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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Türk parasının de
ğerini düşüren ve döviz kaçakçılığına yol açan bazı 
gazete yayınları; 

Denizli Üyesi Baha Akşit, ilaç darlığı; 
Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu

lar. 
Çanakkale Üyesi îmadettin Elmas'ın, Bayındır

lık, Ulaştırma ve tmar - İskân Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar - tskân Komis
yonunda açık bulunan üyeliğe Rize Üyesi Talât Do
ğan; 

Genel Kurulun 16 . 5 . 1978 tarihli 57 nci Birle
şiminde kurulması kabul edilen «Sağlıkta can güven
liği» konusundaki (10/75) Araştırma Komisyonuna 
gösterilen adaylar; 

Seçildiler. 
Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo-

kay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri üze
rinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Genel Görüşme müzakerelerinin yeterliğine dair 
verilen önergenin oylaması sırasında, istem üzerine 
yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

30 . 1 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Tabii Üye 

Cengizhan Yorulmaz Emanullah Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyorikarahisar 
Mustafa Çelik 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Üyelerin Teklifleri 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye
si Ahmet Karayiğit ve arkadaşlarının, Afyonkarahi
sar İline bağlı Sincanlı ilçesinin isminin Sinan Paşa 
olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi. (Millet Mec
lisi Başkanlığına gönderilmiştir) 

Genel Görüşme 
2. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üye

si Adnan Karaküçük ve arkadaşlarının, Kahraman
maraş olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/12) 

Yazılı Sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik

met Savaş'ın, Eskişehir Şeker Fabrikasının çalışma

ması sebebine dair yazılı sorusu. (7/1047) (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir). 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Or
han Öztrak'ın, İstanbul ilkokullarında yapıldığı iddia 
edilen yakacak odun suiistimallerine dair yazılı soru
su. (7/1048) (Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'ın, Gökçekaya Baraj sahasında orman iş
letmesinden devir alman orman emvaline dair yazılı 
sorusu. (7/1049) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir). 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in, Denizli İlini bazı ilçelere ve illere bağlayan 
yolların yapımına dair yazılı sorusu. (7/1050) (Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Aç Ama Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Osman Sa&hoğhı 

DİVAN ÜYELERİ : Osman Nuri Canpolalt (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 30 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

i. — İstanbul Üyesi Vefa Poyraz'm, asayiş ile 
ilgili kanunlar paketi konusunda gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir arkadaşımız söz is
temiştir, önergesini okutuyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 
30 Ocak 1979 Salı günü asayişle ilgili kanunlar 

paketi üzerinde gündem dışı konuşmak istiyorum. 
Müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

BAŞKAN — Sayın Poyraz, buyurunuz efendim. 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, 
CHP ağırlıklı Sayın Ecevit Hükümeti döneminde 

tedhiş ve anarşi olayları giderek artmış, tüm ülkeyi 
sararak yer yer günlerce devam eden iç savaşlar şek
line dönüşmüştür. 

«Anaların gözyaşları bir gün evvel dinecektir» 
vaadinin gerçekleşmesi bir yana, gözyaşı ve kan tüm 
yurdu sardı. Çeşitli taviz ve vaatlerle kurulan bu 
Hükümet bütün yurdu saran güvensizlik ve endişenin 
sebebi haline gelmiştir. Bu Hükümet yalnız milletimi
zi değil, kendisini de kurtaracak ciddi bir çaba için
de değil. 

İstifa eden bakanlar peşinde koşuşmaktan, başa
rısızlıkları gizleme çabası ile tertiplenen turistik dış 
temas ve gezilerden başka hiç bir iş yapılamamakta-
tadır. Bu dış seyahatler evvelâ yandaş basın ve kapı
kulu TRT tarafından büyük başarı gibi tanıtılmakta; 
fakat birkaç zaman sonra tertip anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, gerekli çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Bu durum Hükümetin kıymetlendirme ve yürütme
sinin iflası ve aczinin tescilidir. Sıkıyönetim hiç kuş
kusuz bütün gücüyle olayların üstesinden gelmeye 
çalışıyor. Yüce Büyük Millet Meclisinin verdiği gö
revi yapacaklardır. Görev anlayışlarının sağlığına gü
vencimiz var. Ülke ve millet yararına, kanunlardan 
yana bir tutumla hadiselerin sebep ve sonuçlarına yö
nelerek çalışacaklardır. Ancak, Sayın Başbakanın tu
tumu çok önemli. «Eşgüdüm» sözcüğünü hafifliğiy-
le bir tarafa bırakırsak, yapılan koordinasyon toplan
tılarında ne gibi telkinler yapıldığını bilemiyoruz. Baş
bakanın tavrı görevin icrasına tesir edebilir. Bizim di
leğimiz, Hükümetin Sıkıyönetime engel değil destek 
olmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Sıkıyönetim elbette bir gün son bulacaktır. Bu 

dönemin başarılı olması samimi isteğimiz. Ancak, 
Sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra yine şiddet 
olaylarının baş kaldırmaması için, tedbirler üzerinde 
şimdiden gecikilmeden çalışılmalıdır. Biz, çalışma ye
rine umursamazlık görüyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Büyük üzüntülerle izlediğimiz bu durumlara il
gisiz kalamayız. Meşru zeminlerde her fırsatta ikaz 
görevimizi yerine getireceğiz. 

Bu Hükümet bir yıldan fazla bir zamandır işbaşın
dadır. Ülkenin hiç bir meselesi Hükümeti devraldığı 
zamandan daha iyi değildir. Aksine hemen her saha
da işler perişanlığa dönüşmüştür. Vaatler birer oyala-
macadır. Anayasal tedbirlere başvurulması ikazları
mız daima reddedildiği halde, antidemokratik görü
len sıkıyönetim idaresi, binden fazla yurttaş hayatı
nı kaybettikten sonra ilân edilmiştir. 
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Senatomuzun Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grubunun şiddet olayları üzerinde Genel Görüşme is
temelerinin ne kadar isabetli olduğu, bu görüşmeleri 
takip eden olaylardan daha iyi anlaşılmıştır. Görüşme
ler günlerce devam etti. Sayın Başbakan burada, bu 
kürsüde geniş izahat verdi, vaatlerde bulundu. «Okul
larda, emniyet kuvvetlerinin görev ve yetkilerinde, teş
kilât içii meselelerinde, yargılama yöntemlerinde, 
anayasal hak ve hürriyetlerin kanunla düzenlenmesin
de tedbirler alacağını» söyledi ve teminat olarak, 
uzun uzun açıklamalarda bulundu, endişeli beyanları
mıza karşılık verdi. Bu sözler Kasım ayının ilk gün
lerinde söylendi. 

Halen Ocak ayının sonuna geldik. Bu tedbirler 
nerede arkadaşlar? Yüce Senatoda Sayın Başbakan 
tarafından söylenilen sözlerin hiç birisi yerine geti
rilmedi; aksine, o zaman karşı göründüğü Sıkıyöne
tim getirildi. Bu Hükümet içindeki herkes başına buy
ruk mudur?.. Başbakanın vaadini, müşterek sorum
luluk esprisi içerisinde bakanların yerine getirmesi ge
rekir. Bu tedbirlerin yerine getirilmemesi büyük endi
şem izdir. Hatırladığımıza göre Milli Güvenlik Kuru
lu da bu tedbirlerin alınmasını tavsiye etmişti. 

Sayın Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı, Milli Gü
venlik Kurulunun başı, Devletin başıdır. Anayasal 
tedbirler ile günün ihtiyaçlarına uygun yasal tedbirle
rin alınmasını elbette kendileri takip buyuracaklardır. 
Biz, yüce Türk Milleti adma soruyoruz; nerede ana
yasal ve yasal tedbirler? Vaatler ne oldu? Meclis gruh-
lanna kadar gelmiş, tartışılmış önlemler paketinin 
geri alındığını işttik. İdarede devamblık vardır ve asıl
dır. Bir bakan ayrılabilir; fakat Başbakanın Senatoda 
açık açık ifade ettiği vaatler değişmez. Önlemler pa
ketinin geri alınması Hükümet içinde mesele olmalıy
dı. Nerede müşterek sorumluluk? Kabinede müzakere 
edilerek Meclise takdim edilen bir tasarı çok kısa bir 
süre içerisinde geri alınırsa her halde görüntü haldi 
olarak eleştirilir. 

Makamlar hizmet ve hesap verme yerleridir. Şimdi 
kimse kimseye hesap vermiyor. Kargaşa Hükümet 
içinde de var. Kargaşanın derecesine bakınız. Bir ba
kanın çocuğu dövülüyor, bu isnatla tevkif edilen po
lisler cezaevinde dövdürüldükten sonra tahliye edili
yorlar. Polislerin hakkını kimse aramıyor. Biz hiç bir 
vatandaşın uluorta işkence görmesini istemeyiz, 
bir çocuğun dövülmesini de ayıplarız, suçluların ceza 
görmesini isteriz; ama bir tertiple Devlet polisinin ce
zaevinde dövülmelerini facia olarak değerlendiriyo
ruz. Bu olay üzerinde İçişleri Bakanı nerede?.. Tek 
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kelime söylemiyor. Sonra aynı Bakan bu polis ile asa
yişi düzenleyecek... 

Disiplin mesleklerinde ast rütbede olanlar üstleri
nin kendi hak ve hukuklarının korunmasındaki dav
ranışlarına göre tavır alırlar. Emrindeki insanların eko
nomik, sosyal meseleleriyle uğraşmayan, onların hak
larını savunmayan yönetici, hükümet başarılı ola
maz. Hastanelerde anarşist suçluları ziyarete giden 
zihniyet önce dövülen polisini kimin hangi tertiple 

i dövdüğünü ortaya çıkarmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Sıkıyönetim idaresi inşallah muvaffak olur. Sıkı

yönetim idaresini bir zaman kazandırma dönemi ola
rak değerlendirmeli ve önlemler alınmalıdır. Tedbir-

İ ler yalnız yasal yollarla değil icraat yönü ile de alın
malıdır. Büyük şehirlerde «Den komünistim» demeye
nin giremediği kurtarılmış bölgeler vardır. Bu değer-

i lendirme safsata değil, doğrudur. Bu bölgede yaşayan 
yurttaşlarımı tenzih ederim. Bu tertemiz kardeşleri
miz kızıl eşkiyanın baskısı altında korku içindedirler. 

{ Bu bölgelerde karakol yok, yol yok, su yok, okul yok, 

İ telefon yok, sağlık ocağı yok; yokluklar içinde ezil
miş yurttaşlarımız menfaatçı, vurguncu, kendilerine 

! ideolojik bir şebeke süsü veren şehir eşkiyası elinde 
I hürriyetlerinden yoksun yasıyor. 
» 

Sıkıyönetimin devamı sırasında büyük şehirlerin ci-
varlanndaki kurtarılmış bölgelerin yollarını, karakol-

J lannı yapmalı, diğer ihtiyaçlarını yerine getirmeli
yiz. Bu bölgelerdeki Hazine arsaları eşkiya eliyle ve 
para ile ihtiyaçîıya veriliyor. Hükümet elini bu eşki-
yacbn daha evvel tutmalıdır. Bu bölgelerde siyasi öz
gürlükten bahsedilemez. Buralarda seçim vesaire gi
bi faaliyetlerle kimsenin ilgisi yok. Herkes can ve ya
şam derdindedir ve haklıdırlar; ama eşkiya kendisi
ni himaye edeceğine inand'ğı siyasi görüş doğrultusun
da seçim sandıklarını doldurur hâkimin karşısına ge
tirir. Bölücü sloganlara karşı tepkileri memnuniyetle 
karşılıyoruz; ancak işi sözde bırakmamak doğrudur. 

Arkadaşlar; 
Şerefli Türk hâkiminin şartlarını da değerlendirin. 

Mahkemede oturuyor kararı veriyor, sonra şemsiye
si elinde otobüs durağında otobüs bekliyor.. Bu ortam
da; vuranın, kıranın, belli olmadığı bir ortamda ko
lay değil karar vermek. Bu nedenle güvenlik mahke
melerini kurun. Hükümetsiniz; istediğiniz biçimde ka
nun hazırlayın, getirin münakaşasını burada yapalım. 

Orta Doğu kaynıyor. Bu kanun her zamandan da
ha çok ihtiyaç halindedir. Afganistan ve Iran olay
ları iyi değerlendirilmelidir. Başta kızıl olmak üzere 
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her çeşit emperyalizmin Orta Doğu oyunlarını dik
katle takip ve hesap etmeliyiz. Milli birlik ve bütünlü
ğümüzü bize çok gören bir liderin, tam seyahat ari
fesinde yaptığı beyanı iyi kıymetlendirmeîiyiz. İran 
olayları üzerine Türkiye'nin meseleleriyle daha ya
kından meşgul olmayı a M edinen Avrupa'daki dost
larımız, Uzak Doğu'dan bize yardım aramak yerine, 
ülkelerinde çalışan işçilerimizin kendi bankalarında
ki tasarruflarından bir bölümünü bize kredi olarak 
vermeyi düşünseler daha gerçekçi olurlar, oyalamacı 
olmazlar. 

Biz iyi niyetle uyarılarımızı yapmaya devam ede
ceğiz, Hükümet üzerinde tesiri olursa memnun olu
ruz, tesiri olmazsa bu, Hükümetin en azından bece
riksizliğinin bir kere daha vurgulanması olur. Samimi 
arzumuz birincisidir. Her geçen gün takvimden bir 
yaprak düşüyor. Her geçen günün tüm ülke için ba
şarılı olmasını temenni ve niyaz ediyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (AP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Poyraz. 

2. — Danışma Kurulunun 1979 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının Genel Kurulda görüşme usul ve 
programına dair 29 Ocak 1979 tarik ve 2 sayılı kara
rı. 

BAŞKAN — Sayın Senatörler; 
2 Şubat İ979 günü 1979 yılı bütçesi Senatomuzda 

müzakere edilecektir. 
Bununla ilgili Danışma Kurulu Raporunu okutu

yorum: 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 29 

Ocak 1979 tarihli toplantısında alman 2 numaralı ka
rar ekte sunulmuştur. Yüksek Genel Kurulun tas
viplerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Senatörler; 
Cetvellerin okunması uzun sürmektedir. Arkada

şımızın oturarak okumasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 
DANIŞMA KURULU KARARI 

KARAR No. : 2 
KARAR TARİHİ : 29 Ocak 1979 
TOPLANTI No. : 2 

1. — Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne göre; engeç 10 gün içinde ka
rara bağlanması gereken 1979 Maü Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda ilişik programda tespit edilen gün ve saatlerde gö
rüşülmesine, 

2. — Görüşmeler programlanan saatlerden önce biterse, bir sonraki bütçe
nin görüşülmesine başlanmasına, 

3. — Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde* Grup Sözcülerinin konuşma
larının 90'ar, üyelerin kişisel konuşmalarının da 20'şer dakika ile sınırlandırıl
masına, Grup Sözcüleri ikinci kez söz istedikleri takdirde söz süresinin 30'ar 
dakikayı geçmemesine, 

Balkan'ın, sunuş konuşması hariç konuşma süresinin 90 dakika olmasına (so
rular dahil), grupların ikinci kez söz almaları halinde yukardaki süreye ek ola
rak 30 dakikalık sürenin de Bakan'a tanınmasına, 

4. — Bakanlıkların, dairelerin ve katma bütçeli genel müdürlüklerin büt
çelerinin görüşülmesi sırasında, Bakanların, Grup Sözcülerinin ve kişisel ko
nuşma yapacak üyelerin sürelerinin programdaki bütçeleri karşısında göste
rilmesine, 

5. — Kişisel konuşmalarla, Bütçe Kanun Tasarısının maddelerinin görüşül
mesi sırasında verilmiş değişiklik önergeleri üzerinde yapılacak konuşmalarda, 
son söz dahil 6 üyenin konuşmasından sonra yeterlik önergesi verilmiş ve 
kabul edilmiş sayılarak görüşmelerin tamamlanmasına, (5 üyenin konuşmasın
dan sonra Bakan'a söz verilecek, Bakan'dan sonra son söz şuadaki 6 ncı ko
nuşmacı üyeye verilecektir.) 

6. — Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, MiiM Eğitim ve Maliye Bakanlık
ları bütçeleri üzerinde gruplarca ikinci kez söz istendiği takdirde bu sürenin 
15 dakika obuasına. Bu bakanlıklar dışındaki bütçelerde gruplara ikinci kez 
söz verilmemesine, 

7. — Üyelerce sorulacak soruların, üyemin konuşması şuasında tutanağa 
geçirilmesine veya cevap verecek Bakan'ın konuşmasından önce yazılı olarak 
Başkanlığa verilmesine. Bunun dışındaki soruların işleme konmamasına, Ba
kan'ın isterse sorulara yazdı cevap verebilmesine, 

8. — Bütçe Kanun Tasarısının maddeleri üzerindeki değişiklik önergeleri
nin, maddelere geçilinceye kadar verilmesine ve değişiklik önergesi verilen mad
deler üzerinde görüşme açılarak her madde üzerinde ancak 6 üyeye söz veril
mesine, bu konuşma sürelerinin de lO'ar dakika ile sınırlanmasına, önerge 
verilmeyen maddelerin okunup oylanmasına, 

9. — Bütçe Kanun Tasarısının tümü üzerindeki son görüşmelerde grup 
sözcülerinin konuşmalarımn l'er saat ile sınırlandırılmasına, 

10. — Bütçeler üzerinde şahıslan adına konuşacak üyelerin o Bakanlık büt
çesinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesine ait programda 
tespit edilen günden bir gün önce sabah 09.00'dan başlamak üzere, birleşim 
açıldıktan, kapanıncaya kadar bizzat Başkanlık Divanında görevli Divan Üye-
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terine yaza ile başvurarak söz sırası almalarına, kendilerine kayıt tarih, saat 
ve sıralarını bildiren imzalı fiş verilmesine, görüşülecek programa geçildikten 
sonra hiçbir şeklide söz kaydının yapılmamasına* 

tik gün için şahıslan adına söz sarası almak isteyen üyelerin 1 Şubat 1979 
Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren Divan Üyesi Sayın Mustafa Çeük'e ma
kamında başvurmalarına, 

11. — Bütçenin tümü, bakanlıklar, daireler ve katma bütçeli genel mü
dürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında grup sözcülüğünün aym süre 
içinde iki üye tarafından yapılabileceğine, 

Karar verilmiştir. 

Başkan 
Sırrı Atalay 

Başkanvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Mehmet Erdem 

(Bulunmadı) 

Başkanvekili 
Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Mehmet Bilgin 

(Bulunmadı) 

Divan Üyesi 
Hüsamettin Çelebi 

İdare Amiri 
Naci Cidal 

Başkanvekili 
Bazı maddelerine 

muhalifim 
Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Osman Nuri Canpolat 

Divan Üyesi 
Mustafa Çelik 

İdare Amiri 
Sakıp Hatunoğlu 

İdare Amiri CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanı 
Haydar Tunçkanat Fikret Gündoğan Ömer Ucuzal 

MB Grubu Başkanı 
Fahri Özdilek 

C. Bşk. Seç. Üyeler 
Grup Başkanvekili 

Bazı sürelerin uzun tutul
masına ve başlama günü

ne karşıyım 
Şerif Tüten 

GÜNLÜK PROGRAMIN ÇALIŞMA SAATLERİ 

10.00 — 13.00 Birinci Oturum 

13.00 — 14.00 Öğle yemeği 

14.00 — 19.00 İkinci Oturum 

19.00 — 20.00 Akşam yemeği 

20.00 — Üçüncü Oturum 
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2 Şubat 1979 Cuma 

(1 ncî gün) 

Konuşma süreleri 
(Dakika) 

Gruplar Üyeler Bakan 

BÜTÇENİN SUNULUŞU : 

BÜTÇENİN TÜMÜ ÜZERİNDE GÖRÜŞME : 90 20 90 

3 Şubat i 979 Cumartesi 

(2 ncS gün) 

CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ : 
MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ : 

Konuşma süreleri 
(Dakika) 

Gruplar Üyeler Bakaîi 

11 
10 20 

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 15 10 15 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 15 10 15 

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 45 10 45 

1. Derlet Planlama Teşkilatı Miisteşarhğı 20 10 20 
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(3 neü gün) 

4 Şubat 1979 Pazar 
Konuşma süreleri 

(Dakika) 
Gruplar Üyeler Bakan 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Tapa ve Kadastro Genci Müdürlüğü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

Devlet Meteoroloji isteri Genci Müdürlüğü 

Diyanet İşleri Başkanhğı 

ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ : 

10 

15 

10 

10 

10 

15 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10ı 

15 

10 

10 

10 

15 

10 

DANIŞTAY BAŞKANLİĞİ BÜTÇESİ : 10 10 10 

5 Şubat 1979 Pazartesi 
(4 ncü gün) 

Konuşma süreleri 
(Dakika) 

Grup'ar Üyeler Bakan 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 
1. Tekel Genel Müdürlüğü 

3» 

î f 
Ö5 M 

10 30 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 
1. Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 

% 30 

O 
10 30 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 30 10 3e 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
1< Devlet Hava Meydanları İşletmeci Gn. Md. fi 

30 

w 

10 30 
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(5 nci gün) 

6 Şubat 1979 Salı 
Konuşma süreleri 

(Dakika) 
Gruplar Üyeler Bakan 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 45 10 45 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ r 
1. Jandarma Genel Komutanlığı 
2. Emnîyet Genel Müdürlüğü 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 
1, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

(6 ncı gün) 

7 Şubat 1979 Çarşamba 
Konuşma süreleri 

(Dakika) 
Gruplar Üyeler Bakan 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

45 

30 

30 

30 

30 

10 

10 

10 

10 

10 

45 

30 

30 

30 

30 

45 10 45 

30 

IS % 

10 30 
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(7 ncî gün) 

8 Şubat 1979 Perşembe 
Konuşma süreleri 

(Dakika) 
•Gruplar Üyeler Bakan 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
1. İstanbul Üniversitesi 
2. İstanbul Teknik Üniversitesi 
3. Ege Üniversitesi 
4. Ankara Üniversitesi 
5. Hacettepe Üniversitesi 
6. İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
7. Çukurova Üniversitesi 
8. Diyarbakır Üniversitesi 
9. Cumhuriyet Üniversitesi 

104 19 Mayıs Üniversitesi 
11. Bursa Üniversitesi 
12. Fırat Üniversitesi 
13. Anadolu Üniversitesi 
14. Atatürk Üniversitesi 
15. İnönü Üniversitesi 

8 Şubat 1979 Perşembe (Devam) 
Konuşma süreleri 

(Dakika) 
(Gruplar Üyeler Bakan 

16.1 Selçuk Üniversitesi 
17t Karadeniz Teknik Üniversitesi 
18. Kayseri Üniversitesi 
19. Boğaziçi Üniversitesi 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 
1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESt : 30 10 30 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 
1. Karayolları Genel Müdürlüğü 
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9 Şubat 1979 Cuma 
(8 nci gün) 

Konuşma süreleri 
(Dakika) 

Gruplar Üyeler Bakan 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 
1. Devlet Su İşleri Gene! Müdürlüğü 
2. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

5 
U 30 

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

30 

10 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 
1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

S 30 
S 3 
£ . | 
."5 's 
W ec 

10 30 

10 30 

10 10 

10 30 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 
1. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

'•a 

B5« 

30 

:s 
s :â 

ıo 30 

10 Şüba* 1979 Cumartesi 

ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
î. Orman Genel Müdürlüğü 

(9 ncu gün) 

Konuşma süreleri 
(Dakika) 

Gruplar Üyeler Bakan 

•-a 

3 3 

I i 
30 10 30 

İŞLETMELER BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 30 10 30 

YEREL YÖNETİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 30 10 30 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
1. Gelir Bütçesi 

'•D 

İ 
» "3 

45 10 45 
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(10l ucu gün) 

11 Şubat 1979 Pazar 
Konuşma süreleri 

(Dakika) 
Gruplar Üyeler Bakan 

Bütçe kanun tasarısının maddelerimin okunması 
v© oylanması. 

Bütçe kanun tasansının tümü üzerinde son 
görüşme. 60 

1979 Mali yılı Bütçe kanun tasarısının tümünün 
açık oya sunulması. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Okunan bu cetveller basılmak suretiyle bütün 

üyelere dağıtılacaktır. 
İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi gereğince Danışma 

Kurulunun kararı tasviplerinize sunulacağından, an
cak gruplar adına (Tüzüğümüz sarihtir) 10'ar daki
kayı geçmemek üzere söz isteyen sayın üye varsa bu 
konuda söz verebilirim. Bunun dışında bir işlem yap
mak mümkün değildir. 

Grupları adına söz isteyen sayın üye? Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

burada bir yanlışlık var. Yanlışlığı da oyladınız. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üye
si Adnan Karaküçük ve arkadaşlarının, Kahraman
maraş olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergeleri. (8112) 

BAŞKAN — Bir Genel Görüşme önergesi var, 
okutuyorum. 

FİKRET GÜNDOGAN (istanbul) — Genel Gö
rüşme önergesini Sayın Başkan, bugünkü gündemde 
göremedim. 

BAŞKAN — Efendim, bunlar sonradan geldi, 
İçtüzüğün 128 nci maddesi gereğince Genel Görüş
me önergesini okutacağız; işlem yapacak değiliz za
ten, sadece okutacağız. 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Sayıp Baş
kan, bildiğiniz gibi genel görüşme önergelerinin oku
nabilmesi veya her hangi bir işleme tabi tutulabilme
si için gündemde yer alması lazım. İçtüzüğümüz böy
le yazar Sayın Başkan. İçtüzüğümüzü lütfen okuyun 
öyle olduğunu göreceksiniz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Gündeme alınması 
esastır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Efendim, bugüne kadar yapılan uygulamayı ar

kadaşlar söylüyorlar. Genel Görüşme bugün işleme 
konmuyor, sadece sunuşlar kısmında okutuluyor, 
Perşembe günkü gündemde gereği yapılacak. 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Filhakika 

sizin buyurduğunuz şekilde birtakım uygulamalar 
yapıldığını biz biliyoruz, yaşad'k da... Fakat Başkan
lıkla, hatta Başkanlıktan bir kaç kişi ile konuyu uzun 
uzun tartıştık ve sonuçla Tüzüğün i 27 nci maddesin
de yazılı olan hukuk hükmüne; yani hukuka uyul
ması Başkanlık Divanınca karar altına alındı ve Yü
ce Senatoya sunulan genel görüşme önergelerinin 
hepsi gündemde ilk sırada yer aldılar, ondan sonra 
bu işleme tabi tutuldular. Lütfen, eğer tereddüdünüz 
varsa, Sayın Başkan da buradadır, Başkanlık Diva
nından üyeler de buradadır, bir kaç dakika içinde 
müşavere edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Başkan da, 
arkadaşlarımın söylediğine göre, sizin fikrinizde de
ğildir. Uygulama benim ilk başta anlattığım şekilde
dir. Binaenaleyh, okutuyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir şey söyleyeyim: 

Filhakika orada bulunduğunuz için tabii ve oku
ma olanakları da o mikrofonla bağlantılı olduğu için 
bunu yapabilirsiniz; fakat bu yaptığınız şey hukuka 
uymaz, Biz genel görüşme ile ilgili konuşmuyoruz 

— 253 



C. Senatosu B : 30 30 . 1 . 1979 O : 1 

Sayın Başkan, salt hukuku savunuyoruz. İstirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, siz beni töhmet 
altında bırakıyorsunuz. Gelen Kâğıtların içinde var
dır. Yapılmış uygulama benim ilk anlattığım şekilde
dir; ama siz beni töhmet altında bırakıyorsunuz, 
kendi yorumunuza göre. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
Tüzük sarih efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Gelen Kâğıtlardan bir konuyu gündeme alma
dan görüştüremezsiniz. Bir konu mutlaka Gelen Kâ
ğıtlardan gündeme intikal ettirilir. 128 nci maddeyi 
lütfen okuyun... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, İçtüzüğün 128 nci maddesini okuyun lütfen. 

BAŞKAN — Tamam efendim, onu okuyorum. 
Sizin dediğiniz gibi bir şey yok ki burada. Okuyo
rum : 

«Genel Görüşme, en az beş üyenin imzalayarak 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verecekleri bir 
önerge ile istenir. Bu önerge, verildiği günden sonra
ki ilk gündeme alınır. O gün, önergede imza sahibi 
olanlardan biri dinlendikten sonra lehte aleyhte bi
rer üyeye söz verilir. 

Genel görüşme açılmasının kabul veya reddi işa-
ri oyla karara bağlanır...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gündem
de var mı Sayın Başkan? 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bunun 
lehinde ve aleyhinde konuşma olmayacak. Sadece 
okunacağı için, yapılan muamele doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim şimdi uygulamayı anlata
yım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Ben de fikrimi söyleyeyim. 

Gelen Kâğıtlardan okutuyoruz, bilgiye sunuyo
ruz; Genel Kurulun bilgisine sunuluyor, bir sonraki 
oturumda gündeme alınıp sizin dediğiniz uygulama
ya geçilecek. Bugüne kadarki uygulama budur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Uygulama 
veya şu veya bu 'tatbikat önemli değil; fakat akudu
nuz ve artık malumatınız dahiline girdi, gündeme 
alındı. Öyleyse, bir genel görüşmeyi her hangi bir iş
leme tabi tutmak için, bize bastırıp dağıttığınız gün

demde yerini görmemiz lazım. Gündeme bakıyoruz 
bu genel görüşmenin verildiğine dair işaret yok, gün
demde de yeri yok. Bu madde çok sarih Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bu sunuş vaziye
tinde oluyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Sunuş» 
diye bir şey yok efendim. Burada açıkça «Gündeme 
alınır» diye yazmış. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bir usul meselesi olu
yor. Lehinde aleyhinde söz vereceğim. 

Lehinde Sayın Ünaldı, buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Tüzüğümüzün 128 nci maddesi sarihtir. 128 nci 

maddeye göre 18 seneden beri yaptığımız tatbikat 
şudur : 

Başkanlığa bir Genel Görüşme önergesi verilir, 
Başkanlık sunuşları arasında bu önerge Yüksek He
yetin ıttılaına arz edilir. Ondan sonraki ilk Birleşi
min gündemine alınır; o gün (Sarahaten burada ya
zıyor) önerge sahiplerinden birisi, lehte aleyhte birer 
kişi konuştuktan sonra, gündeme almıp alınmaması 
oylanır 

Yapılan tatbikat şimdiye kadar budur ve Başka
nın yapmak istediği de budur. Binaenaleyh, buna iti
raz etmek hem İçtüzüğün maddesine, hem de 18 se
nelik tatbikata itiraz etmek olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Evet efendim, aleyhinde. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aleyhinde 

efendim. 
BAŞKAN — Açık efendim, bugüne kadar bu

nun aksi bir uygulama olmamıştır ki.... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne diye 

usul müzakeresi açtınız efendim? 
BAŞKAN — Ama şimdi siz kendiniz bunu istedi

niz. 
Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben bir şey 

istemedim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. Uygu

lamayı tersine çevirmeye gayret ediyorsunuz. Bugü
ne kadarki bütün uygulamalar, arkadaşlarım söylü
yor, hep aynı olmuştur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Görüyorsunuz ki, bu çağda dahi yazılı hukuk 
metinlerinin açık hükümlerine rağmen, hangi huku
kun geçerli olup olmadığı tartışmasını yapmak, san-
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mıyorüm ki, bu Senatoya fazla bir şey kazandırmış 
olsun. 

Şimdi, bilmiyorum mensup olduğumuz bölgenin 
bize doğal koşulları itibariyle yüklediği bir görev 
midir, nedir bilmiyorum; bir işlemin yazılı hukuk 
metinlerine bağlandığı hüküm gereğince yapılmasını 
istediğiniz zaman, mutlaka bir karşıtınız bulunuyor. 
Karşıtınıza bakıyorsunuz, dayandığı gerekçeler, sizin 
dayandığınız ve herkesin ittibaa mecbur olduğu me
tinler değil, zihninin altında, alt köşesinde sakladığı 
özel maksat. 

Şimdi, biraz evvel gördüğünüz gibi ve âdeti ol
duğu veçhile çok kıdemli Başkan vekili Ünaldı arka
daşımız (Hiç bir yöneticinin yönetimini zaten beğen
mez ve yerinden yönetime çok düşkündür) müdaha
le etti ve bizim itirazımızın geçersiz olduğunu söy
ledi; ama dinlediniz, ne dedi? 128 nci maddeyi kati
yen dile getirmedi, yokmuş farz etti. Öyleyse biz 
şimdi 128 nci maddeye bir daha bakacağız. Ne diyor 
madde : 

«Genel Görüşme, en az beş üyenin imzalayarak 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verecekleri bir 

ı 
önergeyle istenir. Bu önerge, verildiği günden son- , 
raki ilk gündeme alınır.» 

O kadar açık, bu kadar seçik, kesin bir hüküm 
var burada. 

Pekâlâ, bir kimse veya burada yazılı olduğu üze
re bir kaç kimse bir konuda Genel Görüşme açılma
sını istediğinde ve Başkanlığa takdim ettiği önergesi
nin göreceği işlem bu maddede belirtilmiş. Başkan 
bu önergeyi alacak, bu İçtüzükte gündemin nasıl 
tanzim edileceği ve kimler tarafından tanzim edile
ceğine dair hükümlere uyarak gerekli görüyorsa gün
deme Genel Görüşme talebini alacak... Her üye gün
deme baktığında bir konuda Genel Görüşme istendiği
ne dair bilgi sahibi olacak... Gündemde bulunan bu 
madde vakti geldiğinde, sırası geldiğinde yine bu İç
tüzük hükümlerine uygun olarak görüşülüp bir ka
rara bağlanacak... 

Biraz evvel Sayın Ünaldı buyurdular ki, «Üyele
rin malumatına sunulur, sonra gündeme alınır...» 
Böyle bir şey yok, bu madde buna mani. Bir Genel 
Görüşme önce sunulur, sonra gündeme alınır... Böy
le şey yok. Bu lüzumsuz bir işlem olur ve hukuk 
hükmüne aykırı bir işlem olur. 

Gündeme alırsınız, burada okunur. Burada yazılı 
olduğu üzere bir müddet geçtikten sonra tekrar gün
demin bir yerinde yerini alır. Lehte, aleyhte konuş
malar dinlenir, bir de önerge sahibi dinlenir, açılma-
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sına veya açılmamasına karar verilir. Halbuki Sayın 
Ünaldı buyurdular ki, «Açılmasına veya açılmama
sına değil...» Ya? «Gündeme alınıp alınmamasına 
karar verilir.» Böyle bir hüküm mümkün değil, böy
le bir mantık mümkün değil, böyle bir usul hiç bir 
hukuk kitabında yer almaz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; 
Bizim zihnimizin alt köşelerinde mevcut bazı 

düşüncelerimizi yürütmek için hukuk hükümlerini 
zorlamaya kalkışmamız bence vahimdir. En ufağın
dan en büyüğüne kadar farksız olarak vahamet arz 
eder. 

Şimdi, Genel Görüşmenin neye dair olduğunu bil
mem. Belki de, gerekliyse bizim de oylarımızla des
teklenecek bir Genel Görüşme olabilir. Bunlar müm
kündür. Ama... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kahra
manmaraş... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tamam. 
Ama bunu usulüne uygun yapmazsak bu işlemin 

meşruiyeti kalmaz. Kanımca, ülkeleri ayakta tutan 
en büyük destek ve dayanak, o ülkelerde yapılan iş
lemlerin meşruluğu temeline dayalı olmasına bağlı
dır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) İşlemler meş
ru temele dayanmadığı takdirde o ülkede ne insan 
haklarından bahsedilebilir, ne hukuk hâkimiyetinden 
bahsedilir, ne de hukuk devletinden bahsedilir. 

Sayın Başkanım, onun için lütfen size söylediğim 
sözleri o anlama almayın. Sizden istirham ediyorum, 
hukuk adına rica ediyorum, hukuka saygı adına rica 
ediyorum, bu işlemi İçtzüğün 128 nci maddesine gö
re yapınız, biz de kabul edelim. 

Saygılar sunarım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, tamam. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hayır efen

dim, müsaade buyurun. Bana söylemediğim bir sözü 
izafe etti. Bunu tavzih etmek zorundayım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey izafe 
etmedi. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Etmedi efendim, söylediğinizi aynen 
söyledi. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Etti efendim. 
BAŞKAN — Hayır, hayır, söylediğinizi aynen 

söyledi beyefendi. 
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Şimdi sayın senatörler; 
Sayın Gündoğan'm ileri sürdüğü nokta: nazara 

uyulduğu takdirde bundan evvel; yani 10 dakika ev
vel bütçe ile ilgili bir kısmı okuttum, hepiniz dinle
diniz, gündemde olmadığı halde «Sunuşlar» diye yap
tım. Nasıl çıkacağız içinden, lütfen bunu söyler mi-
sinzi? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Efen
dim, izm verir misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi usul arı
yoruz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Usul 
hakkında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika beyefendi, ben bir biti
reyim. 

Şimdi, bugüne kadar Tüzükte sarahat olmadığı 
takdirde hukuku savunanlar, hukukçu arkadaşlarımız 
hepsi ne der; «Gelenek de bir hukuktur, geleneğe uyu
lur...» Geleneğe bakıyoruz; uygulama benim ilk an
lattığım şekildedir. 

Şimdi, o gelenek uyarınca ben uygulamaya geç
tiğim sırada arkadaşımız itiraz etti. Lehinde aleyhin
de söz verdim. Lehinde Sayın Ünaîdı, alev hinde ken
dileri konuştular. Siz sayın senatörlere de genel du
rumu, mazisi ile beraber arz etmiş bulunuyorum. 
Bir usulü meseledir. Yarın başka vaziyetlerde çık
maza düşmemek için hepinizin vicdanlarıyla bu işi 
halledeceğinizden de eminiz. Binaenaleyh, oyla. bunu 
halledeceğiz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Olur mu efen
dim? Oylanamaz. Müsaade buyurunuz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olur mu efen
dim, Tüzük ortada?.. 

DAŞKAN — Şîm-li. b.y- \T . J I2 .T ; 
Mesele Tüzükte :izin d Tjiniz, anlattığınız ka

dar açık değildir. Uygulamadır... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade bu
yurunu:-. efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzük açıktır 
efendim. 

BAŞKAN — Uygulama şekli oluyor. 
Evet Sayın Ünaldı, yerinizden söyleyiniz efen

dim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

burada «Verildiği günden sonraki ilk gündemde alı
nır.» tabiri şudur; yani akla hitap edeyim buradan 
anlaşılmıyorsa. Çünkü, Î8 senelik tatbikat budur: 

Verilir. Verilmesi ne elemektir? Verilmesi Yüksek 
Heyetin ıttılaına arz edilmesi d:mektir. Aksi takdir-
de gündeme alınır, o gün okutulur ve o gün muza- ! 
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kere edilirse (aynı gün), sayın üyeler muttali olma
dığı için, lehinde aleyhinde söz söyleme imkâmna 
sahip değillerdir. «Verildiği tarih» demek Umumi 
Heyete o önergenin sunulduğu tarih demektir. On
dan bir sonraki birleşimin gündeminde lehte aleyhte 
konuşulur ve izah yapılır. Görüşülmesine karar ve
rilirse, ondan soma görüşülmek üzere gündeme gi
rer. Tatbikat 18 senedir budur. 

BAŞKAN — Sayın Ünaîdı, ben de sizin kanaa-
tinizdeyiirn. Tatbikat dıa sizin dediğiniz şelkildcdir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bunun için oy
lanmaz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa 

yın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu şekilde bunun müza

keresi yok Tüzüğümüze göre. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu
radan efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Zatı-

âiinizin söylediği bir söze cevap vereceğim. 
Biraz evvel buyurdunuz ki; «Danışma Kurulunun 

raporunu okuttum. Bu da gündemde yok. Sunuşlar 
bölümünde okutuldu, sunuldu» diyorsunuz. 

Şimdi, gündemin nasıl olacağını İçtüzüğün 44 ncü 
maddesi düzenlemiş ve 1 nci maddesinde, «Başkan
lık Divanının Genel Kurula sunuşları» demiş. Bu, 
Başkanlık Divanının sunuşları idi, zatıâlinizin biraz 
evvel okuttuğunuz, karara bağlattığınız şey. 

BAŞKAN — Evet. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bun

dan sonraki 2 nci madde, «Sorular ve Genel Görüş
me» diyor. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Esat oğlu, bunları bi
liyoruz, 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Şim
di 2 nci maddeye giriyor genel görüşme. O halde, 
«Günü.me alınır» demekle, gündemin bu sırasının 
ikinci maddesine alınmasında zorunluluk var. 

Hem sunuş, hem genel görüşme... İki sıfatı bir
den taşıyamaz bir belge. Sunuş olamaz. Ayrıca «Ge
nel görüşme» diyor burada; «Genel görüşme» diye 
yazmış 2 nci madde. 

Bu itibarla, gündeme alınmadan okutulamaz. Bu 
gayet açık. 

BAŞKAN — Sayın Esatcğiu; 
Şimdi, birinci bahsettiğiniz Danışma Kurulu ka

rarı ile ilgili gündemimizde bugün sunuş kısmı yok-
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tur dikkat ederseniz. Gündemimizde diyorum; basılı 
gündeme bakınız. Tüzüğün 44 ncü maddesi gereğin
ce sunuşları o şekilde mütalaa ettiğiniz takdirde, bu 
da aynen o sunuş mealinde bilgiye sunuluyor, gele
cek birleşimde muamelesi yapılacak. Ben sizinle aynı 
fikirde değilim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Şim
di zaten gündemin 1 nci maddesindeki Başkanlık Di
vanının sunuşlarında bunların bulunmasına imkân 
yok efendim. Başkanlık Divanı sunuşları, tezkereler 
var... 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Bir gelenek hukuku tesis edilmiş olmasına rağ

men oyla bunu tersine çevirmemiz birtakım sakınca
lar doğurur kanaatindeyim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
bir cümle arz edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşlarımızın 

anladıkları gibi maddeyi tefsire kalkarsak sizden is
tirhamımız şu; biz bu önergeyi dün verdik. Düne 
göre bugün ilk birleşimdir, bugün gereken muameleyi 
yapmanız gerekir, onların anladığı gibiyse; ama 18 
senelik tatbikat onların anladığı gibi değil, sizin anla
dığınız gibidir. Lütfen muameleye devam ediniz. 

BAŞKAN — Dün verilmiş olmasına rağmen gün
deme niçin konmadı? Onu da anlamak.. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Burada gündeme 
alacağız, 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Biîg ye 
sunulur, sonra gündeme alınır. 

'BAŞKAN — Şimdi, Sayuı Gündoğan, uygulama, 
bugüne kadar olduğu gibi, Başkanlık Divanında/ki ar
kadaşlarım da aynı kanaati izhar ediyorlar. Genel gö
rüşme önergesini okutalım ve uygulamayı bozmaya -
iiim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oylamadan 
okumaya, okumadan oylamaya; salıncak gibi.. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriye;> Senatosu Başkanlığma 
Bir seneyi geçen zamandan beri sorumluluk mev-

ikiînıdb bulunan Ecevit Hükümeti, Ülkemizi kanlı ve 
karanlık bir ortam içine maalesef sürüklemiştir. 
Asayişsizlik ve güvensizlik ülkeye hâkim ölmüş, can 
ve mal emniyeti kalmamıştır. Bölücü mihrakların ve 
tedhiş örgütlerinin miilli birliğimizi bozmaya, yurdun 
bütünlüğünü parçalamaya, kardeş kavgasını yarat
maya matuf fiil ve eylemleri had safhaya varmıştır. 

I Saldırganlar ülkeye hâkim olmuş, yaşama hakkı 
ve tüm hürriyetler terörün ve anarşinin insafına teık 
edilmiştir, 

Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş anar
şik, bölücü, yıkıcı 'hareketler neticesi 1 2CC'den faz
la vatandaşımız hayatını kaybetmiş, soygunlar, yan
gınlar, sabotajlar, gasp ve suikast olayları rakam
larla nicelik ve nitelik yönünden sayılamayacak bo
yutlara ulaşmıştır. 

Türkiye birliğinin bozulması hedef olarak seçildi
ğini kimse inkâr edemez. Asırlar boyu aynı kaderi 
paylaşarak, kaderde, tasada, kıvançta ortak olarak 
yaşamış memleket evlâtları biribirine düşman kamp
lar haline getirilmiş, bölge ve mezhep çatışmaları ya
ratılmasına sebep olunarak, Türk Devletinin çökoıe-« 
s'ine âdeta seyirci kalınmaktadır. 

Hükümet ve onun başında bulunan zatın, birbiri
ni tutmayan beyanları, olayları tevil ve tahrife ka
çan fiil ve hareketleri; bilgisizliğin, ihmalin, tam bir 
perişanlığın örneğini sergilemektedir. 

Devlet yönetimi çok şiddetli bir şekilde partizan
ca maksatlara ve emellere, kasıtlara âdet edilmiştir. 

İdare güçsüz, etkisiz ve tedbirsiz her olay karşı
sında seyirci kalmakta olup, bunlara ilaveten sorum
suz ve taraflı bir şekilde yapılan beyan ve suçlama
lar, TRT akranlarından pervasızca her gün kamuoyu
na sunulmaktadır. 

Devlet otoritesinin yerini, kaba kuvvet ve kanun 
I dışı dernekler almış, hukuk rafa kaldırılmıştır. 

Parlamento içinde ve dışında hemen herkesin 
ikazları, beyanları, yazıları hiçbir surette kaale alın
mamış, hiçbir tedbir düşünülmemiş ve hatta kaçınıl
mıştır. Bunun beceriksizlik, acz ve gafletle de ifadesi 
güç bulunmaktadır. 

Her ne pahasına olursa olsun, Hükümet etme ve 
Hükümette kalma yolu tercih edilmektedir. Bu se
beplerle anarşinin mihraklarına inilememiş, kamu
oyuna olaylar daima küçültülerek verilmiş, gerçek 
yönünden saptırılmaya çalışılmıştır. 

«İlk işimiz can güvenliğini sağlamaktır» diyerek 
işbaşına geçen Ecevit Hükümetinin, bir senelik bilan-

I çosu hepimizce malûmdur. 
Mızrağı çuvala gizleyecek bir yöntem henüz bu

lunmamıştır. Binlerce masum kanının sorumlusu bu 
Hükümet değil de kimdir?.. 

Bir sene zarfında Hükümet, Meclis denetiminden 
ve kanunların Meclislerde konuşulmasından ısrarla 
kaçmış ve verilen gensoru, Meclis soruşturması ve 

| genel görüşme önergeleri reddedilmiştir. Meclisler, 
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cereyan eden hadiselerden rnalûmattar kılınmadığın-
dan, her önergenin reddinden sonra Hükümet ve so
rumlu bakan işbaşında kalmışsa da; anarşi ve terör 
kendi dokunulmazlığına inanmak suretiyle ülkeyi ka
na boyamanın âdeta gururunu duymuştur. 

O halde; bütün olayların Malatya, Elazığ, Bingöl, 
Kars, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya ile yurdun di
ğer yerlerinde binden fazla ve en son Kahramanma
raş'ta 106 vatandaşımızın kanının sorumlusu kimdir?.. 
Baş sorumlu bu Hükümet değil midir?.. «Anarşiyi 
önlemek için mevcut yasalar kâfidir» diyerek bütün 
samimi ikazlara rağmen, kulaklarını tıkayan bu Hü
kümet hatasını aylarca sonra anlayarak yasa teklifle
ri getirmiş, sıkıyönetime gerek olmadığını söylediği 
halde 13 vilayette sıkıyönetimi ilan mecburiyetinde 
kalmıştır. Bütün bunlar, Hükümetin teşhis ve tedbir
lerinin geçersizliğini ve politikasının iflasını ilandan 
başka bir anlama gelir mi?.. 

Anayasanın öngördüğü tedbirler ve diğer tedbirler 
zamanında alınmış olsaydı, gözler göre göre, kulak
lar tıkanmasaydı sıkıyönetimsiz devlet yönetimi müm
kün olmaz mıydı?.. Sıkıyönetim ilanında, da geç ka
lınmış; Kahramanmaraş'ta cereyan eden, vicdanları 
sızlatan; yüzden fazla vatandaşımızın ölümüne, mad
di ve manevi zararlara sebep olunmuştur. Keza, Kah
ramanmaraş'taki cereyan eden olayların sorumlusu
nu arıyor ve cevap bekliyoruz. 

Kahramanmaraş olayları, Ecevit Hükümetinin 
tutum ve davranışlarından cesaret alan anarşinin bir 
halkasıdır. Kars, Sivas ve diğer vilayetlerde cereyan 
eden olayların benzerlerinden başka birşey değildir. 
Ani olarak patlak vermemiştir. Bir seneden beri Kah
ramanmaraş merkezi ve kazalarında cereyan eden 
hadiselerden Hükümetin haberi yok muydu?.. «Has
sas Bölge» olarak ilan edilen bu vilayetimizde ne gi
bi önleyici tedbir alınmıştır?.. Cevabîm bulmak ol
dukça zordur. Varsa, izahı lazım gelmekte ve zan
nediyoruz ki, hepimizin tenevvüre ihtiyacı bulun
maktadır. 

Nisan 1978'de cereyan eden olaylar sebebiyle, 
Mecliste 2 Mayıs'ta verilen gensoru önergesi redde
dilmiş ve âdeta Hükümetin sorumluluğu gizlenmiştir. 
Hükümetin ideolojik tutumu TÖB-DER'i POL-DER'i, 
DÎSK'ile tayin edilen sol görüşlü kamu görevlileri 
ve şartlandırılmış militanları ile Kahramanmaraş'ta 
tek yanlı zulme kaçan idaresinin bir gün patlak ve
receği ve anarşi mihraklarının bunlardan istifade ede
cekleri hiç mi düşünülmemişti?.. «Hassas Bölgenin» 
manası ne idi?., ilin valisi ile vaki görüşmelerimiz
de, bazı kamu görevlilerinin tayininin istenildiği biz

lere beyan edilmiş olmasına rağmen, bu husus Hü
kümetçe hiç kaale alınmamış, Maraş'ta idare âdeta 
anarşiyi desteklemiş, her türlü fraksiyonların sava
şını ve vuruşmasını temin etmiştir. 

Sorumsuz derneklerle işbirliği içinde olan YSE, 
DSİ, orman ve milli eğitimin sorumlu kişileri, hal
ka zulüm ve taraflı idare örneği sunmuşlardır. Bütün 
olanlara rağmen, bunlar mükafatlandınlırcasma hâlâ 
Kahramanmaraş'ta işbaşında bulunmaktadırlar, 

19 Aralık 1978'den 26 Aralık 1978'e kadar vahim 
olaylar cereyan ederken, Devletin radyo ve televiz
yonu tek yanlı ve kışkırtıcı neşriyat yaparak saldır
ganlara cüret ve cesaret vermiş ve bilhassa Sayın-
Başbakanın talihsiz beyanları, Kahramanmaraş'ta 
kanayan yaraya benzin dökmüştür. TRT'de sendi
kaların, kuruluşların, üniversitelerin sorumsuz beyan
ları neşredilmiş, olayların büyümesine sebep olun
muştur. İlin parlamenterlerinin hadisenin duyurulması 
ve önlenmesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan bütün 
gayretleri âdeta sabote edilmiştir. 

Başbakanın Kahramanmaraş hadiselerinin ne ol
duğunu, suçlularının kim olduğu, önünde ve gerisin
de nelerin bulunduğunu bilmeden veya kasten söy
lediği «Soykırım» tabiri affedilmeyecek bir hata ola
rak tarihe geçecektir. Zira bu kelime, Türkiye'nin 
birlik ve beraberliğini yerinden oynatmış, dünya ba
sınına materyal hazırlayarak, Türkiye aleyhinde yan
lış yorumlar yapılmasına sebebiyet verilmiş ve Türk 
Devletinin haysiyetiyle oynanmıştır. 

Le Figaro ve Le Mond gibi gazete ve dergiler 
Kahramanmaraş olaylarını dini azınlığa karşı bir kat
liam olarak aksettirmişlerdir. Yabancı basın ve tele
vizyonlar, mikrofon ve ekranlarını Türkiye'ye çevir
mişlerdir. Hadiseler, mezhep çatışması sunuşuyla 
Alevi ve Sünni meselesi olarak gösterilmiş ve asır
larca birlik ve beraberlik içinde yaşayan Türk vatan
daşlarının bölünmesi arzusu ve istinası dış düşmanla
rımız tarafından sevinçle karşılanarak dünyaya akset
tirilmiştir. 

Kahramanmaraş hadisesi, Alevi ve Sünni çatış
ması ve hele mezhep çatışması olarak vasıflandınîa-
maz. Ne yazık ki, ülkenin birlik ve beraberliğini ko
rumada sorumlu olması icap eden bir Başbakan, ha
diselerden sonra da; Alman ZDF televizyonuna ver
diği Hürriyet Gazetesinde çıkan «Alevi yurttaşların 
Kahramanmaraş'ı terk ettikleri doğru» şeklindeki be
yanları ile de talihsiz tutum ve davranışlarının üstü
ne tuz. biber ekmektedir. 
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Türkiye'mizdeki anarşik hadiselere doğru teşhis 
koymak, Kahramanmaraş hadiselerinin mutlaka iyi 
bilinmesine ve o ölçüde de iyi değerlendirilmesine 
bağlıdır. 

Hükümetin anarşik olaylara yaklaşım biçimi ve 
değerlendirmeleri ile bir yere varmak mümkün de
ğildir. Türkiye'nin gündeminden, hele hele Meclisle
rimizin gündeminden hiç çıkartılmayacak bir konu 
varsa, o da Kahramanmaraş hadiseleri olması lazım 
geldiğini kanaatini muhafaza ediyoruz. 

Kahramanmaraş olaylarını şöylece, hafızaları ta
zelemek bakımından özetlemek mümkündür: 

19 Aralık 1978'de bir sinemaya tahrip gücü az 
bomba atılmış ve bazı vatandaşlar yaralanmıştır. Si
nemada oynatılan film anti-komünist bir filmdir. 
Suçlu olarak TİKKO'cu olmakla maruf Salman Ilık-
soy isimli bir şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. 21 
Aralık 1978 Perşembe günü Endüstri Meslek Lise
sinden iki sol görüşlü öğretmen silahla ve faili 
meçhul kişilerce öldürülmüştür. 22 Aralık 1978 günü 
cenaze merasimi yapılması kararlaştırılmış, cenaze 
merasimine bütün sol kuruluşlar iştirak etmek üze
re hastanede toplanmışlar, valinin emriyle bütün 
okullar tatil edilmiş ve yine yöneticileri tarafından 
öğrenciler cenazeye iştirake zorlanmışlar, devlet ku
ruluşlarına daha önce yerleştirilmiş olan militanlara 
da izin verilmiştir. 

Cenaze törenine iştirak edenler, maksatlı bir gös
teri yapmak üzere bütün tahrik unsurlarını kullan
mışlar. Pankartlar taşımışlar, dini hisleri rencide ede
cek şekilde konuşmalar ve bağırmalarla birbuçuk ki
lometrelik kortej halinde aralarında kız talebelerin de 
iştiraki ile şehrin orta yerinde bulunan Ulu Camiye 
doğru gelmişlerdir. Yol boyunca hezeyanlarına de
vam etmişler, diğer taraftan cami önünde toplanan 
diğer gruplar bu şekilde şehrin örf ve âdetine uyma
yan cenaze törenine ve cenaze namazına müsaade et
mek istememişler, karşılıklı sloganlarla namaz kılı
namaz hale gelmiş ve araya güvenlik kuvvetlerinin 
ve askerlerimizin girmesi neticesi, gruplar geliş isti
kametlerine doğru çekilmeye başlamışlardır. Cenaze 
törenini tertipleyen sol fraksiyon grupları, hastane 
istikametine dönerken, birçok işyerlerini tahrip et
mişler ve aynı gün Mağralı mahallesinden iki kişiyi 
silahla öldürmüşler ve bir kişiyi de ağır bir şekilde 
yaralamışlardır. Şehirde tansiyon son safhasına var
mış, şehrin bazı semtlerinde sol görüşlü vatandaşları
mızın işyerleri parçalanmış, aynı gün akşamı saat 
21'de şehirde nispi bir sükûnet ve bekleyiş hâkim ol
muştur, 
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23 Aralık 1978 Cumartesi günü, bir gün önce öl
dürülen sağ görüşlü kişilerin cenaze töreni için ha
zırlıklar yapılmaya başlanmış, hastaneye doğru geli
nerek, binlerce kişi hastane ve etrafında toplanmış
lardır. Aynı gün valilikte, sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmiş, cenazelerin tören yapılmasına izin verilme
yeceği ifade edilerek, hastanenin civarında bulunan 
sol görüşlü vatandaşların ikâmet ettiği Yürük Selim 
mahallesindeki kişilerle, hastane civarında cenazeyi 
almak için gelen vatandaşlar arasında münakaşa baş
lamış, sol görüşlü kişilerin sıktığı otomatik silahlar
la 5 - 6 kişi ölmüş 40'dan fazla vatandaşımız da ay
nı gün yaralanmıştır. 

Güvenlik kuvvetleri POL - DER'li polisler ma
lum tutumları içinde hadiseleri önlemek şöyle dur
sun, birçok yaralanmaların müsebbibi olarak gözük
müşlerdir. 

Şehre gelen askeri birliklerin az olması, takviye
sinin gecikmesi ve salahiyetlerinin sınırlarının belir
sizliği nedenleriyle duruma hâkim olamamışlar, şeh
re dağılan gruplar 23 Aralık 1978 Cumartesi günü 
birçok işyerlerini tahrip ve birçok evleri yakmışlar 
ve bütün gece devam eden olaylarda birçok vatanda
şımız hayatını kaybetmiştir. Aynı gün akşam saat 
21.00'de şehre İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel 
Komutanı ve İkinci Ordu Komutanı gelmişler, aske
ri birlik takviyesi geç ve kifayetsiz geldiğinden ha
dise süratini azaltmamıştır. Bütün bu olup bitenlere 
rağmen. Hükümet, örfi idare kararına varamamış, 
24 Aralık 1978 gününde de şehrin diğer kısımlarına 
sıçrayan olayları önleyememiş, yine vatandaşlarımız 
ölmüş, yangınlar meydana gelmiş, köylerden şehre 
hücumlar başlamış, Pazarcık kazasında 3 çiftlik yan
mış, ancak 25 Aralık 1978 günü güvenlik kuvvetleri 
duruma hâkim olabilmişlerdir. Bu 4 gün içerisinde 
100'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 200 
kadar vatandaşımız yaralanmış, 300 civarında işyeri, 
ev yanmış ve tahrip edilmiştir. Kahramanmaraş ha
disesinin kalın çizgilerle bilançosu budur. 

4 - 5 gün devam eden hadiselerde Maraş'ta icra
nın olmadığı, Hükümetin bulunmadığı, bizzat İçişle
ri Bakanının orada olmasına rağmen, hadiselerin ön
lenemediği üzülerek ve elemle görülmüştür. 

22 Aralık 1978 gecesi veya 23 Aralık 1978 saba
hı örfi idare ilan edilmiş olsaydı, hele hele Türki
ye'de tırmanan anarşi tablosu düşünülerek 1 0 - 1 5 
gün önce sıkıyönetim kararma varılmış olsaydı Kah
ramanmaraş'ta bu hadiseler olur mu idi?.. Bunu dü
şünmeye mecburuz; 
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C. Senatosu B : 30 30 . 1 , 1979 O : 1 

Hükümet, Kahramanmaraş hadiselerinde baş so
rumlu olarak gözükmektedir. Hadiselerden bir ay
dan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, zara
ra uğra3'an vatandaşlarımıza Devletin müşfik eli uza
tılmamış, âdeta bundan Hükümet itina ile kaçınır 
bir durumda bulunmuş, yardımlar sanki kaplumbağa 
sırtında Kahramanmaraş'a ulaştırılmakta, 800. vatan
daşımız hâlâ okullarda gayri sıhhi şartlar içerisinde 
hayatlarını sürdürmektedirler. 

Bu ne biçim Hükümettir?.. Sormamız ve izahat 
istememiz ieabetmez mi? Hadiseye doğrudan ve do
layısıyla karışmış ve halkın itimadını tamamen kay
betmiş yöneticiler, valinin yazılı ve sözlü ısrarla is
temesine rağmen, Kahramanmaraş'ta işbaşında bu
lunmasının manası nedir?.. Bu kadar büyük hadise
lerin içinde bulunmuş, şehrin yanmasına, yıkılması
na seyirci kalmış idare başında bulanan memurlar 
ve amirler, suçluluğu bir yana, moral yönünden ay
nı vilayette hizmet görmesi ve vermesi mümkün mü
dür?.. Sormamız icap etmemekte midir?.. 

Şehrin iktisadi ve sosyal bünyesi tamamen sarsıl
mış olduğu halde, Hükümetin ne tedbir aldığını sor
mak ve öğrenmek icap etmektedir. Yıllarca birlik ve 
beraberlik içinde vatanı için can ve kan veren dost 
ve kardeş olan insanlar, birbirlerini vurmuş, birbirle
rinin evlerini yıkmışlardır. Kardeşliğin tesisi, tekrar 
birlik ve beraberlik içinde yaşaması yönünden, Hü
kümet ve Devlet ne gibi tedbirler düşünmektedir?.. 

Türkiyemiz bugün bir var olup, olmama savaşı 
veriyor. Siyasi sahada Kahramanmaraş'ta meydana 
gelen facialar başka yerlerde de tekrarlanabilir. Şe
hirlerin ve ilçelerin birbirleriyle vuruşması haline de 
dönüşebilir. 

Hükümet ne düşünüyor?.. Mutlaka bilmeye ve 
öğrenmeye bizler de bu hususta fikirlerimizi söyle
meye mecburuz. Maalesef bu konu Millet Meclisin

de gensoru vesilesiyle enine boyuna görüşülmeden 
kapanmıştır. Hükümet, düşme korkusu içinde gen
soru açılmasını önlemiş ve bir diyalog kurulamamış
tır. 

Bu sebeplerle, genel görüşme talebiyle Yüce Se
natomuza müracaat lüzumunu duymuş bulunuyoruz. 
1978'in en büyük olayı olarak tarihe geçecek Kah
ramanmaraş olayları, Hükümetin tutum ve davranış
ları sebebiyle vuzuha varmamış, iyi anlaşılamamış, 
iyi aydııılatılamamış, kamu oyu aydınlanmamıştır ve 
vicdanlar tatmin olamamıştır. 

Suç ve suçlular kim olurlarsa olsun, mutlaka ce
zasını çekeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olma
malıdır. Suç ve suçlularla ilgili olarak değil, hadise
nin oluş sebebi ve Hükümetin davranışlarının Kah
ramanmaraş hadiseîerindeki rolü konuşulmalı ve ge
rek Hükümet izahat vermeli ve gerekse sayın sena
törler fikirlerini söyleyebilmelidirleı. Bu hususların 
temini bakımından Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 127 nci maddesine göre Senatomuzda Genel Gö
rüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kahramanmaraş Senatörü 

Adnan Karaküçük 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Grup Başkan vekili 
Orhan Çalış 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Grup Başkanı 
Ömer Ucuzal 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili 
Cahit Daîokay 

Cumhuriyet Senatosu 
Aydın Senatörü 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

V. —"GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

BAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genel görüşme hakkında verdiğimiz yeterlik öner
gesini geri alıyoruz. 

Saygılarımızla. 
Eskişehir Kırşehir 

Hikmet Savaş E. Akıp Aksaç 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 

Geçen Birleşimde dış ilişkilerle 
esnasında yeterlik önergesi verilmiş idi, bu yeterlik 
önergesi Yüce Senatonun ıttılaına sunulmuştu. Ye-. 
terlik Önergesi oylanmadan, çoğunluk olmadığı ge
rekçesiyle Birleşim kapatılmıştı. 

Şimdi, önergeyi veren aynı arkadaşlarımız öner
gelerini geri aldıklarım bsyan ediyorlar. O halde, dış 
ilişkilerle ilgili müzakerelere bırakılan noktadan de
vam ediyoruz. 

— 360 
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Cetvelimizdeki sıraya göre, en son Ahmet Remzi 
Hatip Bey konuşmuştu. Ondan sonra .Sayın Metin 
Toker, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Kâmran înan; 
üç arkadaşımız vardır. 

Sayın Toker, buyurunuz efendim. 
METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Burada birkaç günden beri yararlı, güzel ve ge

nellikle üstün düzeyde bir dış politika genel görüş
mesi yaptık. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımı
za, bu görüşmenin normal şekilde tamamlanmasına 
müsaade ettiklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

Konuşan arkadaşlarımız istifadeli fikirler söyle
diler, yararlandık. Bazı gerçekler aydınlığa çıktı. Ara
da atışmalar oldu; ama bunlar saz şairlerinin atışma
ları gibi, zerafet çerçevesinin dışına çıkmadı, seviye
li bir görüşmeye devam ediyoruz, istifade ediyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Bunun ihtiyacını Senato çekmekte idi. Çünkü Se

natonun, zaman zaman dış politika gibi, üzerinde 
düşünülmesi ancak bilgi ile kabil meselelerde aydın
lanmasında yarar vardır. 

Bunun ihtiyacını Sayın Kâmran înan arkadaşı
mız belirtti; kendisine Sayın Dışişleri Bakanı Gün
düz Ökçün «Sık sık bilgi verildiği» cevabını verdi. 
Zannederim ikisi arasında haklı olan Sayın Kâmran 
İnan'dır. 

Arkadaşlarım; 
Müsaade ederseniz Senatonun bugünkü gündemi

ne bir göz atalım. Yani 30 Ocak 1979 tarihli günde
mine. 

Şimdi, bu gündemin «Sorular kısmının onuncusu 
şu : 

«Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üye Metin Toker'in, boş büyükelçilerin doldu
rulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi: 
28.2.1978)» 

22 elçilik dolmuş, tayin edilmiş, belki yakında 
müddetlerini bitirip dönecekler; fakat Sayın Dışiş
leri Bakanı hâlâ bu sözlü soruya cevap vermiş değil. 
Bu, Senatoya bilgi vermek sayılmaz her halde... 

Sözlü soru bu imkânı bakanlara verdiği için, 
ben size şimdi başka bir misal, yazılı soru misali ve
reyim: Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türki
ye'nin NATO'yu bırakıp «Bağlantısızlara» katılma
sını öngören rapor hakkında verilmiş olan 4 Ağus
tos tarihli yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilme

si mecburiyeti varken, cevap tarihi, dört tekitten 
sonra 12 Aralık 1978. Bu da her halde Senatoya say
gılı bir Dışişleri Bakanlığı manzarasını gözümüzün 
önüne getirmiyor. 

Arkadaşlarım; 

Bunu kısaca belirttikten sonra; bu suretle Genel 
Görüşmenin lüzumu biraz daha ortaya çıkıyor. Bu 
Genel Görüşme sırasında en yararlı olan husus, ba
zı gerçeklerin ortaya çıkmış bulunması. Gerçi kar
şılıklı görüşen arkadaşlarımız zıt görüntülü görüşler 
söylediler ise de, bazı gerçeklerin ortaya çıkması 
gene de kabil oldu. 

Bunlardan birincisi; Amerikan silah ambargosu
nun kesinlikle ve şarta bağlı olmaksızın kalkmış bu
lunduğu gerçeğidir. Bunun karşısında fikir söyleyen 
arkadaşların her halde kendileri de pek inanmıyor
lardı. Çünkü, Sayın Kâmran İnan bir Kongre kararı 
okudu ve bu Kongre kararının bize şartlar koştuğu
nu söyletti ki, okuduğu zaman görüldü,» bize koşul
muş bir şart yok. Çünkü, Kongrenin kararında; 
«Göçmenlerin yerlerine dönmesi, askerlerin çekil
mesi» temenni ediliyor. 

Arkadaşlarım; 

Göçmenler yerlerine döndüler mi?.. Dönmediler. 
Askerler çekildi mi?. Çekilmedi; ama ambargo kalk
tı. Neden?.. Şart Amerika Devlet Başkanına Ame
rikan Kongresi tarafından koşuluyor ve «Eğer sen 
Türkiye'nin Kıbrıs'ta olumlu davrandığına dair bize 
bir yazı verirsen ambargo kalkmış olur» deniliyor
du. Yazı gitti. Bu sabah radyo haberlerinde Carter 
tarafından ikinci mektubun da Kongreye yazılmış 
olduğunu duyduk. O mektupta da, Türklerin Kıb
rıs'ta olumlu bir tutum içinde oldukları belirtiliyor
du ve Carter görevini yaptı. Bunun bize koşulmuş 
şart ile bir alâkası yoktur. Buna, Amerikan Kongre
sinin mutadı olan bir retorikten başka isim vermek 
kabil değildir. 

Sayın Dışişleri Bakanı Ökçün burada, Yugoslav
ya, Sovyetler Birliği ve Hindistan'a yaptığı ziyaret
lerde tebliğe konulması karşı tarafça kabul edilmiş 
bazı yuvarlak laflara inandığından dolayı biraz açık 
veren beyanatlar yaptığını söylediler. Sayın Çağlayan-
gil mahir bir eskrimci gibi açığı görünce kılıcını sap
ladı ve «Bunlar yuvarlak lafları, bunlara kapılıp da 
karşı devletlerin tutumları hakkında fikir edinmek 
kabil mi?» Aynı şekilde Amerikan Kongresıinin re
torikleri ile gerçekleri birbirine karıştırmamak fay
dalı olur. 
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Simdi, Sayın Kâmran înan gibi bilgili ve Sayın 
Çağlayangil gibi tecrübeli bir arkadaşımız bunu bil
mezler mi?.. Bilirler; ama anlaşılıyor ki, politikanın 
içine bir tutam polemik, kararı kadar demagoji ko
nulursa, yemek daha lezzetli oluyor her halde. Bu
nu Başka türlü izah etmenin imkânı yok. Çünkü, 
meselâ yine şart koşulan kararların bir örneğini ar
kadaşlarımız hatırlayacaklardır. Sovyetler Birliği'nin 
en çok kayrılan ülke sayılması için Amerikan Kong
resi şart koştu Sovyetler Birliği'ne. «Yahudi göçüne 
müsaade edeceksin» dedi. O, şart idi. O şart yerine 
getirilmediği için, bu kolaylık kendisine gösterilmedi 
Kıbrıs'ın bununla bir alâkası yoktur. Bu Genel Gö
rüşme, bir defa bu hususu ortaya koydu. 

Sayın Çağlayangil ambargonun kalkmadığına ya
hut şartlı kalktığına dair başka bir kanıt vermek is
tediler. Dediler ki, «Peki, ambargo kalktıysa neden 
Amerika hibeye tekrar başlamadı?..» 

Arkadaşlarım; 
Bir yasağın kalkması başka şeydir, bir arzunun 

yerine getirilmesi başka şeydir. Bugün Amerika, bize 
hibede bulunmak istese kendisini önleyen hiç bir en
gel yoktur. Eğer hibede bulunmuyor ise, bu ambar
gonun kalkmadığının delili sayılmaz. 

Sayın Çağlayangil, başka bir görüş olarak dedi 
ki, «Biz ambargoyu Ortak Savunma Anlaşmasını 
geçirerek kaldırtacaktık, bu suretle daha çok para 
alacaktık» Bunun mucip sebebini de söyledi ve dedi 
ki, «Biz üsleri bırakmak suretiyle ekstra bir riske 
giriyoruz. Ekstra riskin, ekstra bedeli olur; biz bu
nu da sağlayacaktık.» 

Bu da, pek geçerli değil arkadaşlar. Çünkü, Or
tak Savunma Anlaşmasının Kongreden geçmesi lâ
zımdı. Bu Meclisten geçmesi lâzımdı. Her halde 
Kongreden geçmesi, bizim Kıbrıs konusunda, Ece-
vit tarafından doğru teşhis edilip doğru bir kararla 
düzeltilen görüntümüz sürdüğü sürece, Amerika 
Kongresi bunu geçirmeyecekti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Çağlayangil, burada hulûs ile itiraf etti 

dedi ki, «Benim başımda ortaklarım vardı, birçok 
kararı ben rahat rahat alamıyordum.» Doğrudur; 
Erbakan vardı, Sayın Türkeş vardı; ama ambargo 
konusunda gerçek şu: Hükümetin başı Sayın De
mirci, ambargonun Türkiye'nin dış ilişkileri, Tür
kiye'nin dış politikası üzerine konmuş bulunan bir 
ipotek olduğunu görmedi, bu ipoteğin önemini anla
madı. 

Sayın Demirel düşünüyordu ki, eğer Türkiye'ye 
her yıl 5 milyar dolar bulur isem, Türkiye'nin so
runlarının üstesinden gelirim. Doğrudur belki kendi 
mantığı içinde. Yalnız bilmediği ve unuttuğu şuydu 
arkadaşlar; bu ambargo kalktığı sürece 5 milyar do
ları Sayın Demirel'in bulması imkânsızdı. Ambargo 
kalkarsa para bulunur mu?.. O ayrı; ama klalk-
mazsa bulunmayacağı muhakkaktı. 

Sayın Çağlayangü'in deyimiyle söyleyeceğim, 
belki der-hâtır buyururlar; Karamanlis, Ecevit'in 
kendisine teklifinden evvel Türkiye Başbakanı De-
mireTe buluşma teklif etti. Bu buluşmanın doğru 
olacağını ve Sayın Demirel'in bunun üzerine gitme
sinin faydalı olacağı kanaati mevcut idi. Sayın De
mirel, buna sudan bir cevap verip geçiştirdi ve böy
le bir fırsatı kaçırdı. Halbuki bu ambargonun kalk
masına yardımcı olabilirdi. 

Arkadaşlar, demek istediğim, eğer doğru konu
şacaksak, ambargonun önemini ve nasıl kalkacağını 
bu Hükümet, geçen Hükümete nazaran daha doğru 
teşhis etti. Teşhislerin doğru olup olmadığı sonuç -
larıyle belli olur. Ambargo kalktığına göre, bu teş
his daha doğru idi. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu genel görüşmede beliren başka bir gerçek, 

ikinci bir önemli gerçek şu: Bütün konuşmalardan 
anlaşıldı ki, Türkiye'nin bir Ortak Pazar politikası 
yok. Ne vakitten beri yok?.. Bugün yok, dün yoktu, 
evvelki gün yok. Biz, Ankara anlaşmasını 1963'te 
ve 20 sene sonra tam üye olmak hedefi ile imzala 
dik. Bunun tartışmaları oldu Türkiye'de. Hepimiz 
hatırlıyoruz. Bunun aleyhinde olanlar vardı, bunun 
lehinde olanlar vardı; bunu zararlı sayanlar vardı, 
bunun yararlı olacağına inananlar vardı. Bu tartış
malar yapıldı bitti, 1963 Ankara Anlaşması imza
landı ve biz Ortak Pazarla ilişkilerimizi kurduk. 
Ortak Pazarla ilişkilerimizi kurduktan sonra ne yap
mamız lazımdı?.. 

Bizim, Türk ekonomisini ve bilhassa Türk en
düstrisini almış olduğumuz bu kararın icabı olan 
mecraya sokmanız gerekirdi. 

Biz 16 seneden beri bu yolu tutmamış, bunun 
yerine kolay, içeride tüketim sanayiini geliştirmiş, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleriyle ve onların 
düzeyinde bir rekabet imkânını doğurmamış olduğu
muzdan dolayı her sene: «Bunu yapamıyoruz, bizi 
bağışlayın», «Bunu yapamıyoruz, bunu bağışlayın» 
diyoruz. Adalet Partisinin başkanlığındaki MC Hü
kümetleri Katma Protokoldeki yükümlülükleıi her 
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yıl bir kararla, «Bu sene bunları yerine getiremeye
ceğiz» diye geri bırakıyorlardı. Ecevit Hükümeti 
«Beş yıl için bunu geri bırakıyoruz» diye bir karâr 
aldı. 

Demek ki, biz AET'ye hukuken ortak olduğu
muz halde, fiilen ortak olamadık. Olamadığımız için 
de bugünkü sıkıntıları çekiyoruz ve olamadığımız 
sürede de çekmekte devam edeceğiz. 

Arkadaşlar; 
Fransa'da da bu tartışmaların eşi tartışmalar 

yapıldı. Roma anlaşmasının imzalanması sırasında. 
Orada da endişeler vardı. «Fransa'nın endüstrisi bu 
rekabeti kaldırmaz, çok güç olur, zarar görürüz» 
deniliyordu. Tartışmalar bitti, bittiği gün Fransız 
ekonomisi ve endüstrisi bunun icabı olan yolu aldı 
ve arkadaşlar Fransa bizim sevmediğimiz, beğenme
diğimiz IMF ile 15 sene kucak kucağa yaşadı; ama 
bugün Fransa'nın, Avrupa'da, Almanya'dan sonra 
en büyük, en kudretli devlet olduğunu görmemezlik-
ten gelemeyiz. 

Demek ki, bir ortaklık imzalandığı zaman, giril
diği zaman bunun gereği yapılmazsa, ağzınızla kuş 
tutsanız sonunda bir neticeye ulaşamıyorsunuz. 

Şimdi, bugün CHP'nin bir AET politikası olma
dığı gibi, (Bunu sayın AP sözcüleri belirttiler) aynı 
şekilde AP'nin bir Ortak Pazar politikası var mıy
dı?.. Yoktu; çünkü olmazdı. Bakınız 1965'den 1971'e, 
1974'den 1978'e Adalet Partisinin başkanlık ettiği 
Hükümetler iktidarda. Bunların çoğunda Sayın 
Çağlayangil Dışişleri Bakanı. AET ile derdimiz, bu 
günkü Hükümet işleri devraldığı zaman neydi?... Her 
sene bu Hükümet yükümlülüklerimizi bir sene bıra
kıyordu, en sonunda AET'den «Gelin görüşelim, 
bize bir liste verin, istekleriniz nedir, bunları bize 
anlatın, anlayalım, oturalım, konuşalım, bir neticeye 
varalım» dediler. AP başkanlığı altındaki Hükü
metler 1,5 yıl bir cevap vermediler; hatta arada «Ca
nım bizim listeyi de siz hazırlayıverseniz de, işte 
siz daha iyi bilirsiniz, onun üzerinde konuşalım» 
dediler. Ancak bu Hükümet geldiği zaman Brüksel 
ile bir diyalog kurmak imkânı doğdu. 

Şimdi, CHP bugün «Katma Protokol» diyor, Sa
yın Çağlayangil «Benim başımda Erbakan vardı» di
yor. 

Arkadaşlar; 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiğimiz zaman 

bunun gereği olan ekonomi ve sanayi alanındaki de
ğişikliklerin yapılmaması, o yola girilmemesinin tek 
sebebi, bu yolun disiplin isteyen, oy endişesinden 

uzak kalması gereken, bazı fedekârlıkları kısa bir za
man parçası içinde yapıp, onun sonunda feraha çıka
cak kadar sabırlı olmayı gerektiren, tek kelimeyle di
siplin isteyen bir ekonomiyi yaratmak, çizmek idi 
ki, maalesef siyasi partilerimiz kendi içlerinde disip
linden hoşlanıyorlar da memleket ekonomisi içindeki 
disiplini sevmiyorlar. 

Bugün ne olacak?.. Bugün bir yandan ekonomik 
alanda bizim Ortak Pazarla, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuyla görüşmelerimiz devam ediyor.. De
vam ediyor; ama biz güç vaziyetteyiz. Çünkü, bu 
Avrupa Ekonomik Topluluğu aslında bir kulüp. Biz 
bu kulübün üyesiyiz ve kulübün üyeleri, bir ortaklı
ğın üyeleri ne yaparlar?.. Meseleleri olduğu zaman 
gelirler, heyet içinde görüşürler, kararlar alırlar, 
derler ki, benim şu sıkıntım var, ben bu sıkıntıma 
karşı şu tedbiri düşünüyorum, sen ne dersin, ne ya
pacaksın?.. 

E, bizde böyle olmadı. Biz AET ile bütün ilişki
lerimizi, sanki batakhaneye düşmüş ve soyulmaktan 
ödü patlayan bir oyuncunun endişeleri, tereddütleri, 
korkuları içinde geçirdik; hiç bir zaman gerçek üye 
gibi, bizim meselelerimizin dışındaki Ortak Pazar 
meselelerinin üzerine de eğilmedik. 

Bunlarvbize handikaptı bir durum yarattı. Bugün 
AET ile görüşmelerimizde daha handikaph bir du
rumdayız. Çünkü, bakınız karşılıklı durumumuz ne: 
Şimdi, adamlara diyoruz ki, «Tarımda bize verdiği
niz ödünleri yeni baştan ele alalım ve (Sayın Bakan 
böyle söyledi) hiç olmazsa üye olmayanlara tanıdı
ğınız ödünleri bize de tanıyın; kabilse bunun üzerine 
de geçin. Sınai ürünlerimize karşı, bilhassa tekstilde 
kısıtlama olmasın, kalksın. Sizin sıkıntılarınız olur, 
olmaz; ama benim sıkıntılarım daha mühim, bu kı
sıtlama kalksın. 

Katma Protokolün 36 ncı maddesi gereğince siz 
bize serbest dolaşım vaadinde bulunmuştunuz, bunu 
yerine getirmediniz. «Yine Sayın Bakanı zikredeyim. 
Sayın Bakan dediler ki, «Ya bunu yerine getirin ya 
buna karşı bize başka bir şey verin, bunu telafi 
edin.» 

Başka, «Sosyal güvenlik meselesinde, eş ve ço
cukların paralarını da Türkiye'ye transfer edin.» 

Başka, «Ekonomik ve teknik işbirliği yapalım. 
bizim için en müsait şartlar altında bunu yapalım.» 

Başka, «Bize 5 sene içerisinde 8,1 milyar dolarak 
para verin.» Pekiyi, bunları hep istedik; bizim yü
kümlülüklerimiz?.. Ona da dedik ki, «Katma Proto
kolden doğan yükümlülüklerimizin de 5 sene için 
dondurulmasını istiyoruz.» 
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E, bu kolay bir müzakere değil. Yani, dünya
nın en usta müzakerecisi olsa, şartlar bu iken ve bu 
şartlar altında bizim iyi sonuçlar elde etmemiz son 
derece müşkül olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sırada başka bir olay cereyan etti; Yunanis

tan tam üye olmak üzere. Yunanistan'ın tam üye 
olmasının ne neticeler vereceğini kestirmek o kadar 
güç değil. Şimdi tam üyelerin ellerinde bir veto hak
kı var. Bu veto hakkını Yunanistanlın kullanamaya
cağı yolunda AET çevrelerinden bazı telkinler, bazı 
bizi yatıştırma gayretleri geliyor. Bunların imkânı 
yok arkadaşlar. Hukuken elde edilmiş bir veto hak
kının kullanılıp kullanılmayacağını, ancak o hakkın 
sahibi kararlaştırır. Bunun dışında kendisine başka 
bir karar empoze edilemez. 

Demek ki, Yunanistan bugün tam üyelik yolun
da son adımlarını atarken, bize nazaran Avrupa 
Ekonomik Topluluğu içinde son derece avantajlı bir 
duruma geçecektir. 

Sayın Kâmran İnan haklı olarak dedi ki, «Bu 
durum karşısında Hükümetin bir kararı, bir vazi
yeti yok. «Yok; ama sadece bugünkü Hükümetin mi 
yok?.. Yunanistan'ın A ET'ye tam üye olmak için 
müracaatının tarihi 1978'li bir tarih değil; 1976'nın 
Temmuzunda adamlar baş vurdular. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 12 Haziran 1975' 
te başvurdular. 

METİN TOKER (Devamla) — Pardon, 1975. 

Haziran 1975 - Haziran 1976, Haziran 1976 -
Haziran 1977. Haziran 1977-31 Aralık 1977... Hep 
Sayın Çağîayangil Dışişleri Bakanı; hiç bir teşebbüs 
yok. AET nezdinde Yunanistan'ın girişimine karşı 
Türkiye hiç bir haraket yapmamış. Daha iyisi kendi 
kendine bir karar vermemiş. 

Tamam, ben Sayın ÇağlayangiPin mazeretini, yi
ne beyan edeyim, anlıyorum. Sayın Erbakan, bu or
taklığı, bizi soymak için kurulmuş bir Hıristiyan - Ya
hudi ortaklığı sayar ise, o Hükümetin Dışişleri Baka
nının bir hareket kabiliyetine sahip olacağına inan
mak güç; ama durum bu. Mazereti kabul edildi, ama 
yaptıkları şikâyetin bir haksız tarafı, bir insafsız ta
rafı olduğunu da burada belirtmek lâzım. 

Sayın İnan dedi ki, «CHP bir karar alsın, eğer ak
lımıza uyarsa biz onları destekleriz.» Şimdi, Yunan 
istan'ın Ortak: Pazara girmesi ile Türkiye'nin de ken
dini Ortak Pazarın içinde buluvermesi gereksiz, doğ
ru değil. Yalnız arkadaşlarım benim görüşüm şu ki, 

biz, bugün cesur bir kararla Ortak Pazara tam üyelik 
için, (Tıpkı Yunanistan'ın 1975 yazında yaptığı gibi) 
müracaat edebiliriz. 

Arkadaşlarım; 
Ortak Pazar tam üyeliğine müracaat etmek de

mek, Ortak Pazara hemen tam üye oimak ve bunun 
yükümlülükleri altında Türkiye'nin ekonomisini bil
hassa endüstrisini ezdirmek değildıı. Niçin değildir?.. 
Çünkü Ortak Pazar, ki ortaklarrmn menfaatim dü
şünen bir örgüt bir kuruluş, burada geçiş dönemi di
ye bir şey var. Yunanistan bu geçiş döneminden fay
dalanıyor. Çünkü, Yunanistan bugün tam üye oldu
ğu zaman, gayet kurnaz bir şekiide hakkı olanı ala
cak, vecibesini yapmayacak. Nasıl yapmayacak?.. An
laşma suretiyle yapmayacak. Şimdi yunanlılar müra
caat ettikleri zaman, Ortak Pazardan şu cevabı aldı
lar, dediler ki, «Sizin ekonominiz bizim Ortak Pazar 
ekonomisinin düzeyinde değil, birçok alanda siz çok 
aşağı seviyedesiniz, bunların telâfisi gerekir.» Tamam 
biz sizi anlıyoruz, hakkınız. Türkiye'nin de hakkı tam 
üyelik için müracaat etmek. Çünkü, Roma Anlaşma
sı sadece iki şart koşuyor, Avrupalı olmak ve demok
ratik bir rejim içinde bulunmak. Bunların ikisi de Yu
nanistan için geçerli, Türkiye için de geçerli. Peki de
diler, «O zaman size bir geçiş dönemi tanıyalım, si
yasi hakkınızı da o zaman alırsınız.» Kesinlikle «Ha
yır» dediler. Biz siyasi hakkımızı alırız, yükümlülük
lerimizi de siz geçiş dönemlerine bölersiniz ve onlar 
yavaş yavaş, bizi sizin seviyenize yükselttir, biz de bu 
arada tam haklı Ortak Pazar üyesi oluruz. 

Şimdi biz, müracaat etsek aynı sebeplerle ve aynı 
kanıtları göstererek desek ki, tamam biz de tam üye 
olmak istiyoruz. Diyecekler ki, sizin ekonomi pek 
sağlam değil. Tamam sağlam değil, Yunanistan'a ye
di sene verdiğin geçiş dönemini bize 17 sene için ve
rirsin. Bunda ne var?.. Bizim niyetimiz tam üye ol
mak. Tıpkı Yunanistan'a uyguladığınız muameleyi bi
zim için de uygularsınız. 

Arkadaşlarım; 

Bu benim söylediğim sadece benim değil, zanne
derim Türkiye'de bugün bazı çevrelerin, bazı eğilim
lerin hak verdiği bir görüş; fakat Sayın Dışişleri, Ba
kanı buradaki beyanlarında işi böyle almadı, dedi ki, 
«Biz bugünkü ekonomimizle daha beş sene asgari 
böyle bir teşebbüste bulunamayız.» Niçin bulunama
yacak?.. Onu pek anlamıyorum, çünkü dediğim gibi, 
'işin ekonomik tarafından başka, bir de politik tarafı 
var ki, burada eğer Sayın İnan'ın vaadi bir geçerlilik 
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ifade ediyorsa, Adalet Partisinin desteği ve yardımı 
da Türkiye'ye böyle bir teşebbüste kuvvet verecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Genel Görüşmeden çıkan başka bir gerçek; sağlık
lı dış politikaların ipotek, handikap kaldırmadığıdır. 
Bir iktidar, bir şeyin ipoteği altında bulunuyor ise, 
dış politikasının sağlıklı olmasına imkân olmuyor. 
Görüldü ki, Demirel İktidarının handikapları, ipotek
leri ortaklarıyla ve Sayın Çağlayangil bunlardan ba
zı örnekler verdi dedi ki, «Biri, Kıbrıs'ta bu toprak
ları şehit kanıyla aldık bir karış vermeyiz der, öteki 
der ki, neden hepsini almıyoruz.» Sayın Çağlayangil 
«Ben Mısır'a giderim, der; ortağım Libya'dan der ki, 
Mısır ile Libya kanlı bıçaklı iken sen neden Mısır'a 
gidersin». Tamam bir curcuna ve tekrar edeyim Sayın 
Çağlayangil'in bu mazeretleri geçerli; ama işte bu 
ipotekleri yüzünden, bu handikapları yüzünden öyle 
bir Hükümet Kıbrıs'ı çözemezdi, ambargoyu çöze
mezdi, AET ile ilişkilerini düzeltemezdi, bunların 
hiçbirini yapamazdı; bir hareket kabiliyetsizliği için
de ne yapmış ise, işte o kadarını yapabilirdi, daha faz
lasını yapamazdı. 

Şimdi, CHP henüz dışarıya itiraf etmiyor, belki 
kendi kendine itiraf etmeye başladı; görüldü ki, CHP 
iktidarının handikapı da, dış politikası üzerindeki dış 
finansman arama ihtiyacının ipoteği. 

Arkadaşlar; 
Sayın Ökçün burada dedi ki: «Batı ile durağan 

ilişkileri canlandırdık». Başarılı ve saygın dış politi
ka delili olarak da sadece şunları söyledi, dedi ki; «şu 
kadar borcu ertelettik, şu kredi imzalandı, şu kadar 
para bulundu, şu ülkeyi ziyaret ettik, Türkiye'ye ku
rulacak bir yardım fonuna katılmayı kabul ettiler»... 
Bunlar hep Sayın Ökçün'ün, bula bula saygın ve ba
şarılı dış politikanın kanıtları diye gösterdiği husus
lar ki, bu Ecevit Hükümetinin dış politikası üzerinde 
dış finansman arama ihtiyacının ne kadar ağır, ne ka
dar geniş çaplı bir ipotek teşkil ettiğinin delilleri. 

Gidiyorsun herhangi bir memlekete ne o memle
ketin, ne senin, ne dünyanın politik konularından bah
sedemiyorsun, para diyorsun; bize ne kadar para ve
rirsin ondan bahset ve bu saygın, başarılı bir dış po
litikaya imkân vermez arkadaşlarım. Bir yıldan beri 
her seferinde, gerçeklerin hiç yakınında dahi olma
yan, (gerçek olmayan demiyorum) yakınında dahi ol
mayan beyanlarla evvelâ kendi kendine kandırılıyor, 
sonra kamuoyu kandırılıyor, sonra hiçbir netice alın
mıyor, 

I Sayın arkadaşlarım; 
Birkaç gün evvel Sayın Ökçün Viyana'ya gitti. 

Avusturya'dan yaptığı konuşmalar, Avusturya'da ver
diği demeçler birçok kimseyi şöyle düşündürmüştür : 
«Viyana'nın iki kuşatmasında muvaffak olamadık, 
bu üçüncü kuşatmada düşürdük» Sonradan ortak bil
diri çıktı, Avusturya'da temin edilen tek husus Tür
kiye'ye yardım fonuna, eğer kurulursa, kaç para ve
receğini de beyan etmeden Avusturya'nın da katkıda 
bulunmaya siyasi niyetini elde etmişiz. Bize bunu 
bundan üç ay evvel Ecevit söyledi, dört ay evvel 
Ökçün söyledi, taraftar gazeteler hep yazdılar, «Fin
landiya, İsveç, Avusturya halledildi» dediler; Or
tak Pazardan, üçüncü kuşatmadan çıka çıka bu çıktı. 

Şimdi Sayın Başbakan Libya'da. Libya'dan da 
yavaş yavaş haberler gelmeye başladı; üç milyon ton 
yerine, dört milyon ton petrol elde edildi. Başbakan 
gitti. Ondan evvel Yunanistan'ın Koordinasyon Ba
kanı (Başbakanı değil) Miçotakis oradaydı. Başba
kan seviyesinde, Kaddafi seviyesinde görüşmeye lü
zum yok; onun Enerji Bakanı var, senin Enerji Ba
kanın var; görüştüler, 15 milyon tonluk bir anlaşma 
yaptı. Bunlar normal muameleler, bunların zaferle, 
bir gün daha uzatılmak suretiyle büyük meselelerin
de görüşüldüğü, bunda böyle bir şey yok. 

Şimdi müsaade ederseniz Libya'dan gelen haber-
I lerin tonunu vereyim. 

Arkadaşlar; 
Trablusgarp'tan gelen bir haber ve bunun kayna

ğı yüksek düzeydeki bir Türk yetkilisi; «Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Türkiye'ye anlaşması bu
lunduğu beş yıl süre içinde OPEC fiyatları altında 

I petrol vermeyi kabul etti» Haberi veren yüksek dü
zeydeki bir Türk yetkilisi.. «Böylece Türkiye'nin bü
yük ölçüde tasarruf etme olanağı bulunduğunu» kay-

I dederek şunları söyledi : «Beş yıl süre ile Libya'dan 
I alacağımız anlaşmalı petrol, OPEC fiyatları altında 
I olacak. Bu dünyada kimseye uygulanmamaktadır, sa-
I dece bir dostluk örneğidir.» 
I Arkadaşlar; 
I Yok böyle şey. OPEC üyesi hiç kimse, hiç bir ül-
j keye OPEC fiyatlarının altında satış yapmaz, yapa

maz. Neden yapamaz?.. Libya'nın bir tek münase-
I bette olduğu ülke Türkiye değil ki. Birleşmiş Millet-
I lerin 151 tane üyesi var. Bunlardan dünya kadarı 
i Müslüman. Şimdi, Türkiye'ye biz OPEC fiyatların-
I dan ucuza veriyoruz diye üstelik afişe etti. Bunların 

hepsi yakasına yapışmaz mı «Bize neden vermiyor-
| sun?» diye Sayın Callud'un veya Sayın Kaddafi'nin, 
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Sudan demez mi; «Ben senden daha mı uzağım? 
Türkler sadece Müslüman, biz üstelik Arabız da...» 
Yok böyle şey arkadaşlar; yani bu nasıl yazılır, bu 
yetkili kimdir, böyle yetkililer nasıl beyanat verirler?.. 
Belki bir gün için buna inanan çıkar; ama ertesi gün 
görülür ki yok. İmkânı olmayan bir şey için Sayın 
Çağlayangil «Mevcudu icat» dedi, bu gayri mevcudu 
icat. 

Şimdi, bu dış ilişkiler üzerindeki ipotekten kur
tulmadıkça, Ecevit Hükümetinin başarılı bir dış po
litikasından bahsetmek abesten başka bir şey değildir. 

Arkadaşlarım; 
Guadeloupe'ta aynı hikâye olmadı mı, Bonn'da 

aynı hikâye olmadı mı?.. Dendi ki, Guadeloupe'ta 
her şey bitti, âdeta biz Guadeloupe'tan havale veya 
çek bekler hale geldik. Arkadan dendi ki, «O öyle 
değil, bir de Bonn toplantısında bir görüşme yapıla
cak» Bu sefer gözlerimiz Bonn'a döndü, tatlı tatlı 
haberler de bilhassa İktidar yandaşı gazatelerde çı
kıyor; oradaki muhabirlerinden, buradaki yorumcu
larından. Bu sefer çeki Bonn'dan bekler olduk, ya
vaş yavaş meselenin esası aydınlandı. Ne olmuş?.. 
Efendim, Türkiye'ye bir yardım fonunun kurulması 
için IMF, AET, OECD'nin ve daha dışarıdan müte
hassısların toplanarak Türkiye ekonomisini incele
meleri gerekiyor. Bu incelemelerin sonunda bildire
cekleri hususları Türk Hükümeti kabul ederse, o za
man bu istikrar programının nasıl finansman edile
ceği kararlaştırılacak ve bazı rakamlar, dilimler tes
pit edilecek; ondan sonra buna başka ülkelerin de 
Japonya'ya, İran'a, Irak'a, Suudi - Arabistan'a, Lib
ya'ya bütün memleketlere açılacak çanak, herkes gön
lünden kopanı içine atacak; o para temin edilirse, 
Türkiye'ye yardım edilecek. Gerçek bu. 

Buna mukabil, her gün yeni bir haber... Nedir ye
ni haber?.. Evvela dedik ki, «Türkiye'ye yardım ya
pılacak», sonra «Türkiye'ye acele yardım yapılacak», 
sonra «Türkiye'ye ivedi yardım yapılacak.» En so
nunda bir başyazar dostumuz yeni formül buldu, 
«İvedi, ivedi yardım yapılacak» E, «ivedi ivedi» yar
dım dediğin ne? Hani ay sonunda gelecekti, hafta 
sonunda gelecekti, 15 gün sonra gelecekti?.. Gerçek 
bu. Gerçeğin siz görüntüsünü ne kadar değiştirmeye 
çalışırsanız, gerçeğin aslını değiştiremediğiniz sürece 
bu hayal sükûtları devam edecek. 

Arkadaşlarım; 
Guadeloupe'tan başka haber geldi; «IMF engeli 

aşıldı.» Saym Başbakanın oraya buraya gittiği temas
larından sonra gene aynı şey ilan ediliyor; «IMF 
engeli aşıldı.» 

Arkadaşlar; 
Şimdi, bir defa şu IMF'nin bizden ne istediğini 

bir bilsek; biz hiçbir şey bilmiyoruz, hiçbir açıklama 
bilmiyoruz. Belki, Saym Maliye Bakanı Senatomu
zun Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Saym Başkan-
vekiline özel surette bilgi vermişlerdir... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dört, dört... 
METİN TOKER (Devamla) — «Dört» diye işa

ret ediyorlar. Buraya gelirler, lütfederler, bu dördün 
ne olduğunu hep beraber öğrenirsek çok memnun ka
lırız; ama arkadaşlarım. IMF'siz bir şey olmayacağı 
açık. Neden açık?.. Bakın, şimdi Türkiye'ye yardım 
fonunun iskeletini, belkemiğini teşkil edecek olan 
Amerika'nın Maliye Bakan Yardımcısı Anthony So-
lomon bu ocak ayının başında İngiltere'de bir ko
nuşma yapıyor ve bu konuşması V/ashington'da Car-
ter yönetimi tarafından Majör policy declaration, ya
ni bir nevi, temel politika deklerasyonu açıklaması 
diye tercüme edilebilecek bir şekilde resmen ve be
nimsenerek ilan ediliyor. 

Burada ne deniyor, Amerika'nın görüşü ne?.. Ha
ni, bize yardım fonunun temelini teşkil edecek Ame
rika'nın görüşü ne?.. Diyor ki; «Milletlerarası Para 
Fonunun kendisine verilen yeni yetkilerini, sadece pa
ra değerlerini değil, üyesi olan 138 ülkenin İç milli 
ekonomik politikasını gözetmek için de kullanması 
zamanı gelmiştir.» Mr. Solomon, milli ekonomi po
litikalarının daha büyük bir ahenk içinde alınması 
için IMF'nin rolünün artırılmasını başlıca yol olarak 
göstermiştir. Başka ne diyor?.. IMF başka nedir?.. 
IMF'nin tüzüğünde yapılan bir değişiklik, kendisin
den çok bahsedilen meşhur 4 ncü madde, «Bu millet
lerarası kuruluşa milletlerarası hesaplar dengesinde 
düzelmeyi sağlayacak yeni gözetim yetkileri...» vermiş
tir. Başka ne diyorlar?.. IMF Genel Direktörü Jack 
De Larosiere de ülkelerin milletlerarası dengeyi bo
zan ekonomik politikaları varsa, IMF'nin bu politi
kalarını değiştirmek için manevi otoritesini baskı ola
rak kullanması gereğini hatırlatmıştır; fakat Amerika 
Maliye Bakanı Yardımcısının manevi otoritenin üs
tünde IMF'nin bizzat müdahale hakkını kullanma
sından yana olduğu açıklanmıştır. Mr. Solomon demiş
tir ki, «Hiç şüphem yok ki, IMF'nin yeni yetkileri 
bir ekonomi politikaları koordinasyonu için en iyi 
çerçeveyi oluşturmaktadır. Ülkeler bu istikamette ken
di ekonomi politikaları üzerindeki egemenliklerinden 
bazı fedakârlıklar yapmak mecburiyetindedirler. Ta
bii eğer serbest ticaret gibi ödemelere dayanan eko
nomileri birbirine bağlı bir dünyanın faydalarından 
yararlanmak istiyorlarsa.» 
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Arkadaşlar, 
Siz IMF'yi istersiniz, istemezsiniz; seversiniz, sev

mezsiniz; ama gerçek durum bu iken Türkiye'ye ya
pılacak herhangi milletlerarası bir yardımın IMF'den 
geçmeden yapılabileceğini nasıl ileri sürebilirsiniz, 
buna nasıl memleketi, partinizi, belki Grup Başkan-
vekilinizi inandırmak isteyebilirsiniz?.. Anlaşılmayan 
husus budur. 

Bu, gazete haberi sayın arkadaşlar. Bu, bir yer
den çalınmış, aşırılmış, bulunmuş, gizlice ele geçirilmiş 
bir vesika değil. 12 Ocak tarihli Washington Post Ga
zetesinin haberi. Öteki de Amerikan Hükümetinin res
mi bir deklerasyonu. Bunları bir tarafa bırakalım... 

Şimdi, niçin IMF'nin ne istediği bildirilmez, söy
lenmez, bir umacı yerine konulur... Eğer IMF'nin de
diğini yaparsak öldük, bittik mahvolduk... E, ne isti
yor adam şunu bir bilelim? Biz bu IMF ile mart 
ayında bir anlaşma imzaladık. 450 milyon dolarlık bir 
anlaşma imzaladık. Bunu dilim, dilim vermeye baş
ladı. Maliye Bakanı_ bunu imzaladıktan sonra Ame
rika'dan «IMF yeşil ışık yaktı» diye demeç verdi. Bu 
niyet mektubu ne?.. Niyet mektubu gizli, kapalı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, İngiliz Maliye Bakanının 1977 Aralık sonun

da IMF Genel Direktörü ile imzaladığı, ona yazdığı 
rtiyöt mektubunun tam metni. Bu İngiliz Maliye Ba
kanlığından çalınmış değil, Maliye Bakanlığının arşi
vinden de çalınmış değil; «ingiltere'den haberler, in
giliz Basın Bürosu. Amerika Başkonsolosluğu/İstan
bul. Tlf. 44 75 40 - 45 63 54.» Adres bu, takdim ede
ceğim. 

Bu niyet mektupları Maliye Bakanı tarafından şah
sen imzalanıyor. Onun için Maliye Bakanı bu mek
tupta «Ben» diye bahsediyor. «Hükümetim», diye 
bahsetmiyor; ben şunu yapacağım, ben şunu söyle
dim. Şimdi diyor ki, «15 Aralık 1976 tarihli mektu
bumda, size Birleşik Krallık tarafından kabul edilmiş 
ve 3 yıl içinde ödemeler dengesini sağlamlaştıracak, 
o sırada geçerli yüksek enflasyon oranını düşürmeyi 
sağlayacak elverişli şartların yaratılması ve out pufta, 
randımanda,, iş alanlarında ve yaşama standartların
da ciddi iyileşmeyi temin edecek program hakkında 
bilgi vermiştim, istikrar programımızın birinci yılı 
sonunda finansman pazarlarının bize itimadı tekrar 
belirmiş, dış tediye imkânlarımız artmış, enflasyo
nun gidişinde bir dönemeç kesinlikle alınmıştır.» 

Bütün bu metinde bir yıllık Hükümet icraatının 
hesabını veriyor. Bunun içinde başaramadıkları da 
var. Mesela diyor ki, «Ben size yazdığım mektubum

da iç kredi artışının 7,7 milyar sterlin civarında bu
lunacağını söylemiştim. Maalesef bunu başaramadık, 
şu şu şu sebepten başaramadık, ama anlayışla karşı
layacağınızdan eminim. Biz bunu şu şu şu tedbirlerle 
yerine getirmeye çalışacağız.» diyor. 

Niyet mektubu bu, arkadaşlar. Şimdi IMF bizden 
neler istiyor? Canım, sen bunları Washington'da im
zaladığın zaman kabul ettin ki imzaladın. Ettin ki, 
birtakım vaatlerde bulundun ki, bu adamlar sana 450 
milyon dolarlık krediyi verdiler ve ayrıca dediler ki, 
sen bunları, bunları, bunları yap. Şimdi bugün ne is
tiyor anlayalım, yeni mi bir defa istedikleri? Yoksa 
o zaman Sayın Maliye Bakanının taahhüt edip yerine 
getirmediği hususlar mı? Yoksa, bunların yerine ge
tirilmemesinin ekonomimizde açtığı yaraların kapa
tılması için yeni ve daha acı ilaçlar, çareler mi? Bun
ların ne olduğunu bu kürsüden gelip, Bakan anlat
sın arkadaşlar. Bunun gizli kapaklı bir tarafı yok; 
ama sen anlat ben anlatırım; sen niyet mektubunu 
açıklarsan, ben de niyet mektubunu açıklarım, işte 
Amerikan Başkonsolosluğunun Haberler Bürosu met
nin tamamını veriyor. 

Dış politikada, dış ilişkilerde ipotek ne zaman olur 
biliyor musunuz? Paraya muhtaç olduğunuz zaman ve 
bu parayı kredi, borç, finansman adı altında almak 
için •memleketinizin potansiyelini veyahut memleketi
nizin ürünlerini veyahut memleketinizin yarattıkları
nı değil, sadece jeopolitik durumunuzu ortaya koy
duğunuz zaman bir ipotek halini alır. Yoksa, bugün 
bütün devletlerin ve hükümetlerin başlıca gayeleri 
kendilerine pazar bulmak. Bu pazar araştırıcılığını, ko
misyonculuğunu kim yapıyor biliyor musunuz? Devlet 
başkanları. Brüksel'de bundan iki üç sene evvelki 
NATO Zirve Toplantısına Başkan Ford geldi ve âdet 
olmadığı halde Fransız Devlet Başkam Giscard D'es-
taing de geldi. Niçin geldiler biliyor musunuz? Ford' 
un hedefi, o sıralarda Avrupa'nın uçak kadrosu de
ğiştirilecekti. Ford, General Dynamics'e ait F - 16' 
lan satmak için geldi; Giscard, Dassault'ya ait Mirage' 
lan satmak için geldi. Ne Giscard, Dassault'dan ko
misyon alıyordu, ne Ford, General Dynamics'ten ko
misyon alıyordu. Böyle kompleksler Ortadoğu yahut 
Yakındoğu memleketlerinden başka yerlerde çok azal
dı kalmadı. Çünkü bu artık, asli görev sayılıyor ve 
onun yerine geçiyor. Şimdi, böyle olduğu zaman dış 
politika, dış ilişkiler pazarlamaya yardımcı oluyor; 
ama bunun aksini yapıp da, sen, dış politikam birta
kım ipoteklere bağladın mı, bu dış politika, dış iliş
kilerin idaresi faydalı neticeler vermiyor. 

— 267 — 
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Arkadaşlar; 
Sayın Ökçün, «Başarılı ve saygın dış politika tes

pit ettik, yürüttük.» dedikten başka, bir de diyor ki, 
«Dış ilişkilerde sözümüze inanılır bir ülke olduk.» 

Arkadaşlar; 
Bir sene içinde bunun tam aksini gördük. Sayın 

Ecevit'in konuşmaları bazen onu tedirgin etti, bazen 
bunu tedirgin etti. Bazen ona güven verdi, bazen öte
kine güven verdi. En sonunda güven veren güvenin
den emin olmadı, güvensizlik duyan güvensizliğinden 
emin olmadı. Türkiye, sözüne inanılır değil, ne dedi
ği pek iyi anlaşılmayan bir ülke haline geldi, bu dış 
politika ile. 

Bakın arkadaşlar; Sayın Ecevit, Londra'da Was-
hington'daki NATO zirvesinin arifesinde dedi ki, 
«Sovyetler Birliği, Türkiye için bir tehlike değildir.» 
Arkadan Washington*a gitti; Sovyetler Birliği tehli
kesine karşı, NATO devletlerinin ve bu arada Tür
kiye'nin 5 yıl içinde savunmalarını ne kadar artırma
ları gerektiğine dair tebliğe imza attı. 

Şimdi, Sovyetler Birliği tehlikesi var mı, yok mu?.. 
Varsa, Londra'da neden öyle konuşursun? Yoksa, 
Türkiye'yi ne diye mükellefiyet altına sokarsın?.. 

Sonradan tevil; «Efendim ben demek istedim ki, 
Türkiye üzerindeki tehlike, NATO'nun diğer üyeleri 
üzerindeki tehlikeden fazla değildir.» bu duvar aşa
manın tevili gibi bir teVil. Peki, bu tutum Sayın Ece
vit'in yönetimindeki Hükümetin Moskova'ya güven 
verdiği manasına mı geliyor?.. Hayır... Bakın size bu
günkü haberi de okuyayım : 

«Rusya'ya göre, Batının bekçiliğini, îran'ın yeri
ne Türkiye yapacak.» Buyur... 

«Pravda gazetesinde çıkan bir yazıda, Türkiye'ye 
Batı tarafından İran'ın yerine, Batının bekçiliği göre
vinin verileceği ileri sürüldü. Pravda'nın makalesin
de, iran'ın düşmesinden sonra, Türkiye'nin bölgede 
Batının bekçiliğini yükleneceği ileri sürülerek, bun
dan çeyrek asır evvel Şah rejimine, İran Körfezinde 
bekçilik görevi veren aynı emperyalistler, şimdi Do-
ğu'da yeni bir dayanak arıyorlar denildi.» Kim bu 
dayanak?... Ecevit Hükümetinin yönettiği Türkiye. 

Ne İsa güveniyor, ne Musa güveniyor. Müslü
man Libya'dan ne ile dönülecek? Onu da bilmiyo
ruz. Bu dış politikanın yeniden elden geçirilmesi lü
zumunu ortay koyar. 

Bazı sayın arkadaşlarımız «Ne yapsın?» diyor
lardı. Ne yapacak? Evvela gerçek olmayanı söyle
mekten vazgeçecek, ondan sonra gerçekte başarılı bir 
dış politiknın nasıl olacağını düşünecek; bunun teme

li de, esası da ve en önemli yolu da, dış finansman 
ihtiyacı ile dış politikayı birbirinden ayırt etmekte 
olacak. Bunları ayırt edemediğin zaman, dış poli
tikan muallakta kalıyor. Neden muallakta kalıyor?... 
Çünkü, dış finansman temin edilecek yerler ayrı, dev
letten devlete finansman imkânı ayrı. 

Şimdi, «Efendim, Batı'ya teslim mi olalım?...» 
Sen Batı'ya ne zaman teslim olursun biliyor musun?... 
Sen devletten devlete para almaya çalıştığın zaman 
teslim olursun. Çünkü, normal ekonomik yollardan 
finansman imkânı sağladığın zaman diyelim ki, te
feci sana birtakım zararlar verir. O zararlar da ahım 
şahım değil... Şimdi, bugün Kızıl Çin'e gidecek olan 
özel sermaye 25 milyar dolar ile 50 milyar dolar ara
sında olacak. Çin'den buna karşılık komünizmden 
vazgeçmesi şartı mı koşuluyor? Ama, devletten dev
lete yapmaya kalkarsan bak ne olur. Tefeciyle yap
tığın, (Ki, artık tefeci beynelmilel büyük finansman 
kurluşlan) senin olsa olsa paranı olır, malını alır. 
Devletten devlete yaptın mı, senin canını ve kanını 
alır. Doğru dürüst dış finansman temini, doğru dü
rüst yollardandır. Yoksa, memleketin jeopolitik du
rumunu ortaya koyarak para aramak değildir. Bu 
eğer görülürse, yanlışların düzeltilmesi kolay olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de bunların da dışında, «Biz Batı'ya tes

lim olmayalım.» deniyor. Evet. Sosyalistlerin zaten 
parası yok. Çünkü, sosyalist blokun 75 milyar dolar 
borcu var. Batı, «Bunu nasıl tahsil edeceğim?» diye 
düşünüyor. Bugün bir haber gördüm; sadece Polon
ya'nın 19 milyar dolar borcu var. E, borçlu borçluya 
ne para verecek?... O halde bağlantısızlara katılalım... 

Grubumuz adına yaptığım ilk konuşmada, Cumhu
riyet Gazetesinin yayınlamış olduğu bir bağlantısız
lar raporundan bahsettim ve yazılı soruya Sayın Ba
kanın verdiği cevaptan parçalar okudum. Sayın Ba
kan diyor ki, «Burada bağlantısızlardan bahsedilme-
mektedir.» Burada, siyasi bir grup olan bağlantısız
lara katılmak bahis mevzuu değildir, /una, ben par
çalar okudum, isterseniz yine okuyayım. Raporda 
deniliyor ki, «Türkiye Batfdan ayrılıp bağlantısızla
ra katılmalı.» Bağlantısızlar şöyle, bağlantısızlar böy
le, bağlantısızlar, bağlantısızlar... Sayın Bakandan sor
dum, dedim ki, ya siz ve ben başka raporlardan bah
sediyoruz (Birinci ihtimal) ya sizden bir rapor gizlen
miş, gösterilmemiş (ikinci ihtimal) yahut Cumhuri
yet Gazetesi yanlış bir rapor yayınlamış. Bunun üçün
den başka bir alternatif var mı?... Yok. Ama, Sayın 

İ Bakan buraya çıktı, konuştu, bundan tek kelimeyle 
bahsetmedi. 
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Arkadaşlar; 
Yanıma almayı unuttum; Bütçe ve Plan Komis

yonu bir telefon rehberi bastırdı. Bu telefon rehbe
rinde bakanlıkların dairelerinin numaralan ve o 
dairelerin başındaki kimsenin titri ve ismi vardır. 

Şimdi, Dışişleri Bakanlığını alıyorsunuz; şu daire 
genel müdürvekili, şu daire başkanvekili, şu daire 
başkanvekili, şu başkanvekili, şu başkanvekili, De
mek ki, birtakım kimseler uzaklaştırılmış, bu kim
selerin yerine derece itibariyle gelecek kimse bulun
mamış, bunların yerine birtakım genç arkadaşlarımız 
getirilmişler ve ötekiler de itilmişler. Bağlantısızlar 
raporu, şu, bu gibi raporlar bu şekilde hazırlanıyor. 

Şimdi arkadaşlarım; 

Biz kıymetli adam yaratmakta, yetiştirmekte ve 
bulundurmakta o kadar zengin; yani israf lüksünü 
kendimize layık görecek bir toplum değiliz. Gençlere 
fırsat vermek çok iyi bir şey. Arna, gençlere fırsat 
verilirken, mesela bir Coşkun Kırca'nın hizmetinden 
Dışişleri Bakanlığı müstağni kalmaz, kalamaz. Neden 
kalsın?.. Bir İlter Türkmen stepne diye kullanılmaz 
arkadaşlar. Sıkıştıkları zaman New - York'a Birleş
miş Milletlerdeki daimi delegemizin yanına gönderi
lecek. E, bir Kâmuran Gürün CENTO'da kızağa çe
kilmez. Bunlar kolay yetişen adamlar değil. Ama ne 
var; bugün Dışişleri Bakanlığı sanki Siyasal Bilgiler
de bir sınıf. Dersimiz devletler özel hukuku, hoca
mız Profesör Ökçün, öğrenciler de genel müdür ve
killeri (AP sıralarından «Çok güzel, Bravo» sesleri) 
ve arkadaşlar, tıpkı bugünün modasında olduğu gi
bi, orada da öğrenciler hocalarını yönetiyorlar. İyi 
mi?.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — O sizin değerlendirme
niz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İşinize 
gelmedi değil mi?.. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Yıllarca o büyük 
siyasetçiler ne yaptı?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bugünü 
konuşuyoruz, o günü değil. Hâlâ anlamadınız, hâlâ 
muhalefet gibi konuşuyorsunuz. 

METİN TOKER (Devamla) — Söyledim Sayın 
Çetin. Galiba yeni geldiniz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt
fen. 

Siz devam edin efendim. 
METİN TOKER (Devamla) — Arkadaşlarım; 
Bakın, bir başarı, başkasının başarısızlığı ileri sü

rülerek, onunla ölçülerek tescil edilmez. İki tutum da 

başarısız olur. Birinin illa ötekinden başarılı, hatta 
başarılı olmasının delilini teşkil etmez. Hep enkaz hi
kâyesini ileri sürmek, her sahada enkaz hikâyesini 
ileri sürmek, en sonunda «Enkaz» lafından bir fayda 
sağlanamaz hale geliyor. 

Şimdi arkadaşlar; 
Bu genel görüşmede şu ortaya çıktı : Bugün dış 

politikası ve dış ilişkileri itibariyle Türkiye nerede?.. 
Bir yıl evel nerede ise, orada. «Ne «Öldük, bittik, 
battık, itibarımız mahvoldu», ne de «Saygınlıkta kim
se bize yetişemez hale geldi, herkes birbiriyle Tür
kiye'ye yardım için bayrak yarışı yapıyor.» Evet, 
ne bunlar doğru, ne öteki iddialar yanlış. Herkes bir 
farklılık olduğunu ve bu farklılığın da kendi lehinde 
bulunduğunun inancı yahut kendini inandırıcılığının 
gayreti içinde. 

Şimdi, objektif şekilde bir değerlendirme yapı
lırsa, bu genel görüşmenin sonunda ortaya çıkan bu. 
İttifaklardaki yerimizi muhafaza ediyoruz. Ecevit 
Hükümeti bizi oradan almış da başka yerlere, mace
ralara götürmüş değil. Böyle bir şey yok; ama, ittifak
larımız içindeki yerimizi muhafaza ediyoruz. O ye
rimiz başkalarının gözünde ne ise, ne idi ise bugün 
de o. Onun ne bir parmak ilerisinde, ne bir parmak 
gerisinde. 

Öteki ülkelerle de yaptığımız yeni temaslar, ge
lişmeler öyle propaganda edildiği gibi, gösterilmek 
istendiği gibi ah:m şahım değil arkadaşlar. 

Bugün Callud, Sayın Ecevit'in boynuna sarılıp 
kardeşim» diye öpüyor, dün de Ardeşir Zahedi Çağ-
layangil'i «kardeşim» diye öpüyordu. O Hükümetin 
Başbakan Yardımcısı ise üstelik her önüne geleni 
«Aziz biraderim» diye yapışıp öpüyordu. Bunlar ye
ni açılmalar, yeni politikalar, yeni keşifler, yeni giri
şimler sayılmaktan uzaktır. 

Arkadaşlar; 
Şimdi bu genel görüşmenin sonucunu kısaca ifa

de etmek gerekirse; sanıyorum ambargonun kaldırıl
mış olması, Sayın Mülâyim'in konuşmasında «Ecevit 
Hükümetinin en kuvvetli tarafı» dediği dış politika 
alanındaki tek başarısı. 

Buna mukabil Sayın Çağlayangil, kendilerinin ha
reket kabiliyetinin neden dolayı kısıldığını, nasıl ha
reketsizliğe itildiklerini söyledi. 

Arkadaşlar; 
Eğer bu bir spor, bir futbol maçı olsaydı, zanne

derim gazeteler haberi şöyle vereceklerdi : 
«(0 - 0) berabere. N> 
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Saygılar sunarım sayın arkadaşlarım. (AP ve Cum
hurbaşkanı Kontenjan Grubu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Kâmran İnan, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, bu genel görüşme hiç bitmez. 

BAŞKAN — Ben ne yapabilirim, benim elimde 
bir şey var mı beyefendi? 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet, maa
lesef öyle. Bizim de elimizde bir şey yok. Salonu 
terkediyorlar ya, sabredelim, bakalım. Böyle mi de
vam edecek müzakere? 

BAŞKAN — Cetvelimizdeki son konuşmacı, baş
ka yok. 

Buyurunuz efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ne oldu, rahat

sız mı oldunuz? 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ne oldu 

Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — «Böyle devam edecek mi?» diyor

lar efendim. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 

Bu, Türkiye'nin fevkalade önemli dış, milli me
seleleri üzerinde başlattığımız genel görüşmenin geçen 
perşembe günü, ayın 25'inde verilen bir yeterlik öner
gesi ile bir nevi gerginlik havasına sokulmak isten
mesi bizi üzmüştü. Bugün iktidarın, muhalefetten 
vazgeçerek bunun daha yumuşak bir hava içerisinde 
bitmesine müsaade etmesinden dolayı kendilerine te
şekkür ederiz. 

Bir diğer teşekkürümüz de Sayın Başkan, Sayın 
Dışişleri Bakanımıza. Kendileri Hükümette görev al
dıklarından bu yana geçen 390 gün içinde bir tek 
saatlerini Cumhuriyet Senatosuna tahsis buyurdular. 
Sayın Dışişleri Bakanımızın takdimini yakından din
lediğinizde, âdeta her gün, kucak kucağa bizimle be
raber oldukları intibaı verilmek istendiyse de, Cum
huriyet Senatosunun zabıtları ortadadır; Sayın Ba
kan 390 gün içerisinde bir sayın senatörün, (ki, halen 
aramızda değildir) Mart 1978'deki gündem dışı ko
nuşmasına verdikleri ve oldukça dozu sert bir ceva
bın ötesinde buraya gelmiş değillerdir ve bu Cumhu
riyet Senatosunun dış politikadaki zaman payı Viya-
na'dan, Bingazi'den ve Yenidelhi'den çok az olmuştur. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ne yapsın çalışıyor? 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çok. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Gördüklerini ya

pıyorlar. 

BAŞKAN — Beyefendiler, lütfen yerlerinizden 
konuşmayınız efendim. 

Evet efendim, buyurunuz. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bütün temenni

miz; kendilerini, özellikle 1979'da dünyanın içine gir
diği fevkalade önemli şartlar içerisinde daha sık bu 
kürsülerden görmek ve dinlemek. 

Değerli senatörler; 
Geçen Perşembeden bu yana hiç olmazsa bizi ve 

öyle sanıyorum ki Türk kamuoyunu büyük ölçüde 
rahatsız eden bir gelişme daha olmuştur. Sayın Baş
bakan Türk topraklarına ayak bastıklarına göre söy
lemekte sakınca görmüyorum. Eğer, kendileri hâlâ 
Libya'da olsaydılar, bu cümleyi söylemezdim ve AP 
Devlet ve milli meselelere olan sadakatmdan dolayı 
bu konularda son derece hasastır; ama dönmüşler
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mesele şudur: 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Libya'ya resmen 

davet edilmişlerdir, kabul buyurmuşlar. Kendilerinin 
hareketinden üç gün önce son derece dostane ilişki
lerimiz olduğu herhalde zehabına kapılmış olacak 
ki, Yunanistan ile tam beş yıllık ve son derece ge
niş kapsamlı bir anlaşma yapmış olmak, herhalde 
Türkiye'ye karşı bir dostluk jesti sayılmasa gerek. 

Yine Libya Sayın Devlet Başkanının, Sayın Baş
bakanın hareketinden 24 saat önce yaptıkları ve böl
ge memleketlerinin bir nevi içişlerine müdahale ma
hiyetindeki beyanlarının da dostane bir davet ola
rak görülmesini beklemek yanlış olur. 

Bizim gönlümüz şunu isterdi: Bu iki tutum ve 
davranış karşısında Sayın Başbakan, bu durumda ken
dilerinin Libya'ya gitmelerinde fazla fayda görme
diklerini beyanla seyahattan vazgeçerler ve biz ken
dilerini alkışlardık. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Aynı Sayın Başbakan değiller miydi ki, 23 Mart 
1978'de bu kürsüden Amerika Birleşik Devletleriyle 
olan ilişkilerden söz ederlerken, «Amerika'nın keş
finden önce Türkiye vardı.» diye buyurdular ve ger
çekten Türkiye'nin ve Türklerin İstanbul'u fethin
den ancak 39 yıl sonra Amerika Kıtası keşfedilmiş 
ve devleti kurulalı henüz 203 yıl olmak üzere; ama 
ne var ki, onlar altı defa aya ayak basmış, bu işin 
başka tarafı. Şimdi böyle olan bir devletin devamı, 
56 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Başbakanı. 
bu iki dostane olmayan jestten sonra da bu ziyareti 
yapmış olmaları bizi üzmüştür. 

270 — 
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Değerli arkadaşlarım; 
Başka üzücü yönler de vardır. Libya Saym Baş

bakanı, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde müttefikleri 
tarafından yalnız bırakıldığı ve binaenaleyh kendile
rine yardım için İslam dünyasını çağırmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs milli davamız daha Kasım ayında Birleş

miş Milletlerde görüşüldü ve Türkiye 'ile beraber oy 
veren üç tane devlet vardır: Birisi Suudi Arabistan, 
birisi tran, diğeri Pakistan ve Libya toplantı salo
nuna dahi girmemişlerdir değerli arkadaşlarım. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi, yani Türkiye Cumhuriyetini böyle yuvar
lak cümlelerle, ucuz şeylerle oyalamak; bunlar cid
diyetten biraz uzaklaşmak temayülleridir ve millet
lerarası diplomatik teamüllere aykırı bir şey daha ya
pılmıştır. Bunu da söylemeyi vazife bilirim. 

Sayın Başbakanımız şerefine verilen bir yemekte, 
ev sahibi Sayın Başbakan Türkiye'nin müttefiki ol
duğu ve beraber işbirliği yaptığı devletler hakkında 
çok ağır ithamlarda bulunmuştur. Bu da milletlerara
sı teamüllere aykırı bir davranıştır. Bu, aslında Trab
lus üzerinden Bonn Grubuna bir mesaj göndermek
tir ve bu mesaj yerine ulaşır değerli arkadaşlarım. 
Biz bunları üzüntüyle karşıladık. 

Sayın senatörler; 
Sayın Bakanın buradaki izahlarına ve bu genel 

görüşmeden beklediğimiz hususlara geçmeden önce, 
çok yeni olduğu için Sayın Toker'in bir noktasına 
işaret etmek isterim. 

Kendilerinin bahsini ettikleri Sovyetler Birli
ği - Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Anlaşması 
1974 tarihlidir. Konulan şart Jackson Tadilidir. Jack-
son bu tadili ile Sovyetler Birliğinin Yahudilerin gö
çüne müsaade etmesi kaydı ile ancak en ziyade mü
saadeye mazhar milet müsaadesini vereceğini beyan 
etmiştir ve garip bir diplomatik hadise olmuştur. Za
manın Dışişleri Bakanı Kissinger, Senatör Jackson'a 
Sovyetler Birliği adına bir teminat mektubu gönder
miştir; ama ne oldu? Sovyetler Birliği iki ay sonra 
bu Anlaşmanın Sovyetler Birliğinin içişlerine müda
hale olduğunu beyanla feshetmiştir değerli arkadaş
larım. Bir kongre retoriği (Rhetorigue) oîaraik kalma
mıştır. 

Bizim göstermek istediğimiz emsal ve Amerikan 
Kongresinin ileri sürdüğü şartlar karşısındaki bekle
diğimiz tepki de bundan doğmaktaydı. 

Değerli senatörler; 
Bu müzakerelerden amacımız, çok önemli geliş

meler karşısında sadece tarih, yer ve seyahat belir

terek değil, Türk Hükümetinin değerlendirmelerini 
öğrenmekti. 

Buradaki konuşmamızdan Hükümete ve Sayın 
Dışişleri Bakanına açık sualler yönelttik. Birincide 
dedik ki, «Dört NATO müttefikinin 5 - 6 Ocak 
1979'da Guadaloupe'ta kendi aralarında toplanmala
rı ve NATO içinde iki katlı bir müessesenin doğma
sını Hükümet nasıl değerlendiriyor? Tepki göstere
cek misiniz? Buna Sayın Bakan, buradaki konuşma
larında en ufak bir şekilde değinmediler. 

Saym senatörler; 
İkinci temas ettiğimiz açık sual: Amerika Birle

şik Devletlerinin Komünist Çin'i 16 Aralıkta tanır
ken Taiwan'la olan 1954 tarihli Anlaşmasını feshet
mesinin doğurduğu moral durumu (Ki, İsveçli bir 
okuyucu Newyork Times'a gönderdiği bir mektupta, 
bunun Amerika bakımından ahlâki, moral bir mağ
lubiyet olduğunu belirtiyor). Hükümetin değerlendi
rip değerlendirmediğini ve Amerika Birleşik Devlet
lerinden NATO içinde bu konuda izahat isteyip iste
meyeceğini sorduk, bk cevap alamadık. 

Komünist Çin'in tanınması, orada, Çin, Japonya 
ve Amerika Birleşik Devletleri üçlüsünün kurulması
nın dünya dengesi bakımından ne demek olduğunu 
ve Türkiye bakımından nasıl değerlendirildiğini açık
ça sorduk ve buradaki beyanlarında Sayın Bakan, 
«Uzakdoğu'da iki olay olmuştur. Çin tanınmıştır; 
Cinle Japonya anlaşma yapmıştır.» diye sadece va
kayı nakletmekle yetindiler. Bu değildir bizim bekle^ 
diğimiz değerli senatörler. 

Yine Hükümetimize, (Vietnam'dan başlayarak 
Afrika mahmuzuna kadar devam eden, bazı kimse
lere göre «Krizler çemberi», bazılarına göre de 
«Krizler hilali» içerisindeki gelişmelerin ve bu geliş
melerin Türkiye'nin yanıbaşında olmasının, bu geliş
melerin sahilde kalmayarak Etiyopya'dan Vietnam 
ve Kamboçya'dan geçerek sahildeki bütün devletleri 
etkilediği gibi, Ortadoğu'ya da ilerlemekte olduğu
nu; Afganistan, Güney Yemen misallerini vererek 
İran olayları, güneyimizdeki Irak - Suriye birleşme
si ve işbirliği ve bunun Türkiye'nin mevcudiyeti ve 
ilerideki güvenliği üzerine yapacağı etkiler; Ortado
ğu'daki gerek askeri ve siyasi, coğrafi dengeyle bir
likte, hatta bazı belirtilere göre yeni bir haritalanma 
çalışmaları ve gayretleri karşısında Türkiye'nin de
ğerlendirmesi nedir?) dedik. Burada da en ufak bir 
cevap ve Hükümetin görüşünü alamadık. 

Değerli arkadaşlarım; 
En azından tran ve Pakistan (Ki, Pakistan'ın iç 

durumu Afganistan'la Sovyetler Birliği vasıtasıyla 
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hem hudut hale gelmiş olmasının neticeleri) CENTO 
ve RCD üyesidirler. RCD'nin merkezi Tahran'da, 
CENTO'nun Ankara'da ve Türkiye bunların her iki
sine de üyedir. Bunu Hükümet nasıl görüyor, nasıl 
değerlendiriyor? Sadece buraya çıkıp da, İran'daki 
gelişmelerin, «îran'm içişlerine müdahale edilmeme
si, milletin iradesiyle olması, toprak bütünlüğü...» 
bunlar bilinen formüllerin tekrarıdır. Bu formülü bel
ki Portekiz söyleyebilir. Onun problemi değildir; 
ama Türkiye bu formülle yetinemez sayın senatör
ler. Yetindiği takdirde, büyük bir hatayı işlemiş olur. 
Türkiye'deki Basın ve kamuoyunda bu konuda mev
cut olan endişeleri Hükümette görmemek bizi endi
şeye sevk etmektedir. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Siz ne 
düşünüyorsunuz? Siz söyleyin. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Türkiye Cum
huriyetinin burada bu gelişmelere hâkim olduğunu, 
dünya değerlendirmesini yaparak bu meseleleri bura
ya getirip ciddiyetle Türk Parlamentosuna ve Türk 
milletine teminat vermesi, bu hissi, bu duyguyu bize 
aşılaması gerekir değerli arkadaşlarım. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — TRT aşılıyor. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben bilmeliyim 

ki, Hükümetim bunları ciddiyetle takip etmekte, de
ğerlendirmekte ve tedbirlerini almaktadır. Ben emin 
ellerde olduğum hissini, Millet ve Parlamento ola
rak, beslemeliyim değerli arkadaşlarım. Bu hissi, bu 
Genel müzakereden ve sayın Bakanın buradaki ko
nuşmasından, 18 Ocaktaki konuşmasından edinen bir 
tek insaf sahibi sayın senatör varsa buyursunlar, söy
lesinler, ben bütün söylediklerimi geri ahrım değerli 
arkadaşlar. (AP sıralarından «Bravo» sesleri). 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Mese
lâ Hükümet ne desin size Kâmran Bey... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz de 
önerge verin de öyle konuşun. 

BAŞKAN — Beyefendiler, rica ederim. Yeriniz
den müdahale etmeyin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Görü
şünü öğrenelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşi uzatmaktan başka bir şeye yarı
yor mu?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Televiz
yonun dediğini desin. Televizyon takip ediyor Hu-
meyni'yi-

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Muhalefet 
laftan anlamıyor. 

| BAŞKAN — Hükümet burada olsaydı cevap 
hakkı vardı. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Demirel'in 
I İran politikasını duyduk ya, Şah'ın politikasına üzü-
I lüyor; ama her şeyin bir zamanı vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Terbiyeli ol, ter-
I biyeli. 

BAŞKAN — Beyefendiler... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İran elçisi. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sus be, 

otur. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Şah sizi kur
tarır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Humeyni'de se
ni kurtarır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gitti artık 
İran Şah'ı, gitti. 

BAŞKAN — Beyefendiler, lütfen... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

şahıslan ortaya koyup hadise çıkarmanın ne yararı 
var. Sıkıştılarsa sıkıştıklarını itiraf etsinler. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. İçtüzükte 
böyle bir kaide yoktur. Beyefendiler, burası Cumhu
riyet Senatosudur, bu adaba uymak mecburiyetinde
yiz her halde, rica ediyorum. 

Sayın İnan, devam edin efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli sena
törler, 

Buradaki konuşmamızda biz, Hükümeti sadece 
tenkit etmek ve 12 aylık dış politika icraatında bi
zim görüşlerimize aykırı düşen yönleri sermek gaye
siyle gelmedik, bunu samimiyetle tekrar ediyorum. 
Bu dünya ortamında ve Türkiye'nin etrafında cere
yan eden tehlikeler içerisinde, Parlamento ve Millet 
olarak bunun hakkını vermekte miyiz; bunu aramak 
için getirdik. Eğer bunu aramaktan rahatsız olanlar 
varsa, konuşmamı kesebilirim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Niye rahatsız ola
lım? 

I KÂMRAN İNAN (Devamla) — Derhal kesebi
lirim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Olmu
yoruz. Devam et. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. Rica ederim, 
siz neden onlardan icazet almaya çalışıyorsunuz Sa
yın İnan?.. Lütfen devam edin efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli sena
törler, 

i 
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Burada açıkça söyledik, «Dünyanın bu gelişme
leri karşısında Türkiye'nin, meseleleri süratle Kuzey 
Atlantik İttifakı Konseyine götürerek açıklık isteme
si lazımdır.» dedik ve «Hükümet bunu yaparsa, ar
kasındayız.»! dedik. Hükümetin bu alanda en ufak 
bir çalışmasına şahit olmuş değiliz. Kuzey Atlantik 
ittifakı Konseyinde Ortadoğu'daki meselelerin vaha
meti dolayısıyla görüşülmesini talep eden devlet han
gisidir biliyor musunuz?.. Hollanda'dır. Türkiye 
Cumhuriyeti değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu müesseseler niçin yaratılmıştır?.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bunu biz vasıta kıl
dık, 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Niçin bu mües
seseler, bunun içinde ittifak?.. Sonra?.. Sonra, «Efen
dim, NATO'daki haklarımı savunmadı. NATO bize 
kötülük ediyor. NATO bizi yeterince desteklemiyor» 
diye avaz avaz söylenilir, tenkitler yapılır. NATO' 
da hakkını kim savunacaktır?.. Hükümetler savuna
caktır. NATO'yu mesuliyetiyle karşı karşıya kim ge
tirecektir?.. Hükümetler getirecektir değerli arkadaş
larım. Biz bunu söyledik. Bunun daha ötesine git
tik, «Amerika Birleşik Devletlerinin, Vietnam örne
ğinden, Angola örneğinden sonra, bu kere Taiwan'ı 
ortada bırakmış bulunmasının ortaya doğurduğu du
rumu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Washington' 
dan açık bir şekilde sormalıdır.» dedik. Bunu sor
muş mudur, sormakta olduğuna dair en ufak bir be
lirti var mıdır?.. Hayır. Nedir?.. Trablus seyahati ve 
ondan sonra, demin işaret ettiğim nahoş ve üzücü 
durumlar. 

Değerli arkadaşlarım, meseleleri bütün yönleriyle 
almaklık budur. 

AET meselesi : Bunun vahameti burada ne kadar 
söylense azdır. Geçmişte hiçbir şey yapılmadı değil. 
Geçmişte, Yunanistan'ın tam üyelik talebinden he
men sonra ve bu talebin prensip itibariyle kabulü 
üzerine, Yunanistan'la siyasi danışma mekanizması
na eşit şekilde katılması hususunda Türkiye'nin mü
racaatı vardır ve bu müracaat yeterince karşılanma
mıştır. Verilen cevapta, «Türkiye'nin kendisini ilgi
lendiren meselelerde bilgi sahibi kılınacağı», belirtil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasavvur buyuruyor musunuz; dokuz Batı Avru

pa memleketinin, bundan böyle Kıbrıs meselesi de 
dahil, Ege de dahil, dış politika alanlarındaki önemli 
prensip kararlarının oluşturulmasına, Yunanistan üye 

olarak iştirak edecek, taraf olarak iştirak edecek ve 
Türkiye tamamıyle söz sahibi olmadan dışarıda ka
lacaktır değerli arkadaşlarım. 

Hadise ne zaman oldu?.. 21 Aralık 1978'de. Bu
nu Bütçe Karma Komisyonunda da Sayın Bakana 
sorduk, «Ne düşündünüz?» dedik. «Efendim, bunu 
inceliyoruz, üzerinde duruyoruz.» dediler. Bunun in
celenecek, üzerinde durulacak, vakit kaybedilecek 
hali kalmadı. Mesele önümüzdedir. O derece kalma
dı ki, Fransız Sosyalist Partisi Lideri François Mit-
terand, «Yunanistan'ın tam üyeliğinin kesinleşmesi 
ve Parlamentoda tasdik edilmesi için Türkiye ile olan 
ihtilâflarını halletmesi lazımdır.», diyor sayın sena
törler. Türkiye?.. Türkiye, burada hiçbir hareket sa
hibi değildir. 

Batımızda Yunanistan, bu çemberi oluşturmakta, 
AET'ye tam üyelik ve bunu arkasına alarak Türki
ye'yi Batı'dan izole etmeye çalışmaktadır. Güneyi
mizde bir Irak ve Suriye birleşmesi. Doğumuzda bir 
tran hadisesi, kimin gittiği belli, kimin geleceği be
lirsiz gelişmeler; Afganistan ve bütün bu çember içe
risinde bir Türkiye. Bu Türkiye'nin Hükümetinden, 
Genel Görüşme içerisinde aldığımız cevabı arz et
tim ve bu Türkiye'nin İktidar Partisinin Sayın Sena
törü veya hiç olmazsa Sayın Grup Sözcüsünün, bu 
müzakereler karşısındaki tutumunu, elemle karşıdan 
seyretmek durumundayım. 

Değerli senatörler, 
Ege meselesinde Hükümete şunu arz ettik : «Yu

nanistan'ın tek taraflı olarak silahlanmasına ilaniha-
ye devam etmesine göz yumulmamalıdır ve Hükümet 
burada müdahale etmelidir. Adaların silahlandırıl
ması karşısında bigâne kalmamalıdır.» dedik ve «Hü
kümetin bu alandaki sert çıkışlarını biz bütün varlı
ğımızla destekleriz. Yunanistan'a tek taraflı olarak 
silah sevk eden devletlerle ilişkileri gözden geçirmek 
ve kendilerine ikazda bulunmak lazımdır.» dedik. 
Yunanistan'a açıkça ikazda bulunarak, «Amerika'yı 
benim üzerime sürmekten vaz geçmenin zamanı gel
miştir. Yoksa Ege'de hava ve deniz üstünlüğünün 
elinize geçmesine değin seyirci kalamam» demenin 
zamanı gelmiştir. 

Adaları, 1947 Paris Anlaşmasına aykırı olarak 
silahlandırmanıza ilânihaye bigâne kalamayız deme
si lazımdır» dedik ve derse «Biz destekleriz» de
dik. 

Burada Sayın Bakanın beyanlarında, bunlara do
kunan en ufak bir nokta, bir cevap müşahade bu
yurdunuz mu değerli arkadaşlarım? En ufak bir şey 
ortaya dökülmedi, , 
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Saym senatörler; 
Bizi üzen ve bizi endişeye sevk eden konuların 

yönleri de bunlardır ve bunlar ciddi meselelerdir. 
Bunlar sadece iktidar - muhalefet meselesi veya İk
tidarın şu yanlışlığını yakalayıp da puan kazanma 
meselesi olmanın çok ötesine geçmiş, Türkiye'nin 
mevcudiyeti, varlığı ve gelecekteki güvenliğiyle ilgili 
konulardır. 

Bunlar görüşülürken, burada dinlediğim Sayın Se
natör Toker bu meselelere dokunurken, Doğu, Batı 
falan... Burada iktidar Partisinin en yetkili bir ağzı 
«Bağlantısızlığa ne olmuş» dedi. Ben oradan duy
dum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ne olmuş?.. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arka

daşlarım; 
Şimdi, bağlantısızlığa ne olmuşsa bir gün oraya 

gidelim. Batıya ne olmuşsa oraya gidelim, Doğuya 
ne olmuşsa oraya gidelim. Bu, politika değildir. Bu
nunla hiçbir yere varamayız sayın senatörler. 

Burada her gün tereddüt doğurulacaksa, bu te
reddüt içerisinde yaşamak mümkün değildir. Eğer 
ben senatör olarak, Türk vatandaşı olarak bu tered
dütleri beslersem, bana bakan dünyanın bu tered
dütlerden kurtulması mümkün değildir. Eğer her gün 
partonerlerinizin, müttefiklerinizin kafalarına yeni is
tifhamlar sokarsanız, bunları ortadan kaldırmanız 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bağımsızlar veya bağlantısızlar. Sayın Bakan, 

bu noktaya temas ederlerken, iki başkentteki ziyaret
lerinin resmi tebliğlerini okudular. Meselenin bir o 
yönü var; ama başka vesikalar da var. 

Sayın Dışişleri Bakanımız, 10-13 Temmuz 1978' 
de Hindistan'a yaptıkları resmi ziyaret sonunda, 
14 Temmuzda yaptıkları basın konferansında açık
ça, (Burada Hindistan Dışişleri Bakanlığı resmi bül
teninde ingilizce metinden kendi ifadeleri var) şu 
sözleri var. Sayın Bakana atfen. 

«Türkiye ile Hindistan arasında tam dış politi
kada tam görüş birliği var.» Bu bir defa eşyanın ta
biatına aykırıdır değerli arkadaşlarım. Hindistan bağ
lantısız, Türkiye NATO üyesi, Türkiye CENTO üye
si, Türkiye RCD üyesi, AET ortak üyesi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman bilmi
yordu onları. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bunlar bağda
şamaz. Asgariden şuradan bağdaşamaz değerli arka
daşlarım. Eğer dünyada Türkiye'nin gerçekten bir 

müttefiki ve dostu varsa Pakistan'dır. Pakistan'la 
Hindistan'ın ihtilaf halinde, hatta savaş yaptıkları 
bilinen bir dünyada Türkiye'nin Pakistan'ın bir ya
na itip de «Hindistan'la dış politikada tam görüş bir
liği içindeyiz» ifadesini kullanması zannetmiyorum 
ki, eşyanın tabiatına uyabilsin veya Türkiye'nin bu
güne kadar takip ettiği politikaya... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Görüş birliği içinde 
değiliz diyemez zaten, politika. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — işte, sudan poli
tika-

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu nasıl politi
ka?.. 

FEVZt ÖZER (Muğla) — Nezaket politikası. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Salata politika

sı. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sonra, yine ay

nı basın konferansında Sayın Dışişleri Bakanımızın 
şu cümlesi var : 

(CENTO ve NATO gibi, kollektif ortak savun
ma kuruluşlarından...) Tırnak içinde aynen cümlesi
ni veriyor. (... şimdilik «For the time being» Türki
ye'nin çıkması bahis konusu değildir.) 

Değerli arkadaşlarım; 
Buna «Şimdilik» tahdidini koyarsanız, ondan 

sonra Batıda ve NATO'da size karşı olan istifham
lar büyür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ihtiyaç neden duyuldu?.. Bunu Bütçe Komis

yonunda sorduk. Sayın Bakan, orada açıklığa ka
vuşturmaya çalıştılar. «Bunu CENTO için söylemiş
tim, NATO için söylemedim» dediler. Bunu mem
nuniyetle karşıladık ve zabıtlara geçmesi bakımın
dan da burada tekrar ediyorum ve bu ifadenin Sa
yın Bakana ait olmadığını da temenni etmek iste
rim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Daha sonrası var. Yine Sayın Bakanımızın basın 

konferansına atfen, bu metinde Türkiye'nin temmuz 
sonunda yapılacak olan Belgrat Bağlantısızlar Dışiş
leri Bakanları Konferansında kendisinin misafir üye 
olarak bu çalışmaları takip etmesi müracaatının gö
rüşülüp, davetiyenin çıkarılmasını bekledikleri ve 
Hindistan'ın bunu desteklemeyi kabul ettiği resmi 
ifadesi var sayın arkadaşlar!m. Türk Basınına da 
geçti bu. Bunun üzerine ne oldu?.. Sayın Başbakanı
mız, 30 Temmuzda Belgrat'ta yapılan toplantıya, Bağ
lantısızlar Toplantısınla (Metni elimde bulunan) son 
derece hararetli bir mesajı gönderdiler. Aslında fcöy-
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la bir mesajı, <bu kadar sıcak bir mesajı Tüıv 
ikiye Cumhuriyeti Başibakanına, göndertmek yan-ı 
lışlığıını yaptıran; kimseleri affetmemek lâzım. Neden 
ötmemek lâzım?. 31 Temmuz 1978'de Belgrat'taki 
Bağlantısızlar Toplantısında, Kıbrıs'la ilgili olarak şu 
karar metni çıkmıştır : 

«a) Kıbrıs topraklarının halen işgal altında bu-ı 
lunmasını şiddetle kınlarız. Kıbrıs'ta bulunan 'bütün 
silahlı kuvvetlerin derhal çekilmesini talep ederiz. 
Kıbrıs'ta bütün insan haklarının son noktasına kadar 
riayet edilmesini talep ederiz ve Kılbrıs'ta kaybolmuş 
bulunan Rumların izlerinin 'bulunması için gerekli ça
lışmaların yapılmasını talep ederiz. Kı'bos'ta nüfus 
dengesini bozucu her türlü hareketleri reddederiz ve 
'bunların derhal durdurulmasını talep ederiz. 

jb) (Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs 
ilo ilgili olarak alınmış bulunan kararların yerine ge-
tirimesi için, Türkiye'ye Birleşmiş Milletler şartının 
7 nci faslında öngörülen zecri tedbirlerin uygulanma
sını talep ederiz...» diye karar çıktı değerli arka-
daşlarım> 

Şimdi, bu kararı çıkarttıran Hindistan ve başta 
Yıugostavya'dır. Bunu sormalc isteriz sadece. Acaba 
bu iki 'memleketin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı
mıza davet edilerek, bu tutum hakkında bir izahat 
istenmiş midir? Bumu istemek hakkımızdır. Çünkü, 
büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığımıza kolaylıkla da
vet edildiğini son olarak gördük. Burada herhalde 
davetten de öteye ciddi bir sebep bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Kıbrıs milli davasında, burada Hükümetten açık

ça şunu sorduk ve Sayın 'Bakanın izahlarında hiç biri
si yoktur. Bir Amerikan planı bahis konusudur de
dik; Sayın Bakanın cevabı «Rum tarafı bunu red-
doa.» oldu. Peki, Tüılk tarafı ne dedi?. Türk Hükü
meti 'bunu nasıl değerlendiriyor?. Yaklaşımınız ne
dir?. 

Yine Hükümeten şunu istedik: «Sayın Denktaş'a 
23 Mayıs 1978 de Ne\v - York'da yapılan beyan ve 
tavizler, Manaş'a 35 ibin Rum'un geiip yerleşmesi, 
toprak tavizleri, göçmenlerin dönmesi hususunda 
Hükümet bunları desteklediğini, Amerikan Dışişleri 
Bakanlığına bildirmiştir. Bu tekliflere, tavizlere Tür
kiye Hükümeti sahip midir?» dedik; 'burada cevap 
almadık değerli arkadaşlarım. 

Hükümetten şunu sorduk: «1 Kasım 1974'de Bir
leşmiş Milletlerde kabul edilen 3212 sayılı» Kıbrıs'tan 
bütün Silahlı Kuvvetlerin çekilmesi ve göçmenlerin 
dönmesini» öngören karar ile Kasım 1978'de aynı 

kararı esas alan kanar arasında f ark yoktur. O zaman 
Cumhuriyet Halk Partisi .-. Selâmet Partisi iktidarı 
olarak ittifakla katıldunız; bu sefer diğer üç devletle 
ibirlikte karşı çıktınız. O zaman mı hatalı idiniz, 
şimdi mi hatalıydınız?.» ki, bunu itiraf etmek her
halde yadırganır ve kınanır bir durum değildir. Bunun 
cevabını almak istedik; alamadılk. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Kongre kararı, 
Bideşmiş Milletler Genel Kurul Kararı ve Güvenlik 
Konseyinin 440 sayılı Kararı, 27 Kasım tarihi, bun
ların meydana getirdiği çember ve 30 Mayıs 1979 ta-1 

rihi, Haziranda resen görüşülmesi bunun Türkiye 
'bakımından bir tazyik unsuru olması hususunda ne 
düşündüğünü sorduk; 'burada cevap alamadık. 

Burada sırası gelmişken arz edeyim. Guadeloupe 
toplantısı ve ondan sonraki Bonn Grubu ve Türkiye' 
ye yapılması bahis konusu ekonomik yardım. Şunu 
gayet açıklıkla söyleyeyim: Biz bu yardımın yapıl
masını temenni ederiz. Yardım Türk Devletine ya
pılacaktır ve bu yardımın yapılmaması yolunda en 
ufak bir güçlük veya tenkit bizden gelmez. Yalnız 
şu hususa dikkati çökmek isteriz değerli arkadaş
larım. 

Guadeioupe'de veya Bonn'da Türtkiye Cumhur!;-ı 
yetinin haklarını bir devlet korur veya sahip çıkmak 
ister, Trablus'ta bir başka devlet «îslâm dünyası önün
de ben halklarınızı korurum» der. Yani Türkiye 
kendi haklarının sahibi olamıyor mu?. Vekille mi 
yürüteceğiz bu işleri?.. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Yani Libya 2,5 milyonuyîa benim İslâm dün
yasındaki haklarımın savunucusu olacak; ben Müslü
man değil miyim 45 milyonumla?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şuraya gelmek istiyorum: Amerika Birleşik Dev

letlerinin 1980 yılı Bütçesi Kongreye sunulmuştur. Bu 
Bütçe içerisinde Türkiye için öngörülen yardım mik 
tan; 175 milyon dolar (Devletten devlete kredili sa
tış) zait 50 milyon dolar. 'Bunun dışında bir kuruş 
yoktur. Eğer Bonn, Grulbu çalışmaları içerisinde, 
Tünkiyerye yeni bir yardım paketi meydana getirile
cek ise, hu 1980 Bütçesinde yoktur. 

Bunun için iki şılk mümkündür. Amerikan Cum-
huırıbaşkanının Kongreye 'başvurmadan yetkisi azami 
50 milyon dolardır. Bu, herhalde Türkiye'yi tatmin 
etmez. Özel 'bir yetki kanunuyla gitmelk durumu hâsıl 
olabilir. Bu kanunun karşısınada Kongredeki Rum 
lobisi çıkacaktır değerli 'arkadaşlarım ve o Rum lobi
sini tatmin etmek için, tıpkı geçen toplantılarda oku
duğum, atmlbargonun kaldırılması için Kongrenin ileri 

— 275 — 



C. Senatosu B : 30 30 . 1 . 1979 O : 1 

sürdüğü şartlara paralel olarak, Amerikan Hükümeti 
Ankaraya gelecek ve «iBeninı Kongreden bu yardımı 
geçirebilmem için sizlin. Kılbrısta şu şu şu adımları 
atmanız lazımdır,» diyecektir esasen planıyla şimdi-: 
den dernektedir. Değerli arkadaşlarını. Biz bunu sa
dece, Hükümeti öyle bir durumda görüp de tenkit 
ecmek düşüncesiyle değil, şimdiden yapıcı 'bir muha
lefet düşüncesiyle ikaz vazifemizi (Eğer makbule ge-
çecekse) yerine getirmek bakımından söylüyoruz de
ğerli üyeler ve Kıibns meselesiyle 'birlikte Türk - Ame
rikan ilişkileri, en geç 30 Mayıs 1979*da yine gün
demdedir ve ciddii bir şekilde gündeme gelecektir. 
Bunu da gözönünde bulundurmak lazımdır ve yine 
Bonn Grubunda, Türkiye'ye yapıLmıası muhtemel yar
dımlar görüşülürken, IMF şartlarının ötesinde, «Tür
kiye'ye ekonomik istikrar planij» Üzerinde durulmak
tadır. Türkiye'nin bulunmadığı bir toplantıda, kendi 
ekonomisinin istikrara kavuşturulması reçetesinin çi
zilmesi, sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun, kabulü 
mümkün olmayan 'bir durumdur değerli arkadaşlarım 
ve bu durumun da Hükümetçe ciddi bir şekilde üze
rine eğiünmasi ve ele alınması lâzımdır. 

Yine Hükümetin (Herhalde bizden çok daha ge
niş imkânlara sahiptirler) dikkatlerine bir kere daha 
sunmak isterim. Her gün dış basında Türkiye ile ilgili 
yazıların sayısı artmaktadır ve Oıta Doğandaki geliş
meler, İran hadiselerinin değeriendirilmesiyle ilgili 
çok ciddi makalelerin hepsinde Türkiye'ye ait bir 
paragraf bulunmalktaidır ve bu pragraflar, maalesef 
Türkiye'nin geleceğinli, istikbalini parlak gösteren 
pragraflar değildir değerli arkadaşlarım. Joseph 
Kraft'ın en son bir makalesinde şu ibare var: 

«Onfca Doğunun bir» Kuzey üçlüsü «vardı. Amaç, 
Sovyetler Birliğinin Orta Doğunun aşağısına kayma-. 
sim önlemekti. Bu üçlü, Pakistan, Türkiye ve Iran 
zinciri idi. Zincirdin orta halkası koptu. İran çökmek
te. Binaenaleyh, Türkiye'yi yalnız başına ekonomik 
bakımdan ayakta tutmanın bir anlamı kalmamakta
dır» diyor değerli arkadaşlarım. 

Bu mülahazaları el sallamakla geçiştireceğinizi 
sanıyorsanız, çok aldanırsınız değerli arkadaşlarım. 
Devlet idaresi ve Türkiye'nin bugünkü ortamındaki 
duruim, hu el sallama ve orada istiskal hareketlerinin 
ötesinde çök ciddi bir durumdur. (AP sıralarında 
Bravo» sesleri). 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın 'Başkan, el 
sallayan kim?.. 

'BAŞKAN — Biz göremedik. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ve inanın şu 
anda, bu genel görüşmenin açılmasına sebebiyet ve
ren şahıslardan biri olmanın da ıstırabını çekmeye 
başladım. 

iBAŞKAN — Lütfen Sayın İnan, Umumi Heyete 
hitap edin efendim, şâhısları bırakın. (AP sıralarından 
«Umumi Heyete hitap ediyor zaten» sesleri). 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan el 
sallayan küm?.. 

BAŞKAN — Ben bir şey görmedim, 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İstifade ettik; 

'bütün dünya 'istifade etti hatta. 

BAŞKAN — Birisinin el hareketi yaptığından 
bahsettiler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görüldü, gö-
! TÜldÜ. 
; BAŞKAN — Ben göremedim de. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir — Şimdi de numa
ra başladı. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Bu elemi hissettiğim için, bu elemi burada ifade 
edeceğim. İçeride bu kadar problemleri olan, 13 il
deki örfi idareye rağmen bu problemleri aşamayan. 
bir günlük, iki günlük petrol stoku, bir günlük, iki 
günlük motorin, fuel oil stoku durumuna kadar dü
şen, kendi tarım gelirlerini üç yıl boyunca ipotek et
mek durumuna gelen, kendi milli birlik ve beraber
liği devletin mevcudiyeti üzerinde bu kadar tehdit 
bulutlarının estirildiği, çevresinde bu kadar ciddi ge
lişmelerin yer aldığı bir Türkiye'nin Parlamentosu 
ve Hükümeti eğer bu durum içerisinde ise bu, Türk 
tarihinin kaydedeceği en elim manzaralardan biridir. 
Bu elemi burada ifade etmek isterim ve bu elemi 
daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler 
Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunda 11 Temmuz 1975 
tarihinde ambargonun kaldırılması müzakereleri son
rasında Türkiye'ye reva görülen çok ağır ithamların 
konuşulmasından duyduğum elemi de getirip gene 
bu kürsülerden ve Türkiye Televizyonları ekranların
dan paylaştım; ama bize millet olarak, Parlamento 
ve hükümetler olarak bir hal geldi. Felâketleri önem
sememek, ciddiye almamak. Türkiye'nin bugünkü 
durumu ve günleri eğer ciddiye alınmazsa Türkiye' 
nin ne zamanı alınacaktır?.. Bunu arz etmek istedim; 
ama buraya çıkıp da söylenecek her sözü, o sözü söy
leyen insanın kendi partisi damgasını vurarak mut
laka karşıyım şeklinde almakla gele gele 30 yıllık 
demokratik hayatımızda buraya kadar geldik ve 30 
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yıllık demokratik hayatımız 56 yıllık Cumhuriyetimi
zin bugünkü tablosundan iftiharla bahsedecek olan 
kimse varsa buyursun buraya, söylesin. Bütün söy
lediklerimi geri alırım. 

Değerli senatörler; 
Burada sırf saygı bakımından, Sayın Yıldız'ın is

mini de altı defa andıkları için konuşmalarına temas 
etmek isterim; fakat üzülerek arz ediyorum ki, ken
dileri burada yoklar. Bu da bizim bir parlamenter 
alışkanlığımızdır. Kürsülerden bir taş atılır, ondan 
sonra gidilir. Başkası o taşla uğraşsın. 

Sayın senatörler; 
Sayın Yıldız burada itina ile bir saatlik konuşma

ları süresinde bir şato inşa etmeye çalıştılar. Tabii 
şatonun temellerini fazla sarsmak suretiyle kendile
rini üzmek istemem; ama temellerine el attığınız za
man şatonun bütün parçalan yere dökülür. 

Bir taraftan Sayın Yıldız dediler ki, «Kapitalist 
bir ekonomiyle kalkınmak ve borçtan kurtulmak 
mümkün değildir. Bunun ilacı, bundan vazgeçmek. 
Devlet ekonomisi.» Devlet ekonomisinin ismi «Sos
yalizm»' dir. Daha açık konuşursanız ismi «Komü
nist devlet rejimi»dir, «Sistemi»dir; ama hemen ar
kasından Sayın Yıldız, «Efendim, partilerüstü dü
şünceler veya hükümetler de neymiş, dış politika 
neymiş. Partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurla
rıdır»1 buyurdular. Bu ikisini bir arada götüremezsi
niz ve eğer serbest teşebbüsün yok edileceği ve sadece 
devlet ekonomisinin hâkim olmasıyla dış borçların 
hepsinden kurtulunacaksa, bugün sosyalist memleket
lerin bir kuruş borcu olmaması lazım gelir; ama bu
gün, sosyalist memleketler dünyada en çok borçlu 
olan ülkelerin başında gelirler. Bunlara Sovyetler 
Birliği ve peyklerinin borçlarına ilaveten, bu kere 
Batı dünyasına açılmakta bulunan Çin'in de katlan
mak üzere bulunduğu borçlar yalnız Fransa ile 13,5 
milyar dolarlık anlaşma yaptığı ve önümüzdeki yıl
larda bunu 25 - 40 milyar dolara, Batı dünyasına gi
receği düşünülürse bu da reçete değildir. 

Burada fikirlerde açık olmak lazımdır. Bizim bir 
problemimiz var. 1848'den beri tereddütlerden bu 
Devlet kendisini kurtaramadı. Bir adım ileri, iki adım 
geri. 10 yıl mesafe alıyorsunuz, ondan sonra bir yer
de mıhlanmak, durmak. Muasır medeniyet seviyesi, 
Batılılaşma, Batı medeniyeti... Geldik. 56 yıllık Cum
huriyet, demokrasi, hürriyetler, çok partili düşünce... 
Şimdi?.. Şimdi, acaba laflan. Bu kürsüden çok açık 
da olmasa bazı bağlantısızlar, bazı Ortadoğu'daki 
kardeşlerimiz ve onlarla işbirliği, bazı başka dünya 
var. 

30 . İ . 1979 O : 1 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabiatıyla, demokraside çeşitli fikirler olacaktır. 

I Bunun olması lazımdır. Yalnız, fikirler eğer iktidar
lardan neş'et ederse, bu fikirler demokrasi oyunu ol
maktan çıkar ve milletlerarası sahaya girer. 

Türkiye'nin sık sık unuttuğu bir gerçek var. Bü
yük bir imparator olduğu ve bugün kardeşlik, her 
türlü edebiyata ben de katılırım. Beraber yaşadığımız 
veya yaşamak istediğimiz 33 devlet bizden çıkmıştır. 

Bir şeyi de burada reddederim. Bunu sık sık tek-
I rar ederler. Sayın Yıldız'da bu zaafı gösterdi, istiklâl 

Savaşı örneğini vermekle, «Bilmem Cezayir'e şu 
I örneği verdik». Biz hiç bir zaman müstemleke olma

dık değerli arkadaşlarım, hiç bir zaman olmadık. 
Cezayir gibi ben müstemlekelikten kurtuluş savaşı 

J vermedim. Ben vatanımı istilâ etmekte olan güçlere 
I karşı savaş verdim; ama benim istiklâl Savaşındaki 

asıl anlam, padişahlığa karşı Cumhuriyet mücadele
sinden ancak doğar, yoksa Cezayir ile bunu kıyas 
ederek, zaman zaman biz de bir kompleks vardır, 
Türkiye'yi olduğundan daha aşağı indirmek ve kü-

I çük göstermek kompleksi. 
Değerli arkadaşlarım; 

«Efendim, bunlar kardeşlerimiz, bunlarla işbir
liği». Bunlar denenmemiş şeyler değildir. 1974 Koa
lisyonu kurulduğu zaman, Koalisyonun Sayın Baş
bakan Yardımcısı ve üç tane sayın bakanla birlikte 
Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiler. 1 milyar dolar ta
leple gidildi. Son. derece ortak menfaatleri olan iki 
devlet, tarihi, kültürü, her şeyiyle. 250 milyona inil
di, bir hafta seyahat uzadı, sonunda neyle gelindi?.. 

I iki sayfalık bir kültür anlaşması metni ile gelindi. 
En önemli maddesi ne?.. Suudi Arabistan okuîlarm-

I da Türkiye aleyhinde yapılan eğitimin durdurulması. 
Bu bir realite. 

I Iran; kardeşimiz, komşumuz. Kendileri ayrıldılar, 
I arkasından konuşuyor durumunda olmak istemek. 
I Zira burada daha önce beyan etmiştim bu kürsüler-
I den. Senelerce tabii gaz boru hattının iskenderun'a 
I ineceği, 10 milyar dolarlık proje, yatırım; sonunda 
I tabii gaz boru hattı Sovyetler Birliği üzerinden Al-
I man çelik borularıyla geçti ve Türkiye'ye en ufak 
I bir şey gelmedi. 
i Sonra, bizim zamanımızda 1 milyar 200 milyon 
I dolarlık anlaşma, bir kuruş gelmedi. Sonra, sıra size 
I geldi ve size de «3 milyon tonluk petrol» dendi, şu-
I nu gayet samimiyetle size söyleyeyim. Eğer, durum 
I değişmemiş, devam .etmiş olsaydı, 3 milyon ton de-
I ğil, 3 damla alamazdınız. Bu gayet açıktır. Bugünkü 
1 dünyada din beraberliği güzeldir, dostluk, komşuluk; 
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ama tek hâkim olan faktör ekonomik menfaattir ve 
petrol - dolarlardan kullanılmayan senelik 40 - 50 
milyar Batı bankalarına gitmiştir, Amerika'da Chase 
Manhattan Bank'a gitmiştir ve oradan DÇM hesabın
daki faiz haddi yüksek olduğu için oradan Türkiye'ye 
gelmiştir. Bu yıllar içerisinde Türkiye'de en ufak bir 
İsîâm alemi ve Arap dünyası ortak yatırımı olmamış
tır değerli arkadaşlarım. Bunu elemle söylüyorum, 
tenkit olarak söylemiyorum; ama bir siyaset adamı
mızın güzel bir lafı var, «Benim değildir, Paranın 
dini yoktur» der, doğrudur. Para sadece menfaat is
tikâmetinde gider. 

Binaenaleyh, ikide bir de bu kürsülerden hayat üze
rine kurulu şeylere de kapılmayın. «Efendim, bağlan
tısızlardan 15 tane memleket hemen arkamıza katılır 
ve lider oluruz». Bunu daha eskiden bir sayın siyasi 
partinin lideri, «Lider Türkiye» sloganıyla ortaya 
attı. Zaten bu sloganlardan kurtulamıyoruz. Şimdi bir 
diğeri de «Bağlantısızlarda lider olalım». 

Değerli arkadaşlarım; 
Bağanlantısız bir tane devlet yoktur. Günü geldi 

Hindistan «Bağlantısızım» dedi; ama Pakistan ile sa
vaşı için Sovyetler Birliği ile anlaşma yaptı. 

Etopya, bağlantısızların en büyüklerindendir; 
ama Sovyetler Birliği ile 1 milyar dolarlık silah bağ
lantısı yaptı değerli arkadaşlarım. 

Yugoslavya, bağlantısızların en büyük şampiyon-
larmdandır; ama 1968'de Çekoslovakya işgal edildik
ten sonra, aynı akibete uğramamak için Amerika Bir
leşik Devletlerine 'koşmuş ve zamanın Dış'işleri Bakan 
Yardımcısı Richardson Belgrat'a gelerek teminat 
vermiş ve Johnson bir deklarasyonla «Bu bölgeye va
ki olacak tecavüz karşısında bigâne kalamayız» de
miştir. 

Binaenaleyh, ne aranmak isteniyor?.. Yani hak
larımızın savunulmasına evet, savunulacaktır. Şimdi 
bir slogan daha ortaya çıktı, zaten 1974'lerde «Halk 
sektörü» o gitti, 1978'in başında «Yeni ulusal savun
ma konsepti» bugünlerde duyan yok, o da slogan. 
Şimdi yenisi, «Ekonomi ile savunmanın ayrılmazlığı». 
Peki, buna «Ayrılır» diyen, bu 4 milyara yakın insan 
içerisinde bir tane akıllı bulabilir misiniz?.. Var mı
dır böyle şey?.. Yani dünyada parasız, ekonomi ol
madan bir savunma düşünülebilir mi sayın arkadaş
larım?.. Bu mümkün değildir; ama slogan. NATO 
Anlaşmasının ikinci maddesi yeni keşfedilmedi. Tür
kiye planlı kalkınma ekonomi dönemine girdiği 1962 
intikal dönemi ve ondan sonrakinde zamanın iktidar
ları, 1960'ta başlayıp 1961'de devam etti. NATO içe

risinde bu mesele dile getirildi. «Ben, savunma yü
kümle beraber ekonomik kalkınma ihtiyaçlarını kar-
şılayamam. Şu problemlerim var 2 nci madde çerçe
vesinde..» NATO Edgard Faure Başkanlığında üçlü 
bir heyet kurdu. Buraya geldiler. Kasım 1961 ve Sa
yın Fahri Özdilek Başbakan Yardımcısı iken Sayın 
Feyzioğîu burada, Şinasi Orel Beyin odasında top
lantı yapıldı ve onların verdiği rapor, Nisan 1962 Ati
na İlkbahar Konseyinde kabul edildi ve OECD içe
risinde Türkiye'yi Kalkındırma Konsorsiyumu kurul
ma kararı alındı ve Türkiye 1963 yılından itibaren 
Planının dış finansman ihtiyaçlarını muntazaman ora
dan karşıladı. Ne zamana kadar?.. 1970, 1971 ve 1972' 
ye kadar dış ödemeler dengesinin fazla verip, 2 milyar 
250 milyon dolarlık rezerve kadar. Şimdi aynı meka
nizma (İhtiyaç duyuluyor ve duyulmaktadır) işletile
bilir; ama bunu da sanki şimdiye kadar kimse görme
miş, işletmemiş, keşfetmemiş gibi ortaya da atma
mak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim bu görüşmelerden amacımız, arz ettiğim gi

bi, Devlete sadık ve dış milli meseleler üzerinde has
sasiyetle titreyen bir parti olarak bugünkü çevremiz
de, dışımızda, Batı'da Yunanistan'ın yürüttüğü bu po
litikalar karşısında, Türk Devletinin menfaatlerinin 
korunması ve selâmeti bakımından ortak bir görüşü 
nasıl meydana çıkarırız ve bu önemli gelişmeler kar
şısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin değerlen
dirmesi nedir? Türk Ordusunun değerlendirmesi ne
dir? Milli Güvenlik Kurulunun değerlendirmesi ne
dir? Bu kürsüden, bu görüşmeler vesilesiyle Hükü
metten bize ve bizini aracılığımızla basın ve Türk 
kamuoyuna bir teminat sesi, güvenlik sesi çıkar diye 
amaçladık. Bu amaç kısmen yerine getirildi; ama bu 
amacı maalesef tümüyle de yerine getirebildik diye
mem değerli arkadaşlarım. 

Bu iş burada kalmamalıdır. Ümit ve temenni ede
rim k!i, bütçe müzakereleri sırasında veya Millet 
Meclisinde bu mesele, bilhassa son zamanlardaki ge
lişmeler, bunun tekrar tekrar altını çiziyorum, değer
li arkadaşlarım dünya güç çatışmasında Ortadoğu 
merkez haline gelmiştir. Güneydoğu Asya'da Çin ve 
Rusya denge çatışması, Ortadoğu'da Doğu ve Batı 
denge çatışması en haıd safhada cereyan etmektedir 
ve Türkiye bu denge çatışmasının içerisindedir ve bu 
çerçevede cereyan eden bazı olayları birbirleriyle bağ
lamak ve değerlendirmek lâzımdır. Bunu yapmak va
zifesi Parlamentonundur. Bunu yapmak vazifesi Hü
kümetlerindir. Devletindir, anayasal kuruluşlarındır. 
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Bunlar yapılıyor mu?.. Bunlar yapılmıyor değer
li arkadaşlarım. Gayet üzüntüyle arz ediyorum, bu 
kürsüden bunu; bugünkü iki tane büyük tirajlı gün
lük gazetenin manşetlerine rağmen, bu his bende doğ
madı. Türk Parlamentosu, bu etrafındaki alevleri 
aşan, artık gözlerimizi aşan yangının gereğince değer
lendirildiği, Hükümetin gereğince değerlendirdiği ve 
bunun için gerekli güç kaynaklan arandığı inancı ben
de yoktur. Bende olmadığı gibi sokaktaki vatandaşta 
da bulamazsınız. Taksi şoföründe bulamazsınız, oto
büste, dolmuşta konuştuklarınızda bulamazsınız ve 
bir millet için en ağır şey güvensizlik duygusudur. 

Esasen, anarşinin öldürdüğü güven, esasen enflas
yonun ortadan kaldırdığı yaşama zevkine ilaveten bir 
de dış tehditler, kılıçlar ve gölgesi Türkiye'yi büyük 
bir bunalımın içine sürüklemek üzeredir ve bu buna
lımdan, sen yaptın ben yaptım kavgası, efendim sa
yenizde, sizden devraldık, mirasınız gibi sözlerle bu 
bunalımdan çıkılmaz. Bunlar geçerli sözler değildir. 
Bunlar yapıcı sözler değildir ve Türkiye olarak bir 
noktada artık karar kılmamızın zamanı geldi. Her ge
len, kendi kuvvetini geçmişi kötülemekte aramamalı
dır. Bu daima böyle yapılmıştır Türk tarihinde. Onun 
içindir ki, esefle tarihinize bakıyorsunuz, en şanlı 
dönemleriniz bile ondan sonra hemen kötülenmek is
tenmiştir. tnsanm, iktidarların, devletlerin, hükü
metlerin, parlamentoların gücü, kendi vereceğinden 
doğar. Yoksa buraya çıkıp, «Efendim, 1977'de böyle 
idi, 1976'da böyle idi, 1900'de böyle idi, 1800'de 
böyle idi.» sözleri neyi halleder? Hiç bir şeyi hallet
mez değerli arkadaşlarım. Bu yapıcı politika değildir. 

Ben bu duyguları bir kere daha sizlere arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınıza geldim. Bu duygular biz
de hâkimdir. İktidar Partisi Sözcüsünün veyahutta 
Grup Başkanvekilinin gerek, yüksek sesli ifadeleri ve 
gerek jestleriyle bu duygularını paylaşmadığını açıkça 
görüyorum. Bunu bütün gruba mâl etmiyorum. Yal
nız bu durum karşısında kendi şahsım bakımından, 
Partim bakımından ve Türkiye bakımından duydu
ğum derin elemi ifade ederek teşekkür ve saygılarım
la huzurlarınızdan ayrılıyorum. (AP ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın tnan. 
Sayın Senatörler; 

Dış ilişkilerle ilgili Genel Görüşme böylece bit
miş oluyor. 
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2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/160; C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı : 875) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında 

kanun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve iki 
ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile Komisyonumuzun Raporu 875 sıra sayı ile 
basılmış ve gündeme alınmıştır. Komisyonumuz bu 
tasarının önemini ve bir an önce yasalaşmasını, top-
lumumuzca duyulan gereksinmeyi gözönüne alarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna önerilmesini ve karara bağla
mıştır. Sözü edilen tasarının 23 Ocak 1979 tarihli 28 
nci Birleşimine ait gündemdeki sunuşlar bölümünden 
sonra ve öteki bütün işe takdimen görüşülmesi bitin
ceye kadar öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın Betil buradalar mı?.. Yok. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Fahri Dayı?.. Burada

lar. 
Hükümet burada mı efendim?.. Buradalar. Hükü

met adına yetki belgeniz lütfen. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki 

Kanunun öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum; Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle ve her şeye takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum: Raporun okunmasını isteyenler.. Okunma-

(7) 875 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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masmı isteyenler.. Raporun okunmaması kabul edil
miştir efendim. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeleri sırasıyla 

yazıyorum efendim. 
SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı

na Sayın Sadettin Demirayak. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Ömer Ucuzal. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, ben de 
şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz de şahsınız adına Sayın tsmail 
İlhan. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ EETÎL (Tokat) — Sayın Başkan; be
nim hazır olduğumun tutanaklara geçirilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Zihni Betil 
gelmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Sadettin Demirayak. 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİR
AYAK (Aydın) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki 
Kanunun başlığı iîe bazı maddelerin ve ek maddesi
nin değiştirilmesiyle ilgili, iki ek bir geçici madde ek
lenmesine dair Kanun tasarısı üzerinde Senatomuzda 
Cumhuriyet H:<!k Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Hatırlayacaksınız. 1953 yılına kadar yasak olan si
lahlan Türk Ceza Kanununun 265 nci maddesi sınır
landırmıştı. Bu madde uyarınca, namlu uzunluğu 15 
santimden kısa tabancalar, namlu uzunluğu 25 santim
den kısa bıçaklar suç sayılmıyordu. Toplum içinde 
3 9.50 yılımn barışını getirmek isteyenler, çıkarılan Af 
Yasası ile gerçek sonucun alınmadığını gördüler. Zi
ra, cezaevleri yeniden dolmuştu. 

Suç sayılması gereken bıçak ve benzerleriyle, ta
bancılar serbestçe pazar yerinde satılıyor ve bu âlet
lerle cinayetler işleniyordu. Adam öldürme suçlarının 
azaltılması, caydırıcılık kazandırılması için silah taşı
ma ve bulundurma istemlerini karşılamak için 1953 
yılında Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
vu- K?.nur. hazırlandı ve yürürlüğe kondu. 

Toplumdaki düzeni sağlamak ve devam ettirmek 
için konulmuş bulunan kurallar ve kanunlardaki hü-
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kümler, zaman süreci içinde yetersiz kalınca, bu Ya
sa 6768 ve 6910 sayılı Yasalarla değişikliğe tabi tu
tulmuş bulunmaktadır. Daha sonraki zamanda cezaev
lerinde 40 - 50 bin kişinin tüketici olarak bulunması, 
yer yer ekonomik sıkıntı doğurduğu gibi, bunları 
üretici duruma getirmek, duvarlar içindeki bu insan
ları topluma kazanma yönüyle çıkarılan 647 sayılı 
İnfaz Yasası, görüşmekte bulunduğumuz Yasanın cay
dırıcılık unsurunu kısıtlamış, bunun yanı sıra ekono
mik sıkıntı toplumda sosyal huzursuzluğu yaratmış
tır. 

Daha sonraki dönemde gençlerin yoğun olduğu 
üniversite ve yurtlarda sık sık görülmeye başlayan bı
çak ve benzerleriyle, tabancalar nedeniyle 6136 sayılı 
Yasa, kapsamı yeterli görülmeyince 1970 yılının ge
reksinmelerine cevap vermek, bozulan dengeyi dü
zeltmek, caydırıcılık vasfını kazandırmak için 1308 
sayılı Yasa kapsamının genişletilmesine ve ceza mik
tarlarının artırılmasına lüzum görülmüştür. 1953 yı
lında yürürlüğe giren Yasa. daha sonraki yıllarda be
lirlediğimiz şekliyle bir kaç değişikliğe uğramasına 
rağmen, bugün örgütlenmiş suç ve suç örgütleri kar
şısında, suçların nicelik ve niteliklerinin de çoğalma
sı, şiddet eylemlerinin artması, güvensizlik ve huzur
suzluğun doğumu karşısında yetersiz kaldığı görül
müştür. 

Ülkemizde hızla gelişen teknoloji ve dinamik ya
pılı toplumun gerisinde kalan 1308 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kındaki Kanunun, toplumumuza güven ve inanç vere
cek. huzur sağlayacak şekilde değiştirilmesinde zorun
luluk görülmektedir. Çok hızlı bir şekilde tırmanma 
içinde bulunan şiddet ve silahlı saldırı eylemlerinde 
kullanılan silah, araç ve gereç bakımından günün 
değişen koşullarına uygun olarak kapsamının geniş
letilmesi, cezaların ağırlaştırılması ve kısa sürede bu 
fiillerden dolayı sonuç alınması zorlanmaktadır. Te
rörist eylemlerde görüldüğü gibi, en etkin araç. silah 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
«6136 sayılı Ateşti Silahlar ve Bıçaklar Hakkın

daki Kanun» başlığı ve bazı maddeleri ve ek geçici 
madde eklenmesi şeklindeki değişiklik için huzuru
nuza getirilen bu tasarıyla, şort yıllarda mevcut ya
sa içerisine girmeyen bıçak ve benzerlerinden daha te
sirli salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
yapılmış bulunan aletleri de kapsam içerisine alınmış 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra. silahların cinsine gö
re bir ayrım yapılmış, tüfek veya seri ateşli, kısa sü-
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rede ve çok sayıda etkili biçimde mermi atabilen oto
matik veya dürbünlü tüfek veya tabancaların cezala
rı yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve bu düzenle
me içerisinde de cezaların daha ağır olması, caydırı
cılık bakımından öngörülmüştür. 

En önemli bir değişiklik; Yargıtay içtihatları kara
rına uygun olduğu şekliyle, ateşli silahlarla, mermile
rin, bıçak ve benzerlerinin yapılmasında ve taşınmasın
da, bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin baş
kalarına ait olsa ve başka amaçta kullanılmak üzere 
verilmiş bulunsa bile, zoralıma hükmedilmesi öngö
rülmüştür. 

Nitekim, örnek alınan diğer yasa metinleri ince
lendiğinde, bunu geç kalınmış bir hüküm olarak gör
mekteyiz. Zira, silah kaçakçılığı yapanlar, yıllardır bu 
kaçakçılığın gerisinde bulunan kişiler cezasız kalıyor, 
araç ve gereçleri alınamıyor, sadece silahlarla yaka
lananlar ceza görüyordu. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Zoralımla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 36 

ncı maddesini incelediğimizde, «Mahkûmiyet halinde 
cürüm ve kabahatta kullanılan veya, kullanılmak üze
re hazırlanan veya fiilin irtikâbından husule gelen eş
ya fiilde methali olmayan kimselere ait olmamak şar-
tiyle mahkemece zabt ve müsadere olunur.» demekte
dir. 

«Kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurul
ması ve satılması cürüm ve kabahat teşkil eden eşya 
bir ceza mahkûmiyeti olması ve faile ait bulunma
sa bile mutlaka zabt ve müsadere olunur.» denmek
tedir. 

Bu madde uyarınca, suç sayılan bir mad
deyi taşıyan kimsenin ceza görmesi halinde, taşınan 
aracın müsadere edileceği bildirilmiştir. Tatbikatta 
görüldüğü üzere, kız kaçırma olaylarında, kızı kaçı
ran kimse, bu fiili kendi aracı ile yapmış ise, aracının 
dahi zoralıma tabi olduğu görülmektedir. Bunun ya
nı .sıra. Borçlar Kanunumuzdaki 55 ve 58 nci madde
leri incelediğimizde, istihdam edilme mesuliyeti bakı
mından, aracın meydana getirdiği zarar nedeniyle, 
araç sahibi maddi mesuliyete tabi olmaktadır. 

Bununla beraber, 18 yaşından küçük çocuklara bi
lerek direksiyon vermiş ise, o aracı ile işlenen fiilden 
dolayı yine Yargıtay içtihatları uyarınca cezai mesu
liyet dahi doğmaktadır. 

1918 sayılı Kanunun, 6829 sayılı Kanunla değişik 47 
nci maddesine baktığımızda, «Kaçak eşya veya madde 
naklinde bilerek kullanılan her türlü kara, deniz ve 
hava nakil vasıtalarında müsaderesine hükmolunur, 

müsaderesi icap eden nakil vasitaları tatbikat sırasın
da zaptedilerek en yakın gümrük ve inhisar idaresine 
teslim edilir.» demektedir. 

6831 sayılıl Orman Kanunumuzun 108 nci mad
desine baktığımızda, «Bu malların taşınmasında kul
lanılan tarım işlerinde çalıştırılması kabil canlı va
sıtalar dışındaki nakil vasıtaları, her kime ait olursa 
olsun müsadere olunur.» denmektedir. 

İşte, yukarıda belirlediğimiz bazı yasalarda zora
lımla ilgili kesin hükümler varolmasına karşılık, bu 
yasalarda, zoralımı gerektiren suç araçları, hafif ol
masına rağmen, ülkemizdeki tırmanan şiddet eylem
lerinde esas olan silahı yurdumuza sokan araçların 
zoralım dışı bırakılması bir noksanlıktı. Zira, yurdu
muza silah sokanlar perde gerisinde kalarak, milyon
lar vuruyor ve zarar görmüyorlardı. 

fşte, perde gerisinden silahların yurdumuza gir
mesini idare eden güçlerin, mevcut ve görüşmekte bu
lunduğumuz Yasaya getirilen zoralımla ilgili hüküm
le üzerlerine gidilebilecek ve bu şekli ile caydırıcılık 
değer kazanacaktır. 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 
Şiddet olaylarında silah, araç olarak kullanıldı

ğı içindir ki kamuoyunda yarattığı retki gözönünde 
bulundurularak, soruşturma ve davaların hızla sonuç
landırılması bakımından, 6136 sayılı Kanunun bütün 
maddeleri, 3005 sayılı Meşru Suçların Muhakeme 
Usulleri Kanunun hükümlerine tabi olacağı da ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

1308 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe üniversite. 
yurt ve benzerlerinde silah bulundurma, kullanma 
ağırlaştırıcı hüküm olarak getirilmiş iken, bu kez, 
toplumun güven duyduğu, korunduğunu zannettiği 
yargı kuruluşlarına ait binalarda ceza, tutukevi ile 
her türlü ıslah ve infaz kurumlarının da 6136 sayılı 
Kanun ile Türk Ceza Kanunun 264 ncü maddesinde 
yazılı bulunan silah ve benzerlerinin taşınması ve bu
lundurulması ağır cezalara bağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Yüce Senatomuzun, Anayasa ve Adalet Komisyo

nu, Başkan ve üyeleri bu Yasa değişikliği üzerinde iki 
gün üst üste süren büyük uğraşılar sonunda Millet 
Meclisinin kabul ettiği metni değiştirme ihtiyacını 
duymuştur. Bu uğraşılarından dolayı kendilerini Gru
bum adına kutlamak isterim. 

Millet Meclisinden gelen Yasa tasarısı incelendi
ğinde, pek çok önergeler verilmiş olmasına rağmen, 
yasa tekniğine aykırı deyimleri içererek Senatomuza 
gönderilmiş bulunmaktadır. Bir maddede para ceza^ 
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lan yazı ile yazılmış, bir diğer maddede bu para ce
zaları rakamla yazıldığı gibi, 6136 sayılı Kanunun baş
langıç kısmında belirtilen maddeler değiştirilirken, ki
mi maddelerde; 

a) «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kındaki Kanunun maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.» deyimi; kimi maddelerde de, örneğin: 

«b) Aynı Kanunun maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

c) 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 
maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) 6136 sayılı Kanunun maddesi, aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir» deyimleri kullanıldığı gibi, Millet 
Meclisinin kabul 'ettiği metnin değişik maddeleri aynı 
anlamda olmak üzere «Sair, diğer, başkaca» deyimle
ri kullanılmış; yine aynı şekilde «Memleket, ülke, 
yurt» deyimleri de kullanılmıştır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinlerde bu tür 
deyimlerin yasa tekniğine aykırı düştüğü görülmekte 
ise de, esasa etkili olmadığı için, bu konuda değişik
lik yapma yoluna gitmeyi Grubumuz, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun görüşleri doğrultusunda zorun
lu saymamaktadır. Ancak, Millet Meclisinde kabul 
edilen maddelerde; sadece 5, 8 ve 10 ncu maddelerin
de değişiklik yapılması, öteki maddelerin olduğu gi
bi benimsenmesi Grubumuzca, Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun görüşleri doğrultusunda uygun görül
mektedir. Zira, tasarının 5 nci maddesiyle 6136 sa
yılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanu
nun 1308 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesi, Mil
let Meclisinde değişikliğe tabi tutulurken, hâlen yü
rürlükte bulunan Kanunda ve sevkedilen Hükümet 
tasarısında ev gereçlerinden olan aletler de, kanun 
kapsamı içinde bulunmasına rağmen, zühul eseri 
Millet Meclisinde kabul edilen metinde yer verilme
diği görülmüştür. Bu durum karşısında, 1953 yılın
dan beri uygulama alanında bulunan «Ev gereçleri» 
metinden çıkarılmak suretiyle suç kapsamı içine alın
maktadır ki, zühulen yapılan bu işlemden dolayı te
rörist eylemlerle uzaktan ve yakından ilgisi bulunma
yan toplumdaki insanların zarar göreceği aşikârdır. 
Örneğin; kırsal kesimde yaşayan insanlar, sığır ve 
davarlarını kendileri kestikleri için ev gereçleri olarak 
kullandıkları bıçak ve benzerlerinden dolayı ceza gö
recek bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır. Bunun 
düzeltilmesi yönünde Millet Meclisinin kabul ettiği 
metninde zühulen konmayan «Ev gereçlerinden olan» 
sözcüğünün konulmasında zorunluk vardır. 

Millet Meclisinin kabul eettiği metnin, Türk Ce
za Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası okun
madan veya düşünülmeden kabul edildiği kanısında
yım. Zira, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası, «Bir cürüm veya kabahatin işlendiği za
manın kanunu ile sonradan neşir olunan kanunun 
hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan 
kanun tatbik ve infaz olunur.» denilmektedir Anaya
sa Mahkememizin de, açılan bir dava nedeniyle 19 
Nisan 1966 tarihinde iptal etmiş olduğu bir 'hüküm de, 
bu izah ettiğimiz konuya ışık tutmaktadır. 

Yürürlükteki 6136 sayılı Yasaya göre ev ve işyer
lerinde bulundurma eyleminin cezası 1 yıldan baş
ladığı halde, Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 
«Failin sabıkasızlığı, geçmişteki hali, meslekteki du
rumu, ahlâki eğilimleri, kişiliği ve maksadının sadece 
savunma olduğunun anlaşılması halinde hükmoluna-
cak ceza yarıya indirilir.» denmektedir. Yürürlüğe 
girmesi halinde, biraz önce belirlediğimiz Türk Ce
za Kanunumuzun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası gözö-
nüne alınırsa, yargıçlarımıza hiç bir takdir yetkisi ta-
nınmaksızın, tabancanın ev ve işyerinde bulundu
rulması halinde verilecek ceza, altı ayı geçmeyecek
tir. Bu durum karşısında, terörizme karşı Yasada de
ğişiklik düşünülürken, kısmı af niteliği taşıyan bir ya
sa çıkarmış olacağız. Halen yargılanması devam eden 
sanıkların birer yıldan başlayan cezaları altı aydan baş
lar hâle gelecektir veya tabanca bulundurmaktan do
layı bir yıl ceza almış bulunan ve halen cezaevinde 
yatmakta bulunan şahısların cezaları da altı aya in
miş olacak ki, gerek yargılamada, gerek infazda çok 
büyük karışıklıklara sebep olacaktır. 

Bununla birlikte, son çıkan Af Yasasında olduğu 
gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği 
metinden sonra Anayasa Mahkemesince pek çok hü
kümlünün müteaddit mahkeme kararlarıyla af kap
samı içine alınmış olduğu da gözönünde tutulursa. 
Millet Meclisinin kabul ettiği bu metin de aynen kal
dığı takdirde, geçmiş yıllarda meydana gelen durum
ların doğacağı, cezaevlerimizde yeni patlamalara mey
dan vereceği kanısı, Grubumuz olarak kabul edilmek
tedir. 

Bu nedenledir ki. Millet Meclisinin kabul ettiği ta
sarının 8 nci maddesine eklenen fıkrayı, Türk Ceza 
Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası ışığı altında 
aynen kabul etme olanağı bulunmamaktadır, Kaldı 
ki, «Failin sabıkasızlığı» deyimi bugün için geçerli 
görülmemektedir. Uygulamada adli sicil kayıtlarının 
dört yıl geriden takip edildiği bir gerçektir. Bugün; 
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Adalet Bakanlığının, Adli Sicil Müdürlüğüne kişilerin 
sicil kayıtları sorulduğunda, ancak dört yıl öncesin
den başlayarak geriye doğru sicil kayıtları bildirile-
bilmekte, dört yıldan günümüze dek bir zaman içeri-
sindekiler de, sicil kayıtlan sorulduğunda; «Sabıkası 
yoktur» veya «Adli sicilde kaydına rastlanmamıştır» 
deyimleriyle cevap verilmektedir. Bundan dolayı da 
büyük adli hatalara da sebebiyet verileceği aşikârdır. 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 
Millet Meclisinde, tasarının 10 ncu maddesiyle, 

Kanunun 1308 sayılı değişik 15 nci maddesini değişti
rirken, «Bıçak ve diğer aletlerin veya benzerlerinin 
miktar bakımından az vahim olması halinde 15 gün
den 3 aya kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur». fıkrası getirilmiş
tir. 

Bu yapılan değişiklikte, yine biraz önce değindiğim 
gibi, Türk Ceza Yasasının 2 nci maddesinin 2 nci fık
rası ışığı altında sakıncalar aynen doğmaktadır. Hat
ta öyle ki, vatandaşlarımıza, «Tabanca taşımaktan 
vaz geçin, bıçak ve saldırma taşıyın, İnfaz Yasasını 
da gözönünde tutarsanız, size mahkemelerin vereceği 
cezadan dolayı cezaevlerinde kalacağınız süre 7 veya 
8 gündür», denmektedir, «Bıçak taşımak, artık sizin 
asli göreviniz olsun», denmektedir. Zira, üç beş bıça
ğın yanında bir tek bıçak veya benzerinin taşınması, 
mahkemece az vahim kabul edilerek, asliye ceza 
mahkemesinde verilecek ceza 15 günlüktür ki, şiddet 
eylemlerine karşı yasa hazırlanırken bu eylemlere âde
ta prim verilircesine, Millet Meclisinin, sakıncalı ola
rak getirmiş bulunduğu bu hükmün sonuçlan da ağır 
olacaktır. Yürürlükte bulunan Yasa, bu çeşit bıçak ve 
benzerlerinin bulundurulması halinde altı aydan baş
layan bir ceza vermektedir; şiddet eylemcilerine hem 
prim, hem de af niteliği taşıyan hüküm getirmesi kar
şısında olan Senatomuzun Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Başkanı ve üyelerine Grup olarak, yaptıkları 
değişiklikten dolayı katılıyor ve destekliyoruz. 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 

Belirlediğimiz ve desteklediğimiz görüşlerimizin 
yanı sıra, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında çıkarılması düşünülen, 
İçişleri Bakanlığınca yapılacak olan yönetmeliğin, çok 
kısa bir zamanda çıkarılarak, uygulamada pek çok 
aksaklıklara neden olmamasını istemekteyiz. 

Uygulamada görüyoruz ki, nüfus cüzdanlarıyla 
ilgili yönetmeliğin hâlâ çıkarılamamış olması, bu yö
netmelik için örnek olmamalıdır. 

Şiddet eylemlerine karşı, bu Yasada da yapılan de
ğişikliğe uygun olarak, Askeri Ceza Yasamızın 131 nci 
maddesi, Türk Ceza Kanununun 150 nci. maddesi ve 
264 ncü maddelerinde değişiklik yapılması gerekmek
tedir. İlgili bakanlıklarımızın bu maddeler üzerinde 
inceleme yaparak, en kısa zamanda Yüce Meclisleri
mize bu yasayla uyum sağlayabilecek teklifler geti
rilmelidir. Zira, Askeri Ceza Kanununun 2862 sayılı 
Kanunla değişik 131 nci maddesi, «Askeri bir hizmet 
yaparken, kendisine tevdi edilen; emanet edilmiş ol
masa bile, her türlü askeri erzak, eşya ve hayvanları 
çalanlar veya zimmetine geçirenler yahut ihtilas eden
ler veya satanlar yahut rehine verenler ve bunları bi
lerek satın alanlar veya rehin kabul edenler veya giz
leyenler, 5 seneye kadar ağır hapis cezasıyla cezalan
dırılır. 

Az vahim hallerde 3 seneye kadar hapis cezası 
hükmolunabilir» demektedir. Dikkatinizi çekerim, 
«Hükmolunur» demiyor, «Hükmolunabilir» tabirini 
kullanmakla, askeri ceza mahkemelerimizde az vahim 
hallerde 7 günlük bir cezanın verilip, verilmeyeceğini 
de takdire bırakmış bulunmaktadır. 

«Yukarıda yazılı fiiller, silah, cephane veya her
hangi bir müdafaa vasıtasına taalluk ederse, ceza ar
tırılır. 

Yukarıdaki iki fıkrada yazılı fiiller seferberlikte 
yapılırsa, yapanlar hakkında 10 seneden ağır, az va
him hallerde 2 seneden aşağı olmamak üzere, 5 sene
ye kadar ağır hapis cezası verilir.» demektedir. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki 
Kanunun kapsamı içerisine girmeyen ve halen ordu
muzda kullanılan, örneğin; uçaksavar, geri tepmesiz 
top, benzeri silahları ele geçirme olanağı bulan terö
ristler, bu madde uyarınca bir tank karşısında roket

atar silahı az vahim kabul edilerek verilecek ceza, 7 
günlük hapis cezası olacaktır ki, bu cezalandırmayla 
karşı karşıya gelindiğindeki durum karşısında, terö
rizme karşı yapmakta bulunduğumuz yasa değişiklik
leri tam gerçekleşmemiş olacaktır. 

1970 öncesi ve o dönemlerde pek çok şiddet ey
lemlerinin ordu karargâhlarımıza girerek silahları çal
dıkları bir gerçek olmakla beraber, daha geçirdiğimiz 
haftalarda Nusaybin'in bir köyünde 412 adet roket
atar mermisinin güvenlik kuvvetlerince yakalanmış ol
ması bir gerçektir. Bu gerçeklerin ışığı altında, Aske
ri Ceza Kanununun 131 nci maddesinin en kısa za
manda değiştirilmesinde zorunluk vardır. Zira, bu şek
liyle 6136 sayılı Kanunumuzun ahengini sağlamış ola
cağız. 
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Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanununun 150 nci 
maddesi de ihtiyaca cevap verecek nitelikte bulun
mamaktadır. Bu madde metnine de baktığımızda, 
Türk Ceza Kanununun 150 nci maddesi diyor ki, «Bir 
fesat heyetine maksadını icra için silah, cephane, bı
çak, bomba veya mümasil sair yıkıcı, yakıcı veya öl
dürücü alâtı yapan ve icat eden veya nakleden veya 
hazırlayan veya ecnebi memleketlerden Türkiye'ye 
sokan yahut gizleyen veya taşıyan kimseler muvakka
ten ağır hapse konulur.» denilmektedir. 

Bu madde karşısında, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar Hakkındaki Kanunun kapsamı dışında kalan, 
biraz önce belirlediğimiz şekiller ile şiddet eylemci
lerinin uçaksavar, geri tepmesiz top, roketatar ve ben
zeri silahlan dışarıdan temin ederek veya ülkemizde 
yaparak bulundurdukları ve kullandıkları gözönünde 
tutulursa, bu madde uyarınca; yani Türk Ceza Ka
nunun 150 nci maddesi uyarınca verilecek hapis ceza
sının asgari haddi bir yıldan başlamaktadır ki, daha 
tesirli, daha geniş kitleyi bir anda öldürebilen silah
lardan verilecek olan bu cezalar yapmakta bulundu
ğumuz yasa değişikliğinde çok hafif kalmaktadır. Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde belirlenen ce
zalar da yine hafif kalmaktadır. 

İzaha çalıştığımız nedenlerle, biraz önce belirledi
ğimiz üç maddede değişiklik yapılmasında zorunluk 
vardır. Bu şekliyle, halen değişiklik yapmakta bulun
duğumuz Yasa ile tam bir ahenk sağlamış olacağız. 
Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanunumuzun 19 ncu 
maddesinde belirlenen ağır para cezalarının taban ve 
tavan sınırlarının değiştirilmesinde de bu Yasa uya
rınca zorunluk görülmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grubumuz olarak gö
rüş ve düşüncelerini açıklamış bulunmaktayım. Yüce 
Senatomuzun Anayasa ve Adalet Komisyonunda ya
pılan değişikliklerle oybirliği ile kabul edilmiş bulu
nan bu değişikliklerle huzurunuza getirilen bu Yasa
nın aynen kabul edilmesini ve olumlu oy verilmesini 
saygıyla arz ederim. 

Beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkürlerimi 
sunarım. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ucuzal, buyu
run. 

AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hükümetin, bir yıldan beri memlekette cereyan 
eden anarşik olayları önleme sadedinde getirdiği iik 

etkin önlem mahiyetini taşıyan bir tasarının müzake
resine başladık. 

Tasarı bildiğiniz gibi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar 
ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 
4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci Maddelerinin ve Ek Mad
desinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısıdır. 
Netice itibariyle 6136 sayılı Kanunun tespit ettiği 
hususlarda cezaları artırıyor. Bir yönüyle artırıyor, 
bir yönüyle de azaltmaya, benden önce konuşan de
ğerli arkadaşımın tavsif ettiği gibi, bir af mahiyeti 
taşıyan bir hüküm getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok gecikmiş olmasına rağmen, bir tedbir ma

hiyeti taşıyan bu tasarı üzerinde Adalet Partisi ola
rak görüşümüz müspettir. Esasen 12 aydan beri, 
memlekette cereyan eden hadiselerin önlenmesi yo
lunda getirilecek her tedbire yardımcı olacağımızı da 
çok defa kamuoyuna açıkladık. 

Şimdi, getirilen hükümler, cezayı artırıcı yönüyle 
Grubumuzca müspet karşılanmaktadır; ama temel 
olan 6136 sayılı Kanunun aslında bulunan bazı hu
suslarda metin, tasarının başında Millet Meclisinde 
ve bizim Komisyonumuzda iyi ele alınarak incelen
memiştir değerli arkadaşlar. 

Şimdi, biz bir yönüyle tedbir olsun diye bu ka
nunu çıkarıyoruz, bir yönüyle de, kaçak olarak el
lerde kalan ateşli silahların ne yapılacağına dair bir 
hüküm vazetmiyoruz.. Böyle olunca, kaçak silahla
rın, kaçak bulunduğu yerde kaçak olarak taşınması
na, bulundurulmasına imkân veriyoruz. Metinde gör
düğünüz gibi, 4 ncü maddenin tespit ettiği bıçak ve 
sair silah mahiyetinde olan hususların; yani 4 ncü 
maddenin hükümleri kapsamına alınan topuz, topuz
lu kamçı, boğucu tel ve zinciri, muşta ile salt saldı
rı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bu
lunan benzeri aletlerin bir ay içinde mahalli zabıta 
makamlarına teslimini ve bir ay içinde teslim edil
diği takdirde de, bigünah ceza görmeyeceklerine dair 
bir hüküm vazedilmiş, ama ateşli silahlara gelince 
değerli arkadaşlarım, burada bir boşluk görülmekte
dir. Halbuki. 6136 sayılı Kanun tedvin edilirken, ateş
li silahlar için de bu boşluğu dolduran bir hüküm 
koymuştu. 

Şimdi, mademki bu hüküm konmamış; benim 
Yüce Kurulunuzdan bir istirhamım var. Halen kaçak 
mahiyetini taşıyan, suç aleti olan ateşli silahlara ruh
sat verilebileceklerine, bir geçici 8 nci madde ekleye
rek. bulundurma ruhsatı verme imkânı sağlayalım 
değerli arkadaşlarım. Gerçi, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi üyeleri ve eski üyelerine, Bakanlar Kurulu 
üyelerine ve Bakanlar Kurulu eski üyelerine bir im
kân sağlanıyor; ama kabul etmek lazım ki, içinde 
bulunduğumuz bu buhranlı dönemde vatan sathında 
sayısız vatandaşlar, nefsi müdafaa durumunda kal
dıkları takdirde kullanmak üzere, tahmin ediyorum 
ki, sayısı çok fazla silah bulundurulmaktadırlar. Onun 
için istirhamım; bugünkü şartları da nazarı itibara 
alarak ve bugün kanunsuz kaçak silah taşımak mec
buriyetinde kalan vatandaşlarımızı da getireceğiniz 
bir geçici 8 nci madde hükmüyle bir imkâna kavuş
turalım ve onlara, bulundurulması gereken silahları, 
müracaat edildiği takdirde, evlerinde bulundurma im
kânını sağlayalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buradan şuraya gelmek istiyorum: Bugünkü şart

lar içerisinde her türlü suçluluğu meşru sayarak ha
reket eden sayısız insanlar mevcut bu ülkede. Bu sa
yısız kişilerin bir şeyi bilmesinde fayda var; gireceği 
her yerde bir silahın bulundurulduğuna, bu tedvin 
edeceğiniz hükümle bir kanaat getirirseniz, artık Ana
yasanın teminatı altında bulunan meskenlere şu veya 
bu şekilde girmeyi tasarlayan kişiler, o evde de bir 
silahla karşılaşacağını bilir, böylece bir caydırma im
kânı sağlamış olursunuz. Hem bu metinde bulunma
yan; yani muayyen müddet içerisinde, iade ederek 
kendisini suçlu durumdan kurtarmak isteyen vatan
daşlarımızı da bu sıkıntıdan kurtarırız. 

Şimdi, artırdığınız ceza muvacehesinde silah bu
lundurma eski hükmü getirilmektedir. Burada bir 
şey yok. «Az vahim halde ceza bir sene...» diyorsu
nuz. Eski 6136 sayılı Kanunda da hüküm öyleydi. 
Bir değişiklik getirmiyorsunuz. 

Şimdi, bu cezadan korkan vatandaşımız belki 
r/c 1, c/( 2 çıkacaktır; ama bir gün başına bir fela
ket geleceğini hesap ederek, cezadan korkarak Cf Ti, 
(/r 2'i bulundurduğu silahı belki bir yere atacak, bir 
yere gömecek, onun cezasından kurtulmayı düşüne
cek... Ama, herhalde ekseri vatandaş o bir senelik, 
Kanunun tayin ettiği cezayı göze alarak, bir felaket
le karşılaştığı zaman, nefsini müdafaa sadedinde, yu
vasını müdafaa sadedinde o cezayı göze alarak kaçak 
silah bulunduracaktır. Bu, doğru bir hareket değil
dir sevgili arkadaşlarım. Bir meşruiyet vermek, Yüce 
Parlamentodan beklenen bir yardımdır. Şartlar orta
da; bu ağır şartlar muvacehesinde her kişiye silah 
taşıma ruhsatı şartlara bağlanmış, bulundurmada da 
birtakım şartlar aranıyor müracaat eden her vatan
daşa bu ağır şartlar içerisinde ruhsat verilmediğinden 

dolayı da, herhalde bu memlekette sayısız vatandaş 
kanunun suç saymasına rağmen, bir gün lazmı olur. 
bir gün başım dertten kurtulur ümidine saplanarak, 
o kanunsuz hareketin içerisinde ve bir korkunun içe
risinde bocalayıp durmaktadır. 

Bu yolda 8 nci madde olarak yeni bir maddenin 
metne eklenmesi hususunda bir teklifimiz olacak; 
desteklenmesini Yüce Kuruldan istirham ederiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Saniyen, yine bugünkü şartlar içerisinde gece-gün-

düz görev yapan belediye reislerimiz vardır. Bu be
lediye reislerimize de, usulüne uygun şekilde müra
caat ettikleri takdirde, silah taşıma imkânını bağışla
manızı istirham edeceğim. Bu da, hemen hemen şart 
hale gelmiştir. Emrindeki bir kısım memurlara si
lah taşıma imkânını veriyorsunuz; fakat o işin başın
da bulunan kişiden bu esirgeniyor.... Bu durumu da 
düzeltmekte büyük yarar var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Metin ele alınıp, mevcut yasalarla karşılaştırıldı

ğı zaman, sözümün başında da arz ettim, fevkalade 
bir tedbir getirmiyor. Hele, şu veya bu şekilde yo
rumlara sebep olacak hükümler taşımaktadır. Sade
ce cezalan artırıyor. Bir yerde de indirmiş, azaltmış; 
ona çok memnun olduk. Eski Kanunda bir tek mer
mi ile bir tabanca arasında fark yoktu. O zaman 
Parlamento öyle düşünmüş; ama şimdi tek merminin 
cezasını oldukça hafifletmişler. Doğrudur, bir adil 
harekettir değerli arkadaşlarım. Bir tek mermiyi ka
zara taşıyan bir kişiyi de bir seneye mahkûm etmek, 
3 bin - 5 bin lira para cezasına mahkûm etmek adil 
bir hareket değildir. Bazı yerlerde tek merminin 
suç olup olmadığını da bir kısım vatandaşlarımızın 
bilmesi de mümkün değildir. 

Yalnız, «Az vahim» mütalaasıyla silah yakalatmış 
kişilerin cezasının altı aya indirilmesine ben de sa
yın arkadaşım gibi karşıyım. Şundan karşıyım; evve
la tatbikatta birtakım güçlükler çıkaracaktır, sonra 
da takdirde de birtakım hatalara sebebiyet verecektir. 
Suçun işleniş şekli, suçlu duruma geliş, yakalanış 
şekilleri birtakım zabıtlarla birtakım yolsuzluklara 
da sebep olur. Onun için koyduğunuz anaesastan ay
rılmamakta fayda var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir senelik hükmü «Az vahim» ibaresiyle 6 aya 

indirmek doğru değildir. 
Maddeler geldikçe arz edeceğimiz hususlar var. 

Yalnız, ek 3 ncü maddede; Sayın Komisyon Başka
nımızdan istirham ediyorum, bu metin tatbikatta te-
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reddütlere sebep olacaktır. «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üye
leri...» diyor. Buradaki «... Ve eski üyeleri....» Ba
kanlar Kurulu üyesine bağlanır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi eski üyelerine gerektiğinde teşmil edile
mez, tatbikatta sıkıntı yaratır. Komisyonun bu hu
susu açıklayarak zabıtlara geçirmesinde yarar var
dır; onu da hatırlatıyorum. 

Şimdilik konuşmamı burada bitiriyorum. Yüce 
Kurula saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Ucuzal. 
Muhterem senatörler; 
Süremiz saat 19.00'da doluyor, malumuâlinizdir. 

Bir önerge var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 6136 sayılı Kanunun ta
mamlanmasına kadar çalışmalarımızın uzatılmasını 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; 
Başkanlık Divanı, önergeleri okutup gereğini yap

makla mükelleftir; ötesi üyelere aittir. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı 

efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

siz de görüyorsunuz. Çok mühim bir kanun. İstirham 
ederim, normal perşembe günü biz bunu getirme 
imkânına kavuşuruz. Onun için önergeyi lütfen geri 
alsınlar. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
Sayın İsmail İlhan, 7 dakikanız vardır. Konuş

manızı 7 dakikada kesin olarak bitiririm. İsterseniz 
perşembeye kalın. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Perşembeye kalayım 
efendim, bugün bitiremem. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, 1 Şubat 1979 Perşembe günü saat 15 00* 

te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 18.53 

— 286 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
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Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dâir Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi. 20. 12 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 2 8 . 2 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30 . 5 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30. 5 . 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26 . 9 . 1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 

olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12.1978) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30 . 1 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırm Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında 
meydana gelen olaylara dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/67) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilam hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

9. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

11. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi: 
13.6.1978) 

12. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 2 6 . 6 . 1978) 

13. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 
29 . 8 . 1978) 

14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

15. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

19. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 , 10 , 1978) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri, (10/82) 
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21. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 1 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted- I 
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'ın, THY'nm yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 a 9 4 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşfnın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı . 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 s 10 < 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DlSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 i 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğittim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 



Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

39. — Cumhuriyet Senatosu İçel Eski Üyesi Lüt-
Ü Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığıma konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı 
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Fsyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeres'i. (10/78) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468,) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 , 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 .1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-
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yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu, (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 , 1 . 1979) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ek ve maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/160; 
C. Senatosu: 1/614) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tari
hi : 17 , 1 , 1979) 

(C. Senatosu Birleşim : 30) 





Toplam,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 875 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Baş
lığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı Maddelerinin ve Ek Mad
desinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/160; C. Senatosu : 

1/614) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 250) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 1 , 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2067-11325 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2.1.1979 tarihli 29 ncu Birleşimi nde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 6136 sa
yılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeleri
nin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve İki Ek Medde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 19.6.1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 28.12.1978; 2.1.1979 tarihli 25, 28 ve 29 ncu Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 250) 

TC 
Başbakanlık 16 . 6 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-301/06898 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakamlar Kurulunca 
1 5 . 6 . 1978 gününde kararlaştırılan «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanunun başlığı 
ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve bir ek madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Genel anlamda toplumda bir düzen sağlamak ve onu devam ettirmek amacıyla konulmuş bulunan ku
rallar ve yaptırımlardan oluşan yasaların, dinamik bir yapıya sahip olan toplumun gerisinde kalmaları ve za
man süreci içinde artık onun gereksinmelerini karşılayamayacak bir duruma gelmeleri doğaldır. Doğal olan 
diğer bir husus da bu yasaların toplumun gelişen ve değişen koşullarını karşılamak amacıyla gerektiğinde 
d eği ştirilmeleri dür. 

Yurdumuz ekonomisinin büyümesi ve bu büyümenin neden olduğu ekonomik sıkıntılar, giderek sosyal 
huzursuzlukların artmasına ve suçların hem nicelik hem de nitelik yönlerinden çoğalmalarına yol açmakta
dır. Bu çoğalma, topluma ve bireylere yönelik şiddet eylemlerinde daha belirgin hale gelmekte, toplumda 
tehlikeli bir güvensizlik ve huzursuzluk yaratmaktadır. 

Şiddet eylemlerinin aracı, genellikle silah veya silah yerine kullanılan gereçlerdir. Bunların yapımım, 
taşınmalarını, bulundurulmalarını ve yurda sokulmalarını düzenleyen ve aykırı davranışları yaptırmalara bağla
yan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanun 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun, daha sonraki 
yıllarda bir kaç kez değişikliğe uğramış ise de, bu değişiklikler bazı ayrıntılarla ilgili olup şimdi duyulan ge
reksinmeleri karşılayabilecek nitelikte değildir. Bu nedenlerle sözü edilen kanunda, hızlı bir tırmanma içinde bu
lunan şiddet ve saldın eylemlerinde kullanılan silah, araç ve gereçleri bakımından günün değişen koşullarına 
ve gelişen teknolojiye uygun olarak; kapsamının genişletilmesi, suçun önlenmesinde önemli bir öge olan yap
tırımların ağırlaştırılması ve suçların kovuşturulmasın da yasal olanaklar elverdiğince ivediliğin sağlanması 
için, köklü değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz bir zorunluk haline gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanunun başlığı, kapsamının genişletilmesi amacıyla yapılan değişikliğe uygun olarak değiştirilmiş, 
birinci madde, bu kapsamı yansıtacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. «... salt saldırı ve savunmada kullanıl
mak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair aletler :...» dizesi, bugün ateşli silahlar ve bıçaklar kadar etkili 
bir biçimde saldırıda kullanılan silah ve aletleri de bu kanun kapsamına almıştır. Bunların ne oldukları veya 
olabilecekleri dördüncü maddedeki değişiklikte açıklanmıştır, 

2. İkinci maddede, yürürlükten kaldırılmış bulunan «4374 sayılı Kanun» metinden çıkarılmış, kanunun 
başlığı ile birinci maddesine paralel olarak, «salt sal liri ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak ya
pılmış bulunan sair aletler», ve uygulamadaki durumun metne yansıtılması ve maddeye açıklık getirilmesi 
için; «Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından yapılacak alım
lar» dizeleri eklenmiş, 4374 sayılı Kanunun yerini alan 6551 sayılı Kanuna, karışıklığa neden olmamak 
amacıyla adıyla yer verilmiştir. 

3. Üçüncü maddede hüküm değişikliğine gidilme niş, ancak kanun tekniğine uymak ve uygulayıcılara 
kolaylık sağlamak bakımından maddede numaraları yer alan kanunların adları da yazılmıştır. 

4. Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrası, kanunun kapsamını içeren birinci maddeye uygun ola
rak değiştirilmiştir. Yeni getirilen hükme göre, topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletlerin de yurt içinde yapımı yasak
lanmıştır. Bugünkü uygulamada, bir kama veya sustalı bıçak kadar tehlikeli ve saldırı aleti olarak kullanıl
maya elverişli bulunan bu sayılan aletlerin yapımı, kanundaki boşluk nedeniyle sürdürülmekte ve saldırı 
amacıyla taşındıkları veya bulunduruldukları bilinmesine rağmen taşıyan veya bulunduranlar hakkında her
hangi bir işlem yapılamamaktadır. Yeni düzenleme ile bu aletler ve salt saldırı yahut savunma amacıyla kul
lanılmak üzere özellikle yapılmış bulunan benzerleri yasaklanmış olup bıçaklar gibi yaptırım altına alınmışlar
dır. Birinci fıkraya eklenen «kılıç, kasatura ve pala», şimdiki uygulamada cezayı gerektirmekte ise de, uygu
lamayı doğrulamak için madde metnine alınmışlardır. 

Bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında hüküm değişiklik yapılmamış, yalnız bir kaç sözcük yaşayan dili
mize uydurulmuştur. 
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5. Bu maddedeki hüküm değişikliği, birinci ve dördüncü maddelerdeki değişikliği yansıtmak amacıyla 
«alet» sözcüğünün eklenmesinden ibarettir. Ayrıca maddeye anlatım sadeliği getirilmiştir. Sözü edilen bu 
«alet» lerin kullanılmasına izin verilmemesi söz konusu olamayacağı için ikinci fıkrada herhangi bir değişiklik 
yapılmıamıştır. 

6. Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında hüküm değişikliği yapılmamıştır. Fıkrada numaraları 
yazılı kanunların adları da yazılmış, genel gerekçeye uygun olarak fıkradaki hapis cezasının alt sınırı iki 
yıldan dört yıla, üst sının ise dört yıldan yedi yıla; para cezasının alt ve üst sınırlan da beş katına çıkarıl
mıştır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki ağır hapis cezasının altsının, diğer fıkralardaki cezalarla uyum sağlamak 
için birer yıl artırılmıştır. 

Bu maddeye eklenen son iki fıkra, suçun «vahametine» ve suça konu silahın gelişmişlik ve etkinliğine 
göre artan oranda cezalar getirmiştir. Uygulayıcılarla sade vatandaşlar arasındaki geçerli hukuki temellere 
dayanan yaygın bir kanıya göre yurda makineli tüfek veya tabanca sokanlarla sade klasik tabanca sokan
lar arasında bir ayrım yapılması zoruludur. Bu nedenle, suç konusu ateşli silahın; seri ateşli, kısa sürede 
çok sayıda veya etkili biçimde mermi atabilir nitelikte olması nedeniyle «otomatik» sayılabilen tüfek veya 
tabanca olması yahut tabanca veya tüfeğin dürbünlü bulunması hallerinde cezalar ağırlaştırılmalıdır. Ayrıca 
yukarıdakilerin benzerleri yanında sadece tüfek sözcüğü ile tanımlanan ve bugünkü niteliğine göre yivli -
setli, şarjörlü veya bağlı ateşli silah da bu kategoriye girmektedir. Bundan başka, suç konusu ateşli silahın 
niteliğine bakılmaksızın, mermiler de dahil olmak üzere «vahamet» arz edecek kadar fazla sayıda olması da 
cezayı artırıcı bir neden olarak sayılmaktadır. «Vahamet» arz eden miktarın ne olduğu mahkemelerin tak
dirine bırakılmıştır, 

Yeni getirilen 5 nci fıkra, 4 ncü fıkrada belirlenen ve müstakiien cezanın artırılmasını gerektiren iki du
rumun birleşmesi halinde cezanın daha da artırılmasını öngörmektedir. 

16 nci maddenin yeniden düzenlenmesi nedeniyle 12 nci madde ile ilgili olarak Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine dair 1918 sayılı Kanunun uygulanmayacağına ilişkin son fıkra kaldırılmış, ayrıca ateşli silahlar ile mer
milerinin yapımında ve taşınmasında bilerek kullanılan araç ve gereçlerin zoralımını öngören bir fıkra eklen
miştir. Türk Ceza Kanununun 36 nci maddesine paralel olarak suç konusu silah ve mermilerin de zoralımına 
karar verileceği burada da zikredilmiştir. 

7. Kanunun 13 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş olup, birinci fıkradaki hapis cezası olduğu gibi korun
muş, ancak para cezası günün koşullarına uygun bir etkinliği sağlamak için artırılmıştır. Yeniden eklenen 
ikinci fıkra, 12 nci maddenin dört ve beşinci fıkralarındaki hükümlerle paralellik kurmuştur .Buna göre ör
neğin; bir makineli tüfek veya tabanca taşıyan, bulunduran yahut satan kişi, klasik tipte bir tabancayı taşıyan, 
bulunduran veya satandan daha çok cezaya çarptırılacaktır. Ayrıca silahın veya merminin çok sayıda olması 
nedeniyle «vahim» bir durum olarak takdir edilmesi halinde de aynı ceza verilecektir. Her iki öğenin bir 
arada bulunması cezanın daha da artırılmasını gerektirmektedir. 

Yeni eklenen üçüncü fıkra, uygulamada çok karşılaşılan ve yasal olanak bulunmaması nedeniyle bazı du
rumlarda suça uygun olmayan bir cezanın verilmesi durumunu bertaraf eden adil bir hükmü kapsamaktadır. 
Örneğin; bir kaç merminin aranan bir evde bulunması veya bir merminin cepte yahut üstte taşınması durum
larında hâkime, pek ağır olmayan hapis veya para cezası verme olanağı tanımaktadır. 

8. Kanunun 14 ncü maddesi, yeniden düzenlenen 12 nci madde biçiminde değiştirilerek bıçak ve diğer 
aletlerin kaçakçılığını teşekkül meydana getirmek suretiyle veya toplu olarak yapanları artan oranlarda ceza
landırmakta, ayrıca «vahamet» halinde cezayı artırmakta ve zoralıma yer vermektedir. 

9. 15 nci madde, 4 ncü maddedeki «aletleri» kapsamına alacak ve 14 ncü maddenin yeni dördüncü fık
rasına benzer bir hükmü kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

10. Uygulamada karışıklığa yol açan 16 nci madde, Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nun hükümlerinin, bu kanun kapsamına giren suçlar hakkında uygulanmayacağı konusunda bir hüküm geti
rilerek değiştirilmiştir. Bu suretle kapsam genişletilerek Kanunun bütün maddelerine teşmili sağlanmıştır. 

11. 6136 sayılı Kanunun ek maddesinin birinci fıkrasına «Sendikalar» sözcüğü ile, fıkra sonundaki «müş
temilat» deyimine açıklık getirmek amacıyla, «...ve bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağ-
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lantılı olan» dizesi eklenmiş, ikinci bentteki hapis cezasından başka ayrıca para cezası hükmolunması öngö
rülmüştür. 

12. Getirilen ek ikinci maddenin birinci fıkrasında, 6136 saylı Kanun kapsamına giren suçların, 3005 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ile 4 ncü maddesindeki zaman koşullarına bakılmaksızın 
suçütsü hükümlerine göre kovuşturulması öngörülmüştür. Böylece bu tür suçların kamuoyunda yarattıklar! 
etki gözönünde bulundurularak soruşturma ve davaların hızla sonuçlandırılması amacı güdülmüştür. 

İkinci fıkrasında ise, 3005 sayılı Kanun hükümlerinin, kanuni veya fiili nedenlerle uygulanamayacağı haller 
sayılmak suretiyle, doğacak tereddütlerin giderilmesi istenmiştir. 

Son fıkra ile de, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
l'deki hükümler saklı tutulmuştur. 

13. Getirilen geçici 7 nci madde ile, bu kez 6136 sayılı Kanun kapsamına alınan bazı suç aletlerinin bir 
ay içinde yerel kolluk kuvvetlerine teslimi zorunluğu öngörülmüştür. 

14. Tasarının 15 nci maddesinde Kanunun yürürlük tarihi. 16 nc> maddede de yürütecek makam belir
lenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4 , 1 , 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S, Ö Z E T İ 

250 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 
14, 15, 16 nci maddelerinin ve ek maddestinin değiştirilmesine ve iki ek madde ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 4 Nisan 1979, 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİJĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. İçişleri Komisyonuna : 4 . 1 . 1979 bir hafta 
2. Anayasa ve Adalet Komisyonuna : Bir hafta 

Gündeme 
16 , 1. 1979 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 8 . 1 . 1979 
Esas No. : 1/614 

Karar No. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 2 . 1 . 1 9 7 9 tarihli 29 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edi
len 6136 sayılı «Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair» kanun tasarısı, Ko-
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misyonumuzun 5 . 1 . 1979 tarihli toplantısında. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılma
sıyla incelendi ve görüşüldü. 

Yurdumuz ekonomisinin büyümesi ve bu büyümenin neden olduğu ekonomik sıkıntılar, giderek sosyal 
huzursuzlukların artmasına ve suçların hem nitelik hem de nicelik yönlerinden çoğalmasına yol açmaktadır. 
Bu çoğalma, şiddet eylemlerinin daha belirgin hale gelmesine, toplumda tehlikeli bir güvensizlik ve huzursuz
luk yaratılmasına neden olmaktadır. 

Şiddet eylemlerinin aracı, genellikle silah ve silah yerine kullanılan gereçlerdir. Bunların yapılması, taşın
ması ve yurda sokulması 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Aradan geçen uzun za
man içinde, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı meydana gelen değişmeler, halkımızı ümitsizlik ve huzur
suzluklara sevkeden anarşik olayların 6136 sayılı Kanunla önlenebilmesinin olanak dışı olduğunun bilinci 
içinde hareket eden Komisyonumuz üyeleri 6136 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı ek 
geçici ve geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısını, yapmış olduğu toplantıda her yönden tetkik ve 
müzakere ederek, maddelere geçilmesine karar vermiştir. Kanun tasarısının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu mad
delerini aynen 10 ncu maddeyi Hükümetin getirdiği teklif istikâmetinde değiştirmiştir. Buna göre 15 günden 
3 aya kadar olan hapis cezası ile 500 liradan 1 000 liraya kadar olan para cezasını az ve yetersiz bulan Ko
misyonumuz bu ceza ve para miktarını artırmayı olumlu bularak Hükümet teklifinin 10 ncu maddesini benim
semiştir. Diğer 11, 12, 13, 14, geçici madde 7 ve 15, 16 ncı maddelerini de aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile 
sunulur. 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü Sözcü Kâtip 
Ankara Aydın Sinop 

İbrahim Öztiirk Söz hakkım saklı kalmak A. Vehbi Uğur 
üzere muhalif görüşüm Toplantıda bulunamadı 

ektedir. 
Sadettin Demirayak 

Üye Üye Üye Üye 
Konya Malatya Kahramanmaraş Balıkesir 

Erdoğan Bakkalbaşı Hamdı Özer Rıza Akgün Hikmet Aslanoğlu 
Üye Üye Üye Üye 

İstanbul İzmir Manisa Muğla 
Vefa Poyraz Münir Daldal Oral Karaosmanoğlu Haldun Menteşeoğlu 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
Üye Üye Üye Üye 

Tabii Üye Tabii Üye C. Bşk. S. Üye Tekirdağ 
Ekrem Acuner M. Şükran Özkaya Namık Kemal Şentürk Orhan Öztrak 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Hakkında Karşıt Görüşüm 

Mevcut Yasanın 4 ncü maddesinde yapılan değişiklikte - topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri 
salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin - uygulamada değişik boyutlara 
ulaşacaktır. Zira, 

Köylü ve çiftçilerin kullandığı zincir, ot bağlamada kullanılan tel, at koşturmada kullanılan topuzlu kam
çı, TCK 189 ncu maddesince tadat edilen balta, çapa, kazma, orak, nacak gibi araçlar saldırı ve savunmada 
kullanıldığında silah sayılmaktadır. Bu araçlar değiştirilen Yasada yapımı, taşınması, bulundurulması yasak
lanmakta ve diğer maddelerde suç sayılmaktadır. 
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Bu durumda yapılan değişiklikten zarar görenler günlük yaşamlarını bu araçlarla yapanlar görecektir ki 
değişiklik gayesi dışına çıkılmış oluyor. 

Mevcut Yasanın 5 nci maddesinde yapılan değişiklik fazla olmaktadır. Madde 4 birinci fıkra sonuna 
eklemek mümkündür. Örneğin, 

. . . . . . . benzeri aletlerin yapımı» kelimesinden sonra yasaktır eklenmeden satılması, satın alınması, taşın
ması ve bulundurulması yasaktır. Denebilirdi. İkinci fıkrada 4 ncü madde altına eklenirdi. 

Mevcut Yasanın 12 nci maddesinde yapılan değişiklik, değişen koşullar altında isabetli bulunmakta ise de 
noksandır. Zira, 

Orduda mevcut bulunan roketatarlar, geri tepmesiz 81 mm. ve 105 mm. toplar görevli ve yetkililer dışın
da bulunduğunda ve kullanıldığında cezasız veya çok hafif bir ceza ile karşılanabilecektir. Madde kapsamı 
içine bunlar da alınmalı idi. 

Ayrıca, para cezalan, Ceza Yasamızda değişiklik yapılmadan yukarı haddi aşan şekli ile tanzim edilmiş
tir ki hatadır. Bununla birlikte para cezaları madde metninde eskiden olduğu gibi miktarları yazı ile olmalı ra
kamla değil. 13 ncü maddede yazı ile yazılmış olmasına rağmen bu maddede rakamla yazılmış kanun tek
niği bakımından hatalı olduğu kanısındayım. 

Araç ve gereçler hakkındaki zoralıma hükmolunma hali uygulamada fayda sağlamayacaktır. Olay safhası 
ile hüküm safhası arasında çoğu kez yılları aşan bir süre oluyor. Bu zaman zarfında ne araç kalır ne de ge
reç. Suç konusu silahlar olay sırasında nasıl emanete almıyorsa araç ve gereçler de emanete alınmalı veya 
tutuklama ile birlikte zoralıma hüküm verilebilmelidir. Bu halde kanundan beklenen fayda sağlanmış olabilir. 

Mevcut Yasanın 13 ncü maddesinde yapılan değişiklikte ahenk sağlanmamıştır. Zira, 
Tabancayı kullanan ile taşıyan arasında bir değişiklik olmadığı gibi, sandığında bulunduran arasında de

ğişiklik sağlanmamıştır. 
Uygulamada ceza tayini yapılırken cezanın aşağı sınırından başlama yapılır. Yukarı sınıra bakılmaz. Bu 

nedenle ateşli silahı kullananın cezası 2 yıldan, yakalanan ve taşıyan için 1,5 yıldan, ev ve işyerinde bulun
duranın da cezası 1 yıldan başlamalıdır. 

Bu maddenin son fıkrasında belirlenen pek az sayıda ve az vahim hal deyimlerinin açıklamaya kavuş
turulması sayı olarak da belirlenmesinde zorunluk vardır. Uygulamada değişik görünüm ve karar ortadan 
başka türlü kaldırılamaz. Bu nedenle bu maddede mevcut değişikliklerin belirlediğim şekli ile sakıncaları var
dır. 

Mevcut Yasanın 14 ncü maddesinde yapılan değişiklik, mevcut Yasanın 4 ncü maddesinde yapılan de
ğişiklik nedeni ile köylü ve çiftçiler aleyhine durum yaratacaktır. 

Aydın Senatörü 
Sadettin Demirayak 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 11.1. 1979 

Esas No. : 1/614 
Karar No. : 58 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığının 2 Ocak 1979 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 nci maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığının 4 Ocak 1979 tarihli ve 2067 - 11325 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 4 Ocak 1979 tarihinde İçişleri 
Komisyonuna gönderilen tasarı, 8 Ocak 1979 tarihinde de Komisyonumuza gönderilmiştir. 
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Komisyonumuz; 10 ve 11 Ocak 1979 tarihli toplantılarında anılan tasarıyı, Adalet Bakanlığı Kanunlar -
Planlama, Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu ve Başmüşavir Salim Özdemir de hazır bulun
duğu halde, görüşmüştür. 

A) «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun»; 15 Temmuz 1953 tarihinde yürürlüğe gir
miş ve sıra ile 11 Temmuz 1956, 16 Şubat 1957 ve 30 Haziran 1970 tarihlerinde yürürlüğe konulan 6768, 6910 
ve 1308 sayılı yasalarla kimi hükümleri değiştirilmiş ise de, toplumumuzun arada geçen zaman içinde do
ğan gereksinmelerini karşılayacak niteliğini kaybetmiştir. 

Bu gereksinme; şiddet ve saldırı eylemlerinin tırmanmakta olduğunun ve gelişen teknolojinin gözönünde 
bulundurulması suretiyle, o eylemlerde kullanılan silah, araç ve gereçler bakımından yasa kapsamının geniş
letilmesi, suçun önlenmesinde önemli bir öğe olan cezaların ağırlaştırılması, suç ve suçların soruşturulmasın-
da ve yargılanmasında Anayasal ve yasal olanaklar ölçüsünde ivediliğin sağlanması biçiminde açıklanabilir. 

Bu amaçla hazırlanmış bulunan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 
1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi ve Kanuna iki ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesini öngören tasarının taşıdığı özellikler şöylece özetlenebilir : 

1. Tasarıda, yürürlükteki Kanunda yer almayan ve bıçaktan çok daha geniş ölçüde etkili olan topuz, 
topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri gibi salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 
bulunan diğer aletler Kanun kapsamına alınmıştır. 

2. Getirilen yeni hükümlerle, silahların cinsine göre bir ayırım yapılmış ve tüfek veya seri ateşli, kısa 
sürede ve çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya 
bunların benzerlerinin cezası, 12 nci ve 13 ncü maddelerde ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Bunun gibi süah veya mermilerin sayı bakımından vahim olması hali de ayrı bir ağırlaştırıcı neden ola
rak kabul edilmiştir. 

Silah ve mermilerde olduğu gibi bıçak veya benzeri aletlerde de sayı ve nitelik ağırlaştırıcı bir neden ola
rak belirlenmiştir. 

3. Tasarının en önemli özelliklerinden biri de, kaçakçılık hallerini düzenleyen 12 nci ve 14 ncü madde
lerde Yargıtay'ın İçtihadı Birleştirme «Tevhidi İçtihat» kararına uygun olarak (Ateşli silahlarla mermilerinin 
ve bıçak ve benzerlerinin yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin başka
larına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile) zoralımına hükmedilmesi hususu
nun getirilmiş olmasıdır. 

4. Bilindiği gibi 1696 sayılı Kanunla 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen ek 1 nci 
maddede, 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamına giren suçların yer ve zaman kaydına bakılmak
sızın 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine tabi olacağı kabul edilmişti. 

Bu kez 6136 sayılı Kanunun bütün maddeleri 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuş, ancak işle
nen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan veya tabi olup da hakkında genel hükümlere göre 
kovuşturmasını gerektirecek nedenler bulunan başka bir suçla bağlantılı olarak işlenmesi halinde 3005 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirlenmiştir. 

Bu değişiklikle, bu tür suçların kamuoyunda yarattığı etki gözönünde bulundurularak, soruşturma ve da
vaların hızla sonuçlandırılması olanağı sağlanmış olacaktır. 

5. Tasarının 12 nci maddesiyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanunun ek 1 nci mad
desinde yapılan değişiklikle, büyük toplulukları içeren öğretim kurumları yanında, yargı kuruluşlarına 
ait binalarda, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında 6136 sayılı Kanun ile Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı bulunan silah ve benzerlerinin taşınması ve bulundurulması ağır 
yaptırımlara bağlanmıştır. 

B) Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu tarafından, 6136 
sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 15 nci maddesinde değişiklik yapan 10 ncu madde 
dışında, Millet Meclisince kabul edilen metnin aynen kabul edildiği gözönünde bulundurulmuş ve incelenmesi 
için Millet Meclisinin kabul ettiği metin esas alınmıştır. 

C) 1. 6136 sayılı Kanunun başlangıç kısmında belirtilen maddeler değiştirilirken, kimi maddelerde, 
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a) «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun .... maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.» deyimi, kimi maddelerde de, 

b) «Aynı Kanunun maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 
c) «6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir», 
d) «Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.», 
e) «6136 sayılı Kanunun maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.», 
Deyimleri kullanılmıştır. 
2. Millet Meclisince kabul edilen metnin değişik maddelerinde, aynı anlamda olmak üzere, «sair», «di

ğer» ve «başkaca» deyimlerinin kullanıldığı görülmüştür. 

3. Bunun gibi, «memleket», «ülke» ve «yurt» deyimlerinin kullanıldığı da saptanmıştır. 
Komisyonumuz; bu tür deyimlerin yasa tekniğine aykırı düştüğünü görmekle birlikte, esasa etkili olma

dığı için, bu konuda değişiklik yapma yoluna gitmeyi zorunlu saymamıştır. 
D) Komisyonumuz; aşağıda açıklanacak nedenlerle tasarının Millet Meclisince kabul edilen maddelerin

den sadece 5, 8 ve 10 ncu maddelerinde değişiklik yapmış, öteki maddelerini olduğu gibi benimsemiştir. 
E) Komisyonumuzca değiştirilen maddelerin gerekçelerine gelince : 

1. Tasarının 5 nci maddesiyle, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 1308 sayılı 
Kanunla değişik 4 ncü maddesi Millet Meclisinde değişikliğe tabi tutulurken, yürürlükte bulunan Kanunda ve 
sevkedilen Hükümet tasarısında «ev gereçlerinden olan» aletler de kanun kapsamı içinde tutulmuş bulunmasına 
rağmen «ev gereçlerinden olan» sözcüklerine, değiştirilerek kabul olunan maddenin 3 hcü fıkrasında, zühul 
eseri olarak yer verilmediği görülmüştür. Komisyonumuzca sözü edilen fıkraya, «ev gereçlerinden olan» 
aletler de eklenmek suretiyle büyük bir kitleyi ilgilendiren ve uygulamada tereddütlere ve karışıklıklara yol 
açabilecek olan bu zühulün düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. 

2. Tasarının 8 nci maddesiyle, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 13 ncü mad
desi Millet Meclisince değiştirilirken, maddeye, ev veya işyerinde bulundurmada (failin sabıkasızlığı, geçmişte
ki hali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşılması ha
linde hükmolunacak ceza yarıya indirilir.) biçiminde bir fıkra eklenmiştir. 

Bu fıkraya göre silah ve mermilerin ev veya işyerinde bulundurulması halinde, hâkimlere hiç bir takdir 
yetkisi tanınmaksızın ceza altı aya indirilmektedir. 

Oysa ki, yürürlükteki 6136 sayılı Yasaya göre bu eylemin cezası bir yıl hapisten başladığı için, Millet 
Meclisince kabul edilen metnin yürürlüğe girmesi halinde Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükmü de 
hesaba katılarak, failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunacağı tabii bulunduğundan, ortaya kısmi bir 
af uygulaması çıkacaktır. Bu ise tasarının amaç ve ilkesine ters düşmektedir. 

Komisyonumuzca; bu konuda yapılan düzenleme ile yukarıda açıklanan sakıncalar giderilmiştir. 
Aslında maddede yapılan en önemli değişiklik terörist olaylarda kullanılan tüfek veya seri ateşli, kısa 

sürede çok sayıda ve etkili bir biçimde mermi atabilen otomatik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya 
bunların benzerleri için hükmolunacak cezanın beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmesi 
biçiminde olmuştur. 

Yine yeni bir anlayış içerisinde ve sadece mermilere yönelik olmak üzere, mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması ve taşınmasının mahkemece vahim takdir edilmemesi durumunda, hükmolunacak ceza bir 
aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası olarak kabul edilmiştir. 

3. Millet Meclisi, tasarının 10 ncu maddesi ile Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesini 
değiştirirken; bıçak ve diğer aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından az vahim olması halinde onbeş 
günden üç aya kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur fıkrasını ge
tirmiştir. 

Bu değişiklik, tek, hatta birkaç bıçak ve benzeri aletlerin cezasını mevcut metindeki altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezasından otomatik olarak onbeş güne indirmektedir. 

Millet Meclisi bu değişikliği, sadece mermiler için kullanılan bir değişikliğe uygun olarak düzenlemeye 
çalışmışsa da, her iki madde arasında nitelik ve nicelik bakımından büyük ayrılıklar vardır. 
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Bilindiği gibi tek bir bıçağın az vahim hali düşünülemez. 15 nci maddenin 1 nci fıkrasında esasen tek bir 
bıçak için altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilen 13 ncü madde gerekçesinde açıklandığı üzere. Millet Mecli
since yapılmış olan değişiklik, cezanın altı aydan onbeş gün hapse dönüştürülmesi suretiyle büyük bir af nite
liği yaratacaktır. 

Bu nedenlerle Komisyonumuz, 15 nci maddeyi, bu sakıncaları giderecek biçimde düzenlemeyi zorunlu 
görmüştür. 

F) Komisyonumuz; bu tasarının önemini ve bu tasarının bir an önce yasalaşmasına toplumumuzca du
yulan gereksinmeyi gözönüne alarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna önerilmesini de karara bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun olurlarına arz edilmek üzere işbu raporumuz, Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Hatay 

Mustafa Deliveli 
10 Ocak 1979 tarihinde yapılan top
lantıdaki görüşmelerin tümüne, 11 
Ocak 1979 tarihinde yapılan toplan
tıdaki görüşmelerin öğleye kadar olan 
kısmına katıldı ve mazereti nedeniyle 

ayrıldı. 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

10 Ocak 1979 tarhiinde yapılan top
lantıya ve tasarının 6 ncı maddesi 
dahil görüşme ve oylamalara katıl

dıktan sonra mazereti nedeniyle 
ayrıldı. 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 
Cumhurbaşkanınca S. 

Safa Reisoğlu 
İstanbul 

Ali Oğuz 

U 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D emir dağ 
Çankırı 

Gürhan Titrek 
İzmir 

Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 
Uşak 

Ahmet Tahtakılıç 
Toplantıda bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Sair Aletler Hak
kında Kanun» 

MADDE 2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ateşli silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan sair aletlerin memleke
te sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, ta
şınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Milli Savunma Bakanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından 
yapılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanun hüküm
leri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin 
ve bıçakla salt saldırı ve savunmada kullanılmak 
üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletleri
nin memlekete sokulması yasaktır. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun. 

MADDE 2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun l nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ateşli silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memle
kete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, ta
şınması veya bulundurulması bu Kanun hükümleri
ne tabidir 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Milli Savunma Bakanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü ihtiyaçlan için yurt dışından 
yapılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanun hüküm
leri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin 
ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak 
üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletleri
nin memlekete sokulması yasaktır. 

Ancak; 

A) Tek bir silaha mahsus olmak üzere : 
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ay

rıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin (kar
şılıklı olmak koşulu ile), 

2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolos
luklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve ba
ğışıklıklardan yararlanmayan kişilerden lüzumuna bi
naen Dışişleri Bakanlığınca teklif olunan ve İçişleri 
Bakanlığınca uygun görülenlerin (karşılıklı olma ko
şulu ile saptanan belirli tiplere göre), 

3. Dış temsilciliklerde güvenlik memuru olanlar
dan yurda kesin dönüş yapanların, 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 1 nci 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 3 ncü 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 'Milat Meclisi metninin 1 nci mad
desi aıynen kajbul edürnliştir. 

MADDE 2. — Millet MeeltM metntiriin 2 nci mad-
deisti aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
m'addeisıi aynen kaıbul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla 
mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harp Silah ve 
Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin 
Kontrolü hakkındaki 3763, Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu hakkındaki 5591 ve Barut ve Pat
layıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malze
mesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 
Sayılı Kanunların hükümlerine tabidir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 1308 Sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir . 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, sal
dırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, 
sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
boğucu tel ve zinciri, muşta ile salt saldırı ve savun
mada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan ben
zeri aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul
lanılması zorunlu bulunanların yapımına zabıtaca 
izin verilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça sa
tışa çıkarılamaz. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermi
leri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, ev gereçlerin
den olan veya tababet ve sanayide yahut tarımda 

12 — 

I (Millet MecEsiıılin Kabul Ettiği Metin) 

I B) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek 
bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimiz
de elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, 

C) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hü
kümet üyeleri tarafından veya hükümetler adına ken-

I dilerine silahın hatıra olarak verildiğini belgeleyen -
{ lerin, 

Beraberinde getirdikleri silahların yurda sokulma-
I sına müsaade edilir. 

I Yukarıdaki fıkranın (C) bendine göre yurda so
kulmasına izin verilen silahların satışı ve deviri ya
saktır. Bu silahlar için yalnız bulundurma belgesi ve
rilir. 

Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulması
na izin verilmesi öngörülen silahların hangi esas ve 
koşullarla yurda sokulabileceği İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelik
le belirtilir. 

I MADDE 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla 
mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harp Silah ve 

I Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin 
I Kontrolü hakkındaki 3763, Makine, ve Kimya Endüst

risi Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı 
I Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin 

İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı kanun-
I ların hükümlerine tabidir. 

MADDE 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun 1308 sayılı Kanunla de-

I ğişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

I Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldırma, 
I şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, 
I sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
I boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa-
I vunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri 
I aletlerin yapımı yasaktır. 

I Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul-
I lanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Ba-
I kanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen ku-
I r allar a göre izin verilir. 
I Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermi-
I leri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, tababette, sa-
j nayide, tarımda, sporda veya bir meslek ve sanat ic-
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(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi Metninin 4 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 5 ne i 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 
maddeci aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü 

MADDE 5. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanun 1308 Sayılı Kanunla Deği
şik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldırma, 
şişii baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, 
sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
bağma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzen 
aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul
lanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Ba
kanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen ku
rallara göre izin verilir. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermi
leri ile yivsiz av tüfekleri ve mermlileriniin, ev gereç
lerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için 
kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için 
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kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hükümle
rine tabi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsata tabidir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 6768 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir . 

Madde 5. — Yukarıdaki maddelerde yurda sokul
ması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin birin
ci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satıl
ması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması ya
saktır. 

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 
zabıtaca izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadır-
lar. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir . 

Madde 12. — Her kim bu Kanunun kapsamına 
giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri sokar, 
sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete so
kulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye'de 
Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi 
Müesseselerinin Kontrolü hakkındaki 3763 ve Maki
ne ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 5591 
sayılı Kanunların hükümleri dışında memlekette 
imal eder veya suretle memlekete sokulmuş veya 
memlekette imal edilmiş olan ateşli silahları veya 
mermileri bir yerden diğer bir yere nakleder veya 
yollar veya nakletmeye bilerek aracılık ederse, dört 
yıldan yedi yıla kadar hapis ve 5 000 liradan 50 000 
liraya kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile 
teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya teşek
küle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada 
yazılı suçlar işlenirse failler hakkında sekiz yıldan 
onbeş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları 
işlemeleri halinde altı yıldan on yıla kadar ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

Ateşli silahların; tüfek veya seri ateşli, kısa süre
de çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen oto
matik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu 
fıkrada sayılanların benzerleri olması yahut ateşli 
silah veya mermilerinin miktar itibariyle vehamet arz 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

rasında kullanılan bıçak, şiş, raspa ve benzerleri bu 
Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu Kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsata tabidir. 

MADDE 6, — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir;. 

Madde 5. — Yurda sokulması ve yapımı yasak
lanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına gi
ren bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşın
ması ve bulundurulması yasaktır. 

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 
4 ncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın 
dışmdadırlar. 

MADDE 7. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Her kim bu kanunun kapsamına 
giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye 
sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye so
kulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye'de Harp 
Silah ve Mühimmatı yapan hususi sanayi müessese
lerinin kontrolü hakkındaki 3763 ve Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Ka
nunların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu su
retle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli 
silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere ta
şır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, 
satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla 
bulundurursa beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis 
ve onbeşbin liradan altmışbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok ki
şinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işle
meleri halinde sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır ha
pis ve yirmibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşek
kül kuranlarla, yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli kısa sürede 
çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik 
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MADDE 6. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 6 ncı 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 7 nci 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gerökü bıçaik, şiş, raspa ve benzerlerimin kulları İma
sı bu kanun hükümlerine talbi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsatta tabidir. 

MADDE 6. — M'illet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 6 ncı 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 7 nci 
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etmesi halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezaları 
yan nispetinde artırılarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar bakımından hâ
sıl olan vehamet ile silahların niteliğine ilişkin unsur
lardan biri birleştiği takdirde hükmolunacak ceza 
bir katı artırılır. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların imalinde 
ve naklinde bilerek kullanılan her türlü araç ve ge
recin de zorlamına hükmolunur. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 1308 sayıh Ka
nunla değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, 
satmaya aracılık edenler, satınaianlar, taşıyanlar ve
ya bulunduranlar hakkında bir yıldan iki yıla kadar 
hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut si
lah veya mermilerinin miktar itibariyle vehamet arz 
etmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 
10 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına hükmolunur. Her iki unsur birleştiği takdirde 
bu fıkradaki cezaların yukarı haddi verilir. 

Ateşli silahlara ait mermilerin az sayıda bulundu
rulması veya taşınmasının, mahkemece az vahim ola
rak takdir edilmesi halinde hükmolunacak ceza bir 
aydan altı aya kadar hapis veya 600 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fıkra
da sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği ta
şımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin 
miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki 
fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hük
molunur. 

Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar 
ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması 
halinde 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat 
artırılarak hükmolunur. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımın
da veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç 
ve gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaçla kul
lanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hük
molunur. 

MADDE 8. — 6136 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak ateşli silahlarla, mermileri : 

Satın alırken yakalananlar veya taşıyanlar veya ev 
veya işyeri dışında bulunduranlar hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve üçbin liradan beşbin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ev veya işyerinde bulunduranlar hakkında bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve ikibin liradan dörtbin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki halde failin sabıkasızlığı, geçmiş
teki hali. mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği 
ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşılma
sı halinde hükmolunacak ceza yarıya indirilir. 

Ateşli silahın. bu Kanunun 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah 
veya mermilerin miktar bakımından vahim olması 
halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeş-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hük
molunur. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının mahkemece az va
him hal olarak değerlendirilmesi halinde hükmoluna
cak ceza, bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz 
liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır. 
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MADDE 8. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 8 nci MADDE 8. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun 1308 Sayılı Kanımla de
ğişik 13 ncü maddesii aşağıdaki şekilde •değiş'tirilmıiş-
itir. 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak aiteşli silahlarla bunlara ait mermileri satmaları 
veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve üçbin liradan beşbin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesiniin 
4 ncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah ve
ya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim 
olması hal'nde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 
yirmiibeş bön liradan az elmamalk üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında. 
sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve 
mutat sayıdaki! merrriilerinin ev veya iş yerinde bulun
durulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Ateşli silahlara ait mermiilenin pek az sayıda bu
lundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim 
olarak takdir •edilrnemes'i durumunda hüıkmolunacak 
ceza b'ir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan 
ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır.. 
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MADDE 9. — Aynı kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
sair aletler yahut benzerlerini memlekete sokar, sok
maya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına aracılık eder veya bunları memlekette imal 
eder veya bir yerden diğer bir yere nakleder veya 
yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve 3 000 liradan 20 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile 
teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya te
şekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkra
da yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan 
dokuz yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları 
işlemeleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair alet
ler yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arz 
etmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmoluna-
cak cezalar yan nispetinde artırılır. 

Bıçak veya sair aletler yahut benzerleri ile bun
ların imalinde veya naklinde bilerek kullanılan her 
türlü araç ve gerecin de zoralımına hükmolunur. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya sair alet
ler yahut benzerlerini satanlar, satmaya aracılık eden
ler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 1 000 lira
dan 2 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair alet
ler yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arz 
etmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmoluna-
cak cezalar yarı nispetinde artırılır. 

Cumhuriyet Senatosu 
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MADDE 9. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sok
maya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına ara
cılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden 
diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık 
ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin lira
dan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza 
yan oranında indirilir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile te
şekkül kuranlar iie yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar iş
lenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar ha
pis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır para ce-

"zası hükmolunur. 
İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok ki

şinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçlan işleme
leri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yir-
mibeş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca alet
lerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim 
olması halinde 3'ukandaki fıkralara göre hükmoluna
cak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile 
bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kulla
nılan her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait olsa 
ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa 
bile zoralımına hükmolunur. 

MADDE 10. — 6136 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak ve sair aletler 
veya benzerlerini yapanlar, satmaya aracılık edenler. 
satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve üçbin liradan onbin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur, 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletle
rin veya benzerlerinin miktar bakımından az vahim 
olması halinde onbeş günden üç aya kadar hapis ve 
beşyüz liradan bin liraya kadar para cezasına hükmo-
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MADDE 9. — Millet Meclisi Metininin 9 ncu MADDE 9. — Millet Meclisi metni:nıim. 9 ncıı 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. maddeâ aynen Jcalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine aykırı olarak 
4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya sair aletler ya
hut benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, 
satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan ikibiıı-
beşyüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletler 
yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arzet-

MADDE 10. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Haikkmdaiki Kanunun 1308 Sayılı Kanonla 'de
ğişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştkıi'lmiştıir. 

Madde 15. — Bu ikanıun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer alet
ler veya benzerlerini satanlar, satmaya araciliık eden
ler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar haJc-
kında altı aydan bir yıla 'kadar hapis ve üçbıin lira
dan onbin biraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer ait
lerin veya benzerlerinin sayı Veya nitelik bakımından 
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Zabıtaca imaline izin verilen bıçak ve benzerle
rini kullanma maksadı dışında satanlar, satmaya ara
cılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduran
lar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suç
larda Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. — Aynı Kanunun, 1308 sayılı Ka
nunla eklenen ek maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Ek Madde 1. — Üniversite, yüksekokul, akademi 
ve her türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde, öğ
rencilerin toplu olarak ikamet ettikleri yurt ve ben
zeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde ve bunla
ra yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlan
tılı olan yerlerde ve bunların toplantı ve kongrele
rinde, her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yer
lerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev 
veya lokavt yapılmatka olan işyerlerinde ve yukarıda 
yazılı yerlerin müştemilatında; 

1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları, bun
lara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak veya sair aletleri yahut benzerlerini, Türk Ce
za Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında Kanunda belli 
edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı 
Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde ve Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 6136 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci bent
lerinde gösterilen görevliler ile ordu, emniyet ve jan
darma mensupları dışında, ruhsatlı olsalar dahi taşı
yan ve bulunduranlar hakkında Kanunda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde b!ir yıldan iki yıla 
kadar hapis ve 2 000 liradan 5 COCı liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

(Millet Meclîsimin Kabul Ettiği Metin) 

lunur. Vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre 
hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izin 
verilen bıçakları veya benzerlerini kullanma amacı 
dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satınalanlar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza 
hükmolunur. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suç
larda Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun ek birinci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — Yargı kuruluşlarına ait binalarda, 
her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrencile
rin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya benzeri 
yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yö-= 
netim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı 
olan yerlerde veya bunların toplantı veya kongrelerin
de, her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının ya
pıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı 
olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde 
veya ceza ve tutukevleri ile her türlü İslah ve infaz 
kurumlarında veya yukarıda yazılı kurumların eklen
tilerinde; 

1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya 
bunların mermilerini, 4 ncü maddede yazılı olan bı
çakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda belli 
edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı Ka
nunun 13 ncü ve 15 nci maddelerinde ve Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 6136 
ayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci bend-

lerinde gösterilenlerin dışında, ruhsatlı olsalar bile 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir 
yıla kadar hapis ve ikibin liradan beşbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mesi halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmoluııacak 
cezalar yarı nispetinde artırılır. 

Zabıtaca imaline izin verilen bıçak ve benzerlerini 
kullanma maksadı dışında satanlar, satmaya aracılık 
edenler, satın alanlar, taşıyan ve bulunduranlar hakkın
da da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 11. — Millet Meclisi Metninin 11 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Metninin 12 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Enliği Metin) 

vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmo-
lunacak cezalar yandan bir katına kadar .arttırılır. 

Bu kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izlin 
verilen bıçaklan veya düğer aletleri veya benzerlerini 
kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık 
edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında 'birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer afet
lerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından 
vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar 
hü'kmolunur. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kajbul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
ırnaddesii aynen fca'bul ediHmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 13. — Aym Kanuna aşağıdaki ek 2 nci 
madde eklenmiştir. 

Ek Madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçlan iş
leyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hak
kındaki Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki 
yer ve aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı za
man kayıtlarına bakılmaksızın, sözü edilen kanun hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu yasaya göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya anılan kanuna tabi 
olup da fiili imkânsızlık nedeniyle suç üstü hüküm
lerinin uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi 
halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde l'deki hüküm
ler saklıdır. 

MADDE 14. — Aym Kanuna aşağıdaki geçici 
7 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 4 ncü mad
desi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kam
çı, boğucu tel veya zinciri, maşta ile salt saldırı ve 
savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan 
benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, ma
halli zabıta makamlarına teslime zorunludurlar. 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkında Kanuna aşağıdaki ek 2 ve ek 3 ncü 
maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçları işle
yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 
Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

Bu kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya tabi olup da hakkın
da genel hükümlere göre kovuşturma yapılmasını zo
runlu kılacak nedenler bulunan başka bir suçla bağ
lantılı olarak işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Ek madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
edecekleri tabancalardan birini taşımaya yetkilidir. 

MADDE 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇlCt MADDE 7, — Bu Kanunun 4 ncü mad
desi hükümleri kapmasına alman topuz, topuzlu kam
çı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve 
savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan 
benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli 
zabıta makamlarına teslime zorunludurlar. 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi Metninin 13 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

— 23 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 

MADDE 14. — Millet Meclisi Metninin 14 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 7 nci Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi Metninin 15 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE .16. — Millet Meclisi Metninin 16 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metnıinin 14 ncü 
maddesıi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Mecîıisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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