
ruz : Türk Ceza Kanununun 40 neı maddesini 
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okuyalım muhterem arkadaşlarım. 40 nci mad
de «Hüküm katiyet kesbetmedeu evvel vuku-
bulau mevkufiyet ceza mahkûmiyetlerinden in
dirilir.» der. Ağır hapis cezasının müstelzim 
bir suçtan dolayı tevkif edilmiş bir kimsenin 
mahkemesi devam ederken, bu af kanunu ile 
12 yıl ve meşrut en. tahliye neticesi de 18 yıl is
tifade edecek, 18 yıla mahkûm olacak bir kim
se içeride de kaldığı bir, iki sene de hesaba ka
tılacak olursa derhal tahliye edilebilecek. Bu 
kimsr aftan yararlanacağını anladığı takdirde 
o mahkemede hâkimlere dilediği gibi hakaret 
edebilir. Hâkimlere yaptığı hakaretten dolayı 
alacağı (i ay veya 1 sene1 ceza içeride kalmış bu- ' 
Umduğu bu mevkufiyete mahsup edileceğinden, 
böyle çirkin hadiselere sebebiyet vermiş oluruz 
ve bu, tatbikatta görülecektir' ve bunun endişe
sini de hâkimler çekmektedir, bu sebepten do
layı. 

İkinci sakıncası arkadaşlarını; aftan fayda
lanmak istemeyen kişi ileride mahkûm olsa da
hi yine aftan yararlanabilecek. Ben geçmiş mes
leğimi sık sık tekrar etmeni; fakat, uzun süre 
hâkimlik yapmış bir kimse1 olduğum için arz edi
yorum ; deliller her zaman karar vermek için 
hâkime tam bir kanaat vermez. Hâkim leh 
ve aleyhteki delilleri vicdanî kanaat ıile takdir 
eder ve1 bunum sonucu da mahkûmiyete veya be-
raate gider ve Temyiz Mahkemesinin içtihatları 
da bu g'iibi ahvalde sanık lehine hareket edilme
sini kalbııl etmiştir. 

Simidi, aftan yararlanmak istemeyen bir kim
senin mahkemesi devamı edenken hâkim bu tarz
da delililerle karşı karşıya kaldığı zaıman, af mev-
znbahsolma'.ksızın yapılan mahkemedeki vicda
nî sorumluluğu taşıyarak harelket edeceğini ben 
pek t a ıhım in eıdemcım. Çünkü, mahkûm edilse dahi, 
nasıl olsa. aftan yararlanacaktır, diye ber aletle 
maıhlkûmlyet arasında bir durumda rahat.hıkla 
mahkûmiyete de karar vereJbilir. Bu takdirde 
.mahkemıeden beraat etımek ümidinde olan bir 
kimse .mahkûm eidillmiş olur. Bu maddenin ya
rarını değil zararını görür bu suretle. O ba
kımdan bu hükmün madden en çıkartılmasını 
doğru ıbuluyoıruz. 

Bundan ayrı olarak bu madde çıkar da ye
rine Millet Meclisinden gelen metin koınulaealk 
olursa onun da birçok faydaları olacaktır. Millet 
Meclisinden gelen metinde adlî sicilin silinme
si hükmü vardır. 
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Aıkadaşlarım, başka bir vesile ile de arz 
ettiğim ,g'übi adlî sicilin silinmesi eşitlik ilke
sini kalbııl etmemize imkân verir. 1970 yılında 
iki .kişi aynı cins suç işlediler, bunlardan bir ta
nesi hakkındaki dava neticelendi, hüküm kesin
leşti ve siciller sah ika kaydı olarak geçti. Di
ğeri yakalanmadı, davayı uzattı, tahkikat de
vamı ediyor, aynı cins suçtan takibat yapılırken 
af çıktı ve af dolayısıylc de takibat ortadan 
kalktı vcyahıltta dava düştü. Bu kişi hakkında 
•hiçbir sicil, kaydı tutulmayacaktır. Aynı tarihte 
işiDeııen .suçtan dolayı bir kişi hakkında sabıka 
kaydı tesis edilmiş oluyor, diğeri için (ki ona 
nazaran daha. iyi bir vatandaş olarak kalbııl 
edilebilir) onun hakkında hiçbir kayıt t utul-
ımuıyor. Bu da eşitliği bozuyor. 

Bu şartlar altında ikisinin de sabıka kaydını 
sikliğimizi kahııl edersek o zaıman da eski suç
luların kayıtları kalmış olacak, yeni suçlularm 
kayiıtlaırı silinmiş bulunacak. Bu da eski suçlu
larla yeni suçlular arasımda eşitliği bozan bir 
durum yaratacak. O bakımdan biz, adlî sicilin 
silin meşinden yanayız. 

Bir de ortada bir gerçek var; adlî sicil teş
kilâtı buigiin görevini yapamaz hale gelmiştir. 
'Sayın Adalet Bakanının beyan ettiğine göre 
buıgüin adlî sicil t e ilk il âtında. 1965 yılına kadar 
olan ve infaz edilmiş ilâmlar ancak siciline ge
çebilmiş. 19'68'e kadar olan kesinleşmiş ilâmlar 
da siciline geçebilmiş. Bunun dışındakiler sici
line kaydolımaımıştır. Şu haliyle bu adlî sicil ih
tiyaca da cevap vertmlekten uzaktır. O halde 
1968 ve 1965'e kadar olan sabıka kayıtları hak
kında belki sıhhatli bilgiler almak mümkündür; 
fakait 1965 ve 1968 yıllarından sonra adlî sicil
den sıhhatli haber alimak imkânı da yoktur. 

Bizim teklifimiz kabul edilir de Millet Mec
lisinden .geldiği şekilde bu madde Yüksek Sena
todan da çıkarışa o takdirde bu işler temizlen
miş olur, yeni usuHıer-e göre yeni bir sistemle adlî 
sicil tesis edilir ve Adalet Bakanlığı da bu kül
fetten kurtııılınıuş olur. 

Bizim bu hususta bir de önergemiz vardır, 
Yüksek Senatonun, durumu takdir ederek 20 nci 
mı addeden affı kalbııl etımıemıekle ilgili hükmün 
çıkartılmasını ve yerine Millet Meclisinden ge
len 21 nci maddede yazılı hükmün konulmasını 
saygı ile rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Bir takrir va<r takdim ediyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Af Kanununun Senatoda görüşürmesi «mlina-

sabeltiyle Senatomuzun çalışma saatleri 11,03 -
.13,00, 15,00 - 19,00 olarak tespit edilmiş idi. 
Tasarının görüşülmesi en «oik bir saat içinde bi-
tiırilelbileceği kanaalt'inde olduğumuzdan çalışma
lara saat 19,00da ara yerilmeden devanı edil-
ımıeısini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Çanakkale 
İmadetitin Elmas 

P>AŞKAN —• Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kaimi edenler... Etmeyenler... Kabul edil -
mistir. 

iSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağlı. Saat 
18,48. "* 

iSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhteremi arkadaşlarım; 

Komisyonumuzca 20 ne i m'ad'de olarak gelen, 
Millet Meclisinde 21 nci madde numarasını alan 
bu madde üzerinde Komisyonumuzun tesis et
miş olduğu madde gayet isa'betli .gayet yerin
de bir maddedir. 

Şimdi, bu kanun hükümlerine göre hakların
da takipsizlik veya kamu davasının ortadan kal
dırılmasına karar verilen, affı kabul etmeye
bilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan tabiî bir 
hak yoktur. İnsanın affı kabul etmemesi kadar 
faziletli, bir insanın affı kabul etmemesi kadar 
haklı bir tarafı olamaz. Bunun geçmişte çok bü
yük kötü sonuçları görülmüştür. Bir tarihte bir 
devir suçlanmış, kalkıp kendisini savunmak is
teyen insan savunmak istemiş; fakat biz sizi af
fettik denmiş. Adanı suc işlemiş mi, işlememiş mi 
belli değil. Adam affedildiği için daima zanlı, 
daima töhmet altında kalmıştır. Affı kabul et
memek kadar insanın tabiî bir hakkı yoktur. 
Doğrudur, affı kabul etmemek yetkimiz olur. 
Çünkü, af ile bir insanın suçu ortadan kalktık
tan sonra o suçun lekeleri, tozları daima o in
sanın alnında ebediyen kalacaktır. Bu itibarla. 
bu insanları kurtarmak lâzımgelir. Affı kabul 
etmemek hakkım vermek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk konuşmalarım
da dedim ki. affın kuralları vardır. Af övle ere-
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lişigüzel, keyfî birtakım hükümleri ifade etmez. 
Ceza nasıl bir hukuk müessesesi ise, af da öyle 
bir hukuk müessesesidir. Onun da kuralları var
dır, onun da kaideleri vardır. Af ediyorsunuz, 
affı kabul etmeyin biz tanımıyoruz, af olmuş
sun git dışarı. Bu mümkün değil arkadaşlarım. 
Adam ebediyen mahkûmiyetin lekesi altında 
kalıyor. Sen af edildin diye ne mahkemesine 
bakılabiliyor, ne konuşulabilir. Hele ceza davası 
hukuk davasına bağlı, hukuk davası eeza da
vasına bağlı bu ilâmlar birbirlerine gidiyor 
adam diyor ki, ben sahtekârlık etmedim, ben 
yapmadım benim davama devam et, sahtekârlık 
yapmadığım sabit olsun. Ben bunu hukuk mah
kemesine götürüp orada davamı kazanacağım 
diyor. Hukuk mahkemesi ceza davasını bekli
yor... Affı kabul etmemek gayet tabiî bir hak. 
Bu, münakaşa edilmez, tartışılmaz bir bedahet 
ifade eder. Yani, hedihi bir şey. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi gelelim, Mil
let Meclisinden gelen 21 nci maddenin kabulü
nü isteyen arkadaşlarımızın sözlerine karşı fi
kirlerimi arz etmek istiyorum. 

Burada «Sicil vakaları adlî sicilden çıkarı
lır» deniyor ve yeniden sicile geçmemiş olanlar 
için ise. hiç sicil varakası tutulmaz deniyor. Bu
nun gerekçesinde bulunduğudur. Sayın Balkan 
da bunu ifade ettiler. Adlî sicil tutulamıyor, zor. 
Muhterem arkadaş1 ar zor, ama bir sistemi ge
tirdik, adlî sicil, adliye tarihimizde büyük bir 
eksiklikti. Bunu getirmek için büyük masraflar 
yaptık, Devlet büyük külfetlerin altına girdi ve 
adlî sicil tesis edildi. Bir kimsenin suçlu olup 
olmadığı, mükerrir olup olmadığı, mazide .suç 
işleyip işlemediği eskiden adliyedeki birtakım 
kayıtlarla tespit ediliyordu ve gelen evraka 
«Sabıkası kaydına rastlanamamıştır» demek su
retiyle başkâtipler; bu yazıyı yazacak olanlar 
canım kurtarabiliyordu. Şimdi deniyor ki. bu iş 
yine bu hale düştü... O hale ne kadar düşerse düş
sün muhterem arkadaşlarım, Devlet, hükümet bir 
kaidenin, haklı bir meselenin çaresini bulmaya 
mecburdur. 

Bulamıyor diye bu müesseseyi kaldırmanın 
imkânı yoktur. Adlî sicil, adaletin tesisinde bir 
mesnettir. Mükerrirler; cezası tecil edilecekler. 
edilmeyecekler, cezaları içtima edecek olanlar 
bütün bunlar için adlî sicil şart. Öyle ise Ceza 

| Hukukunda mükerrir hükümleri de kaldırmaya 
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mecburuz, içtima hükümlerini de kaldırmaya 
mecburuz; birtakım suçları tamamen kaldırıp 
bir tarafa atmamız lâzımgelir. Adlî sicil kaldı
rıldığı takdirde, ceza uygulamasında büyük yan
lışlıklar, büyük hatalar, büyük •eksiklikler ola
caktır. Adlî sicil kaldırılabilir mi? Ama efen
dim, yapılamıyor... Ben de size sunu söyleye
yim ; Yargıtay Genel Kurulunda Hukuk Heyeti 
diuiniiyesin.de J965 tarihinden davalar bekli
yor... Öyle ise Yargıtay Genel Kurulunu da kal
dıralım; oraya sıra gelmiyor diye... Yargıtay 
Hukuk Genel Km ulunida bir davaya beş senede 
sıra geliyor. Kaldıralım mı Yargıtay Genel Ku
rulu mı? Muhterem, arkadaşlarım olur mu böyle 
şey?.. 

Devletin gücü var. Devletin parası var; Dev
let bunun çaresini bulacakken, bunu yapması 
lâzımge'lirken, efendim, madeni ki, bu tatbikat 
yapılamıyor, para bulanındık da yapılamıyor. 
derseniz; her sene bulamadınız da yapamıyor
sunuz... Para bulamıyorum, her sene bulamıyo
rum, diye bir iş, bir müessese, bir hukuk mües
sesesi yıkılabilir mi? Bir hukuk müessesesidir 
adlî sicil. 

Şimdi arkadaşımız diyor ki; «Yeni bir sis
tem getirelim, pratik bir sistem getirelim.» Bir 
sistem getirilmeden bir sistemin yıkılması müm
kün mü muhterem arkadaşlarım? Mevcut bir 
bina var; ama sakat çalışıyor, iyi çalışmıyor; 
yani, çalışamıyor diye, yenisini yapmadan, ye
nisini bulmadan eskisini yıkmak diye hukukta 
kir kaide, bir mantık var mı? Böyle iş olur mu 
muhterem arkadaşlar? Adlî sicilin kaldırılması 
hakkın tesisinde, cezaların, tesisindi1 büyük hak
sızlık olur, facia o'lur muhterem arkadaşlar. Ya
sıl vereceksiniz? Semra deniyor ki; yemi suç iş
leyenlerin siciline geçirilmez, eski suç işleyen
lerin de sicilinden çıkarılır. 

BAŞKAN —• Üc dakikanız var. 
İMALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti

yor efendim. 
Şinuü muhterem, arkadaşlar, bugün affedi

len bir insan yarın tekrar bir suç işleyecektir. 
«dMükerrirler de esa.s olmayacaktır» diye hüküm 
koyduk diyelim, bunun hiç. bir faydaisı olmaya
caktır; armıa hâkim, cezanın takdirinde, takdir 
kullanacaktır; cezasını tecil etmek isteyecektir. 
'Siciline bakaeak ki, bu adam bu suçu bir kaç 
defa islemiş, hiç cleğike tecil etmeyecektir, hiç 
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değilse tersi sebebi kullanacaktır veya kullan
mayacaktır. Sicile bakacak; diyecek ki, bu 
adanı affedilmiş, geçmişte, .bu suçu islemiş ama 
devam ediyor bu işe... Sicile bakmadan, sicil
den çıkarırsanız hâkim nereye bakacak muhte
rem arkadaşlar? 

ıSALİH TANYERİ (Gaziantep) — Niçin 
baksın ? 

ıSALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bak
mazsa, peki eeza tesisinde adaleti bulmak müm
kün olabilecek mi?.. 

MEHMET EEYYAT (İstanbul) — Neticeye 
müessir değil ki, ortadan, kalkıyor.,, 

BAŞKAN —• Efendim, karşılıklı konuşma
yın istirham ederim, cevap vermek zorunda de
ğilsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ceza 
teresinde iki defa suç islemiş bir insanı bir hâ
kim teeıil de edev. etmeyebilir de; hâkimin tak
dirine bağlı. Tecil hükmü ne diyor? Şimdi adı 
«Ertelenme,» mazideki hâli ile ahlâkî temayül
lerine göre ileride suç işlemcime kanaatini mah
kemede tevlidedersc, o kimsenin cezası ertele
nebilir.» Birçok cezanın ertelenmesine veya er
telenmemesine şebek olacaksınız bunu çıkarırsa
nız... Bu hükme müessir olmayacak mı bu? Bir 
insan mütemadiyen adanı dövüyor, bıçaklıyor, 
sicili çizmiışsiniz; adam, devam ediyor buna,., 
'Bu adam hakkında kem şiddet sebebi kullanaca
ğım... Geceleyin coşuyor mütemadiyen silâh sı
kıyor; cezası 3 günden başlıyor 3 aya kadar; 
ama bu adam bunu birkaç defa tekrar etmişse 
3 gün yerine 3 ay vermek yok mu? Hâkim 3 ayı 
ııaisıl verecek? Her gün üç gün, her gün üç gün 
versin... 

•15 AŞK AN — Yakthıiz tamam efendini, lüt
fen baği avınız. 

.SALİM HAZLRDAOLI (Devamla) — Biti
yor efendim. 

.Muhterem arkadaşlarım, adlî sicili silmeniz
de, adlî sicili kaldırmanızda, cezanın kalitesin
de, ceza verilmesinde hâkimi büyük bir müşkü
lâta sevk edebileceğimiz, büyük isabetsizliğe 
sevk edebileceğiniz gibi, cezanın tayininde, tak
dirinde de büyük adlî hatalara sebebolacaksı
nız... Bu, bir kimsenin affedilmesini sicilinden' 
çıkarılmasını gerektirmez; ileride cezaların ta
yininde, tertibinde, tecilinde büyük faydaları 
olacaktır. Adalet yapalım derken, adaletsizliğe 

http://diuiniiyesin.de


ö, Senatosu B : 51 27 . 4 . 1974 O : 2 

sebebolufsuııuz. Bunu sakın yapmayal ım. Bu 
'hüküm doğrudur . 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın » g e n e l i . 
M. NAFİZ E R G E N ELİ (Edirne) — Sayın 

'Başkan, muhterem, sena tör le r ; 

Af kanununun Anayasa Komisyonunda, ya
pılan tadi l i doğrudur , yer indedir . Bunu bir tek 
hadise ve vakıa ile sizlere arz ve ispat edebilir
se m zannederim ki. reylerinizi 20 nei maddede 
yapılan tadi l yolunda, kullanacaksınız. 

Muhterem arkadaşlar. Devletin en yüksek me
muriyetinde 'bulunmuş; fakat hasbel kader tahtı 
muhakemeye alınmış, muhakemesi devam edenken 
beraat etmesi muhakkak iken, aftan istifade et
miş ve takibat durmuştur. . . Bu. Devletin en. yük
sek derecesinde bu lunan Türk vatandaşı hiçbir 
yerde vazife alamamıştır. Bilhassa resmî daire
lerde kendisine vazife tevdi edilmemiştir: «Sen 
beraat etmedin, affedildin.» denmiştir . 

Muhterem arkadaşlar, nihayet bu yüksek de
receli memur 'bir bankada müşavirlik bulabili
yor; ancak müşavirlik veriyorlar. Çünkü, o ıııü-
essesenin ona, son derece ihtiyacı var. O zamanki 
Genel Müdür mesuliyeti deruhte ederek bunu 
mşavirliğe tayin ediyor. Tzun yıllar müşavirlik
te kalıyor, daha yüksek mevkilere çıkarak, mem-
11 kete büyük başarılı hizmetler yapmak iktidarın
da iken bundan mahrum bırakılıyor... Bendeniz 
o müesseseye geldiğim zaman bu arkadaşı yakın
dan tanıdım. tetkik ettim, dürüst lüğüne inandım: 
o müessesenin Fınum Müdür Muavinliğine inha
sını yaptığım zaman. Dahiliye Vekâleti aynı se
beple reddetti. Dedi ki, «Beraat etmeni istir, zan 
al t ındadır : affedilmiştir.» Muhterem arkadaşlar, 
nihayet zaman geçtikten sonra kendisi hakkında 
esaslı kanat edinen bir İçişleri Bakanı onun 
rmifliı Müdür Muavinliğine tayinini bir karar
name ile kabul ett i ve tasdike iktiran etti. O ar
kadaş. ondan sonra uzun yıllar bu memleketin 
imarında, kalkınmasında büyük başarılı hizmet
ler görmüştür ve nihayet simdi emekli olarak 
çekilmiştir ve kendisi vicdanen müsterihtir . Onu 
istihdam edenler de, memlekete bir eleman ka
zandırarak büyük faaliyette hissedar kılmak su
retiyle kendi vicdanlarında bir huzur ve sükûn 
bulmustuı ' . 

Şu tek misalin birçok emsali vardır arkadaş
lar. 

Bu itibarla 20 nei madde yerindedir. Bıraka
lım, muhakemesi devam etsin, beraat etsin veya 
mahkûm olsun... Mahkûm olursa aftan istifade 
eder, beraat, ederse, ondan sonraki hayatında baş
vuracağı yerlerde kendisi için vükubulaıı itham
lar, zanlar art ık or tadan kalkar. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
B A Ş K A N —• Başka söz isteyen sayın üye.1.. 

Sayın Esatoğlu b u y u r u n efendim. 

F E V Z İ H A K K I E S A T O Ğ L F (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım: 

Sayın Ergene, bir misalle affı kabul etmeme
nin gerektiğinin lüzumunu belirttiler. 

Sayın arkadaşlarım, bir kimse mahkemeye 
düştükten sonra beraat dahi etse, idare, onunla 
ilgili dosyayı celp eder ve kendi açısından ince
leme yapar ve dosya münderecatına göre de ida
rî takdirini kullanır . Eğer o kimsenin beraat ye
rine afla cezası düşmüşse, netice idare bakımın
dan değişmez. Bu itibarla, idarenin takdiri ile, 
mahkemenin takdiri arasında değişiklik vardır. 

Hazerdağiı arkadaşımız bu adlî sicillerin bü
yük önemi olduğunu söylediler. Evet önemi var
dır; ama ta tbikat ta faydası varsa... Tekerrürde 
esas alınır. Tekerrürde esas alınabilmesi için: 
«<Bir kimse 5 seneden ziyade müddetle bir mah
kûmiyete uğradıktan sonra cezasını çektiği veya 
cezası düştüğü tarihten itibaren 10 sene; diğer ce
zalarda da 5 sene içinde başka bir suç» daha iş
lerse. yeni verilecek ceza altıda bir artırıl ır .» Şim
di .bizim Adlî Sicil Teşkilâtımız daha Jî)6ö yılı
nın sicillerini tutuyor. Dokuz sene öncekilerin 
ancak infaz kayıtları yapılabilmiş... Tekerrüre 
esas olacak adlî sabıkayı biz nasıl temin edece
ğiz.'... O bakımdan faydası yok. 

Bir de tecilde; yine. «Tecilde de beş sene için
de yeni bir SIK; işlerse...» diyor. Bu siciller islen
mediği için tecilde de bir yarar sağlanıyor. Dokuz 
sene önceki kayıtlara, göre; sabıka kayıtları celp 
ediliyor ve ona ^örc de, «Adanı sabıkasızdır.» de
niyor. Ceza verilmişse de. «İnfaz edildiği belli de
ğildir.» deniyor. Bu itibarla bunlar ın artık bir 
yarar ı da yok. 

Biz bu teklifimizdeki «Adli sicilin silinmesi.» 
şeklindeki hükümle, adlî sicili bir defa temizle
yelim diyoruz. Temizlensin de ondan sonra kuru
lacak sistem ne ise, o sistemi getirelim... Kaldıki, 
647 sayılı Kanun bunu kabul etmiştir; sanığa 
vermiştir, savcıva vermiştir. ıe'sen silme hakkını 
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Adlî Sicil Teşkilâtına vermiştir. Adlî Sicil Teş
kilâtı talep üzerine ve re'sen bunu yapıyor. Biz, 
«'Bunu kanunla yapalım, 'bir defaya mahsus.» di
yoruz... Bu, hukuka aykırı bir şey de değil, zaten 
kaibul edilmiş 'bir hüküm var ortada. O itibarla 
adlî sicilin silinmesinde yarar vardır. Millet Mec
lisinden gelen 21 nei maddenin kabulü, gerek 
mahkemeler bakımından, gerekse Bakanlık ba
kımından faydalı olacaktır ve aftan yararlanma 
hakkını kabul etmeme de, keza daha önce arz et
tiğim sebeplerden dolayı, bunlar acısından ya
rarlıdır. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Madde üzerinde 'başka söz iste

yen,.. Yok. 
Bil' önerge var; Sayın Oündoğan, Sayın Ko

caman ve Sayın K! sat oğlu'mı n. Zaten Sayın Esat-
oğlu 'konuşmalarında da önergelerini izah etti
ler. Bu, komisyonun 'kabul ettiği 20 nei madde
nin 'metinden çıkarılmasını işitiyor birinci bendi. 
Şayet bu kabul olunduğu takdirde ikinci bir is
tekleri var; kabul olmazsa ikinci kısım oya arz 
edilmeyecekti ı\ 

Şimdi önergenin birinci kısmını: yani 20 nei 
maddenin metinden çıkarılmasına katılıyor ımı 
Hükümet? 

ADALET BAKANİ ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONC 

SÖZCÜSÜ AHMET NLSKET TLNA (Kastamo
nu) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor, 
HiıikünKı katılıyor. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka'bul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Madde üzerinde verilmiş açık oy önergeleri 
var, ısrarlı değillerse. («Israrlıyız» sesleri.) Pe
ki efendim; madde açık oya sunulacaktır. 

Oylama işlemine başlıyoruz. 
(Ordu Üyesi Selâlıattin Acar'dan başlanarak 

oylar toplandı.) 
BAŞKAN — İsmi okunduğu zaman salonda 

•bulunmayan ve sonradan gelen sayın üye var mı 
efendim?.. Yek. Oylama işlemi'bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 20 nei maddenin açık oylaması

na 123 sayın üye katılmış; 99 kaibul, 22 ret, 2 çe
kimser oy çıkmıştır. Bu suretle 20 nei 'madde 
salt çoğunlukla ka'bul edilmiştir. 

Şimdi daha önce bir 8 nei madde olarak met
ne ithali istenen verilmiş önergeler vardı. Bura
da hazırlık ve yürürlük maddelerine geldik. Bun
lardan önce, bu maddenin •müzakeresine geçiyo
ruz. Şayet bu maddenin 'metni bir madde olarak 
kabulü yüksek heyetimizce kararlaştırılırsa, o za
man nereye konulacağı hususunu aynca oylaya
cağını. 

Yerilmiş bulunan 4 adet önergeyi okutuyo
rum : 

Muhterem Başkanlığa 
Millet Meclisince 8 nei madde olarak kabul 

edilip, Sayın Senato Anayasa ve Adalet Komisyo
nunca 'metinden çıkarılan hükmün aynen teklife 
dercini, yürürlük maddesind'en önce sistematik 
nazara alınarak muamele icrasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki metnin 8 nei madde olarak görü

şülmekte olan kanun teklifine konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Malatya 
Haindi Özer 

Madde 8 : J6/6/1952 gün ve 5958 sayılı Ka
nunla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 3 Mart 1340 
tarihli ve 431 sayılı Kanununun 2, 3, 4 ve 5 
inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu durumdan yararlanmak isteyen erkek 
mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu tadil 
eden 5958 sayılı Kanun gereğince kadın mensup
lara tanınan haklar uygulanır. 

O erekçe şifahen arz edilecektir. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

353 sayılı Af Kanunu tasarısının Millet Mec
lisinde kabul edilip, Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonunca tasarıdan çıkarıl
mış bulunan 8 nei maddenin aynen ilâvesini arz 
ve talep ederim. 

Saygılarımla, Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Oörüşülmekte olan Cumhuriyetin 50 nei yılı 

nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun teklifine aşağıdaki maddenin 8 nei mad
de olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ömer Lütfi Hocaoğiu 
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Madde 8 : 16/6/1952 tarih ve 5958 sayılı Ka
nunla tadil edilen 26 Recep 13-12 ve 3 Mart 1310 
tarihli ve 431 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu durumdan istifade etmek isteyen erkek 
mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu tadil 
eden 5958 sayılı Kanun gereğince kadın mensup
lara tanınan haklar uygulanır. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çağiayanğil, eğer grup 
adına söz istiyorsanız, önceliğiniz vardır. Değil
se, sizden önce söz isteyenler var. 

İHSAN SABRİ CAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Grup adına söz istiyorum elendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkanım; bu bir takrir müzakeresidir, 
madde müzakeresi değildir. Onun için grup adına 
söz verilemez. 

BAŞKAN — Doğru söylüyorsunuz sayın Ren-
deei. Sayın Çağiayanğil bir dakika efendim, is
tirham edeceğim. 

Sayın Komisyon Başkanı hatırlattılar, yor
gunluk nedeni ile ben düşünemedim, özür dile
rim. 

Şimdi, bunlar birer takrirdir, madde müza
keresi yapmıyoruz, onun için grup adına söz ve
remeyeceğim. Söz sırasına göre lehte, aleyhte 
söz vereceğim. 

İHSAN SABRİ CAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Yeni bir madde ilâvesi değil mi? 

BAŞKAN — Madde yok efendim, önergedir 
bu. Halihazırda madde yok. Önergeler kabul edi
lirse madde olacak. Binaenaleyh, söz isteme sıra
sına göre vermeye mecburum, özür dilerim. 

İHSAN SABRİ CAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Ben konuşamayacak mıyım? 

BAŞKAN — Konuşacaksınız. 
Bir dakika efendim, önce söz istemiş arka

daşların isimlerini okuyayım: Sayın Dikeeliğil 
Sayın Çağiayanğil, Sayın Özer, Sayın Kalpaklı-
oğiu, Sayın Karaman, Sayın Hocaoğlu, 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Savın Başka mm. 
benim takririm var, önce takrir sahiplerine söz 
vermelisiniz. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. Takrir sa
hiplerinin hakkıdır, konuşmak. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Önce dört takri
rin sahiplerine söz verilir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, müsaade bu
yurun söz vereceğim. Altıdan fazla olduğu 
için taSbiî sıraya koyacağım. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Gerekçe ol
madan nasıl sıraya konulacak?... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka. Önerge sahipleri önerilerini izah etmek hak
kım haizdirler. Onu biliyoruz, müsaade buyurun 
yapayını. Ondan sonra işleme geçeceğim. Müsa
ade 'buyurmuyorsunıız. 

MUSA KÂZDI KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Usul hakkında söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın 
Kariaağaçboğlu?... 

MUSA KÂZDI KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, verilmiş olan 
muhtelif önergelerin maksatları bir olduğu için, 
sayın Başkanlıkça biıleştirilorek genel prose
dür üzerinden bir lehte, bir aleyhte birer arka-
daşlmızia söz vermek ve önerge salıiplerinin de 
izahları suretiyle bu meseleyi aydınlığa kavuştur
mak mümkün olur. Uzun zamandan beri müza
kereler devam etmektedir. Bütün arkadaşları
mız da sabrın son dakikasına gelmişlerdir. Bu 
hususu takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Doğru efendim. Önergeler aynı 
mahiyettedir, birleştiriyoruz. Maksat önergele
rin işleme konulmasıdır, konuşmak değil; mak
sadı da herkes biliyor. 

ıSayın arkadaşlarım, Sayın Karaağaçlıoğlu' 
ıran da ikaz ettikleri şekilde; yani Tüzük hü
kümleri budur, bu hususta arkadaşlarımın hep
sini konuşturmak isterim; ama özür diliyorum, 
aynı mahiyette olduğu için biıieşttiriyoruım, 
önergenin bir lehinde, bir aleyhinde, bir de 
önerge sahipleri adına bir arkadaşa söz vermek 
suretiyle önergeleri işleme koyacağım. 

ALİ OĞUZ (İstanibul) — Önergeleri beşer 
dakika ile izah edelim. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim. 
Şimdi Sayın Çağiayanğil, lehinde mi, aley

hinde mi efendim? 
İHSAN SABRİ CAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Üzerinde konuşalbilir miyim ? 
BAŞKAN — Hayır; lehinde, aleyhinde. Üze

rinde izah sadedinde önerge sahiplerinden biri
ne söz vereceğim efendim. 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Lehimde, 

BAŞKAN — Lehinde. 
Aleyhinde var mı efendim?... Aleyhinde Sa

yın Kanaman. 
Önerge sahipleri bir arkadaşı sözcü yapsın

lar istirham ediyorum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ben beş dakika ko
nuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben de beş 
dakika konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz ki, Tüzüğü ihlâl ede
mem, 'beni de mazur görün. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Baişkan, ilk önergeyi ben verdim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — İlk önerge
yi ben verdim, lütfen sıraya koyun Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Kanunlar 
Müdürümüze sorayım, tabiî ben takibedeme
dim. 

Sayın Hoc'aoğlu, siz hangi tarihte verdiniz 
efendim? 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Müzakerelerin başladığı gün efendim. 

BAŞKAN — Yani 24'ünde. Şu halde, diğer 
iki takrir de 24'ünde verilmiş. Sayın Dikeeiigil 
ve Sayın Özer'in takrirleri de ayın 24'ünde ve
rilmiş. Üçü .aynı tarihte verilmiş okluğuna gö
re hangisinin daha önce verildiğini ben hatırla
mıyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİOİL (Kayseri) — Ben 
•Sayın Hocaoğlu'na iltihak ediyorum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Biz de verdik 
efendim, 

BAŞKAN — Pekâlâ, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayım Hocaoğlu. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzu, Millet Meclisinde ikalbul edilen 
metinde 8 nci madde olarak yer 'alan ve fakait 
ne seJbeple çıkarıldığı anlaşılamayan 8 nci mad
denin 'tekrar metine alııımaısı hususunda yap
mış ioliduğum teklifi izah etmek için söz almış 
'buluınuıyoTUim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimce Cum
huriyetin 50 nci Yıldönümünde çıkarılmak is
tenen Af Kanununda en manidar ve her şeyden 

önce yer alması icalbeden husus bu 8 nci mad
de idi. 

Muhterem arkadaşlarım, Osmanoğullannın 
Türkiye dışına çıkarılışında siyasî bir sebep var
dı ve bu siyasî bir tedbir idi. Şimdi, bütün olup 
'bitenleri gözden geçirdiğimiz zaman, o zamanki 
siyasî tedbiri almayı icabettiren şartların hic
risinin mevcudolm'adığını görürüz. 

Aziz arkadaşlarım, iş bununla, da bitmemek-
tedir. Rejim değişikliğine uğramış, Cumhuriye
te intikal etmiş olan birçok ülkelerde böylece 
lemsâline rastlanan bir tedbir görülimetmekte
dir. Çok azında bu gdlbi tedbirler alınmıştır; 
fakat hiç binisi bu deiie.ee sürekli ve devamlı 
olmamıştır. 

-SIRRI ATALAY (Kars) — İngiltere'de Kal
yamda. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
İngiltere'de elan saltanat hüküm sürmektedir 
sayın arkadaşım. İtalya'da da kralcıliar dışarı 
atılmamıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarını, Fransa, İspanya, 
İtalya., Almanya, Mısır ve Tunus gibi mem-
leiketler bu gibi tedbirlere başvurmuşlardır. Fa
kat bugün kral ailesine mensup kimseler, hem 
İspanya'da vardır, hem İtalya'da vardır, hem 
Avusturya'da vardır ve hem de Almanya'da 

I
vardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İtalya'da yok. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, Türk Milleti, İtalyanların 
peşinden gitmek mecburiyetinde ve durumun
da değildir tabiî. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vardır dediniz 
de. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
İşin en hazin ve üzüntü veren tarafı şurasıdır 
muhterem 'arkadaşlarım; KomünM Çin'de bile, 
son Çin İmparatoru, «Mao Rejimi» altında, 
bundan dört sene önee Pekin'de vefat etmiştir. 
Yani komünistler dahi bu derece aşın ve ha-

~ şin olmamışlardır. 
Aziz arkadaşlarım, dünyada ğeılip geçen, 

devam eden olaylar; bilhassa siyasî tarihteki 
.olaylar tetkik edildiği zaman, görülmektedir 
iki, siyasî tedbirler uzun süreli değildir. Mt'e-
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ikim, Cumhuriyet tarihinde de bunun birçok 
emsallerine rastlamak mümikündür. Öylesine 
rastlamak mümikündür ki, İstiklâl Mücadele
sine ve Cumhuriyete fiilen ve kavlen karşı çık
mış olan ve «150'M'kler» adı ile yurt dışına sü
rülmüş bulunanlar, Cumhuriyetin 10 ncu yıl
dönümünde bizzat Atatürfe tarafından; Ata
türk'ün direktifi ile affedilmişlerdir. O halde, 
Cumhuriyet tarihinde de bu gihi siyasî tedbir
lerin ortadan kaldırıldığı görülmektedir. 

Simidi biz ne işitiyoruz, neyin olmasını is
tiyoruz"?.. Aziz arkadaşlarım, 1952'de Türki
ye Büyük Millet Meclisli tarafından çıkarılan 
ve Osmanoğulları'nm kadınlarına verilen hak
ların erkeklerine de verilmesini istiyoruz. Tür-
ıkiye'ye Osmanoğulları'na mensup hanımlar gel
mişlerdir de, bundan memleketimiz ne zarar 
görmüştür ve bu hanımlar Türk Milleti ve Türk 
Vatanının aileyhine ne gaibi harekette bulun
muşlardır ?.. Buna ait hiçbir arkadaşımın mi
sal venemiyeceğine emin bulunuyorum. Bu iti
barla aynı hakların Oısmanoğulları'rjin erkek
lerine de verilmesini sizlerin vicdanlarına hi
tap ederek ricıa ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 50 yaşına giren Cum
huriyeti üç beş kişinin yıkacağına, ortadan 
Ikaldıracağma inanmak, benim kanaatimce 
Cumhuriyet^ inkârdır, kendimizi inkârdır. 
Şöyle etrafınıza bir göz gezdiriniz; Senatoda 
dahi bulunanların hepsi Cumhuriyetin yetiş
tirdiği kimse1!erdir, Cunıhuriyet devrinin ço
cuklarıdır. Bu itibarla, üç beş kişinin Türki
ye Cumhuriyetini ortadan kaldıracağına inan
mamanız ve bunu düşünmemeniz gerekir, ha
tırdan geçirmemeniz gerekir. 

Aziz arkadaşlarım, Millet Meclisinin met
ninde bulunan maddenin Senato metninden çı-
Ikarılmasmı, huûmkçu a ihdaslar ımdan öğren-
idliğime göre, bendeniz hukuk prensiplerine de 
aykırı bulmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, hukukçular her zaman 
teikrar ediyorlar; hukukun anaprensip'lerin-
den bahsediyorlar, hepiniz dinlediniz, hepimiz 
dinledik. Bunlardan bir tanesi de «Cezaların 
şahsîliği» diyorUar. Binaenaleyh, cezanın şah
siliği düşünüldüğü zaman, Osmanoğuları'nm 
ıçocuiklarının bu vatana getirilmemesinin huku-
ıkun bu prensibi ile ne derece bağdaşabileceğini 
sizlerin takdirlerine bırafkıyoram. 

I MUSTAFA TIĞLI (Saikarya) — Aslında 
bu ceza değil. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
Tabiî ceza değil. 

Aziz arkadaşlarım, bir de üyesi bulundu
ğumuz Avrupa İnsan Hakları Söyleşmesi var. 
Bakınız, bunun ek 4 numaralı protokolünün 
ö ncü maddesi ne diyor: 

«Hiç bir kimse, ferdî veya toplumsal ted
bir içlin dahi olsa, vatandaşı olduğu devletin 
topraklan dışına çıikarılamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, yine devam edi
yor; «Hiç kimse, vatandaşı olduğu devletin 
topraklarına girme hakkından mahrum edile
mez.» 

Aziz arkadaşlarım, görülüyor ki; metinden 
çıikarıian maddenin çıkarılış sebebinin izahı ne 
hukuk prensiplerine ve ne de üyesi olduğumuz 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uymamak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların suçu 
nedir Bir arkadaşımın ifade ettiği gibi Os-
manoğulları'nın suçu yoktur. Zaten kanunda 
da suçtan .mütevellit yurt dışına çıkarılmış de
ğillerdir. Bu bir siyasî tedbirdir. Konuşma
mın başında da ifade ettiğim gibi şimdi bu si
yasî tedbirin devam etmesini gerektiren her 
hangi bir sebep de kalmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, insaflarınıza ve merha
metinize sığmıyorum. Her fırsatı düştüğü za
man öğündüğümüz Türk kumandanları var. 
Her fırsatı düştüğü zaman öğündüğümüz Türk 

j hakanları var. Bendeniz bu Senatoda da de
falarca karşılaştım; okullara dahi «Fatih» in 
ismini vermek için seferber oluyoruz. Benim 
vilâyetimde en azından üç beş tane okul ismi 
«Fatih» adını taşıyor. Öte tarafa gidiyorsu
nuz «Hüdavendilgâr» adını taşıyor, beri tarafa 
.gidiyorsunuz «Muhteşem Süleyman» adını ta
şıyor, diğer tarafa gidiyorsunuz «Yavuz Se
lim» adını taşıyor. 

Bundan şuna geçmek işitiyorum: Bu Osman-
oğulları'nın günahları öylıe zannediyorum -ki, 
Vahdettin'den geliyor. Yani bunlara Vahdet
tin'in günahlarını yüklüyoruz. Vah d ettin'in 
torunlarıdır diyoruz veyahut Vahdettin'e ben
zer bir iki kişinin torunudur diyoruz; bunlara 
günah yüklüyoruz; fakat muhterem arkadaşla-

I rım, bu arada hiç birimizin hatırından Yıl-
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dirim'larm, Fatih'lerin, Hüdavendigâr'laraı; 
Muhteşem Süleyman Uarın, torunliarı olduğunu 
düşünerek, bunların sevaplarını bunların ba
şına koymak geçmiyor. 

Azıiz arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümünde, Türk tarihimde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin en büyük lütfü bu ola-
tealktır. 

Muhterem arkadaşlıarım, tarihi ile irtiba
tını kesmiş olan mlilltetler kökünden ayrılmış 
ağaca benzer. Bu ağacı, bu fidanı hiçbir ta
rafta bırakamazsınız. Türk Milletinin, yetişe
cek nesillerime hizmet edenleri takdir ettiğini 
göstermesi zarureti vardır. Bu, hizmet aşkını 
artırır, hizmet şevkini 'artırır muhterem arka
daşlarım. Hemen şunu da hatırlatmak isterim 
k i ; vatan sevgisi bambaşka şeydir. Hele hele 
Ibu vatan Türkıiye gibi olursa, onun çamuru bi
le kutsalıdır. İnsan, Türkiye'nin çamurunun 
hasretini dahi çöker. Dış memlekette bulunan 
arkadaşlarım bunu herhalde en azından benim 
kadar bilir. Onun için lütfediniz, lütfediniz 
muhterem arkadaşlarım; Osmanoğulları'nın gü
nahsız torunlarının bu memleketin toprakla
rında yatmasına müsaade ediniz, bu memle
ketin topraklarına yüz sürmesine müsaade edi
niz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendini. 
Ö. LÜTFl HOCAOĞLU (Devamla) — Biti

riyorum Sayın Başkan. 
Azıiz arkadaşlarım, hiç olmazsa bu Türk ço

cuklarının atalarının türbesi başında, ataları
nın mezarı başında fatiha okumasına müsaade 
eidiniz, bu topraklara ayak basmasına müsaade 
ediniz. 

Saygılarımı sunuyorum. (Akışlar) 
BAŞ/KAN — Sayın Çağlayamgil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, ben takririn lehinde söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayım Dikeçligil, özür dilerini; 

böyle tespit etmiştim. Hata ettimse özür dile
rim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yüksek huzurunuza, arz edilen teklif, Os
man oğulları Hanedanından bazılarının, bugü
ne kadar memleketimize girmesi yasaklanan
ların yurda dönmelerini halen gör üşümekte ol
duğumuz 'bu af 'kanunu ü'le gerçekleştirmek 
amacını güdüyor. 

Bu konuya çeşitli sekililerde yaklaşanlar 
vardır: Katililer, hırsızlar affedilirken bir Ha
nedanın mensubu bu affın dışında kalabilin' 
m i l . Millet Meclisinde kabul edilmiş biir hü
küm Senatoda; bilhassa bu Hanedana hiçbir a/İ
ler j i beslemeyen kanaatlerin ağır bastığı bir 
r/Teslicte. nasıl kallidrrılır diye şaşanlar, üzülen
ler vardır. Bu itibarla konuya ma'sıl yaklaşıl
ması gerektiği hususundaki1 düşüncellerimizi 
açıklamak için huzurunuza geldik. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu bir af kanu
nu içinde halletmek istiyoruz. O hakle af ne-
•dii', k'onunun afla ilgisi nedir 1. O mesele' üze
rinde biraz durmak lâzım. Sizi sıkmamaya gay
ret ederek ve çok kısa konuşarak görüşlerimi 
açıklayayım. 

Af, yasama organına tanınmış bir aitafet 'mü
essesesidir. Tarihî tekâmül aynı zamanda mo
dern hukuk anlayışındaki gelişmıeler affı, bu
gün bir hukukî müessese, bir geçmişi unutma, 
müessesesi haline de getirmiştir. Suç suçlu ka
muoyunda unutulduğu, eczadaki sosyal yarar ^ 
ortadan kalktığı! zamian, yasama organı sanki, 
ben eski 'durumları biraz da isteyerek unutmak 
istiyorum, der gibi af yoluna gitmekte ve af 
müessesesini işletmektedir. 

Hail böyle ise, affın şartlarını özetliyeliım. 
Eğer, cezanın infazımda artık bir sosyal yarar 
kalmamışsa; geçmişi unutmak, cezalıyı zindan
da tut maktan da'ha yararlı halle gelmişse, af iş
ler. Bu şartın elbette ki, bazı kayıtları da var. 
Geçmişi unutmak, geleceği ıtöhdit veya tahrip 
etmek de değildir. Bu, geneli kaidedir. 

O'smanoğullarını bu kriterlere vurursanız, 
kendilerini af etmenin hiçbir 'engeli yoktur, 
ama Osm an oğullarımın yurda gelmesini memınu 
kılan bir ceza yok ki... Hangi mahkemeden Os
man o-ğu1!!; arınım yurda gelmemesini sağlayan: 
bir hüküm, bir ceza çıktı 1. Bu bir yasaktır, bu 
bir tedbirdir; tedbirin kaldırılması gerekiyor. 
Tedbir de affedilmez, ilga edilir. 

Ben, Saiyım Hocaoğlu arkadaşımla yürekten 
ıberaberim; Atatürk zamanında Osmanlı Hane
danının hakikaten kadın azaları yurda sokul-
ımuştur, ama affedilmediler. Ben arz edeyim; 
430, 431 numaralı 19!24 tarihimde çıkan Hilâfe
tim ilgası) ve Hanedanı Osmamiyenin Türkiye 
Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkartılmasına 
dair Kanunun asli; «Mülga ve münderiç Os-
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manii Sultanı Hanedanının padişahlar sulbün- I 
den olan erkek ve kadın 'bilcümle âzası ve bun- j 
larm erkek ve kadın fürau 'Tüıkiye'ye gelmek I 
hakkından mahrumdur.» maddesi ele alındı, bu 
maddeden sadece e.kekler baki kılındı 'bu ip- I 
t al deli1'di. kadınlar çıkarıldı, madde o sekilide 
tadil edilince, •bunların yurda avdeti mümkün I 
oldu. A'f f edilme dil eı. Kendilerinin Türkiye'ye 
avdetini memnu kılan madde ıslak edilerek 
avdetleri temin kılındı. 

.Sonra, 1972 yılında birtakım imalı pürüzler 
çııktı. Vaktinizi kısaca almamak için iki kelimey- I 
le temas edeceğim. Malhkenıe-i Temyizde bir işti- I 
hat kararı çıktı; Devleti ve maliyeyi son dere
ce müşkül durumda bıraktı. Orada bir madde I 
vardı; «Bilcümle, Osmanlı İmparatorluğunda 
padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhu
riyeti arazisi dâhıil'ndeki tapuya merbut eni'- I 
valli, gayrimemkul'leri millete intikâl etmiştir.» 
sek'inde idi. I 

Mahkeme-i Temyiz garip bir içtihat yaptı, I 
dedi ki ; Osmanlı İmparatorlluğunldafci padişah
ların emvali r e demek? Padişah bir kişidir; o 
da V ahdettin 'd ir. Ondan evvelkiler öldü; o mal I 
da vereseye intikal etti, binaenaleyh, o malla- I 
rın padişahla ilgisi yok; millete intikâli eden, 
kaçmış Osman'ı padişahı Vahdettin'in •emlâ
kidir. Buna istinaden tapuda mevcut bilcümle I 
Hazine-i hassada eski Hamrit, Mecit Hanedanı
na müdevver bilcümle, emlâk ve verese namı
na dava ikâme eden dişçi Sami Könziberg tara- [ 
fında.n müsadere edilip satılmaya başlandı. Bu 
içtihat baki kalsaydı, o devrin parasiyle altı 
milyar liralık emlâk Hazineden vereseye inti
kâl edecek idi. Bu İtibarla birtakım mallı hü
kümler, hakikaten kanun tekniği hırpalanarak, 
bu kanuna ithal edildi, bir kısmı da Pasaport 
Kanununa ithal edildi. 

Şimdi, Vüce Heyetiniz af yoluyle bu yasa
ğı kaldıran bir hüküm getirse lüle, Pasaport 
Kanununda, Hilâfetin ilgası hakkındaki Ka
nunda. mevcut birtakımı maddeler, böyle bir 
avddti âdeta imkânsız 'kılacak formalitelerle 
dolu olacaktır ve o kanunlar da; nasıl Siyasî 
Hakların İadesi Kanununda da Anayasada ta
dilât yaptınız ama, Seçim Kanununu d eğiştir-
•mıedi'kçe, Siyasî Partiler Kanunu değiştirilme
dikçe kullanamıyoruz, kullanılmaz hale gelecek- > 
tir. I 

Değerli arkadaş"arım, her millleit tarihiyle 
yaşar. Tarihini inkâr -eden toplum görülmüş 
değil. Osmanlı Hanedanı, hasenatı ile seyyiâtı 
ile Türk Milletinin kaderimde söz sahibi ol-
ımuş, büyük -hizmetleri görülmüş tarihî bir aile. 
Bugün kırk m'ilyonluk Türkiye'de bf:r referan
dum ya.p-sa.niiz, bu Hanedanın takriben yirmi ki
şiye inen erkek ahfadının Türkiye'ye dönme
sinde sakınca bulacak kimselerin yekûnunu en 
küçük rakam'1 ara bile eıkartamazsımz. 

Türkiye Cumhuriyeti, saltanatın ihyasından; 
endişe duyacak, ya da eski Hanedanın mensup
larının dönüşünden rahatsız olacak devreleri 
çoktan aştı. Bu prensipte mutabıkız, ama bıra
kınız, bu konuyu kendi yerinde lâyik okluğu 
önemle, itiina ile ve diğer kanunlarla ilgisi ile 
ıb'eraber halledelim. Bunda, hiçbirimıizbı şüphe
si yoktur. Biz bunun, hiç geciktirilmeden yeri
ne get.iıileceğine inanıyoruz ve bunun d-çin de 
Iher türlü katkıya amade bulunduğumuzu arz 
ediyoruz. Sayın Hoeaoğlu'nun kıymetli nıüta-
lâalariyle çelişki halinde olduğumuz hiçbir ci
het yoktur; ancak, .Yeri burası mıdır, başka 
yer midir?» meselesindeki fikirlerimizi de hu
zurunuzda açıklamış bulunuyoruz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
larımı sunarım. 

'BAŞKAN — Sayın Karaman, aleyhinde. 
İSUPHİ KAPAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, saym senatörler; 

(Söz konusu olan önerge, Millet Meclisi met
ninde 8 nci mıadde olarak bulunan maddenin ye
niden Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmek
te olan metninin içerisine ithalinden ibaret. Bu
nunla, 3 Mart 1924 tarihinde Cumhuriyetin olu
şumu sırasında çıkarılan bir devrimi kanunu
nun; hilâfetin kaldırılmasını öneren bir devrim 
kanununun bir kaç maddesinin değiştirilmesi
ni öngörmekte. Büylelikle. Osmanlı Hanedanı
nın 195i2'de Türkiye'ye girmesine müsaade edU 
len kadın mensuplarının, damatlarının yanı sı
ra, erke'k mensuplarının da Türkiye'ye girmesi 
istenmektedir. 

Benden önce konuşan bîr arkadaşımı, Millet. 
Meclisi metninde kabul edilmiş bir maddenin 
Cunıihuriyet Senatosu Kornişonundan çıkarıl
masının hukukî bakımdan sakıncalı olduğunu 
söylediler. Oysa, ben de meseleye başka yönden 
bakmak istiyorum. 
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Huzurunuzda bulunan af kanunu tasarısı 
Türk Ceza Kanununun çeşitli maddelerinde or
taya konulan bir kusun suç ve cezaların affını 
önermektedir ve bütün maddeleri; sonundaki 
yürürlük maddeleri hariç, bütün maddeleri, 
Türk Ceza Kanununun çeşitli maddelerini ele 
atmakta, onların af kapsamına hangi ölçülerde 
gireceğini veya giremeyeceğini önermektedir. 

Teklif edilen önergede ise; Türk Ceza Ka-
nunuyle uzaktan yakından hiç. ilgisi olmayan 
bir durum var. Hilâfetin kaldırilıması, Cumhu
riyetin kurulması sırasında bir tedbir kararı 
olarak 491 sayılı Kanun ile alman bir kararın 
k al dır ı!! mıa'sı öne r i liy o r. 

Öyleyse, hukuk tekniği bakımından bir af 
kanununun içerisinde bulunması söz konusu ol
mayan bir durum ile karşı karşıyaıyız. Nitekim, 
bundan 22 sene evvel 16 Haziran 1952'de çıka
rılan 5958 sayılı Kanunla da, bu Kanunda deği
şiklikler yapılmak suretiyle bir kısım Hanedan 
mensuplarının ülkemizle girmelerine müsaade 
edilmiştir. 

Öyleyse, meselenin prosedürü, bir başka 
kanunla bu meseleye girmek şeklinde olmalı
d ı r ; af kanununun kapsai-m içerisinde bulun
maması icap eder. 

Mesele bu noktada iken, bugün Osmanlı Ha
nedanından nesilleri devam eden, hayatta kalan 
10 - 15 tane erkeğin Türkiye'ye dönmesinin 50 
yıl geçmiş bir Cumhuriyet idaresinde ülkemiz 
için bir sakınca olmayacağını ne hilafetçilik 
'bakımından, ne padişahlık 'bakımımdan bir sa
ikında olmayacağını ben de kabul ediyorum; 
herkes de kahul ediyor, mantığın da gereği 
budur. Tıpkı, D en im mantığımın gereği; 141 -
142 nci maddelerden içeri giren birkaç yüz in
sanın da affının rejime hiçbir zarar getirmeye
ceği gibi. 

Ancak meseleye bu noktadan bakmak yan
lıştır. Onlar gelecekler, ne padişah olacaklar, 
ne halife olacaklar... Aslında, TürkiyeVle çok 
halifeler var şimdi. Her mezhep tarikatının bir 
halifesi var. Bir halifeye lüzum yok. Türkiye' 
de. Ama meseleye Cumhuriyetin kuruluşu bakı
mından, Mustafa Kemal bakımından, Ulusal 
Kurtuluş Savaşı bakımından bakmakta fayda 
var. Biz, Osmanlı Hanedanı, Osmanlı devri, Os
manlı Devleti derken, elbette ki tarihimizin 
sayfalarında eok parlak sayfalar, çok iftihar I 
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ve gurur duyulacak şeyler görüyoruz. Bir Mu* 
rat-ı Hüdaverdigâr'ı, bir Şehit Murat'ı, bir Yıl
dırım Bayazıt'ı, bir İkinci Murat'ı, bir Fatih'i, 
'bir Yavuz'u, bir Şehit Genç Osmaaı'ı, bir İkinci 
Mahmut'u, bir Şehit Üçüncü Selim'i unutmanın' 
imkânı yoktur. Elbette bunlar tarihimizin, bi
zim için gururla dönecek sayfalarını kaplamış
lardır. Ama bunun aksinde olanları da huzuru
nuzda söylemek istemiyorum. Meseleye -bu nok
tadan bakılamaz arkadaşlarım. Ne tarihimize 
kattıkları büyük gurur ve zafer sayfalarıyie, 
ne şunla, ne bunla bakılaihilir. Meseleye, Ulu
sal Kurtuluş Savaşımız bakımından, meseleye, 
Cumhuriyetin kuruluşu 'bakımından, meseleye 
Mustafa Kemâl ve İstiklal Savaşı bakımından 
bakmak ger eğindeyiz. («Bravo» sesleri.) 

O nedenle, mesele bu noktaya gelmişken mü
saade buyurursanız Cumhuriyet tarihimizde 
Ulusal Egemenlik tarihimizde en mühim yeri 
tutan Birinci Büyük Türkiye Millet Meclisinin 
bazı kararlarını okumak isterim. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinin hukuku 
hâkimiyet ve hükümraniyenhı mümessili haki
kisi olduğuna dair 1 - 2 Teşrinisani 1338 (Terim
leri tarihe sadakat bakımından ayni ifadelerle 
okumak istiyorum) ve -308 sayılı kararı : 

1. Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile Türkiye hal
kı hukuku hâkimiyet ve hükümranisinin mü
messili hakikisi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde gayrikabili 
terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere temsile ve 
bilfiil istimale ve iradei milliye istinad etmeyen 
hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar ver
diği cihetle, Misakı Millî hudutları danilinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinden 
başka şeklî hükümet tanımaz. 

Binaenaleyh, Türkiye halkı hâkimiyeti şah-
siyeye müstenidolaıı İstanbul'daki şeklî Hükü
meti 16 Mart 1336'dan itibaren ve ebediyen ta
rihe müntakil addeylemiştir.» 

Heyecan duymuyor musunuz, arkadaşlarım? 
(«Duyuyoruz, duyuyoruz» sesleri) 

2. Hilâfet, Planedanı Âli Osmaııa aidolup 
halifeliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından bu Hanedanın ilmen ve ahlâkan erşed ve 
eslâh olanı intihap olunur. Türkiye Devleti, 
Makamı Hilâfetin istinadgâhıdır.» 

Ye yine Cumhuriyetin ilânından sonra, bu ka
rardan 14 ay sonra, 3 Mart 1340'da çok önemli 
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Devrim kanunları çıkarılmıştır. 429 sayılı Şcr-
riye ve Evkaf ve Erkânı Harbiyeyi Umumiye 
Vekâletlerinin ilgasına dair Kanun, 430 sayılı 
Tevhidi Tedrisat Kanunu; ki bu kanun 1961 
Anayasasının da teminatı altındadır. 431 sayılı 
Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Tür
kiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılma
sına dair kanun; şimdi değiştirilen Kanun. 

SALİH TANYEEİ (Gaziantep) — Keşke 
bunu da Anayasaya koysaydınız. 

Arkadaşlarım, yine tarihe saygımızı ortaya 
koymak, yine Birinci Büyük Millet Meclisinin 
heyecanını yaşamak için bunu da okumak isti
yorum. Ayrıca, Sayın Başkanın da bana iki 
dakika müsaade etmesini istirham ediyorum. 

Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin 
Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarıl
masına dair 3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayılı 
Kanun. 

(«1. Halife halledilmiştir. Hilâfet, Hükümet 
ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen 
mündemiç olduğundan hilâfet makamı mülga
dır. 

2. Mahlûhalife ve Osmanlı saltanatı müıı-
derisesi Hanedanının erkek, kadın bilcümle âza
sı ve damatlar, Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
dâhilinde ikâmet etmek hakkından ebediyen 
memnudurlar.» 

Arkadaşlarım. Mustafa Kema] birçok nutuk
larından «Ebediyen, ilelebet» tariflerini kul
lanmıştır. Mustafa Kemal'in «Ebediyen» de
diği sürenin sonunu 50 yıl mı görüyoruz? Bıra
kın bunu 100 sene sonra, 150 sene sonraki in
sanlar düşünsünler. («Bravo, bravo» sesleri) 

«... Bu hanedana mensup kadınlardan müte
vellit kimseler de bu madde hükmüne tabidirler. 

3. İkinci maddede mezkûr kimseler işbu 
kanunun ilânı tarihinden itibaren âzami on gün 
zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke 
mecburdurlar. 

4. İkinci maddede mezkûr kimselerin Türk 
vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur. 

/5. Bundan böyle ikinci maddede mezkûr 
kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emvali 
gayrimeııkuleye tasarruf edemezler. İlişkilerinin 
fkat'ı için bir sene müddetle bilvekâle mehakimi 
Devlete müracaat edebilirler. 

Bu müddetin .mürurundan sonra hiç bir mah
kemeye hakkı müracaatları yoktur. 

| 6. İkinci maddede mezkûr kimselere mesa-
J rifi seferiyelerine muikalbil bir defaya malhısuıs 

ve derece! servetlerine göre mütevajit olmak 
üzene Hükümetçe tensip edilecek meıbaliğ ita olu
nacaktır. 

7. İkinci maddede nıedkûr kimseler Türki
ye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle em
vali gayrimenkulılierini bir sene zarfında Hükü
metin malûm ait ve muvafakatiyle tasfiyeye mec
burdurlar. Meızfkûr emvali gayrimenkuleyi tas
fiye etmedikleri halde bunlar Hükümet mari
fetiyle tasfiye olunarak bedlleri kendilerine ve
rilecektir. 

8. Osmanlı İmparatorluğunda padişahluk et-
(nıiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi da
hilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkul-
leri millete intikal etmiştir. 

I 9. Mülga padişahlık sarayları, kasırları ve 
emâlkini saireısi dahilindeki mefruşat, takımlar, 
talblolar, asarı nefise ve sair bilûmum emvali 
ımenıkule millete intikal etmiştir. 

10. Emlâki hakalkııiye namı altında olup 
evvelce millete devredilen emlâlk ile beraber mül
ga padişahlığa ait bilcümle emlâk ve saibık Ha
zine! hümayun, mııhte viyatlariyle birlikte saray 

I ve 'kasırlar ve meibani ve arazi millete intikal 
J etmiştir. 

11. Millete intikal eden emvali menkule ve 
-gayrimenlkulıenin tespit ve muhafazası için bir 
nizamname tanzim edilecektir. 

12. İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
m eaiyüli oradır. 

13. İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur.» 

Arkadaşlarım, teklif edilen maddede bu oku
duğum Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerinin 
.kaldırıldığı ifade ediliyor. Ya yarın bu Kanunu; 
Büyük Atatürklün «Ebediyen» dediği bir şeyi 
50 yıllık bir tarihe bağlar, bu maddeleri kaldı
rırsak; ama birkaç sene sonra da o millete mal 
edilen emlâkini de birkaç başika maıdde ile kal
dırma cihetine gidersek ne olacaktır devrimleri
mizin, Cumhuriyetimizin temeli ? 

Bu nedenle önergenin aleyhinde bulunulma
sını arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Önergeler üzerindeki müzakere 
ibitmiş'tir. Önergeler aynı mahiyettedir, Hükümet 

j ve Komisyon katılıyor mu efendim ? 
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ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Miletvelkili) — Katılıyoruz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECt (Samsun) — Ka
tılmıyoruz lefendÜm. 

(BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon 
ıkatiılimKytoır. Önengeler aynı mahiyette olduğu için 
Ibir önerge şelklinde oyluyorum. Önergelerin dik
kate alınmasını oylarımıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Önergeler kabul edilme
miştir. 

HAMDİ ÖZER (ıMalaıtya) — Sayın Başlkan, 
beni konuşturimadımız; falkat bu önergeyi kalbul 
eden Çaldıranldan, Viyana'ya kadar Türk şehit
leri, Türk. gazilerinin şahadet parmaklarını bu 
salonda görüyorum. 

BAŞKAN — Tüzüik dışı 'konuştuğunuzu fark 
ediyorsunuz her halde, müdahale etmeme lü
zum ikalmıyoır. 

İHAMDI ÖZER (Malatya) — Konuşturan adı
nız Ibeni öibür sefer de, simidi de konuşturmadınız, 
ama öbür tarafta aynı parti müspet oy verdi, bu
rada başka bir kanaldan emir aldınız.; o kanal 
neresi onu da bilemiyorum. 

BAŞKAN — Ben değil Sayın Özer, konuş
turmayan ben değilim, tüzük, tüzük. Tüzük ko-
nuşlturmayan. Eıl'imıdc batşika vasıta yok ki sizi 
susturmak için. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başikan, tarihi inkârı dile getirdi. 

1. -— Avrupa Konseyi İstişare Meclisi top
lantısına katılacak heyet üyeliğine seçim. 

2. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk gru-
pu üyeliğine seçim. 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin 26 ııcı 

dönem çalışmaları dolayısıyle 5 Mayıs 1974 ta
rihinde yapilacalk toplantılarına Parlamento 
Heyetimizin eksiksiz gitmesi ve ayrıca bundan 
evvelki gündemlerimizde bulunup da seçimi ya-
pılanrayan Kuzley Atlantik Assamblesi Türk 
Grupuna bağımsız üyeler arasından seçilmesi 
gereken birer üyenin seçimiıui teminen konunun 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Melhter sahi-
Ibinie sahip çıkmayın. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi okutuyorum. 
ıMadde 211. — Bu kanun hükümlerinden fay

dalanacak: tultulklu ve hükümlülerin salıverilme 
işleri, kanunun yürürlüğe girmesinlden itibaren 
30 gün içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye 1 Yotk. Maıddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edil-
ımişitir. 

IMadde 22. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgireır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyien sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etımıeyeınleır... Madde kalbul edil
miştir. 

Madde 23. — Bu Kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ıka-
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte Sayın Mente-
şeoğlu, aleyhte Sayın öztürik söz istemişlerdir. 
Tüzüğümüze göre lehte, aleyhte söz isteyenler 
ikiden fazla olursa, lehte, aleyhte birer sıayın 
üyeye söz vermek zorundayım. 

gündeme alınmasını ve seçimlerin yapılmasını 
arz ve teklif ederim. Bursa 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Seçimin gündeme alınmasını 
oylarınıza arz «diyorum. Kabul tedenler....Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim yapılacaktır, iaçık oylamıa yapanken 
beraber teklif edeceğim, beraber yapılacaktır. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Oylar dağıtılsın. 

BAŞKAN — Kuzey Atlantik Assamblesine 
Sayın özer Derbil, Sayın Sebahattiıı Özbek 
adaydır. 

Avrupa Konseyine üç iaday vardır; Sayın 
Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Ismiaiî İlhan, Sıa
yın Mahmut Vural. 

III. — Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 
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V. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle ba- I 
zı suç -ve cezaların affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cumhuriyet Se
natosu : 2/72) (S. Sayısı : 353) (1). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Menteşeoğlu. 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sa

yın Başkan, Yüce Seneatonun değerli üyeleri; 

Bu kanunun tümü üzerinde konuşan bazı ha
tipler, ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik 
gerçeklerini tahrif eden haksız bir tablo çize
rek; lüzumsuz, gereksiz ve haksız olarak bize 
hücumlarda bulundular. 

Maruzatımı gayet kısa keseceğim, huzurunu
zu fazla işgal etmeyeceğim; ama bunu karşıla
maya mecburum. 

Türkiye'de bir vakıa olan anarşinin, bizim 
tarafımızdan yaratıldığını, emniyet güçlerinin 
gençleri teşvik, tahrik eden, anarşiyi tertiple
yen, ajan provakatör olarak kullanıldığını, ka
nunların uygulanmadığını ve nihayet benim, j 
Deniz Gezmiş tarafından hakarete uğratıldığım ] 
tarzında taarruzlarda ve hücumlarda bulundu
lar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 
hepimizin bildiği malum bir anarşi olayı vardır. 
Anarşi üzerinde iki teşhis konmuştur. Bu teş
hislerden biri; bu anarşinin sebebi, ülkemizin 
milletlerarası bir komünizm saldırısına maruz 
kalmasıdır. Gerçektene bu böyle olmuştur; mil
letlerarası komünizmin dışarıda ve içerdeki 
merkezleri, Anayasamızın haklar ve hürriyetle
rini suiistimal ederek, gençlerimize, işçilerimize, 
aydınlarımıza kancalar atmış, beyin yıkamış, 
bilinçlendirmiş, eğitmiş, organiza etmiş ve son
ra da ellerine komünizmin eylemler stratejisinin 
icra programını vererek, işgaller yapılmasını, 
adam kaçırılmasını, adam vurulmasını, banka 
soyulmasını, fidye alınmasını ve suikastlar ya
pılmasını uygulama safhasına intikal ettirmiş
tir. 

(1) 353 S. Sayılı basnıayazı 48 nci Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

İŞLER (Devam) 

İkinci teşhis; «Hayır, Türkiye bir komünizm 
saldırısına uğramış değildir, Türkiye'de sosyo -
ekonomik tedbirler alınmamıştır, reformlar ya
pılmamıştır, bu bir sosyal patlamadır, o günkü 
iktidar acizdi, Adalet Partisi iktidarı çekilip 
gitseydi bu anarşi dururdu» teşhisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki teşhis, birin
cisi bizim teşhisimiz, ikincisi bize muarız olan
ların teşhisi. En büyük... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
hatibin konuşmasının zevki kaçıyor. Bu itibarla, 
gürültü yapılmamasını istirham edeceğim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, birinci teşhis, bizim 
teşhisimizdir. Türkiye, milletlerarası komüniz
min saldırısına uğramış ve anarşiyi meydana 
getirmiş... İkinci teşhis, «Hayır» bu, sosyo eko
nomik tedbirlerin alınmamasından, o zamaki 
iktidarın, A. P. iktidarının acziyetinden doğmuş
tur, o kalkıp gitseydi bu anarşi olmazdı.» tar
zında konulmuş olan teşhistir. Bu iki teşhis de, 
en büyük hakem olan zamanın imtihanından 
geçmiş ve 2,5 senelik sıkıyönetim idaresinin or
taya koyduğu sonuçlarla; muarızlarımızın de
ğil. bizim teşhisimizin doğru çıktığı anlaşılmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de hiç mi 
sosyo - ekonomik tedbirler, ekonomik ve sosyal 
problemler çözülmedi?.. Gerçekten böyle olsay
dı, Türkiye'nin bütçesi 12 milyardan 82 milyara 
çıkar mıydı?.. Türkiye'nin millî geliri artar 
mıydı? Millî gelirin fert başına düşen payı yük
selir miydi ve nihayet millî kalkınmamızın hızı, 
dünya ikinciliği seviyesine ulaşır mıydı ve niha
yet bir tarım toplumu olan Türk toplumu, en
düstriyel bir toplum haline gelir miydi ve niha
yet Türkiye'ye bir Türkiye daha ilâve edilir 
miydi'?... 

İste, bütün bu güzel neticeleri bir tarafa ite
rek, batık bir Türkiye tablosu çizmeye kimsenin 
hakkı yoktur; ama bu tabloyu Sayın Yıldız çiz
diler. 

Muhterem arkadaşlarım, bize hücum eden
ler iki büyük hatanın içindedirler. Birisi; Dev
letle, siyasî iktidarı tefrik edememenin af iye
tidir. Siyasî iktidarı Devlet zannedip, Adalet 
Partisi iktidarı düşmanlarının saldırışları neti-
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code A. P. iktidarını değil, Devletin şahsiyetini 
tahribetmliştir. Zaman bunu göstermiştir. «Siz, 
anarşinin sebebisiniz.» diyenler acaba düşünmü
yorlar mı; Adalet Partisi iktidarı, Hükümeti 
teslim, ettikten sonra anarşi durmuş mu artmış 
mı?... Eğer anarşinin sebebi biz olsaydık, anar
şimin durması iktiza ederdi. Durmamış, artmış 
ve partilerüstü güçlü Hükümetin Sayın Başka
nı, bir ay sonra örfî idare ilânı etmek lüzumu
nu hissetmiş ve bizim anarşiyi önlemek için lü
zumlu gördüğümüz kanunî tedbirler manzume
sinin uygulanması lâzım geldiğini; «Bunlar re
form istemiyorlar, bunlar komünist ve Leninist, 
iıdare şdkli istiyorlar.» diye Türkiye'nin gerçe
ğine konulmuş doğru teşhise iştirak etmişler
dir. 

Şimdi, hütün bu gerçekleri zamanın getirdi
ği bu değişmez hüküm ve sonuçları bir tarafa 
iteceksiniz; «Geliniz genel bir af yapalım Türk 
Milletinin sosyal barışa ihtiyacı vardır.» diye
ceksiniz ; öbür taraftan da bakışız ve yersiz ola
rak Adalet Partisi iktidarını suçlayacaksınız... 
Bu çelişkidir ve samimiyetsizliğin bir nişanesi-
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Devletinin 
emniyet güçleri, Anayasanın çizgisinde ve ka
nunların -sınırı içinde vazifesini yapmıştır, anar
şiyi ve .kanunsuzluğu önlemenin haklı mücade
lesini yapmıştır ve onları tahrik edecek, anarşi
yi tertilbedecek bir ajan provakatör rolünü as
la ifa etmemiştir. 

Bahsettikleri mahkeme 'kararı elimdedir. Za
bıtlara tespit etmek, tarihe geçinmek mecburi
yetindeyim. Alınan karar, Büyük Millet Mec
lisinin önünde toplanan birtakım gençlerin 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa aykı
rı hareket ettiklerinin tespiti ve durumun mah
kemeye intikalinde, temyiz mahkemesinin, top
lananların bir topluluk ifade edecek mertebede 
olmadığı ve orada görülen pankartlardan biri
nin de bir polis memuru tarafından bir başka 
yere getirildiği öğrenildiğine göre, «İddia edi
len suçtan mahkûmiyetlerine mahal yoktur.» 
şeklinde verilmiş bir karardır. Bunun neresin
den, emniyet kuvvetlerinin gençleri teşvik ve 
tahrik ettiğini, çarpıştırmaya imkân hazırla
dığını' ve ajan provakatörlük yaptığını çıkar
ılmak mümkündür? Gerçekleri çiğnemekten hiç 
kimse bir şey kazanamaz; ama milletimiz ve re
jimimiz kaybeder. 

Deniz Gezmiş meselesine gelince: 
Muhterem arkadaşjlanm, o zamanın İçişleri 

Bakanı bendenizdim ve Türk kamuoyuna ve 
basma demiştim k i ; «Türk Devleti güçlüdür, 
Tüık Devleti, komünist eşkiyalardan korkmaz, 
şuurlu bir takip içimdedir, er geç bunlar yaka
lanacaktır.» İşte, Deniz Gezmiş yakalandığı ge
cenin sabahında, onun için evvelâ İçişleri B'a-
kalnığına getirilmiş ve basının huzurunda söy
lediğim sözün doğru çıktığını kamuoyuna ve 
basma ilân ve ifade etmiştim. Bahsettikleri ha
karet hadisesi varit değildir. Yalandır. Biz, ta
şıdığımız sıfatın, taşıdığımız hüviyetin hakkını 
her şart altında vermenin ve o sıfat ve hüviyet
leri şerefle taşımanın imtihanını vermiş kişile
riz; ama Sayın Ahmet Yıldız Cumhuriyet Hü
kümetinin bir üyesini, bir komünist eşkiyamn 
yanında mahcup duruma getirebilirim zevkiyle 
bunu kürsüye getirmiş olsa 'gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikatleri tama-. 
aniyle tahrif eden bu konulara işaret ettikten 
sonra ve yapılan suçjlamalarm tamaımıyle yer
siz bulunduğunu ve Adalet Partisi iktidarının 
Anayasa çizgisinde, kanunları hâkim, kılarak 
anarşiye mücadele ettiğini ve anarşiyi önlemek 
için alınması lâzım gelen âcil tedbirleri, bir 
asgarî müşterekte Cumhuriyet Devletini savun
mada birleşme fikrini ve tedbirlerini Anayasa
daki boşlukların doldurulması teklifi ve birta
kım kanunların; Dernekler Kanununun, Ceza 
Kanununun, TRT Kanununun, Üniversite Ka
nununun 'değiştirilmesi lâzım geldiğini ortaya 
koymuş; kanunî tedbirler olarak bizi takiibeden 
tarafsız Hükümetler de .bunları benimseyerek, 
bizim çıkartamadığımız kanun tasarılarını Yük
sek Meclislere getirmiş ve oylarınızla... 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
•HALDUN MENTEŞEO&LU (Devamla) — 

Oylarınızla da bu kanunlar mer'i bale gelmiş 
bulunmaktadır. Şu halde, Adalet Partisi İkti
darı olarak memleketin gerçeklerine doğru teş
his koymuş, doğru tedbirler ortaya koymuş ve 
bu tedbirlerin dışında; şu tedbirler de alınma
lıdır diyen olmamıştır. Bizi, kinle ve garezle 
mel'uf görenler haksızlık yapmaktadır. Biz, gö
nüllerimizde şefkat ve rahmet taşıyan insanla 
rız. Siyasî felsefemizin temelinde insan sevıgisi 
vardır; ama Devletin düşmanlarına karşı, ko
münistlere karşı af duygumuz yoktur, affede-
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meyiz. Devletimiz güçlüdür, üç - beş bin kişiden 
.korkmaz; ama devlet odur ki, dostunu düşma
nını bilecek; dosituna yar olacak, düşmanına 
zarar olmanın tedbirini alacak ki, basiretin 
ve teyakkuzun sahibi olduğunu muhafaza ede
bilsin. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (A. P. sı
ra! arımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-

ikan, değerli senatörler; 

Cumhuriyettin 50 nci Yıldönümü münasebe
tiyle çıkaracağımız genel af kanunu kapsamı
nın ne kadar geniş tutulması gerekiyorsa, o kadar 
geniş tuitulmasmın yanında olduğumuzu, Hükü-
ımelt kanadının mensupları olarak yaptığımız ko
nuşmalarımızla birkaç defa ortaya koyduk; fa
kat arkadaşlarımızın ve yüksek Senatonun ço
ğunluk oyuyle değiştirilen maddelerle Af Ka
nununun kapsamı o kadar daraltıldı, o genişli
ğimden o kadar uzaklaştırıldı ki, «Kanun, Ge
nel Af Kanunu mu, yoksa özel bir kanun ola
rak mı çıkıyor?» diye bir soru sorup, bunun 
cevabını tarafsız kişilere bıraktığımız zaman, 
çok rahat «Özel bir kanun» olarak nilteleyeeek-
lendir. 

Değerli arkadaşlarım, biz C. H. P. olarak, bir 
Hükümet kanadı olarak ve fert fert hiçbir za
man, «Komünistlerin suçlarını affediyoruz. Biz 
'teröristleri, silâhlı eylemcileri, tedhişçileri af
fediyoruz.» şeklinde tek bir kelime konuşmadık 
ve bunun savunmasını yapmadık. 

Biz, 141, 142, 146, 149 neu maddeler içine 
giren fikir suçlarının affını savunduk. Maale
sef, buraya giren suçları arkadaşlarımız, «Ko
münizm suçları» olarak ifadelelidindiler. Oysa, 
bu suçlar, fikir suçlarından ayrı olarak af kap
samı dışımda tutulmuş olmasına rağmen, mem
lekette hür fikrin, hür düşüncenin gelişmesini 
sağlayacak bu imkânı, bu ortamı vermedik. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla da kalma -
dik; yasanın 1, 2, 4, 5, ve 13 ncü maddelerinde 
Ibilbassa yapılan değişikliklerle hukukun üstün
lüğü prensibini, eşitlik ilkesini ve aftaki eşit
lik ilkesini ortadan kaldırdık. 

Meselâ, öyle yaptık ki; 15 yaşma kadar olan 
çocukların affını tümüyle kabul ettiğimiz hal
de, 16 yaşından bir gün aldığı için diğer bir 
çocuğu maalesef bu aftan faydalandırmadık. 

Diğer taraftan, bilhassa 146 ve 149 ncu 
maddeye giren suçların kıyısmdan, köşesinden 
teğet geçen suçları da affedememişiz. Meselâ, 
bir vatandaşın evine bir eylemci misafir gelmiş 
yahut yemeğini yemiş, bir gece yatmış, gitmiş; 
bunun eylemci olduğunun farkına varmamış. 
ertesi gün öğrenmiş, bu yüzden o da 3 - 5 ay 
içeriye gıirmiş... Bu kanunla onu da affedönle
mişiz. Yani kanuna öyle disiplinsizlik getirmişiz 
ki, kanunun maddeleri arasındaki birbirini tamam
laması gereken hükümler arasındaki kopukluk
lar açıla açıla maalesef büyümüş gitmiş... 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunda yapı
lan değişikliklerle ve gecikmeyle neticeye ulaşa
mayacağız. Metin nasıl olsa eskisi gibi çıkacak; 
ama 70 bin tutuklu ve onların yakınları maddî, 
manevî zarar içerisinde fazladan bir ay daha bek
letilmiş olacak. Dolayısiyle biz bu insanları bir 
ay daha fazla bekletmek suretiyle, hem memle
kete, hem de bunlara ve yakınlarına ruhen ve 
maddeten büyük zararlar vermiş olacağız. 

Kamu vicdanını beklediği ve toplum yara
rına iç barışı sağlayacak Af Kanunu öyle bu
dandı, öyle değiştirildi k i ; hami tabiri caizse, 
«Hocanın kuşuna» benzedi, hatta ondan daha 
da kırpık hale geldi. 

Bu yasa böyle çıktığı takdirde, bırakın 
memlekette iç barışı getirmeyi, kinleri tahrik 
etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bundan 
kimler fayladanacaktır, düşünün bir kere... 
Milliyetçilik bu mudur? Milletin tümünü düşün
mek bu mudur ? Benim anladığını kadarıyla bu, 
milliyetçi bir anlayış olmasa gerektir. 

Ülkede huzur ve barış ısıt ey emlerin başvura
cakları bir hukukî durum bu değildir; dolayısiy
le bu, bir hukuk hatası olmuştur. Cumhuriyet 
Senatosu tutanaklarında bunun kalması ve biz
den sonra gelen nesillerin bunları okuması so
nucunda bizim ne hatalara düştüğümüz ortaya 
çıkacaktır. 

Genel af yasalarının en önemli ilkesi, eşit
lik ilkesidir. Oysa ki. biraz evvel saydığım mad
delerin hiç birinde eşitlik ilkesi getirtmemişiz. 
Komisyonun yaptığı değişikliklerle ilgili metin
de bu ilkeye nedense uyulmadığı gibi, örmeğin; 
Parlamento üyelerinin af kapsamı dışında bı
rakılması, disiplin cezalarının af kapsamı dışın
da bırakılması hususu, han hukukun üstünlüğü 
prensibini, hem de aftaki eşitlik ilkesini orta
dan kaldırmıştır. 
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Türk Gez a Kanununda yapılan değişiklik
lerle, cebir unsuru yasadan çıkarıldığı halde, 
141 ve 142 nci maddelerinde yapılan bu düzen
lemeden sonraki hükümler karşısında, ciebir un
surunu kapsamayan veya şiddet eylemleriyle 
açıktan, yakından hiç ilgisi olmayan fikir, dü
şünce, cemiyet kurma ve propaganda yapma 
gibi davranışlar ağır suç sayılarak; fikir ve 
düşünce hürriyeti yok ıedilnıek amacıyle Af Ka
nunu kapsamının dışında bırakılmıştır. Bunlar 
komünizm suçu mudur? 

Özendiğimiz demokratik memleketlerin ya
salarından faydalandığımız ülkelerde serbestçe 
söylenen, yazılan fikir ve düşünceler ülkemizde 
suç sayılır hale getirilmiş; bu düşünceleri, de
mokrasi ve hürriyet kelimelerimi bir daha ağıza 
alınmayacak kadar baskı altında tutacak şekil
de bir yola gidilmiştir. 

Ayrıca, bu suçların meydana gelişinde çe
şitli sebepler var. Deniyor ki, «Dünyayı bir ko
münizm ablukası sarıyor ve komünizm Türki
ye'ye de akıyor...» 

Efendim, komünizm Fransa'ya, Almanya'ya, 
İngiltere'ye ve Amerika'ya akmıyor; fakat Tür
kiye'ye akıyor... Neden? Hazırladığın ortam bu
nu teşviık 'ediyor. İktidar olarak 'ekonomik ve 
sosyal tedbirleri almamışsın ki, gerçekten Ana
yasanın emrettiği hiçbir şeyi yapmamışsın kıi.. 

12 Mart Muhtırasıyla o Anayasanın dışına 
düştüğün, bunları yapmadığınla suçlanmışsın, 
ondan sonra bu suçluluk içe nişin de kaldığın za
man, o 12 Mart Muhtırasını da hukuk dışı ilân 
etmişsin; ama o olağanüstü dönemdeki mahke
melerin (kararma bugün sahip çıkmışsın... San
ki sen suçun içinde değilsin, suçlu değilsin; şim
di suçlu arayacağız, onun için çıkarılacak yasa
da fikir suçları «Komünizm suçları» olarak ni
telenecek... 

Muhterem arkadaşlarım, komünizm suçunu, 
eylem suçlarını biz de affetmiyoruz. Bunları ne
reden çıkarıyorsunuz ... Bunu bahane ederek bu 
kamufle -edilmiş fikirlerin ve komünistlik dedi
kodusunun altında asıl fikir suçlarını; yani yu
karıda saydığım gibi, dernek kurma, bir şeyin 
propagandasını yapma gibi memleket yararına 
olan şeyleri maalesef kenara bıraktınız. Bu yüz
den (kanunun, bir genel af kanunu olmaktan çık
tığını görüyoruz. 

I Silâh kullanarak yapılan cebir, şiddet (ey
lemlerinin bozuk ve tahrikçi bir düzenin hüküm 

I sürdüğü bir ortamda meydana gelmesi nedeniy
le Türk Geza Yasasının 141, 146/1, 149/2 mad
delerinde yazılı ölüm cezalarının genel af kav
ramını bozmamak amacıyle müebbet hapse çev
rilmesi, Türk kamuoyunda istediği olgunluğu 
bulmuş ve biz bunları savunurken ve seçime gi-

I reıken bildirgemizde söyleyerek aldığımız oy
larla bunu ispat etmişiz, halk bize teveccüh et-

I miş, sizin görüşünüzü kabul etmemiş. (A. P. sı
ralarından, «Yeter yahu, yeter» sesleri). 

Hele, 146/3, 149/3 maddelerinde söz konu
su «Cebir, şiddet» eylemleriyle ilgisi, bilmeden 
veya bilerek; farkında olmadan kıyısından ke
narından dokunulan şeyleri bile (komünistlik su-
çuyle itham edecek kadar dışarda bıraktınız. 
Bu mu af yasasındaki .eşitlik? Bu mu hukuktaki 
eşitlik Bu af kanunu teklifinin genel düzenle-

I nişi içinde, bir fiilin en ağır şeklini işleyenlerin 
aftan yararlanması öngörülürken, aynı fiile fer' 

I an katılanların aftan yararlandırılmıaması, ıge-
nel af anlamını nerede bırakmıştır? Hukukun 

I üstünlük ilkesi nerede kalmıştır? Adalet anla
yışı nerede kalmıştır? Hukukta bu var mıdır? 
Bu eşitlikleri ortadan kaldırdıktan sonra huku
kun hukukluğu kalır mı? 

Sayın Komisyon üyeleri buna nasıl oy ver
mişlerdir; bunu aklım almıyor ve bugün arka
daşlarımız buna nasıl katıldılar, oy verdiler?. 

I Bunu da aklım almıyor. Bu kadar hissi, yasa 
hükümlerine ters düşen... 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu du

rumun sonunda bilhassa nelerin, ne getireceği, 
I (kimlerin başına nelerin patlayacağını bile he

sap edemeyenler; Türk Geza Kanununun 146, 
149 ncu maddelerinin 3 ncü fıkrasında yazılı 
suçların hukuk biliminin gereği olan eşitlik il
kesine kıyışımdan yaklaşmasını dikkate alma
dan, 5'er yıllık: bir indirmeyi bile uygun bula
mayanlar, hukuk kurallarına, hukuk yasala
rına, adalete, vicdan sorumluluğuaıa karşı 
bilmem ki ne düşünecekler? Toplumlar değiş
miş, rejimler değişmiş, olgunlaşmış; fakat biz, 
hâlâ İtalyan Anayasasından aldığımız 141, 142 
nci maddelerin 50 yıldır bir türlü ilerlemediği
ni, yerinde saydığını görüyoruz. Türkiye san-

I 'ki, bu maddeleri aldığımız 30 yıl öncenin buh-
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ram içerisinde; hiç medenî ilerlemeler yapma
mışız; Türkiye'de fikir hayatı, demokrasi ha
yatı ve gerçekten Cumhuriyetin bize verdiği 
imkâniıarı bugün daha çdk kullanan Parlamen
tonun gücü, Devletin gücü düne göre daha 
fazla değil, o günkünden daha zayıf göster
menin, maalesef hataları içine düşmüşüz... 
(A. P. sıralarından, «Sayın Başkan, süre ta
mam» sesleri) 

Bu balkımdan, bnıgün Türkiye'de çıkarılmış 
olan bu yasanın, Cumhuriyet Senatosundan 
ıbu şekliyle çılkması, fcaibul edilmesi mümkün 
değil. Buradan çıktıktan sonra, diğer Mec
listen de çıiksa bile, Anayasa Mahkemesinde 
tümü ile iptal edileceği maddeleri vardır. Ben 
hukuktan çok anlamam; ama burada hangi 
»kanunun hangi maddelerinle istinaden Anaya-
ısa Mahkemesi bunu mutlalba bozar, dediğim za-
ıman rasgele konuşmadım. Kaç kanun da ko-

1. — Avrupa Konseyi İstişare Meclisi top
lantısına katılacak heyet üyeliğine seçim. 

2. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu 
Üyeliğine seçim. 

BAŞKAN — Kuzey Atantik Assamblesine 
katılacak bir bağımsız üyenin seçimline geçiyo
ruz. 

Tasnif Heyetinin teşkili için ad çekiyorum 
iSayın Kırlı?.. Burada, 
Sayın Gül ez?.. Burada. 
Sayın Ağanoğlu?.. Burada. j 
Muhterem arkadaşlarım, üç arkadaşımız İs

tanbul'a gitmek için uçağa yetişeeeiklermiş, 

V. - GÖRÜŞÜLEN 

1. •—Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı 
suç 've cezaların uf fi hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul \olunan metni ve 
Cumhuriyet [Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/124; Cum
huriyet Senatosu i; U/72) (S. Sayısı : 353) >(1) 

İSALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, usule aykırı olur bu. Önce kanunun tümü-

(1) 353 E. Sayılı basmayazı 48 nci Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

mışmuşsam, hepsi aynı şekilde" bozulmuştur. 
Bu hufkukçu geçinen arkadaşlarım, devamlı 
haklılığını savunan arkadaşlarım da, maalesef 
bu yasaların kaJbulünden sonra, Anayasa Mah
kemesine gidip bozulduktan sonra da pişman
lık içine girmişlerdir. 

Dileğimiz o ki, bundan »sonraki yassalarda -
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin bu kadar hissi 
olmaması, tek taraflı bir grup kararıyle bazı 
prensipleri, hukukun üstünlüğünü, Anayasa
nın üstünlüğünü, Senatonun bir süzgeç göre
vindeki tarafsızlığını kullanmasıdır. 

BAŞKAN — Onbeş dakikalik süreniz dol
du Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum. 

Bu hatalara İnşallah bir daha düşmeyiz. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

onun için, önce onların oylarını kullandırma
ma müsaade buyurursanız... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, evvelâ kanun teiklifinin tümünü oy
layalım, ondan sonra diğer seçime geçelim. 

BAŞKAN — Evet efendim, şimdi onu arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, oylamalar için bir 
'küre, bir de sepet konacaktır. Oylar zarflara 
konacak. Kanunun tümü üzerindeki oy pusu
laları küreye atılacak, diğer seçimin oyları da 
sepete atılacak. 

(fcŞLER (Devam) 

-nü oylayalım, ondan sonra diğer seçimi yapa
lım. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki. Müsaade 
(buyuran. 

Kanunun tümü üzerindeiki açık oylamaya ge
çiyoruz. Seçim için arkadaşların oylarını bilaha
re sepetlere atmalarını rica edeceğim. (A. P. 
sıralarımdan, «Reyini kullanan diğer seçim için 
de oyunu atsın» sesleri). 

İtiraz vardır efendim. Onun için önce ad 
okumak suretiyle açık oylamayı yapacağız. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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'(Ordu Üyeısi Selâihattin Acar'dan başlanarak 
oylar toplamdı). 

(BAŞKAN — Sayın Ollara.. Kaibui... 
İSALİH TANYERİ (Gaziantep) — (Avrupa 

Koniaeyi İstişare Meclisi toplantısına kaltıilacaık 
heyet üyelimi ve Kuzey Atlantik Asısaımiblesi Türk 
Grupu üyeliği sıeıçimleri için oyunu kullanan bir 
sayın üyeyi kaydederek). Bu oylama mutelbör sa-
yııllmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu ankadâşlar İstanbul'a gidi
yorlar. iMüs-aade buyuraın. 

İSALİH TANYERİ (Gaziantep) — Muteber 
sayılmaz bu. 

BAŞKAN — Öyle ise oyunuzu kullanmayınız 
efendim. Oyunuzu kınlanmayınız. Lütfen onları 
alınız, oyunuzu kullanılmayın. 

ıSayın Cizrelıioğlu... Yok. 
(Oylamaya devam olundu.) 
BAŞKAN — Adı okunduğu sırada salonda 

tbulunimayan veya bulunup da oyunu kullanama
yan saıyın üye var mı efendim ? Yok. Oylama iş
lemi bitmiştir. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

Bir önerge var takdim ediyo-1. — Avrupa (Konseyi İstişare Meclisi toplan
tısına katılacak heyet üyeliğine seçim. 

2. — Kuzey Atlantik \Assamblesi Türk Grupu 
üyeliğine seçim. 

BAŞKAN — Simidi, bendeniz oyları ayırır
ken kâtip üye arkadaşımız isimleri okuyacaklar, 
iböylece diğer sıeçime geçiyoruz. 

(SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, kürsünün üstündeki oy sepeti boş değil 
iefendilm, 

iBAŞKAN — Sepetler boşaltılsın efendini; 
!Birinci sepet Avrupa Konseyi için, ikinci 

sepet Kuzey Atlantik Asisaımblesi seçimi için kul-
lanılacarktır efendim. 

Seçime (başlıyoruz. 
(Oırdu Üyesi Selıâhattin Acar'dan başlanıla

rak oylaır toplandı). 
3. '•— \Grup Başkanlıklarının, Genel Kurul ça

lışmaların ara verilmesine \ve Bütçe Kanun ta
sarısını ıgörüşmek üzere ',£ 'Mayıs 1974 Perşembe 
günü saat 9,30'da loplanılmasına dair önergesi. 
(4/156) 

BAŞKAN 
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
30 Nisan günü Genel Kurul toplantısına ara 

verilerek Bütçe Kanunu görüşmesine hazırlan
mak için 2 Mayıs 1974 Perşembe günü Genel 
Kurulun saat 9,30 da toplanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu Başkanı 

Nihat Erim 

Millî Birlik Grubu 
Başkanı 

Fahri Özdilek 

C.H.P. Grup 
Başkanvekili 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 2 Ma
yıs Perşembe günü saat 9,30'da Bütçe Kanunu 
görüşmeleri başlayacaktır. Ondan evvel Salı 
günkü toplantıya ara vermiş bulunacaksınız, bu 
önerge ile. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1. Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı 
Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet MeoUsi : 2/124; Cum
huriyet Senatosu : 2/72) (S. Sayısı: 353) (1) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Dıevam) 

BAŞKAN — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeni 

ile Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Ka
nun teklifinin tümünün açık oylamasına 124 sa
yın üye iştirak etmiş, 96 kabul, 27 ret, 1 çekim
ser oy kullanılmış, kanun teklifi salt çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

(1) 353 S. Sayılı basma yazı 24.4.1974 tarihli 
48 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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III. _ BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

1. — Avrupa Konseyi İstişare Meclisi top
lantısına katılacak heyet üyeliğine seçim. 

2. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu 
Üyeliğine seçim. 

BAŞKAN — Lütfen Tasnif Heyeti yerini al
sın efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok.. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti tutanağını tak
dim ediyorum. 

Yüks ek Ba şka ııhğ a 
Kuzey Atlantik Assamiblesiue bir bağımsız 

üye seçimi için yapıdan oylamaya 94 sayın üye 
katılmış ve çoğunluğun bulunduğu anlaşıldı-
ğrndan tasnif yapılmıştır. 

Arz olunur.. 
Tasnif Heyeti 

İzmir Bolu 
Mümin -Kırlı Turgut Yaşar Gül ez 

Trabzon 
Ali Şakin Ağanoğlu 

Sayın Sabahattin Özbek (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) 88 

(Sayın Özer Derbi-1 (Cumhurbaşkanınca 
ıS. Ü.) 3 

Bos 3 

Yekûn 94 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Özbek Kuzey 
Atlantik Assam<ble<si Heyetine bağıımsız üye 
olarak seçilmiştir. 

İkinci tutanağı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa Konseyi İstişarî Meclisine 1 bağım

sız üye seçimi için yapılan seçime 9ı6 üye katıl-. 
mış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları almıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

İzmir 
Mümin Kırlı 

Tasnif Heyeti 
Bolu 

Turgut Yaşar Grülez 
Trabzon 

Ali Şakır Ağanoğlu 

Sayın Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 62 
Sayın ismail İlhan (Muş) 01 
Sayın Mahmut Vural (Ankara) 8 
Bos 5 

Yekûn m 
BAŞKAN — Bu suretle Sayın Arif Hikmet 

Yurtsever. Avrupa Konseyi İstişarî Meclisine 
bağımsız üye olarak seçilmiştir. 

2 . 5 . 1974 Perşembe günü saat 9,30'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum'. 

Kapaaıımöi İSaîati : 21,15 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpak! loğlu'nun, 1961 - 1973 yılları 
arasında Dışişleri Bakanlarının yurt clışı gezile
rine dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Tu
ran Güneş'in yazıl} cevabı (7/162) 

Cumhuriyet .Senatosu! Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Başbakan tarafından cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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1. 1961 - 1965 yılları arasında; (-'Sayın ;S. 
Hayri Ürgüplü Hükümeti dahil) ve 1965 Genel 
seçimlerinden sonra, 12 Mart 197li tarihine ka
dar, 1971, 13 Martından, 1978, 25 Ağustosuna 
kadar; 

Kurulmuş hükümetlerde vazife alan Dışişle
ri Bakanları (İsimi zikredilerek) hangi ülke
lere, hangi tarihlerde (Gidiş ve dönüş tarihleri 
zikredilerek) ziyarette bulunmuşlardır? Bakan
ların aldıkları harcırah miktarı 

i2. Resmî maksat ile yurt dışına çıkan Dış
işleri Bakanlarının, ziyaret ettikleri ülkelerin. 
devlet .anlamlarına, Bakanlık tahsisatı ile satın 
alarak 'bera'berlerintde götürdükleri veya son
radan gönderdikleri hediyeler var mıdır, mev
cutsa bunların ayrı ayrı cinsleri nedir ve herbi-
rine ödenen paranın (TL.) miktarı ne kadar
dır? 

3. Dışişleri Bakanları tarafından Devlet 
parası ile satın alınarak götürülen ve takdim 
edilen bu hediyelere, ziyaret edilen devletlerce 
karşılık olarak verilen hediyeler varillidir 
mevcutsa bunların ayın ayrı cinsleri nedir ve 
hangi devletler tarafından Dışişleri Bakamları
mızdan kimlere verilmiştir? 

İ4. 'Dışişleri Bakanlarımıza verilmiş olan 
hediyelerden Bakanlarımız tarafından herhan
gi brı- müesseseye veya hayır cemiyetine bağış
lanan hediye varanıdır; varsa bunlar nerelere, 
hangi Bakan tarafından verilmiştir? 

Dört madde halinde hülâsa ettiğim soruları
mın teferruatlı bir şekilde ve ayrı cetveller ha
linde bildirilin esin i rina ederiim. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 25 . 4 . 1974 

PÎGM (PİİD) Gn. Md. 
Şayi! : 100002/2-210-15 

Konu : Kayseri Senatörü Sa
yın Hüseyin Kalpaıklıoğru'nun 
yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başlkanllığıııa 
İlgi : a) 25 . 3 . 1974 gün ve 1201-162:2-7/162 

sayılı yazıları. 
1>) 24 . 11 . 1978 gün ve BÖZK-248 sayılı 

yazımız. 
Kayseri Senatörü Sayın Hüseyin Kalpaklı-

oğlu'nuıı Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği, 1961 - 1973 

yıllları arasında Dışişleri bakanlarının yurt dı
şına ya.p'tıkiarı seyalhatler ve bu seyahatlerin 
malî portesi 'hakkında vazettiği soru"arın ce
vaplar:», ilgi (b) de kayıtlı yazımızda belirtil
in işti. 

Bu kere. Dışişleri bakanlarının yurt dışı
na yaptıkları seyalhatler için götürdükleri, gön
derdikleri veya aldıkîları heidiyelerle iliği:'.i ola
rak yöneltilen soruların cevaplan ilişikte su
nulmuştur. 

kaygılarımla arz ederim. 
Turan Güneş 

Dışişleri Bakanı 

1. 1961 •- 25 Ağustos 1973 tarihleri arasın
da Dışişreri bakanlarınım yurt dışına yaptıkları 
seyahatler için götürdükleri hediyelere ait, mev
cut kayıtlardan çıkartılan ayrıntılı listeler ili
şiktedir. 

2. Dışişleri bakanlarına ziyaret edilen: 
devi ellerce karşılık olarak verilen hediyeler 
uluslararası uygulatmada yerleşmiş prolokiol il
kelerine göre, kaırşılııklılık güdülereJk kendileri
ne veır/miş olduğundan kayda tabi tutulmamak
tadır. 

3. Kayıtları olmadığı cihetle Dışişleri ba
kanlarımıza verilmiş olan hediyelerin »bakanla
rımız tarafından herhangi bir müesseseye veya. 
hayır cemiyetine bağışlanıp bağışlanmadığı bi
lin nı e mekteüir. 

(Cevaba ekli cetveller Kamunlaı* 'Müdürlü
ğündeki dosyadadır) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Tercüman Gazetesinde, DC - 10 tipi 
uçakların alınışı hakkında yapılan neşriyata dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Ferda Gü
le y'in yazılı cevabı. (7/201) 

19 . 3 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü 

Beliğ Beler 

1. 346 insan hayatına ve 100 milyonlarca 
lira ile ifade edilebilecek millî servetin yok ol
masına sebebolan ve sivil havacılık tarihinin 
en büyük faciasını teşkil eden malûm uçak ka-



O. Senatosu B : 51 27 . 4 . 1974 O : 2 

zası üzerine, günlerden beri Tercüman Gazete
sinde DC - 10 tipi uçakların almışına dair vesi
kalara dayanarak yapılan ibret verici neşriyat 
üzerine Bakanlık olarak ne yapılmıştır"? 

2. Başta Japonya olmak üzere 59 ülke tara
fından reddedilen ve hatta milyonlarca dolarlık 
teminatların yakılma pahasına alınmasından 
vazgeçilen bu uçakların alımında iddia edilen 
usulsüzlükler, yolsuzluklar varit midir? 

o. THY. rını ve yetkililerini dünya uçak 
işletmeciliğinde söz sahibi olan bir yabancının 
«Bu uçakların kuyruktaki motorları hatalıdır. 
Yaptığı titreşimler kuyruğu koparır. Bu kadar 
büyük bir uçak düşerse, tarihin en büyük hava 
kazası olur ayrıca bagaj kapağıda fırlayabilir» 
diyerek ikaz ettiği doğru mudur? 

4. /THY. rının satınaldığı bu uçakları neden 
Loyd sigorta şirketi sigorta etmekten kaçınmış 
sonradan neden iki misline yakın bir primle si
gorta edilmiştir? Sigorta şirketleri ile THY 
yetkililerinin bilip de gizli tuttukları bazı sebep
ler mi mevcuttur? 

5. Bu uçakların alımına dair hazırlanan 
şartnamenin diğer uçak firmalarının ihaleye gir
mesine mani olacak şekilde hazırlanıp, DC-10-10 
lan almayı hedef alır şekilde hazırlandığı husu
sunda Bakanlık olarak bilginiz var mıdır? 

6. Tercüman Gazetesi tarafından gayet te
ferruatlı olarak umumî efkâra açıklanan ve tüy
ler ürpertici hususlar karşısında, bu uçakların 
alımını hedef tutan şartnameyi hazırlayanlar, 
hazırlatanlar ile anlaşmayı imzalayıp alanlar 
hakkında ne gibi işlemlere girişilmiştir? 

7. Malum Paris faciasından sonra, ayni cins 
uçakların arka arkaya Londra ve Hamburg'ta 
maruz kaldıkları büyük tehlikelerde bir tesadüf 
eseri olarak mı kabul edilmektedir? 

T. e, 
Ulaştırma Bakanlığı 25 . 4 . 1974 

Hava Ulaştırması Genel Md. 
Sayı : 16.20/EP. 1065, 628:] 

Konu : İzmir Senatörü Sayın 
Beliğ Beler'in soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 3 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 3105-1940/7/201 sayılı yazınız ve eki. 
İlgideki yazınız ekinde gönderilen Cumhuri

yet Senatosu Üyesi Sayın Beliğ Beler'in DC-10 

tipi uçakların Türk Hava Yolları A. O. tarafın
dan satınalmması ile ilgili olarak vermiş olduğu 
soru önergesi ilişikte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz eder saygılar sunarım. 
Ferda Güley 

Ulaştırma Bakanı 

İzmir Senatörü Sayın Beliğ Beler'in THY 
A. O. filosundaki DC - 10 - 10 uçakları hak
kındaki soru önergesi ve cevapları : 

3 Mart 1974 tarihinde Paris yakınlarımla 
vükubulan elim uçak kazasının nedenleri, Türk 
Hava Yolları A. O. filosunda geriye kalan 2 
adet DC - 10 - 10 uçağında yapılacak modifi
kasyonlar ve emniyet yönünden munzam olarak 
alınması gerekli tedbirler üzerinde Bakanlığı
mızca önemle durulmakta olup bu konuda ya
pılan girişimler sonucunda 27 - 29 Mart 1974 
ve 8 Nisan 1974 tarihlerinde Amerika Birleşik 
Devletleri Federal Havacılık Teşkilâtı (FAA) 
yetkililerinden müteşekkil iki heyetin izahat 
vermek üzere ülıkemize gelmesi sağlanmış ve 
bilhassa uçuş güvenliği açısından taşıdığı önem 
nedeniyle konunun açıklığa kavuşturulmasına 
çalışılmıştır. FAA uzmanları tarafından Ame
rika Senatosu Tahkikat Komisyonuna verilmiş 
olan teknik izahat, 8 Nisan 1974 günü aynen 
Bakanlığımız ve THY A. O. yetkililerine tek
rarlanmıştır. 

1. Türkiye gibi uçak imal etmeyen ülkele
rin sivil havacılık teşkilâtları, büyük ölçüde 
uçaiklara uçuşa elverişlilik sertifikasını veren 
ve geniş kadrosu bulunan imalâtçı ülkelerin si
vil havacılık teşkilâtlarının bulgu ve önerileri
ne dayalı olarak çalışmaktadırlar. FAA yetki
lileri ile yapılan görüşmelerde DC - 10 - 10' 
uçaklarında alt ve üst kabin basıncının kısa za
manda dengelenmesi, döşemenin takviyesi ve 
koutrollarıııın güvenlik altına alınması gibi 
konularda kendilerine tarafımızdan yöneltilen 
sorulara karşılık, bu alanlardaiki detaylı ça
lışmaların imalâtçı firma tarafından yürütül
düğü ve bazı tekliflerin fabrikada uçak üzerin
de denenmekte olduğu, bunların bir sonuca 
bağlanmasının ise uzun zaman alacağı, ifade 
edilmiştir. Bu konuların taşıdığı önem nede
niyle etüt sonuçlarının belirli bir tarihe bağ-
lanmasmda tarafımızdan zorunlulk görüldüğü
nün .beliirtiknesine. karşılık en geç Temmuz 1974 
içerisinde uçak üzeninde esasa teallûk eden 
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ımodifîkasyon tekliflerinde bulunulabileceği ifa
de edilmiştir. 

2. DO - 10 - 10 uçağı bıagaj kapılarında, 
6 Mart 1974 tarihinden sıonra FAA tarafından 
yapılması mecburî hale getirilen bazı modifi-
İkasyonla*' THY A. O. uçaklarına öncelik veril
mek: suretiyle 28 Mart 1974 talihinden önce 
gerçieMeştirilmiş'tir. Aynı uçakların motorları 
üzerinde yapılması gereken modilfîkasyonilardan 
da bazıları THY filoisundalki uçaklara uygulan
mış, geriye kalanların yapıüması hususu ise 
plana bağlanmıştır. 

THY A. O. filonsundaıki DC - 10 - 10 uçak
larında ve motorlarında yapılması gereken mo-

»« ' •<• 

difîkasyonlara ve bu uçaklara yapılmaikta olan 
parça ikmaline öncelik veriltoıesi hususunda 
FAA ve Amerika Hükümeti yetkililerimden nü
fuzlarını kullanmaları talep edilmiştir. 

3. Söz konusu uçakların siatıınialınması ile 
ilgili konularda soru önerigesiindeiki hususları 
^kapsayan bir araştırma önergesi sayın millet-
ıvekilleri tarafından Mıillöt Meclisi Başkanlığına 
verilmiş olup Yüce Meclisin gündemine alın
mış bulunmaktadır. Yüce Meclisinizin kuraca
ğı Arattırma Ko<m!İsyonu kanalıyle önergede 
belirltilen usulsüzlük iddiaları üzeıinde de ge
reken önemle durulacağı ve konunun açıklığa 
'kavuşmasının mümkün olacağı şüphesizdir. 

* > — » « • 
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Cumhuriyetin 50 noi yılı medeniyle ibazı suç ve cesaların affı ıhakkuuda Kanun teklifinin dokuzuncu 
maddesine verilen oylarım, sonucu (S. S. 353) 

(Kabul ^edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaeh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeraı 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker. 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Is İv ender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan-oğlıı 
Raif Eriş 
Cemalettin İnkaya 

BÎLECIK' 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
Alü!eddin Yılmaztürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 32 

Cekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 51 

Acık üyelikler : 4 

[Kabini edenler] 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şerket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatuııoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Hasan Ergeçeıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Yefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

j Mümin Kırlı 
I 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlıı 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmiet Nıısıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kal p aklı o ğl u 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
I Osman Nuri Canpolat 

Fevzi Halıcı 
I Mehmet Varışlı 

! KÜTAHYA 
I Osman Albay Fak 
* x\hmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzmı İn ebeydi 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Avkan 

— 5Lr 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbas 
Hayrı Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek 

[Reddedenler] 

TABİt ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoy t r ak 
Kadri Kaplan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekre'nı Kahay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Relül 
Rahmi Erdan 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğarn 
Ali Oğuz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MARDİN 
Mehmet Ali Arikan 

SAMSUN 
Fevzî Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Metaneti Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYE 
Bahriye Üçök 

[Çekinser] 

SİVAS 
Âdil Al tay 

/ ö ya Ka t ıh nay anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük (İ.) 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sun ay 

Ahmet Yıldız 
Mu z a f f e r Yurd a kul e r 

ADANA 
M. Yılmaz Mebe (B.) 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (B^k. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (t. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
CB.) 

ERZURUM 
Hilmi Nalîbantoğltt 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

İZMİR 
Naaif Çağatay 

— B13 -
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KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamcli Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal (1.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

Hüseyin Öztüık 
TEKİRDAĞ 

Hayrî Mumeuoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Se1! âh attin B ab ür o ğlu 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

1 
1 
1 
1 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Tayfur Sökmen 
Naiîn Talû 
Halil Tunç 

Yekûn 

»•-« 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suıç ve cezaların affı haManlda Kanun tekMfinin onıüçüncü 
maddesine verilen oyların sonucu (S. S. 353) 

(Kabul edilmiştir.) 

tiye sayısı : 184 
Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 39 

Çekin s eri er : 1 
Oya katılmayanlar : 44 

Açık üyelikler : 4 

[Kahıı)l edenler] 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şe raf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
öemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
AlâJe'ddm Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. ŞeYket Özoetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Has'an Ergeçen 
Ömer Uçuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Öızdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karatküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmtet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alıkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisli 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmırmcu 

MALATYA 
Nurettio. Akyurt 

MANİSA 
O rai Karaoamanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait) Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Metnteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzımı İneıbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lııtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasarı Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 

Hayri Dener 

Vahap Güvenç 

Sabahattin Özbeik 

Tavfur Sökmen 

[Reddedenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acıuıer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sanıl Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz; Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmıet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KARS 
•Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Bamtçuoğlu 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Nihat Erim 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özsrünes 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mujkadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ANKARA 

Turgut Cebe 

Mahmut Vural 
ARTVİN 

Recai Kocaman 
BURSA 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
(1. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
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İSTANBUL 
M. Tejkin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Pakih Özlen 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Baylıan 

ORDU 
Şevket Koksal (t.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

[A ç ık ily e MM er] 

Ankara 
istanbul 
Konya 

1 
• 1 

1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cffihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Mehmet İzmen 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Bahriye Üeok 

Yekûn 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı haikkında Kanun teklifinin yirminci 
maddesine verilen oyların sonucu (S. S. 353) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanİı 
Yiğit Köfeer 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Delâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Gemalettin takaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 57 

Acık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yıimaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa YaLçıık 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abba*s Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Oülcügil 

İÇEL 
Talip1 Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet. Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin1 Akyurt 

MANİSA 
Ora'l Karaosmanoğlıı 
A. Orhan Süeraan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
İl ya s Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Betkir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneibeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykaıı 

TRABZON 
Ali ŞaTdr Ağanoğlu 
ü. Lûtfi Hoca oğlu 

Reşat Zaloğlu 
URPA 

İbrahim Halil B alkış 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
.Perid Mele<n 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 

Haytri Deııetr 
Nihat Erim 
Vahap1 Güvenç 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Karaman 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
Kemal Kılıeoğlu 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihnî Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[ÇekinserJer] 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
M. Şükran Özkaya 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak(İ. 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük (1.) 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 

Haydar T ime kanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda ktiler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 

A) Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ARTVİN' 
Reeai Kocaman. 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (1. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Teprim Arıburun 
(Başkan) 
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Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adman Karaİküçük 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özınen 

KONYA 
FaMh Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Melanet • Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhatiı 

ORDU 
Şevüset Koksal (1.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

1 
1 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiihat Alpan 
Seüâhattin Babüroğlu 
Özer Dertol 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Mehmet Izmen 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Yekûn 

» > • • - « 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı medeniyle baa suç ve cezaların affı hakkında Kanun teklifinin tlümüne 
verilen oyların sonucu (S. S. 353) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER ı 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

1 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Ka ra ağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şcnocak 

AĞRİ 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapaıılı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Pak er 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Oemalettin ln!kaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kamran İnan 

Üye sayısı 
Oy vere 

184 
'iıler : 124 

Kabul edenler 
Redde de nler 

Oekinscrler 
Oya ıkatılmayaıılar 

Açık üyelikler 

[Kabul e 

BOLU [ 
Tu rgu t Yaşar Gülez 
Aleüeddin Yı lmaz tü rk 

B U R S A 
T. Sabr i Çağlayangil 
Şeref Kaya la r 
Cahit Ortaç 

Ç A N A K K A L E 
İsmail Kut luk 

ÇANKIIU 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Ya lçuk 

DENİZLİ 

Ali Kemal Turgu t 

D İ Y A R B A K I R 
Azmi E rdoğan 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergenel i 

ELÂZIĞ» 
Salim Hazerdağl ı 

E R Z U R U M 
Sa ki p H a t u n oğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergenen 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevf ik Ku t l a r 

GİRESUN 
Sabaha t t in Orhon 

GÜMÜŞHANE 
A i) bas Cilâra 

— 5 

96 
27 
1 

5 (i 
4 

denler] 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Ta l ip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Atlalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adnan Karatküçük 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nus<ret Tuna 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüse y in Kal p aklı oğlu 
Sami Tıvran 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

K O C A E L İ 
Lûtf i Tokoğl'iı 

K O N Y A 
Osman Nur i Caııpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisl i 

21 — 

K Ü T A H Y A 
Osma,n A lbay rak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süerean 
Ruhi Tmıakan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Meııteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneibeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakır Ağamoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Celikbas 

Hayri Dener 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökme/n 
Naiım T ahi 

(Reddedenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Reiet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDİN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

ÇANAKKALE 
İruadettin Elmas 

ERZİNCAN 
Xiyazi Unsal 

ERZURUM 
Hi!mi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mehmet Feryat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

SAMSUN 
Ferzi Geveei 

Ziya Gök alp Mülayim 

SİYAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihııİ Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet. Ali Pestilei 
C UM HURB AŞK ANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Özer Derbil 

f Cekinser] 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

[Oya KatümeıyanJetrI 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Emanullah Celebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâ mil Karar el i () ğl u 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgünes 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (H.) 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Turgut Cebe 
Mahmut Yural 

ARTVİN 
| Recai Kocaman 

BURDUR 
Ekrem Kabar 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrclioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naed Cidal 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Ferzi Hakkı Esatoğlu 

İZMİR 
Nazif Cağatar 
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KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sınırı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öızmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ikan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 1 
Kudret Baykan 

ORDU 
Bekir Sıtlkı Baykal 

i Şevket Koksal (t.) 

[Açık il 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİYAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

| Veli Uyar 

yetikler ] 

1 
1 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Sefahattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Faruk Günler 
Mehmet İzmen 
Halil Tunç 
Bahri ve Üeok 

Yekûn 

>î»A-« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

51 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 4 . 1974 Cumartesi 

Saat : 11,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKiiARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — Cumhuriyetin 50 nei Yılı Nedeniyle 
Bazı Sue ve Cezaların Affı hakkında kanun tek
lifinin Millet .Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Mdllet Meclisi : 2/124; Cum
huriyet Senatosu : 2/72) (S. Sayısı : o5:>) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


