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İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Yoklama 

Sayfa 
592 

593 

III. — Başkanlığın Genel Kurula su
nuşları 594 

A) Tezkereler ve önergeler 
1. — Konya Milletvekili Mehmet Oğuz 

Atalay'm, Tarım, Orman ve Köy İşleri 
'Koımiisyonundan çekildiğine dair önergesi. 

594 

594 

B) Danışma Kurulu teklifleri 594 
1. — Cumhuriyetin: 50 nci yılı mede

niyle bazı suç ve cezaların .affı hakkın
da kaniun teklifinin görüşülmesinin biti-
<mine (kadar Genel Kurul çalışma saat ve 
günlerine dair Danışmıa Kurulu önerisi. 594:595 

C) Çeşitli işler 595 

1. — Erzurum Milletvekili Rasim Ci-
nisli'nin, gelecek birleşimde görüşülecek 
hususlar belirtilmeden ıbir önceki birle
şimin kapatılması nedeniyle bugünkü bir
leşimin açılamayacağına dair konuş
ması. 595:596 

Sayfa 
2. — Kayseri Milletvekili Turhan Pey-

zioğlu'nuiiı, önceki birleşimde kendilerine 
sataşma olması nedeniyle konuşması. 596:600 

3. — Aydın Milletvekili Nalhit Menı-
teşe'nin, önceki birleşimde gruplarına sa
taşma olması nedeniyle konuşması. 600:604 

IV. — Gödişiilein İster 605,626)050 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent 

Eceıvit ive 134 arkadaşının, Cuımhuriyetin 
50 inci yılı nedeniyle bazı suç ve cezala
rın: affı hakkında; İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, 
Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili 
cezalarının affı hakkında; Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan'm, Cumhu
riyetin 50 nci yılı af; Konya Milletvekili 
M. Kubilây İmer ve 3 arkadaşımın, Genel 
af; Ankara Milletvekili M. Kemal Erko-
kavan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve ceza
ların 'affı hakkında ve Çorum Milletvekili 
Yasin Katiiboğlu ve 2 arkadaşının, Ouım-
hurîyetin 50 inci yılı sebebiyle çıkarılması 
düşünülen bazı sue ve cezaların affına 
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Sayfa 
mütedair kanun teklifleri ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 
2/92, 2/107, 2/124) (!S. Sayısı 25, 25'e 
İmci efe) 605:626,626: 

650,650 :655 

V. — Disiplin cezaları 626,650 

1. —• Adana Milletvekili Yılmaz Hoca-
oğlu'na iki uyarma cezası verilmesi. 626 

2. — Tokat Milletvekili Feyzulla'h De
ğerli'ye kınama cezası verilmesi. '650 

VI. «— Sorulaır vıe Cevaplar 655 

655 A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. —> Kocaeli Milletvekili IStedat Akay'm, 

5 sayılı Kanun 'hükmündeki Kararnameye 
dair Başlbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Maliye Ba'kanı Deniz Baykal'm ya
zılı cevabı. (7/59) 65'5 :656 

Sayfa 
2. — Ankara Milletvekili Necdet Evli-

yagil'in, 1974 yılı turizm programına iliş
ilsin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Baka
nı OHhan Birgiti'n yazılı cevabı. (7/84)656:659 

3. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, karasularımızda batık gemile
rin çıkarılmasına ilişilsin sorusu ve Maliye 
Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. 
(7/85) 659:666 

4. — Konya Milletvekili Necati Ka-
laycıoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığında bu
lunan hediyelik eşyalara ilişikin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in yazılı ce-
valbı. (7/88) 666:667 

5. — Ankara Milletvekili Necdet Evli-
yagil'in, ilk ve ortaöğretimde yenileşme
ye ilişkin (sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üsltünd'ağ'm yazıılı cefoaibı (7/92) 667:668 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Antalya Milletvekili İhsan Ataiöv, İçtüzüğün 
59 ncu maddesine göre, geçen birleşim tutana-
ğnn'da yer alan bir beyanının düzeltilmesi ko
nusunda bir açıklamada bulundu. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 
•arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniy
le Ibaizı suç ve eczaların affı hakkında; İsparta 
Milletvekili Süleyman Demire! ve 14 arkadaşı
nın, af; Burlsa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmet
tin Eribakan'm, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; 
Konya Milletvekili M. Kujbiiây tnner ve 3 ar
kadaşının, genel af; Ankara Milletvekili M. 
Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve 
cezaların affı hakkında ve Çoıruım Milletvekili 
Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuri-
vet;n 50 nci yılı sebebiyle çıkarılması düşünü

len bazı suç ve cezalarım affına mütedair kanun 
teklifler ve Adalet Komisyonu raporu (2/123, 
2/ 12, 2/37, 2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayı
sı : 25) nun görüşülmesine devam olunarak 
2 nci ve 4 neü maddeleri kabul edildi, 3 ncü 
maddesi Komisyon tarafından geri alındı, 5 nci 
maddesi üzerinde de bir süre görüşüldü. 

4 Nisan 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,55'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Eksi 

Divan Üyesi 
İçel 

Oral Mavioğlu 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

592 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati1 : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Meamduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), idris Arıkan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır ; sayın üyelerin yoklamaya katılmala
rını istirham ediyorum. 

Yoklama işlemi dovtanı etmektedir, yoklama
ya katılmayan sayın üyelerin yoklamaya katıl
malarını istirham ederim. 

i (Yoklama yapıldı.) 
•BAŞKAN —• Yoklama işlemi bitmitşir efen

dim. 

Değerli arkadaşlarım, elektronik cihazla ya
pılan yoklamaya göre Genel Kurul salonunda 
halen 258 sayın üye varıdır. 

Çoğunluğumuz vardır, .görüşmelere geçiyo
ruz efendim. 

•BASİM ÖİNİSLİ (Erzurum) — Usul hak
kında bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bulyurun Sayın Cinisli. 
BASİM GİNİSLİ (Erzurum) — Usul hak

kında söz istiyorum. •'. 
BAŞKAN — Evet, efendim, usul hakkında 

maruzatınız var. Bir dakika efendim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, gündem dışı dünkü hâdiseler -hakkında söz 
(istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Menteşe, bir 
dakika, 

.Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üye arka
daşlarımızın 'gündem dışı konuşma talepleri 

vardır; fakat gündemdeki önemli konular do-
layıisıyle kendilerine söz veremeyeceğimi arz 
ederim efendim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, dün Mecliste önemli hâdiseler cereyan et
miştir, müessif hâdiseler cereyan etmiştir. Bu 
ıbakımdan söz rica ediyorum. 

iBAŞKAN — Bir dakika sajbrmızı istirham 
ediyorum Sayın Menteşe; .saibnnızı istirham edi
yorum efendim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Böyle mü
essif hadiseler cereyan ettiği zaman, Mecliste 
konuşmalar 'olmuştur; söz verilmiştir. 

BAŞKAN — Salbrınızı istirham ediyorum 
efendim; bu gündem dışı konuşmalar, biliyor
sunuz, Başkanlığın takdirine mevdu bir keyfi
yet Sayın Menteşe. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Cihazlar 
tam çalışmıyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cihazlar mı çalışmıyor efen
dim? Tamir edilecek Sayın Turgut, biliyoruz; 
bazı düğmelerin yanmadığı ifade edilmiştir sa
yın üyeler tarafından ve tamir edilmiştir, bel
ki arızalı olan vardır efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Baş
kan, toplantı sayısı yanlış çıkıyor; sayı Meclis
teki üyelerden fazla çıkıyor. 

[BAŞKAN — Dikkate 'alınacak efendim, dik
kate alınacak. 

— 593 — 
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III. — BAŞKANLIĞIN GE NEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERE ve ÖNERGELER 

1. —• Konya Milletvekili Mehmet Oğuz Ata-
lay'ın, Tarım, 'Orman ve Köy İşleri Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi. (4/22) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, »komis
yondan. bir istifa var, oıra okutuyorum efen
dim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Usul hak
kında ; görüşmelere geçemeyeceğimiz hakkında. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarılm. - Orman ve Köy İşleri Komisyonun

dan mârezetime binaen istifa ediyorum. 
Kaibulünü saygı ile ricıa 'ederim. 

Konya 
Mehmet Oğuz At alay 

BAŞKAN — Bilgilerimize 'sunulur. 
Neyin usulü Sayın Cinisli? 
BASİM CİNİSLİ ((Erzurum) — Sayın Baş

kan, yeni yaptığımızı Tüzüğümüzün 50 nci mad
desinin som 2 fikrasmda buıgün oturumu aça-
mayacağınıza dair amir hüküm viar. O bakım
dan bir mâruzâtta bulunmak istiyorum " Sayın 
Başikan. 

BAŞKAN — 50 nci... 
RASİM CİNİSYİ (Erzurum) — 50 nci mad

denin son 2 fıkrası içinde zatıâlinizin bugün 
oturumu açamayacıağmıza dair aimir hüküm var; 
onun için söz istiyorum. 

ıSaym Başkam, müsaade ederseniz arz ede
yim. 

BAŞKAN —• Şimdi, Sayın Cinisli, eğer gün
demde mevcudolan konuların ifade edilmediği 
hususunu beyan ediyorsanız; daha evcice ıbu 
husus heyan edilmiştir ve af kanunu teklifinin 
görüşüleceği hususu Yüce Meclisin ittılaı da
hilindedir efendim, 

RASİM GİNİSLİ (Erzurum) — Maruzatta 
bulunmama müsaade eder misiniz Sayın Baş
kam <? 

BAŞKAN —• Bu hususta ise, aydınlattım sa
nıyorum Sayın CinisM. 

KASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız arz edeceğim. 

BAŞKAN — ıSayın Cinisli, sunuşları bitirc-
yiım efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
ıSaym 'Başkan, oturumu açamayacağımıza göre, 
neyin sunuşunu yapacaksınız? 

BAŞKAN —• Efendim, gündemdeki esas 
'konulara geçmiş değiliz, halen usulü konuları 
ikmal ediyoruz. Esasa geçmeden evvel Sayın 
Cinıisli'yi dinleyeceğim efendim, dinleyeceğim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, Meclîste görüşme açmaya imkânınız 
yok ; lütfedin Ibu konuyu halledelim. 

BAŞKAN —• Bir daikika sunuşları bitireyim 
efendim. 

•MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Müsaa
de buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, zaten bir 
sunuşumuz var efendim. 

FKRRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Birle
şime başlamanıza itiraz ediyoruz iSayın Başkan. 

•MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, Meclisi açmanıza itiraz ediyoruz; evve
lâ hunu halledelim, sonra devam edelim; lüt
fen, Meclis kapanmıyor ki ondan sonra. 

BAŞKAN — Şimdi, bir daikika efendim, şu 
usulü muameleleri ikmal edelim; Sayın Cinis-
li'yi dinleyeceğim efendim. 

RASİM C İ N İ S İ J İ ('Erzurum) — İzin verir 
misiniz Sayın Başkan? 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle ba
zı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi
nin görüşül'meşinin bitimine kadar Genel Kurul 
çalışma saat ve günlerine dair Danışma Kurulu 
önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kuurlunun bir öneri
si vardır, okutuyorum efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Saym 
Başikan, oturumu açamayacağmızı iddia ediyo
ruz ; siz ise oturumu /acıyorsunuz. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Kasıtlı 
onlar, bugün de hır çıkaracaklar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Saym Ta
bak, müdahale etmev'n 

— 594 
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Danışma kurulu önerisi 
N,0 : 8 
Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle bazı suç 

ve cezaların affı hakkındaki kanun teklifinin 
ıGenel Kurulca kaibulüne kadar, 9 . 4 . 1974 tari
hlinden başlamak üzere çalışmaların Salı, Çar
şamba, Perşemlbe ve Cuma günleri saat 14,00 -
21,00 arasında yapılmasının G-enel Kurulun ona
yına sunulması önerilmiş tir. 

Millet M,eclisi C. H. P. Grubu 
IBaşkanı Başka n vekil i 

'Kemal Güven Selçuk' Erverdi 

A. P. Grubu 
'Baskanveıkili 

Cihat Bilgehan 

•D. P. Grubu 
Başkahvckili 

Miehm et A İti n so y 

M. S. P. Grubu 
Başkan vekili 

Fehmi Cnmalıoğlu 

C. G. P. Grubu 
G-örevlisi 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini 
Yüce Heyetin tasvibime sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dini. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. —• Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
gelecek birleşimde görüşülecek hususlar belirtil
meden bir önceki birleşimin kapatılması nedeniy
le bugünkü birleşimin ar ü ama nacağın a dair ko
nuşması. 

BASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cmisli bir dakika. 
Efendini, Danışına Kurulumuzun 57 nei Bir

leşimde almış olduğu ve Yüce Heyetin tasvi
binden geçmiş biı- karar vardır. Bu karara gö
re; Anayasa t aktifi ile Af Kanunu teklifinin bi
timine kadar 15,000 - 20,0-00 arasında, sadece, 
bu konuların görüşülmesi hususu, Genel Kuru
lun kararına vabeste olmuş ve bağlanmıştır. 
ıBugün çoğunluğumuz da vardır. Dünlkü birle
şimde, sanıyorum ki, Birleşimi bugün saat 
15,00'e italik ettiğim konusundaki beyanımı ifa
de ederek, görüşene yapılamayacağı ve ofturu-
>mun acılamayacağı kanaatini izhar ediyorsu
nuz. Bu şekilde bu konu halledilmiş bulunmak
ladır Sayın Cmisli. 

RASİM CİNİiSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bu sizin görüşünüzdür. Müsaade ederlse-
TLİZ, ben de görüşümü arz edeceğim. Usul hak
kında milletvekilinin söz isteme hakkı vardır. 
Lütfederseniz konuşayım. 

BAŞKAN — -Sayın Cinisli buyurunuz efen
dim. 

BAJSİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Başkanın usul hakkındaki söz isteği
mizi karşılamaktaki müşkülâtını anlayamadım. 
Yalnız, fark etmiş olacaklar ki, bu itirazı Yüce 
huzurunuza getirmeden, oturumu açma arzu
sunda bulunduklarını tespit ediyoruz. 

Yalnız, yeni yapılan İçtüzüğümüzün 50 nei 
maddesinin, sondan bir evvelki fıkrasının ilk 
cümlesi aynen şöyledir : 

«Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bu
lunan hususlardan hangilerinin gelecek birle
şimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel 
Kurala bildirir-. Bu husus ayrıca ilân tahtasın
da ilân edilir.» 

Dernek ki, Sayın Başkan, dünkü birleşimi 
kapatırken, bugün neyin görüşüleceğini ilân et
meliydi ; ayrıca ilân tahtasında da ikinci bir 
ilânı yapmalı idi. (C. II. P. sıralarından, «A!» 
se-sleri, gülüşmeler) 

Şimdi, Tüzük açık, hüküm a.çık. Bu açık hük
me rağmen, ben bunu kınama vasıtası diye hu
zurunuza getirmedim. Yeni yapılmış bir tüzü
ğün usulünü, bundan sonra da teamül haline 
getireceğiz. Neye göre amel edeceğiz, nasıl tat
bik alanına koyacağız? Bunu Yüce Heyetinizin 
karara bağlaması için getirdim. 

Son fıkrayı da aynen arz ediyorum. Bu, Sa
yın Başkanın ifade ettiği; fakat yarım bırak
tığı konudur. 

«Danışma Kurulunun görüşü alınıp Genel 
Kurulca kararlaşitınimadııkça, Başkan tarafın
dan görüşülceeği öncelden bildirilmeyen hiç bir 
husus, Genel Kurulda konuşulamaz.» 

Dam ek ki, iSaym Başkanın çok önce Danışma 
Kurulunda alınmış olan bir kararı, bugün için 
'de geçerli kalbul ötmesine, Tüzüğün âmir hük
müne göre imkân yoktur. Dün, behemahal bu
gün neyi görüşeceğimizi ilân etmesi gerekir 
idi. O bakımdan, Sayın Başkan, bugünkü otu
rumu açıp gündeme geçemez. Hatta biraz önce 
yaptığı usulî muameleleri de yapamaz. Bizim 
iddiamız budur; oturumu açamayacağı nokta-

— 595 
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sınıdadır. Buna Yüce Heyetiniz karar verecek
tir. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Yani Mec
lis tatil edjiMn, görüşmeler yapılımaısm, çalışma-
yab;m,; öyle mi? 

RASftM ÇİKİŞLİ (Devamla) — Bu kararı
nız, bundan sonraki çalışmalarımızın örneğini 
teşkil edecektir. ('O. H. P. sıralarından gürülltü-
ler) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Oturum açıl
dı efendim. 

RASİM CİNliSLİ (Devamla) — Sayın Baş-
İkan bu itiriaızlları zannediyorum ki müsamaha ile 
karşılıyorsunuz. Biz ıslize bir usulî ımumeleyi ge-
Itirmıiştilk. 

BAŞKAN — İstirham ederim; siz buyurun 
devam edin sayın Ciniisli, 

RASİM CİNİSLİ ^Devamla) — Biz size bir 
usuüi muameleyi getirmiştik. Buna taihamımül 
edeimeyeın arîkladaşlıaırımıziin, bu kadar önemli 
bir 'konuda nasıl salim. 'kanar vereceklerini şüp
he ile /karşılıyorum. Teşekkür ederim (DP ve 
AP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Tefekkür ederim sayın öiriiısli. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Bana da 

söz vermek meeîburiyetlindeisiniz sayın Başklan. 
BAŞKAN — Bir dalkilka efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Tuzluğumuzun 50 'nci 

maddesinin sondan bür evvelliki fıkrası aynen 
şöyle demektedir: 

«Başkan birleşimi kapatırken, gündemde 
ibulunan hususlardan hanigillerinin gelecek birle
şimde veya birleşimlerde görüşüleceğimi Gineli 
Kurula ıbildirir.!» 

ıBu hüküm muvacehesinde, ımuhaikklak, bir 
'evvelki birleşimde, bir ısomralki birleşimde gö
rüşülecek hususların tadat edilımeısn, 'ayrı ayrı 
sayılması hususu getirilmelmiiiş bulunmaktadır. 

Danışma Kurulumuzun, 57 ncü Birleşimde 
'Yüce Heyete ısuıumuş olduğumuz ve Ikabul bu
yurduğunuz kararına göre; Af Kanunu ve Ana
yasa değişikliği- kanunu bitinceye Ikadar ki 
ımîüddetleri /ve günler tadat edilmiş ve bu hususi 
Yüce Heyetçe karara bağlanmış bulunmaktadır. 
Yani bu demektir M, bugünkü birleşimde gün-
demidaki koınulkırcn hangilerimin görüşüleceği 
hususu Yüce Heyetin 'kararı dahilindedir. Bu 
fekımdan birleşime devam ediyorum efendim. 

TURHAN FEYZİO&LU (Kayseri) — Söz 
Tİca etmiştim sayın Başkan. 

NAHİT MENTEŞE .(Aydın) — Sayın Baş-
(kan, sayın Başlkan... 

BAŞKAN — Karara bağlayacağım efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş-

Ikan cevap bekliyorum. 
BAŞKAN — Affedersiniz, affedersiniz sayın 

Menteşe, buyurun efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Dün de 

aynı şekilde hareket ettiniz; ıSayın Yasin Ha-
tiboğlu konuşurken bir tezkere gönderdim, tu
tamaklara bakacağınızı ondan sonra (bugün... 

BAŞKAN — (Sayın Menteşe, sialbırlı olmanı
zı tavsiye etmiştim zatıâlin'ize, ona geliyorum 
lefendim, ımüsaade ederseniz. 

Bir uygulamaya ait zabtı da bu arada iste
miştim, geldi. 58 nci Birleşimıde siaym Başkan-
vekili arkadaşım, oturumu kapatırken; «Yarın 
saat' 15,00'te toplaınmak üzere Birleşimi: (kapatı
yorum.» demiştir ve 59 ncu Birleşim açılmıştır; 
itiraz 'da vaıkii olmamıştır. ıSayın arkadaşımızın 
yapmış olduğu muamele İçtüzüğe uygundur 
efendim. 

BAHRİ DAGDAŞ (Konya) — Belki o yan-
îlış bir iş yapmıştır. 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, önceki birleşimde kendilerine sataşma 
olması nedeniyle konuşması. 

BAŞKAN — Sayın ankaldaşlariim, dünkü bir-
Ifeşimin sonuna doğru, .değerli iki sayın üye, 
grupları ve şlahııslarına slataşmıa olduğu iddiası 
ile itirazda bulunmuşlardı. Bilinen nıûclbir se
bepten dolayı, 'sataşma 'iddiası ille ilgili taleple-
riınıi yerline ;getnımıeik mümkün ollamamıştı. 

Bir defaya mahsus ollmıak ve eımsâl teşkili 
etmemek. üzere değerli arkaıdaşlarıımızın bu ta-
Üeplerini karşılayacağım efendim. 

Değerli arkadaşlarım, ilk talep sayın Fey-
zioğlu'nun idi ve Cumhuriyet Halik Partisi adı
ma konuşan Uğur'un (kendisine sataştığı iddiası 
ile söz istemişlerdi. 

Zabıtları tetkik ettim; ıSayın Uğur'un ifade
sinde şöyle hir cümle var:. 

«CHP Grubu adına. Necdet Uğur - Efendim' 
sataşma yak, çok açık hir şey var. Ben Forum' 
daiki yazlar Feyzdıoğlu'tndan, Siyasal Bilgiler Fa
kültesindeki Profesör Feyzioğlu'mdan bahsedi
yorum. Şimdi (söyleyeceğim fikirleri, Forum ya
zarı ve .Siyasal Bilgiler Fakültesinin tanınmış 
Profesörü Feyzioğlu eğer tekzip ederlerse o za
man slataşma vardır» denilmektedir. 
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.Sayın Feyzioğlu, Ibu ifadeye göre ki, sayın 
Uğur sîze bir sora levcih etmiş oluyor: «Forum 
yazarı ve ıSiyâsial Bilgiler Fakültesinin tanın
mış Profesörü Feyzioğlu, eğer bu fikirleri tek
zip ederse...» şeklinde bir boyanda bulunmuş
tur... 

NEODET UĞUR (fetaınlbul) — Sayın Baş-
ıkan.. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, bir dakikanızı is
tirham ediyorum. 

NEGDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, 70 nci madde ile naısıl, bağdaştıracaksınız? 

BAŞKAN — Arz etlim efendim; «Bir defa
ya mahsus olmak üzere ve emsal teşkil etme
mek üzere» dedim efendim. 

NEÖDET UĞUR (İstanbul) — Efendim, 
'karşı değiliz; amla lütfen tüzüğe göre bir for
mül bulunuz. 70 nci maddeyle bağdaşmaz, bu 
imkânsız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Lehi
me 'neticeleninoe yapmayınız bunu sayın Uğur. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Başkanlık, 
sadece ıbu konuda ve cevabınıza göre sataşma 
vardır, veya yoktur, takdir edecek 'efendim. 
«Forum yazarı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
nin tanınmış profesörü Feyziıoğlu, eğer tekzip 
ederse» şeklinde bıir beyan var. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ne 
.demek efendim? 

BAŞKAN — Bunu, «Evet, tekzip ediyorum» 
diyorsanız ,size söz vereceğim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLUL (Kayseri) — 
Aman efendim, ine güzel 'buluş. 

BAŞKAN — Yoksa direnme baldanız var 
ısayın Feyzioğlu. Madde açık efendim. 

Değerli arkadaşlarım, ımadde açıktır. Baş
ıkanlık 'takdirimi bu şekilde kullanmıştır. Yüce 
Heyetimiz, «(Sataşma vardır, sayın Hatip konuş
sun» derse, Yüee Meclislin kanarına göre el/bet -
ite kendisine söz vereceğim, değilse vermeyece-
fğîm. 

Buınu ısormak istiyorum efendim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Söz verece

ğinizi ifade 'ettiniz sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, böyle bir şey söyleme

dim. (AP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika 'efendÜm, bir dakika; dinleyelim, 

bir salim neticeye varalım; isıtMıaım ederim. 
Evet, buyurun sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, evvelâ ısaym Uğur'a, sayın Akkiiray'mi 
bir sözünü yanlış ınalkjletltiiğim gerekçesiyle söz 
verdiniz. Elimde zabıtlar vardır; sayın Akkiray' 
m 'sözünü harfiyen nfaikleden benim, değiştire
rek nakleden 'kendileridir. Bu itibarla sataşma 
evvelâ, benim söylemediğim bir şeyi bana iza
fe etmek suretiyle olmuştur; Akkiray'm fconuş-
masıyle ilgili zabıtları da tevsik ledeoefc durum-
idayım. 

İkincisi, «Eski ıgünlerin Feyzioğlu'su bugün
lerin Feyzioğlu'ısıu» sözlerindeki ıima ve maksat 
açıktır. Doğrudan 'doğruya maksatlı ıbdr ima. 
yapılmıştır. İzin verimiz; hâkemin, hâkimin 
haksızlığına karşı mücadele zordur; sizden is
tirham Cidiyorum, çiift ölçü uygulaimayınız. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, çift ölçüyü 
kesin olarak uygulamak bana da yakışmaz, ka
bul edensiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bana 
söz hakkı 'doğmuştur, rica ediyorum. Fikirleri
mi niçin tekzip etmediğimi amilatmam/a izin ve
riniz, rica 'ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyziıoğlu, size ısadece... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Siz 
ibana bu isuali sormak durumunda değilsiniz. 
Ben tevsik etmek durumundayım. Bana, fikir
lerimi tekzip •ettiğim iımaısıyla ıSiöz vermek du
rumunda değilsiniz. 

BAŞKAN — Takdir hakkımı kullanmak için 
.soruyorum sayın Feyzioğlu; müsaade edin de 
(bu takdir halkkmı bize verin. 

Size sadece; «Forumdaki yazar Feyzioğhiın-
dan, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki profesör 
Feyzioğlu'nidan bahsediyorum. Şimdi söyleyece
ğim fikirleri Forum yazarı ve (Siyasal Bilgiler 
l^aküitteainün tanınmış profesörü Feyzioğlu., eğer 
(tekzip ederlerse..» şeklindeki imadan dolayı sö2 
veriyorum efendim, buyurun. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, bir daikika, usul hakkında. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Akdoğan. 
İBRAHİM AKDAĞAN (Kocaeli) — Açık

lama ve cevaplar aynı oturum içinde yapılır 
hükmü var. 

BAŞKAN — Biliyorum sayın Akdoğan, 
mücbir sebep dolayısıylo durumu arz ettim efen
dim. 
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OSMAN ÇITIRIK (Adam) — Mücbir sebe
bi büz yaratmadık sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim 
sayın arkadaşlar im. 

iSayın Feyzioğlu, yenli bir sataşmaya meydan 
vermeden, lütfen ifade buyurduğum konuda 
efemdim. Süreniz on dakika. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ona 
ımeydaın vermem sayın Başkan, yalnız haksızlı
ğa meydan veıriltaıesin. 

Değerli arkadaşlarıım, 1954 senesinde yayın
lamaya başladığımız ismi zikredilen Forum 
Dergisinde, dün tartışma konusu olan mev
zular!» ilgili, «Hürriyet ve iSrnıriları» komusuy-
le ilgil' yazdığım yazıdan bir pasajı okuyaca
ğım. Bunların hepsi kitlap halinde toplanmış
tır ; ibir nüslhasmı da sayın tlğur'a takdim ede
ceğim. 

«Şüphe yok ki, hürriyetlerin hiç birisi sınır
sız olamaz. Hürriyetler konusunun en nazik me
selesi <le hu ısınır imeseJıesidir. Nias.il ki, vatan
daşların d.evlet idaresine katılması demek; be-
şifkitdki çocuğun, hapihıaıaedeki katilin, tımarha-
neddki azgın delinin oy kulllanabi'lmeısi demek 
(değilse, fikir hürriyeti de her şeyi söyleyeıbil-
ımek, yaza.bilmek değildür. 

Bunun .içindir ki, hiç bir meımleketin kanu
nu, meselâ; mevcut siyasî ve içtimaî nizamın 
feuvvet kullanılarak zorla değiştirilmesi yolun
daki faaliyetleri başı boş bınakaımaz. Bilhassa 
Türkiye'nin şartları içinde imlkân .buldukları 
gün hürriyetleri de, her türlü muhalefeti de 
yolk edecek aşırı cereyanların bütün hürriyet
lerden alabildiğinle faydalanmasına göz yumu-
'labilir imi? Bir defa hürriyet ihtiyacı teslim 
'edildikten sonra, geriye bu ihtiyaç ile nizam! 
ve .emniyet ihtiyacı (güvenlik diyoruz simidi) 
arasındaki sınırın tespiti kalmaktadır. Hürri-
lyetler meselesinin asıl düğümü bu ısınırın, i il
hanlık haysiyetine ve memleket menfaati erlin e 
en uygun ve en makûl bir şekillide çiziilmeısin-
cledir.!» 

Muhterem arkadaşlarım, burada belirttiğimi 
fikirler ki, bugün de savunduğum gibli, hiç 'bir 
Ihürriyelt ısmırsız değildir. SÖz, yazı, ör/gütlenme 
Ihürriyetü dâhili. Anayasamızın 11 nci maddesin
de .söylendiği gibi; «Bu Anayasada yazılı hak 
ve hürriyetlerden hiç birisi, şu (sınırları aşmak 
için kullanılmaz.» diyor. Hepsinin ısınırı vardır. 

İkinci söylediğim: Genel oy, vatandaşların, 
idareye 'katılması demek; beşikteki çocuk, ha
pishanedeki katil, azgın deli rley verir demek 
değildir. Ama .genel oy vardır, hunlar ırey ver-
ımese de, hürriyet vardır; hürriyetleri yok et
mek isteyenlerin hürriyetleri kısıîsa da. Bumu 
anlaitıyorum. Hele Türkiye'nin şartları idinde, 
(bugün .de savunduğum fikirdir) Türkiye'nin 
güvenlik şartları içindle imkân buldukları za
man, yalnız bütün hürriyetleri değil her türlü 
muhalefet imkânını yolk .edecek, millî varlığımı
zı tehlikeye atacak • olan aşırı akıımllıarın başıboş 
(bırakılmasına 'göz yumulalbilir mi diye soruyo
rum ve hayır cevlabi.ni veriyorum. 

Yine «ynı yıllarda yazdığım, Forum.'dafciı 
bir başyazının birkaç cümlesini arz edeyim: 
«Tarafsızdır Forum Gaız'eıtesü, tarafsız Forum 
hürriyetin, demokrasinin, içtimaî adaletin, ileri 
ve müreffeh Türkiye'nin taraıflısıdır. Hürriyet
çi Forum daima aşırı .akıımların, ifratların kar
ışısın d a olmuştur. Her .türlü totaliter ve hürriyet 
aleyhtarı cereyanla mücadele .edecektir. Forum, 
Türkiye'de demirperde arkasındakine benz,er 
sahte demdknasiileıiin değil, gerçek demokrasi
nin Ikok salmasını özlemektedir. Bunun için her1 

türlü şahıs, parti, zümre ve sınıf diktatörlüğü
ne kargı koyacaktır. Forum, Türk milletinin 
köklü harsına ve mukaddesatına saygı duyan 
Türk milliyetçilerinin dergisidir.» 

İşte Feyzioğlu'nun imzasını taşıyan yazılar 
bunlar. (AP ve CGP sırallarından sürekli al-
fkışlar) O gün ısavunduğuım, yazdığım şeyler 
bunlar, bugün söylediklerim bunlar. 

Ben bu işleri (kulaktan dolma bir şekilde 
yazmadım. Bunları, bunlarla ilgili itete.bbuat 
yaparak, düşünerek, kafalmda olgunlaştırarak 
yazdım V3 'bunları yazdığım zaman da çocuk 
yaşta değilidim. Onum: içimidir ki, bu düşüncele
rimi bugün de inançla savunuyoruz; ölünceye 
kadar, şartlar ne kadar ıağır .olursa olsun, (çok 
ağır günlerden geçtik arikadaşjlar, hıayatlarımı-
zın tehlikede olduğu günlerden geçt'i'k) bu fi
kirleri savunm aktan, sosyal adalet yönüyle, hür
riyet yönüyle ve yıkıcı akımlarla hürriyet 
düşmanı akımla.rla, totalliterr akımlarla mücadele 
yönüyle hiç bir gün ihmâl etmedik, sonuna ka
dar da bu yolda yürüyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, nedir ihtilâfımız'? 
ihtilaflı olduğumuz nokta şu: Biz diyoruz İki, 
yanlız 141, 142, 146 vesaire değil, ama zimme-
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itiyle, iMi!asıyla, irlikâibiyle, ırz düşmanlığı 
ile... (C.H.P. sıralarından «ISaitaşma ile ne ilgisi 
var?» sesleri) 

Müsaade ediniz arz edeyim fikrimi, bağılan-
tısını göreodksiniz. Siz Başkanlık etmiyorsunuz, 
fikir hürriyeti diyorsunuz, konu ile alâkasız bir 
sürü 'nutku saaltlerce söyletiyorsunuz, söz alma 
slebeibine aykırı olarak, ama; lütfen dinleyiniz 
•of endim. 

BAŞKAN — ıSayıın Feyzioğlu, sataşma dahi
linde lütfen fikirlerinJizi söyleyiniz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «öz 
kesmelere de siz manii olunuz efendim. 

BAŞKAN — Ben ımani olurum, sız buyuru
muz konuşunuz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — ihti-
lasıyie, zimmetiyle, irtikâbıyle, hırsızlığıyle, 
ırza geçmesiyle, ahlâkî redaet ifade eden eeşiıtli 
suçlarıyle bunların hepsini, silâh kaçakçısını, dö
viz îkaçakçısıını affetmek ve bununflia ilgili 
olarak, ıbunlarla beraber 141 ve 142 nci madde 
ve saire, bunları da, hepsini söyleyerek eliyo
ruz ki, geliniz 5 nci maddeye bu istisnaları ko
yalım. Hele hele, bu gibi suçlardan Cumhuri
yeti yıkmak için örgüt kurma suçundan dolayı 
mahkûm olmuş kimselerin, sicillerini de yok 
delerek, Devlet meımuriyıeıtine, Devlet hizmetine, 
Parlamento üyeliğine, üniversite hocalığıma, ilk
okul hocalığına dönme imkânını tanıyan birta-
Ikım hükümleri de getiren bir Af Kamunu için
de bu istisnaları tanıyalım. Sicilleriyle yok ede
ceksiniz, bütün soııuçlarıyle yok edip Devlet 
kapılarımı açacaksınız. Bu olmaz diyorum, eski 
fikrimi savunuyorum. Bataklığı kurutmak lâ
zımdır; ama, '«Bataklığı kurutmak lâzımdır di
ye, Iben hiç bir gün; «Sivrisinekleri baştaeı et
mek lâzımdır.» demedim. (A.P. ve C.G-.P. sırala
rından alkışlar, «Bravo» sesleri) Sivrisinekleri 
de itlaf etmek lâzımdır. Yani /hiç değilse tecziye 
,etmıelk lâzımdır. İtlaf maksadını da yanlış anSla-
ımaym. (C. H. P. sıralarından «G-üeün yetse onu 
da yaparsın; amla gücün yetmiyor» sesleri) 

Tecziye .etmek lâzımdır. Sivrisinekleri tec
ziye etmek lâzımdır. Bu suçlardan mahkûm ol
muş, ihtilası ile irtikâbı ile, 141 nci maddenin 
şimdi okuyacağım fıkrasından dolayı mahkûm 
olmuş kimseyi, nasıl olur da Devletin en yüce 
görevlerine kadar gelıiranefc imkânını açan bir 
kanun getirirsiniz, diyorum. Bakınız arkadaş-
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llar karşı çıktığımız hüküm nedir: Fikir değil, 
söz hürriyeti değil... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sa
dede mayo gelmiyor efendim ? Konu dışında 
konuşuyor sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Alpaslan, bir 
dakika efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) ^~ Ama
cı cum'huriyetç'illiğe aykırı olan veya demokrasi 
prensiplerine aykırı olan, Devletin tek -bir fert.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sayın Feyzioğ-
lu 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ve
ya bir zümre 'tarafından... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu bir dakikanı
zı istirham edebilirmiyim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İda
re edillmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu

yurunuz. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Daha da 

mı konuşacak bu. 
BAŞKAN — Size, size... (C. H. P. sıraların

dan gürültüler) 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Fi

kir, fikir özgürlüğü. 
BAŞKAN — Müsaade edinfe efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu

yurunuz efendim. 

BAŞKAN — Size söz verişimin sebebi, Fo
rum dergisinde yazmış olduğunuz veya profesör 
olduğunuz zaman ifade buyurduğunuz fikirler ve 
yazılarla şimdiki beyanlarınız arasında bir fark 
olup olmadığı hususuyle ilgilidir. Bu konu içe
risinde lütfedin kalın efendini. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, dün söylediğim fikirlerimde bir inhi
raf olup olmadığını ispat etmek için söylüyo
rum. Dün söylediğim fikir 141 ile ilgili, eski 
yazılarım.ı okudum. Müsaade buyurun neyin 
karşısına çıktığımı madde okuyarak ifade ede
yim. Ceza Kanununun maddesini okuyorum... 
(O. H. P. sıralarından «Sen sataşmaya cevap 
ver, konu dışına çıkıyorsun» sesleri.) Ceza Ka
nunu maddesinin okunmasına da tahammül edil
mezse... 

BAŞKAN —• Yani Forum Dergisinde yazdı
ğınız zaman ve profesör olarak görev icra eder-
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ken de aynı şekilde karşısına çıkıyordum diyor
sunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Arz 
edeyim efendim, arz ettim. 

MUSTAFA KÜBİLÂY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, biz anladık artık, anladık artık. 

BAŞKAN —• Sayın Im,er, siz de müsaade bu
yurun, sabırlı olun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yal
nız sataşma maksadıyle söz alıp, diğer gruplar 
da/hil, herkese tümü üzerinde konuşma yapar gibi 
cevap verildiği zaman müsamaha ile karşılanır 
da, sataşma konusu içinde konuştuğum, vakit 
müsamahasızlık gösterilirse hakikaten hüzün ve
rici olur, istirham ediyorum. 

Neyin karşısında olduğumu, ötedenberi, 25 
yıldan beri yazı hayatımda, 17 yıldır siyasî ha
yatımda, neyin karşısında olduğumu ifade et
mek için, şu Ceza Kanunu, maddesinin tümünü 
değil, bir fıkrasını okuyayım; izin verin. 

«Amacı cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya 
demokrasi prensiplerine aykırı olan devletin tek 
bir fert veya bir zümre tarafından idare edilme
sini hedef tutan cemiyetleri kurmaya teveîssül 
edenler, devlet siyasî ve hukukî nizamlarını top-
yekûrı yok etmek amacıyle - yani anarşist amaç
la - cemiyet kuranlar.» Affedilenler bunlar. 

Sevgili arkadaşlarım,.. 

BAŞKAN —• 1 dakikanız var efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Dün 

burada, Sayın Uğur ile aramızdaki, - sataşma
dan mütevellit söz aldığı vakit - çıkan ihtilâfın 
esası, sanıyorum ki, değerli arkadaşımın kendi 
grup sözcüsünü ya iyi dinlememesinden doğdu, 
ya da benim sözümü iyi dinlemedi. Söz ister
ken... 

BAŞKAN —• Sayın Feyzioğlu, bu konuda si
ze söz verm.edim; Başkanlığı müşkül durumda 
bırakmayın, istirham ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, ben, komünist partisi kurulmasına Anayasa
mızın İti. nci maddesine göre imkân olmadığını, 
buna karşılık Sayın Akkiray'm - zabıtlar elim
dedir, bütün Meclis dinlemiştir - bazı memle
ketlerden örnekler vererek komünist partilerin 
oralarda kurulduğunu söyleyerek; «Neden, on
lara gıpta ile bakalım; neden bizde de durum 
böyle olmasın1?» dediğini naklettim, (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) Aynen böyledir, bura

da yazılı. Zabıt burada elimde... Ve arkadaş
larım açıkça şunu söyledim : Türk Anayasası 
bu durumda şu hükmü getirmiştir dedim. Şim
di, sayın C. H. P. sözcüsü, sataşmadan dolayı 
söz alıp bana sataşırken, bu, cümlenin söylen
diğini değil; fakat sözcülerinin «ıDemokratik sol 
partiler kurulmalıdır.» dediğini nakletti. Demok
ratik sol komünist partisi inidir? Eğer komüniz
mi, demokratik saymak fikrine tek arkadaşımın 
sahip olduğunu düşünsem, bu soruyu sormam. 
Hiçbir arkadaşım bunu düşünmüyor, biliyorum. 
Ama, galiba Sayın Uğur, benim söylediğim^ yan
lış anladıkları için veya dinlemedikleri için, ba
na değil, dolaylı olarak kendi sözcülerine cevap 
verdiler.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu.. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Ko

münist partisi kurulmalıdır» dendi; «Hayır» de
dik; «Demokratik sol» diye sonradan başka bir 
talbir kullanıldı. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, süreniz doldu 
efendim, 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, Mesele aydınlanmıştır. Kıyame
te kadar bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'de de
mokratik... 

BAŞKAN — .Sayın Feyzioğlu, süreniz doldu 
efendim. 

(Başkan tarafından hitabet kürsüsü mikrofo
nu kapatıldı.) 

Sayın Feyzioğlu, süreniz doldu efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Yasin Hatiboğ-

lu'nun Millî Selâmet. Partisi Grubu adına.. 
DOĞAN ARAKLI (Kars) — Sen şerbetçisin, 

sucusun be. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan edebe davet ederim, arkadaşları. 

BAŞKAN —• Bir dakika, bir dakika efendim. 
S. — Aydın 'Milletvekili [Nahit Menteşe'nin, "ön

ceki birleşimde Gruplarına sataşma olması nede
niyle konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, Yâsin Hatib-
oğlu'nun Millî Selâmet Partisi Grubu adına yap
mış olduğu konuşmada Adalet Partisi Grubuna 
iki konuda sataşıldığını iddia etmiştir... 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, Necdet Uğur'un... 

BAŞKAN — Sizin bana gönderdiğiniz yazılı 
beyan burada... 

600 — 
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NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Baş
kan, anlatmak... 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, yazılı olarak be
yanınız burada efendim. Diyorsunuz ki... 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Saym Baş-
kan... 

BAŞKAN — İstirham ederini Saym Menteşe, 
müsaade buyurun da yazılı beyanınızı okuya
yım, efendim. 

«Selâmet Partisi Sözcüsü konuşması sıra
sında Af Kanununun 163 ncü maddesinin Ada
let Partisi tarafından teklif edilmediğini beyan 
ederek gerçek dışı ithamda bulunmuş ve ayrıca, 
Siyonizm gibi Adalet Partisiyle hiç ilgisi bulun
mayan bir manasız ithamı tekrarlamıştır. Bu ko
nuda söz istiyorum.» diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, zabıtları tetkik ettim, 
«Siyonizm» kelimesi ve bununla ilgili cümle ay
nen şu : 

«Bu milletin bünyesini kemiren yavru mik
rop komünizm ise, anamikrop siyonizmdir.» di
yor. 

Burada Adalet Partisine atıf yok... (A. P. sı
ralarından «Var» sesleri.) Değerli arkadaşım üst 
tarafı da var, konuşmanın tam metni bende var 
efendim. 

«'Sırf araz gösteriyor diye kangren mesabe-
sindeki fiilleri tecziye edecek, hatta affa lâyık 
göreceksiniz; ama sinsi, derinden tahripkâr dav
ranan, hatta komünizmin melanetini de doğuran 
'siyonizmi tecziye bile etmeyeceksiniz.» 

Burada Adalet Partisi Grubuna atıf yok 
efendim. 

Yalnız... (A. P. sıralarından «Nasıl yok?» 
sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, yalnız Saym Hatiboğ-
lu konuşmasının sonuna doğru; «141 nci mad
de ile 163 ncü maddeyi eş tuttuğunuzu söylüyor
sunuz.» diyor ve Adalet Partisi Grubunun 163 
ncü madde ile 141 nci maddeyi aynı telâkki et
tiğini ifade ediyor. 163 ncü maddenin A. P. 
Grubu tarafından af dışı bırakıldığını ifade 
ediyorlar. Adalet Partisi Grubu sözcüsünü de 
dinlediğim için, Adalet Partisi Grubunun 1>6<3 
ncü maddenin de af kapsamı içerisine girmesini 
istediğini bilyorum. Sadece bu konuya münha
sır olmak üzere, grup adına Saym Mentese'ye 
söz veryorum. 

Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE 

(Aydın) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Şu kürsüden bize olan sataşmaları cevaplan

dırmak için, dünden beri saygı içinde, nezaket 
içinde Saym Başkandan söz istemekteyim. An
cak, Saym Başkan, biraz evvel yine aynı şekil
de dünkü hareketini tekrarladı. Ben, dün Sa
ym Yasin Hatiboğlu'ndan sonra söz isteminde 
'bulundum, yazılı olarak. Arkasından, Sayın Nec
det Uğur konuştular. Saym Necdet Uğur da, 
Grubumuzun bir kısım mensııbuna; «Dünya gö
rüşünüz yok sizin.» demek suretiyle sataşmada 
bulundu. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, Sayın Menteşe, 
istirham ediyorum lütfen, sadece söz aldığınız 
konuda ifadede bulunun efendim. (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) —• Saym Başkan, siz şurada oturu
yorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi kontenja
nından seçildiniz, Cumhuriyet Halk Partilisiniz, 
bunu biliyorum. Ancak, şu kürsüye oturduktan 
sonra Cumhuriyet Halk Partili olduğunuzu 
unutmak medburiyetindesiniz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) Öyle zannediyorum ki, si
zin şu hareketlerinizden, Cumhuriyet Halk Par
tisinin çok saym mensuplarının bir kısmı da vic
dan azabı duymakta, eziklik duymaktadır; bun
dan ben şalhsen şüphe etmek istemiyorum, muh
terem arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından, «Yok 
öyle şey» sesleri.) 

Ancak, eğer maksadınız bu müzakereleri sa
bote etmek ve... (C. H. P. sıralarından «Aaaa!..» 
sesleri.) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Siz, siz; tecrü
belerle sabit. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim Saym Men
teşe, sözünüzü kesmek istemiyorum. Lütfen söz 
verdiğim konuda konuşunuz. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sabote 
etmek istiyorsanız, eğer dünkü hadiselerin tek
rarlanmasını istiyorsanız, ona diyeceğim yok. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Çok mü
samahakârsınız Saym Başkan; kaç dakikadır sa
taşmaya dair tek kelime söylemedi, hep sizi 
eleştirdi. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Çok muh
terem arkadaşlarım, hiç sinirlenmeye lüzum yok. 
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Biz burada yıkıcı söz sarfetmiyoruz, biz yapıcı 
olmaya gayret ediyoruz. 

Gecen sene burada çeşitli engelleme hadise
leri olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi, reform, 
kanunları görüşülürken, beş kişi bulundurmak 
suretiyle devamlı olarak obstrüksiyon yapmış
tır. Ancak, muihterem arkadaşlarım, hiçbir su
retle buraya çıkan Sayın Başkanlar, böyle kri
tik anlarda elektrik cihazlarına basmak sure
tiyle yoklama yaptırmamışlardır. Ve Adalet 
Partililer, her .10 dakikada bir, - yeni gelen ar
kadaşlarım belki bilmiyorlar - her on dakikada 
bir Cumhuriyet Halk Partili sayın arkadaşla
rımdan beş kişinin ayağa, kalkmak suretiyle yok
lama taleplerine nnıhatap olmuşlardır. Sabırla, 
sükunetle Adalet Partisi reform, kanunlarını çı
karmaya çalışmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım., dün burada 
Sayın Yasin Hatiboğiu konuştular. Daha sonra 
Sayın Necdet Uğur konuştular ki, katiyen, ka
naatimce Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasında 
bir sataşm(a yoktu, Sayın Uğur kalktılar, izah 
ettiler ve Sayın Başkan söz verdi kendilerine. 

Ondan sonra muhterem arkadaşlarım, aynı. 
hadise bize teveccüh etti, Sayın Uğur, Sayın Fey-
zioğiu'na cevap vermesi icap ederken, bize ce
vap verdiler, yani bize sataştılar. 

BAŞKAN —• Sayın Menteşe, Sayın Hatiboğ-
lu'nun konuşması ile ilgili konuşunuz lütfen 
efendim. 

.NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Şim(di sa
yın arkadaşlarım, vicdanlarınıza terk ediyorum, 
meseleyi. Şurada söz istedim, sataşm.anm konu
sunu izah etmek istedim; fakat Sayın Mem-
duh Ekşi direndi, bize söz vermemek için. 

OSMAN ÇJTIRTK (Adana) — O zaman kav-
ıga tekrar başlardı, sana söz verseydi. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, bu partizanlık, Cumhuriyet Halk 
Partisine bir şey kazandırmaz. 

Eğer bu Mecliste müzakerelerin selâmetle ce
reyan etrn.esini istiyorsak, kanunların tedvin 
edilmesini istiyorsak, sükunet içinde yapılması
nı istiyorsak, o takdirde Sayın Ekşi'nin insaf 
sahibi bir arkadaşına yerini terk etmesi icap et
mektedir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, esasında bu
rada dün müessif hadiseler cereyan etti. Daha 
evvelki dönemlere bakınız, bu türlü müessif ha
diseler cereyan ettiği zaııyın, siyasî parti men

supları. söz isterler; hadiseyi kınarlar, hadiseyi 
tahlil ederlerdi. Ama Sayın Başkan, ısrarla ta
lepte bulunduğumuz halde bize bu imkânı ver
mediler. Esasında... 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Tahrik 
ediyor Sayın Başkan, tahrik ediyor bizleri. 

NAH ÎT MENTEŞE (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, size soruyorum; Sayın Memcluh 
Ekşi buraya çıktığından beri.. 

BA.ŞKAN — Sayın Menteşe, Sayın Menteşe... 
NAHİT MENTEŞU (Devamla) — Hangi ni

zam, hangi usulü tatbik ettiler? 
BAŞKAN — Sayın Menteşe, istirham ediyo

rum, lütfen konu ile ilgili olarak konuşun efen
dim. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKA.N — İkinci defa ihtar ediyorum,, lüt
fedin. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Adalet 
Partisi olarak.. 

BAŞKAN — Uyarıyorum efendim sizi. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Adalet 
Partisi olarak burada 141, 142 nci maddelerinin 
at kapsamı dışında bırakılmasını talep ediyoruz. 
Bunu açık ve sarih surette beyan ettik ve aynı 
zamanda komünistlerin, anarşik harekette bulu
nanların. affa tabi olmamalarını istedik. 

Af Kanunu Cumhuriyetin 50 nci yılı için çık
maktadır. Cumhuriyetin 50 nci yılında çıkmak
ta olan bir at' kanununda, Cumhuriyeti koru
mak, Devleti korumak hepimizin vazifesi olma
lıdır muhterem arkadaşlarını. Biz müzakerele
rin devamı müddetince bunu savunacağız, Se
natoda da bu savunmaya devam, edeceğiz; ama 
sizleri uyarmak, istiyoruz muihterem arkadaşla
rım. 

Şimdi, af niçin yapılır? 
Af içtimaî fayda için yapılır m,uh terem arka

daşlarım. (O. H. P. sıralarından «Sataşma ile 
ne ilgisi var?» sesleri.) Alâkası var, geleceğim. 

Af içtimaî fayda için yapılır, ceza da aynı 
şekildedir muhterem arkadaşlarım. Sosyal fayda 
varsa, ceza işlemi devam, edecektir. 

Bugün, bakınız manzara nedir? Bunu muh
telif arkadaşlarımız da ifade ettiler. Bugün af
fetmek istediğiniz kimseler, halen Cumhuriyeti 
yıkmaya, Devleti yıkmaya devam, etmektedirler. 
(0. H. P. sıralarından gürültüler.) 
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İBRAHİM HOIITOĞLU (Gaziantep) — Biz 
korkmuyoruz onlardan, siz niye korkuyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hortoğlu, bir 
dakika. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Şimdi Ya
sin Hatiboğlu arkadaşımızda (Komisyonda bu
nu. ifade etmiştir,. eğer kendisinde bir AlJah 
korkusu var ise, ki Müslümanlığı hop istismar 
ederek buraya gelmiştir.) Allah korkusu var ise, 
doğruyu ifade etmesi icabetmektedir. 

Bizim arkadaşlarımız 163 ncü maddenin af 
kapsamına alınmasını önermişler mi? Önermiş
lerdir. Komisyondan bu husus ittifakla çıkmış 
mı? Çıkmıştır. E, kendilerine yoruyoruz; «Peki, 
141, 142'yi niye getiriyorsunuz?»; sayın Bakan
ları cevap veriyor; «163 için bunu yapıyoruz» 
diyorlar ve ondan sonra Sayın Yasin Hatiboğ-
lu; «1906 senesinde Adalet Partisi 163 ncü mad
deyi getirmemişti.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarını, hafızalarınızı taze
leyiniz, zabıtlarda var, kanun da ortadadır; 163 
ncü maddenin J nei fıkrası, teokratik devlet 
kurmaktır; gerçi, bu af kapsamı dışında bırakıl-

- mış ; ama o zamanın Adliye Bakanı gelmiş, 
«163/i'den hiç.ibir takibat yapılmadığını ve ha
len de mahkûmiyet 'bulunmadığı» ifade etmiştir. 
Şu hale göre, 163'ün 2 nei, 3 ncü, 4 ncü fıkraları 
da af 'kapsamı dışında kalmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşım, demagojiye ne 
lüzum var? Yok efendim, hırsızları affediyor-
larmış da bunu af fetmiyorlarmış!. 

Muhteremi arkadaşlarım, afta cezalardan bir 
indirim yapılmaktadır. Getirdiğiniz tasarıya 
baktım; eh, hırsızlar sizinkinde de affa tabi tu
tulmuş. E. bu demagojiye ne lüzum var? 

Efendim, masonları affediyorlar!.. 
Muhterem arkadaşlarım, masonları affeden 

kim^diye, bizim verdiğimiz teklife baktım; on 
lamı verdiği tekliftede masonların af kapsanu 
dışında bulunduğuna dair bir hüküm de yok. 

Şimdi kendileri Hükümetin bir kanadında 
bulunmaktadırlar. Mason dernekleri Cemiyet
ler Kanununa göre kurulmuşsa ('ki, var mı, yol'. 
mu bilmiyorum), şimdi kendileri hükümettirler 
muhterem arkadaşlarım; Cemiyetler Kanununda 
tadilat yaparlar, «gelirler. E, bunu burada, yani 
konudan ayrılmak suretiyle ifade etmenin ne 
manasL var muhterem arkadaşlarım? Allah kor
kusu olan insanlar pımu yapar mı? 
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KADİK ÖZPAK (Uşak) — Senin Allahın 
var mı? 

NAHİT MENTEŞE .Devamla) — Vicdanınız 
sızlamıyor mu muhterem arkadaşlarım bu tür
lü demagojik hareketlerde bulunurken? Kimi' 
itham ediyorsunuz? Hükümetsiniz, elinizde im
kânlar var, cemiyet kapatmak için kanunda de
ğişiklikler yaparsınız, yasaklarsınız; getirirsiniz 
bunların tecziye edileceklerine dair hükümleri. 
Af kanımunlarmda ki, ne sizin getirdiklerinizde 
var, ne onun ne bunun getirdiğinde; hiçbirinde 
masonlara ait bir hüküm yok. Geliyorsunuz bu
raya, bir eziklik içinde, 14.1 ve 142'yi ve ko
münistleri affettiğiniz için bir .eziklik içinde, 
bunu getiriyorsunuz ıburaya. (A. P.) (D. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu eziklik devam edecektir muhterem arkadaş
larım. Ne zamana kadar? Af çıkıncaya kadar 
devam edecektir. (O. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

Hepinizi saygı ile selâmlarım muhterem ar
kadaşlarım. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Men
teşe. 

Değerli arkadaşlarım.. 

YASİN HATİBOÖLU (Çorum) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim 
Sayın Hatiboğlu. 

Sayın Menteşe, dünkü Birleşimin son zama
nında cereyan eden hadiseler dolayısıyle, Baş
kanlık ımevkiinde bulunan arkadaşınızı parti
zanlıkla itham etmiş bulunmaktadır. (A. P. sı
ralarından «Doğru, doğru»sesleri) Evvelâ bu 
ithamı kabul etmediğimi ifade ederim. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarımı, İçtüzüğümüzün 5ü uci 
maddesinin sondan bir evvelki fıkrasını biraz 
•evvel Yüce Heyetin ıttılaına arz etmiştim. 
Elektronik cihazla veya ad okumak suretiyle 
yoklama yapıp yapmamanın doğrudan doğruya 
takdiri Başkana mevdu bir keyfiyettir. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Hadise, 19,45 sıralarında vuku bulmuştur-
Yüce Heyetin almış olduğu karar veçhile Birle
şimi saat 20,00'de kapatmak zorundayız, isim 
okumak suretiyle yapılacak olan yoklama yarım 
saat sürmektedir; saat 20,00'de birleşim kapa
nacak olduğuna göre başka türlü benim veya 
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bir başka arkadaşımızın hareket etmeye hak-
kmnr/5 yok. Elektronik cihazla yoklama yapmayı 
İçtüzük Başkanın takdirine vermiş olduğu iyin 
bu şekilde hareket edilmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 
ItEFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hatiboğlu.. 
KEFET SEZGİN -(Çanakkale) — Sayın Baş

kan.. 
BAŞKAN —• îs!tirham ederim, lütfen oturu

nuz Sayın Sez-gin. 
Buyurunuz Sayın Hatiboğlu.. 
IiEFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan müsaade buyurun bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Sizden evvel talepte bulunan 

bir arkadaşım var Sayın Sezgin, müsaade buyu
run; 'oturun efendim, oturun, oturun efendim 
dinleyeceğim, dinleyeceğim efendim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — S'öz alaca
ğıma @öre, peki. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) —, Sayın Baş

kan, İçtüzüğün 70 nci maddesi gayet sarihtir. 
Söylemediğimiz bir sözü yanlış nakl etmiştir, 
sataşma vardır. İstismar kelimesini kullanarak 
bu sataşmayı yapmıştır. Buraya güya istimal* 
ede ede geldiğimi söylemektedir. Nasıl geldiğimi 
kendilerine ve Yüce Meclise anlatmak için söz 
istiyorum. Müsaade buyurun sataşma vardır. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, ifade ettiğiniz 
fikrin aksine fikir ifade edildiğini beyan ediyor
sunuz ; nedir bu efendim % 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Bakınız, 
163 ncü madde ile ,141 nci maddeyi eş tuttukla
rını değil, eş tutuyor musunuz diye bir sual tev
cih ettiler; bir. 

Bir de tasarıları elimizdedir, tasarılarnıdaki 
madde ve fıkralara dayanarak dün beyanda bu
lunmuş idim; güya böyle bir teklif ve tasarıları 

yokmuş gibi ve 163 ncü maddeyi ta bidayetinden 
beri affa münasip gördüklerini beyan etmek su
retiyle, dün naklettiklerimi yanlış aktardılar. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Hatiboğlu. Efen
dim, dünkü konuşmanız önlümde; «141 nci mad
de ile 163 ncü maddeyi aynı mı kaibul ediyorsu
nuz ?» şeklinde bir sorunuz var, buna cevap ver
diler. Bu konuda^ size verilen cevabın dışında 
bir beyanda bulunulduğu Başkanlıkça tespit 
edilememiştir efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
YASİN" HATİBOĞLU (Çorum) —Muhterem 

Başkan istirham ederim, «İslamı istismar ede 
ede buraya gelmiştir.» diyor. 

BAŞKAN — Evet... .M. S. P. sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — İslâmı is
tismar ede ede buraya ıgeldiğimizi söylüyor. 
Hakkı yok. Müsaade buyurun. Zabıtlar orada. 

BAŞKAN — Bunu tespit edemedim Saym 
Hatiboğlu. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Zabıtlar 
orada. 

BAŞKAN —• Anlıyorum efendim, mümkün
dür. Zapta bakacağım efendim müsaade buyu
run. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Lütfen. 
BAŞKAN — Evet Saym Sezgin, buyurun 

efendim. 
KbJFET SEZGİN (Çanakkale) — Dün elekt

ronik cihazla yapılan yoklama sırasında, sayın 
üyelerin oturdukları sıralarda oylamayı temin 
etmek için mevcut bulunan anahtarlar Başkan
lıkça toplanmış mıdır, toplanmamış mıdır? Bu
nun açıklanmasını istiyorum, Usul bu. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin1, be§ senelik parla
menterim, şimdiye kadar anahtarların Başkan
lıkça toplandığını görmedim. 

Teşekkür ederim efendim. 
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IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. ı— Zonguldak Milletvekili Bülent \Ecevit 
ve 134 larkadaşının, [Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle (bazı suç \ve cezaların affı 'hakkında; İs
parta Milletvekili [Süleyman J) emir el -ve M arka
daşının, Af; Bursa\Milletvekili {Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı {hakkında; Konya'Millet vekili [Necmettin 
Erbakan'ın, 'Cumhuriyetin 50 mci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kubilây jmer ve 3 arkada
şının, [Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan \ve 2 {arkadaşının, ' 'bazı suç 've cezala
rın affı \hakkinda 've IÇorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu \ve ,2 {arkadaşının, ^Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen 'bazı suç. ve 
cezaların affına mütedair kanun 'teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 
2/78, 12/92, 2/107, 2/124) (S. \Sayısı ; {25 >ve 25'e 
1 nci ek) <(1) 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, af kanu
nu teklifinin müzakerelerine devam ediyoruz 
efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Hoea-
oğlu. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başikanum, Ibıir sualim var; müsaade buyurunuz, 
bir tek sual ve bir tek cümle. 

BAŞKAN — 450 tane sayın üye 450 sual tev
cih ederse, esasa geçmemiz, müzakereye geçme
miz mümkün mü Sayın Hocaoğlu? İsitirlıam ede
rim. Biraz evtvel gnup sözcüsü değerli arkadaşı
nız... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bir cümle 
ıSayın Başkan. 

BAŞKjAN — Buyurun efendim. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Bir tek cümlelik bir sualim var: Dün Yüce 

Mecliste hepimizi üzen bu müessir olaylara se-
fet veren, bizzat, zatıâliniz olmuştur. 

BAŞKAN — S'izin takdiriniz tabiî. 

(1) 25 IS. {Sayılı \basmayazı 27 . 3 . 1974 ta
rihli 38 mci (Birleşim / iutanagı; 25'e 1 mci ek 
basmayazı bu {Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Müsaade 
buyurun sorayım. Oünıkü.. 

İBAŞKAN — Soruyu lütfedin sorun efendim. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sabır 

buyurun çünkü; İçtüzük gereğince yoklamanın 
ad okunmak suretiyle mi ,yoksa elektronik ci
hazla mı yapılacağı Sayın Başkanın takdirine 
aittir.' 

BAŞKAN — Bu husus karara bağlandı; ko
nuşuldu, cevabı verildi Sayın Hocaoğlu. 

Teşekkür ederim efendim. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, sualime geliyorum; Ancak.. 
BAŞKAN — 5 nci madde ile ilgili önergeyi 

•okutmuştuk efendim. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, sorum bitmemiştir. 
BAŞKAN — İstiriham ederim Sayın Hoca

oğlu. Sualiniz anlaşılmıştır ve cevabı tarafım
dan verilmiştir. İstiriham eidiyorum oturun efen
dim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, sorum bitmemiştir. 

BAŞiKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
İmıcr'in 5 nci madde ile.. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başıkan, sorum bitmemiştir. Sorumu dinlemeye 
mecbursunuz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Hocaoğlu, 
lütfen oturunuz elendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) —- Müsaade 
(buyurun. Sorum bitmemiştir. 

BAŞKAN — 1 jütfen oturunuz efendim. 
YILMAZ HOOAOĞLÜ (Adana) — Sayın 

Balkan, sorum bitımcmişitir. 
BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, lütfen yenini

ze aturun efendim. 
5 nci madde ile ilgili olarak Sayın İmier'in 

vermiş olduğu önenge Yüce Heyetin ıttılaına 
arz edilmiş idi. Bu konuda Komisyona soru so
rulmuş ve komisyon da- katılmadığını ifade et-
mişiti. (A. P. ve C. H. P. .sıra!arından yer yer 
ayağa kalkmalar, gürültüler) 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Sayın 
Başlkan, ceza verin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Altınay lütfen 
efenidiım. 

oturun 
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YILIM AZ HORTOĞLU (Adana) — Sayın 
Balkan, söz verdiniz; bir tek cümle söyleyece
ğim. 

BAŞKAN -— Sayın Hocıaoğkı, lütfen oturun 
efendim. Anlaşılmıştır efendim, lütfen oturun. 

YILMAZ HOOAOÖLU (Adana) — Cümlemi 
bitireceğim. Cümlemi biıirtin lütfen; cümleni i 
bitirtin... 

BAŞKAN — İstirham ederini, bu "Meclîsi 
ben yönetiyorum Sayın Hoeaoğlu. Lütfen otu-
run cfeırdiım. 

YILMAZ IIOCAOÖLU (Adana) — Bir tek 
•eLiımle söyleyeceğim. Sayın. Başkan sorum... (Gü
rültüler) 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Otur lan 
yerine!.. 

YILMAZ IIOCAOÖLU (Adana) — Bir tek 
cümle. Zatıâlinize ait, zapta ait. Müsaade buyu
run bir cümle Sayın Başkan. (Gürültüler) 

. BAŞKAN — Sayın Hoeaoğlu, lütfen oturu
nuz efendim. Lütfen, oturunuz. (Gürültüler) 

Sayın Hoeaoğlu, Sayın Hoeaoğlu, size «Uyar
ına» cezası veriyorum, efendim. Lütfen oturun. 

Değerli arkadaşlarnn... (Crürültüler) 
Yüce Meclis sizi bekleyemez Sayın Hoeaoğ

lu, istirham ediyorum. 
D e ğe rli ark ad aşl a r ı m... 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

'Bîr senatör milletvekillerine acaba söz söyleye
bilir mi? Feyyat Bey. orada milletvekillerine 
karışıyor. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Ümer, komisyonun önergesine «Katılmama:) be
yanından sonra, önergesi hakkında beyanda bu
lunmuştu. 

Önergenin oylamasına geçiyoruz efendim... 
(Gürültüler) 

Değerli arkadaş lanın, önergenin oylamasına 
geçiyorum efendim. Yalnız bu hususta bir konu
yu Yüce Heyete arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşiımızın vermiş olduğu öner
gede, 2 nci madde ile hükme bağlanmış ve Yü
ce Heyetin kararını almış bulunduğu bazı ka
nun maddeleri yeniden af kapsamı dışında bı
rakılması talebedilmektedir. Bunlar; (a), (b), 
(c) ve (d) fıkralarıdır. 

2 nci madde ile hükme bağlanmış olan kı
sımların. dışında Sayın Kubilây İm er İn dün ıt
tılaınıza arz ettiğimiz önergesini kabul edenler 

lütfen işaret buyursunlar efendim .. (Gürültü
ler) Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir 
efendim. (Gürültüler) 

MUSTAFA KUBİLÂY İMLR (Konya) — 
.'Sayın Başkan, dünkü kâğıtta... 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Başkanlığa 
Af Kanununun 5 nci maddesine aşağıda ya

zılı hususun ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu 
M. Keskin 

Ankara 
İ. Hakkı Ketenoğlu 

Erzurum 
İ. Hakkı Yıldırım 

İstanbul 
'C. Yavaş 

Tokat 
F. Değerli 
Kastamonu 
S. Keskin 

Sivas 
V. Bozatlı 

Ankara 
1. Hakkı Köylüoğlu 

1. — Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 13.1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 164, 165, 
166 ve bunların 168, .171 ve 172 nci maddelerin
de gösterilen şekilleriyle 264 neü maddenin 1, 2 
ve 3 neü fıkralarında yazılı suçlar, 

2. — Askerî 'Ceza Kanununun 55, 56, 59, 91, 
94 ve 148 nci maddenin (B) bendinde cezalan
dırılan fiiller, 

3. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinde yazılı 
suçlar. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon, önergenin 2 
nci madde ile kabul edilen hususların dışındaki 
ıkısimına katılıyor musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN Of)UZ (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAıN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılmadığını ifade etmişlerdir, efendim. 

FEYZULLAH DEĞLRLİ (Tokat) — Öner
gemizi izah için söz istiyorum efendisn. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, önerge sahiple
rinden birisi olarak buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Değerli, saat 16.07 
efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Af kanununun kapsamı dışında kalmasını 
temin maklsadıyle müzaikereisini yapmakta oldu
ğumuz af kanunu teklifinin 5 nci maddesine 
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ilâve yapmak için bir takrir sunmuş bulunu
yoruz. Bu takrirde Devlete ve Devlet kuvvetle
ri aleyhime işlenen, Türk Ceza Kanununun 125 
nci maddesinden 162 ıu;i maddesine kadar olan 
suçların ve komünizmi getirmek isteyen kişile
ri af kanunu dışında kalmasını talebediyoruz. 

Bu önergede ayrıca sınır boylarında bu mil
letin bayrağının,' toprağının, namusunun koru
yucusu ve millî güveni iğimizin sigortası olan 
vŞanlı Ordumuza -silâh çekenler ve 'Silâhlı -Kuv
vetler içinde koınıünizini propagandası yapanlar, 
ıkomüniznıi getirmek için silâh temin edenleri 
ide önergenin içine almak süratliyle af dışımda 
kalmalarına çalışıyoruz. Ve bunları yani Devle
tin varlığına, bütünlüğüne, namusuna, dinine 
(kasteden, hedefleri, kalelermuizdeikl bayrağı in
dirmek, Türk Devletinin şeklimi ve rengini de-
ğiştirımelk olan kişilerin affedilmesinin büyük 
bir delâlet, cinayet, hiya.net, hatta bu mukad
des vatana ve millete karşı büyük bir hiyaneit 
olduğu kanaati ve inancı içindeyiz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ıSaym mıill'eitveikillcri, 141 ve 142 nci madde
ye göre mahkûm olanlar, nasıl fikir suçlusu oia-
rafe mütalâa edilirler? Bunlar, komünist fikir
leri, fikir tohumunu genç zihinde re ekmediler 
ıruit Bunlar, telkinle bu fikirleri gene dimağlar
da çimlendirmjediler mi'» Eylemi şeklinde mem
leketlin sokaklarını kana bulamadılar mı? Ne
ticede Devletin bütün kuvvetleriyle köşe bucak 
kovalanarak yakalanıp dünyaya adalet örmeği 
veren aalkerî mahkemelerce mahkûm edilmedi
ler mi1? Af Cini istediğiniz kişiler bunlar değil 
imi? (A. P. sıralarından «Bravo» sesle id alkış
lar) 

Muhterem arkadaş lan m, burada en büyük 
talihsizliğim Türk O ez a Kanununun 141, 142 nci 
maddesine göre mahkûm olanlarla, 1G3 neü 
maddesine göre mahkûm olanların aynı terazi
de ta.tftiim.ak ve aynı ağırlıkta mütalâa edilerek 
Hükümeti teşkil eden kanatlar arasında pazar-
lıik konusu yapılmasıdır. Bu pazarlık aynı ha
tadır. Çünkü, 141 ve_ 142 nci maddeden mah
kûm olanları, mahkeme zabıtlarından, radyo \re 
televizyondan ve bizzat kendi itilaflarından 
öğrenmiş bulunuyoruz ki, hepimizıiıı malûmu
dur ; bunlar hem asî, hem cani, hem katil, hem 
müfsit, hem komünist olanlardır. (A. P. sırala
rından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 
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163 ncü maddeden suçlu ve hatta Devleti 
yıkmaya matuf hareket edenlerle bir tutulanla
rı da gördük; öğrendik, bunları da resmî or
ganlar teşhir etti. 'Birimde elinde teşbih, başın
da takke önünde bir kitap veya beş on kişi bir 
arada Allah eliyor, sohbet ediyor, bir kişi oku
yor ,diğerleri dinliyor. Ne diyorlar ve ne oku
yorlar! Her insanın muhtacokluğu iman, ahlâk 
dersi veriyorlar. Devleti yıkmak için bir plan, 
bir hareket, bir silâh, bir mermi, bir organize, 
bir teşkilât bunlarda var mı? Nasıl oluyor da, 
siz bütün teşkilâtıyle bu vatanı yıkmak isteyen
lerle, sadece imanını taikviye etrmcık isteyenleri 
pazarlığa tabi tutuyorsunuz? (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Değerli, bir dakikanız 
var efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — 141 
nci maddeden dolayı, mahkûm olanların önün
de, plan, depolarda silâh, mermiler, bilfiil hare
ketler, Devlet kuvvetleriyle silâhlı çatışmalar, 
o hakle nasıl olur da beraber mütalâa edilir bu 
pazarlıkta, pazarlık konusu yapılanlar? Şu acı 
gerçeği söylemek zorundayım ;tarih hiçbir de
virde iktidar, malkam, ihtiras uğruna Müslüman 
ve Müslümanlığın komünizme basamak yapıldı
ğına rastlamamıştır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» se&leri, alkışlar) 

Bugün arkadaşlar, sizler nasıl olur da, bu 
mamloketi ahlâkiyle, im aniyle, diniyle mücehhez 
olarak savunmaya çalışanlarla; imansızlığı, ah
lâksızlığı dinsizliğiyle bu vatanın bağrına han
çer saplayanları beraber mütalâa edersiniz? 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Değerli... 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu 

vatana kafasında Allah korkusu, kalbinde ima
nı, damarında Türk kanı olanlardan zarar gel
mez. Bu memlekete gelen zarar, genç dimağla
rı zehirleyen, Türk ^evlâdının kafasına... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, Sayın Değerli... 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devanda) — Bd-

tir'eyim. 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Kes Sayın 

Başkan, kes. 
BAŞIKAN — Sayın Değerli, süreniz bitti 

efendim, süreniz geçtiği takdirde arkadaşlan-
ımızııı hassasiyetini biliyorsunuz, istirham edi
yorum en son cümlenizi bağlayın efendim. Son 
cümlenizi söyleyin lütfen. 
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İLHAMİ ÇETİıN (Yozgat) — Usandık, ye
ter be yeter. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — 

Efendiler, affedilımeısinin... 
MUSTAFA TİlMtSİ (Sivas) — Sayın Baş

kan, lâik bir devletlin Meclisinin Başkanısınız. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — 

Mümkün olmadığına inandığımız bir suç... 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yeter, kendi 

hüviyetlerini söylüyor. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Al

lah'ı inkâr edenler, Allah'tan bahsedilerek affe
dilemezler. ('Gürültüler) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — İndir aşağıya 
(bunu. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Değerli, 
sözünüzü kestim efendim. Sözünüzü kestim efen
dim, ('C. H. P. sıralarından sıra kalpaklarına vur
malar ve gürültüler.) Sözünüzü kestim efendim, 
sözünüzü kestim 'Sayın Değerli, süreniz bitti ve 
«özünüzü kestim efendim. (Gürültüler). 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Sokakta mı ko
nuşuyor, nutuk meydanı mı? (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Sözünüzü kesitim Sayın Değerli. 
(Gürültüler) (C. H. P. sıralarından «İn aşağıya» 
sesleri.) 'Sayın Değerli, Sayın Değerli lütfen ter-
kedin 'kürsüyü efendim. Hakkınız yok bu şekilde 
kürsüyü kullanmaya. 

Değerli arkadaşlarını, okunan önergeyi Yüce 
Heyetin tasvibine sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret 'buyursunlar... (A. P. sıralarından «Zil
ler çalsın» sesi eri.) . 

Çalıyorum efendim. Sayın lütfen. (A. P. ve 
O. H. P. sıralarından karşılıklı alkışlar; A. P. sı
ralarından «Sayın Başkan, iyi say» sesleri.) Say
dım efendim. Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. (A. P. sıralarından gürültüler; 
«iyi saymadınız» sesleri.) 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayıma iti
razımız var 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler lütfen işaret, 
(buyursunlar. Efendim müşahade edilmiştir. (A. 
P. sıralarından «Tekrar sayın, iyi sayın» sesleri.) 
Sayacağız, ortaya çıkacak efendim. İstirham ede
rim. 

Kalbul edilmemiştir efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Müsaade Ibu-
yurur musunuz 'Sayın Başkan? Bir sataşma ol
muştur, çok kısa olarak görüşeceğim efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Battal, zaptı getirtiyo
rum. Okutup tetkik edip, durumu Genel Kurula 
arz edeceğim efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan; 
biraz evelki hatip, «Bu kanuna kabul oyu veren
ler, vatana, millete hıyanet edivorlar.» dedi. (A. 
P. 'sıralarından «Öyle tabiî, öyle, doğru» sesleri.) 
Bendeniz bunu zatıâlinizin Meclis adına reddet
mesini talep ediyorum. Siz bunu rcddetmeyecek-
seniz, ben bunu kürsüden reddetmek için konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — İşitmedim Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem 

Başkan, rica ediyorum. 
BAŞKAN — Zaptı getirteceğim Sayın Battal, 

gereğini, yapacağım efendim. 
Diğer bii' önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gömşülmekte olan af kanunu teklifinin 5 nci 

maddesinde, af kanunu hükümleri dışında, bıra
kılan suçlar arasında: 

a) T. C. K, nun 141, 142 ve 146 ncı madde
lerinde yer alan suçlar ile, 

b) Yine T. C. K. nun 414, 415, 416 ncı mad
de 2 ile kalbul, 417 ve 418 nci maddelerinde yer 
alan ırza geçme suçlarının da eklenmesini ve bu 
suçların af kapsamı dışında bırakılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kastamonu Kayseri 
Hasan Tosyalı Mehmet Altmışyedioğlu 

Mardin Van 
Talât Oğuz İhsan Bedirhanoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan öner
geye katılıyor musunuz? 

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

'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
'Sayın Tosyalı buyurunuz efendim, görüşme 

süreniz 5 dakikadır. Saat : 16,19. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Ben sizlerden bir istirhamda bulunacağım. 

Bu evleviyetle hepimizin samimî olmamız, he-
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pimizin 'birlik olmamız lâzımgelen bir şeydir. 
O şey kanımızla, canımızla, tarihimiz boyunca 
ecdadımızın kanı ile; şehitlerimizin kam ile bi
ze emanet edilmiş olan Türk Milletini, Türk 
vatanını, Türkiye Cumhuriyetini muhafaza ve 
müdafaa etmek konusunda 'birlik Ve beraberlik 
içinde olmamızdır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Burada hiç kimse, hiçbir parti başka türlü 
düşünemez. 

Sevgili arkadaşlarını birbirimizi boşuna it
ham ediyoruz. Bu mukaddes çatının altında 
Türk vatanını yıkanları, Türkiye Cumhuriye
ti rejimini paramparça edenleri, Moskof, ko
münist uçaklarının affının yanında olacak bir 
kimsenin çıkmayacağını Yüce milletimiz ve bil
hassa onları kışkırtan komünist Rusya görmeli
dir, bütün dünya bilmelidir. Türkiye Cumhuri
yeti, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi; Yüce Ata
türk'ümüzün bize en büyük emaneti, bize en bü
yük yadigârıdır. 

Bu çatı altında olan her milletvekili hangi 
devirde olursa olsun evvelâ çatıyı meydana ge
tiren Türkiye Cumhuriyetini ve onun kanunla
rını muhafaza etmek mecburiyetindedir. Nasıl 
oluyor da vatanı, milleti yıkmak isteyenleri, na
sıl oluyor da komünistleri, anarşistleri, mukad
desatımıza, vatan ve milletimize saldırı halin
de olanları affetmek gafletine düşüyoruz arka
daşlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

İşte bu sebeple muhterem arkadaşlarım... 
(O. H. P. sıralarından «Duyamıyoruz» sesleri) 
İşte bu sebeple muhterem arkadaşlarım, bu ça
tı altında bulunan hepinizin vicdanıma hitaıbe-
diyoruim. Vatanperverliğine kitaibediyorum, 
Türklüğüne ve her türlü mukaddesatıma hita-
bediyorum; bizi yıkmak isteyen, dinimizi, milli-
yetimiizi, vatanımızı, Cumhuriyetimizi hakikaten 
yıkmak isteyenlerin yanında olmayalım. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, 141 ve 
142 nci madde içine giren komünist ve anarşist 
rejim düşmanı, vatan düşmanı olanların affın 
kapsamı dışında kalması, 5 nci maddeye 141 
ve 142 nci maddelerin şümulüne giren madde
lerin mutlaka istisnalar araşma alınması hepi
mizin, Türk 'Olmamızın, milletvekili olmamızın 
ica/bıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Tos
yalı. 

BASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, mutlaka birlik, beraberlik 
içinde olmamız, hakikaten birbirimize karşı 
saygılı, sevgili olmamız ve samimî olmamız lâ
zımdır. Bu konuda iktidar partisini teşkil eden 
sayın milletvekillerinin başta bu memlekete ak-
günleri vadetmiş olan... (C. H. P. sıralarından 
«Sesin kısıldı» sesleri.) Sesim kısılırsa kısılsın, 
ölürsem öleyim, fakat memleketi içinden yıkan
ları, sesim çıkmazsa el hareketimle affın kap
samı dışında bırakılmasını ımüdafaa edeceğim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu ımemlekete ak-
igünleri vadeden adına «ümit Karaoğlan» deni
len Sayın Eeevit'in, hepimizden önce memleke
te akgün vadeden, ümit Kjaraıoğlan'm... 

ıDAŞKAN — Sayın Tosyalı süreniz bitti efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir daki
ka... (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ümit Ka-
raoğlan'ın bu madde üzerindeki teklifime oy 
vermesini görmek istiyorum. Aksi takdirde ak
gün vadeden ümit Karaoğlan'ın bu memlekete 
akgün değil kara gün »getireceğini, ümit değil 
dert olacağını Meclis kürsüsünden millete ilân 
ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
-BAŞKAN — Teşekkür «derim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Saıym Tosyalı ve ar

kadaşlarının biraz evvel Yüce Heyete arz edil
miş bulunan önergelerini yüce tasvibinize sunu
yorum. Kaibul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kalbul etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclise verilen af kanunu teklifinin 141, 142 

ve 146 neı maddelerinin Af Kanununun 5 nci 
maddesinin içerisinde mütalâa edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Adana Ankara 
Alparslan Türkeş M. Kemal Erkovan 

Yozgat İçel 
Ali Fuat Eyüboğlu Nâzım Baş 

Konya 
Oğuz Atalay 
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EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. Başkan
lık bir noktada hata etmektedir. Yüce Meclis 
değişiklik önergeleriyle bir kısım maddelerin 
5 nci maddenin kapsamına girmesini mükerre-
ren (reddetmiştir. Devamlı olarak 141, 142, 146 
neı maddeler. Bizim daha evvel verdiğimiz ka
rarlarda madde yok ;ise onun hakkında müzake
re açılabilir. 141 ve 142 nci madde hakkında 
yalnız bugün 4 defa karar verdik. Usul bakı
mından uygulamanız yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tümer, önergeler Baş
kanlıkça tetkik edilmiştir. Evvelce kabul edi
len hususlar zaten oylama dışı bırakılarak öner
geler sunulmak'tadur. Bu bakıımıdan usulsüzlük 
yoktur efendim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel okunan 
önergeyle Sayın Sami Arslan'ın ve Sayın Sa
yın îımer'in önergeleri aynı mahiyettedir. Geliş 
isırasına göre ilk önergeyi muameleye koyaca
ğım. efendim. 

Diğer önergeleri de okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa. 
Türk öeza Kanununun 141 nci, 142, 146 neı 

ve 149 ncu maddelerinde yazılı suçların 5 nci 
madde kapsamı dışında tutulması. 

Denizli 
Sami Arslan 

•Meclis Başkanlığıma 
a) Türk Oeza Kanununun 141 nci, 142 nci, 

146 neı maddelerinin Ceza Kanununun 5 nci 
maddesinin kapsamı dışında tutulmasına, 

Konya 
Mustafa Kubilây İmer 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarıım, geliş sı
rasına göre Sayın Alparslan Türkeş'in önerge
sini muameleye koyuyorum, aynı mahiyettedir. 
Sayın komisyon önergeye katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Kaıtılmıyorsunuz. 

ıSELÇUK ERVERDİ (Erzurum) '— Sayın 
Başkan, ifade edilen «141, 142 ve 146 nci mad
denin 5 nci maddenin kapsamına alınmasını...» 
şeklinde. Zaten 5 nci maddede 141 ve 142 nci 

•madde yok ki kapsam dışına alalım. 
BAŞKAN — Sayın Eırverdi, kapsam dışına 

alınması arzu edilen maddeleri tadat ediyor. 
5 nci maddeye alınarak af dışı bırakılması... 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — 5 nci 
maddeye alınması, kapsam dışında bırakılma
sı. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergeyi 
•bir daha okutalım 'efendim. 

(Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer' 
in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İlâve isteniyor efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) —.Dün 

'bu hususta karar verildi efendim. 
BAŞKAN — Verilmedi, değişiklik var Sa

yın Yılmaz. 
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) 

— Yalnız verdiğimiz takrir tam okunmuyor, 
TRT gibi burada da sııikaste uğratılıyoruz, ke
siyorlar takririmizi. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre ikinci 
defa okutuluşlarda sadece metnin madde met
nine girmesi lâzımgelen kusmı okunuyor Sayın 
Erkovan. 

•SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
önergede imza sahibi bulunmam dolayısıyle söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 

Başkan, müsaade buyurursanız Adalet Partili 
değerli arkadaşımız 141 ve 142 nci maddelerin 
5 nci maddenin şümulü içine girmesini istedi
ler ve kürsüde de konuştular. Bu husus oyla
maya sunuldu ve reddedildi. Şimdi aynı mev
zu üzerinde tekrar, tekrar konuşulmuş oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, burada 146 nci 
maddede var efendim. Durum farklıdır. 

NURETTİN' YILMAZ (Mardin) — O halde 
sadece 146 hakkında konuşabilir. 

BAŞKAN — İstirham ederim, zaten biz ka
bul edilen hususların dışındaki kısmı sayın ko
misyondan soruyoruz. 

Buyurunuz Sayın Arslan. 

S A M ARSLAN (Denizli) — Sayın Baş
kan, saat tespiti yapar mısınız ? 

BAŞKAN — Saatimiz 16,32. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Teşekkür ede

rim efendim. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
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Bizden sonra gelecek yavrularımıza bir ta
rih olacak bir kanun çıkarıyoruz. O kanunun 
altında Türk Milletinin altını üstüne getirecek, 
şehit dedemin kemliklerini sızlatacak, Ezan-ı 
Mühammediyl sustaracak, memlekette orak - çe-
kiçli bayrak astıracak ıkızıl komünistlere el kal
dıran parmağın, sahibi olmayalım delmek için 
çı'kmış 'bulunuyorum. 

Çünkü bilirler ki, hak ile ''batıl beraber tar
tılmaz. Hak geldiği zaman, batıl defolur gider, 
gerçek budur. Bu memlekette Müslümanım de
mek, Türküm demek, milliyetçiyim demek hak
tır, komünistini, Allah'sızım, Türk değilim de
lmek ise batıldır. Değil mi Erbakan? (A. P. ve 
D. P. sıralarından şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Yüce Heyete hitaben yapıyor
sunuz konuşmanızı Sayın Aralan. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
buraya çıkıyorlar diyorlar ki, «Yavru mikrop 
komünizm ise anaç mikrop siyonizm yani ma
sonluk» deniyor. Ben diyorum ki, anaç mikrop 
komünizmdir, baba mikrop da masonluktur. 
Komünist ananın da, komünist babanın da kar
şısındayız. (A. P. ve D. P. sıralanndan şiddetli 
alkışlar.) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Bunu tescil 
ettir, bir defa daha ^öyle. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Üç aydan be
ri Millî Selâmet Partisi ile Cumhuriyet Halk 
Partisi memleketin kaderine hâkim oları Hükü
meti kurmuşlardır. İşte elimde Mıart 29 tarihli 
Millî 'Gazete, 'bakınız ne diyor? «Ayasofya iba
dete kapalı, ama mason cemiyetleri açık. Bun
ların ikisini de Mustafa Kemal kapatmıştı. Ama 
Mustafa Kemal'in kapattığı masonluk açık da, 
camii hâlâ kapalı» diyor. 

Şimdi ben sesleniyorum; camileri müze ha
linden çıkaracak bakanlığın başında M. S. P.'li 
Bakan vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Mason derneklerini kapatacak Bakanlığın 
Ibaşmda Millî Selâmet Partili Bakan vardır. (D. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) Madem kükre-
yen l>ir imana sahipsiniz, mademki memleket
te hak yerini 'bulsun diyorsunuz, niçin 3 aydan 
iberi masonluk hakkında bir işleme girmediniz 
•de cıamiyi kapalı tutmaya devam ettiniz? Gücü
nüz yetmedi ide ondan, gücünüz Ayasofya'yı 

cami yapmaya yetmedi 'de komünistleri affet
meye m yetiyor? (A. P. ve D. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) 

iSaym İçişleri Bakanı Bakan olmadan evvel 
8 Şuibat 1973 tarihinde Millî Gazetede «Fikir 
suçu» adlı yazısının sonunda cümleyi şöyle bağ
lıyor: «Bırakınız tembih çeken elle, tetik çeken 
eli aynı gözle görmeyi.» Biz de aynı şeyi söy
lüyoruz. Bırakınız arkadaşlar teşbih çeken eli 
affetmeye elimiz kalkacak; ama tetkik çeken ele 
elimiz kalkmayacak. Siz de kaldırmayınız. İma
nınızda buna müsait, ahlâkınız da müsait, ka
naatiniz de müsait. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — 141 nci mad

de fikir suçu oldu çıktı, 142 fikir suçu oldu 
çıktı. Peki arkadaşlar, komünizm suçu nerede 
kaldı? İslâmda bir kaide vardır, şaihsa yapılan 
suçlar affedilebilir. Hz. Ali öldürmek üzere bu
lunduğu bir kâfirin yüzüne tükürmesi üzerine, 
«Nefsimi tahrik ettin, hakaret ettin diyerek öl
dürmekten vazgeçmiş. «Çünkü ben seni İslâm 
için öldürecektim, Allah için öldürecektim. Şim
di sen yüzüme tükürünce nefsim kalbardı, his
siyatım katıldı» demiştir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Cümleyi bağ

lıyorum. 
BAŞKAN — Lütfediniz. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — İşte İslâm 

düşmanı, işte memleket düşmanı, işte Cumhuri
yet düşmanı komünistlerin affına, şu memleket
te, Cumhuriyeti koruyacağına yemin ederek mil
letvekili olmuş bir şahsın parmak kaldıracağı
na inanamıyorum. Bu inançla önerge verdim. Oy 
verirseniz Türk Milletine görevinizi yapmış 
olursunuz. Sağolan, varolan hemşehrilerim. (D. 
P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Değerli arkadaşlarım, üç, önergeyi Yüce 

Heyetin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Önergeler reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Af Kanununun 5 nci 
maddesinin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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«A) Türk Ceza Kanununun 141, İ42- ve 
149 neu maddesinde yazılı suç», 

Kırşehir Yozgat 
Mıeni'düh Erdemir Muistafa Asri Ünsür 

Rize Aydın 
Cevat Yalçın Behiç Tozkoparan 

Ankara 
Orhan Alp 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda yazılı (E) bendinin 5 nci madde

nin (D) 'bendinden sonra eklenmesini ,arz ve 
»teklif ederim. 

Sivas 
Enver Akova 

5 nci madde: 
'E) T. C. Kanununun 141 ve 142 nci madde

lerine göre cezaya çarptırılmış olanlar aftan ya
rarlanamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergelere 
katılıyor musunuz?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. Daha ev
vel esasen bunlar oylanmış bir konudur. O ba
kımdan Komisyon katılmamaktadır efendim. 

BAŞKAN — Daha evvelki önergede 146 nci 
madde de vardı Sayın Başkan. Katılmıyorsunuz... 
Buyurunuz Sayın Erdemir. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Neye bu
yuruyor efendim! Nasıl muamele bu böyle efen
dim. 

BAŞKAN — Daha evvelki önergede değişik 
madde vardı Sayın ökmen. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Af Kanununun 1 nci maddesi görüşüldü ve 
iktidar gruplarının ittifakı ile kabul edildi. 1 nci 
maddedeki af kapsamına alınmış olan Türk Ceza 
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerindeki suç
ları işleyen, millet, Devlet ve islâmiyet düşman
larının bir kelime ile komünistlerin bu istisna 
maddesine alınmasını temin için takrir vermiş 
bulunuyoruz. Takririmiz Komisyonca kabul edil
memesi nedeniyle Millet Meclisi Yüce Heyetini 
uyarmayı özellikle, Millî Selâmet Partisinde gö
rev almış bulunan ve tutumları ile reyleri çeli
şen muhterem kardeşlerimizi ikaz etmeyi Allah 
rızası için görev saydım ve huzurunuza geldim. 

Muhterem milletvekilleri, Jandarma eski Ge
nel Komutanı Orgeneral Sayın Eken'i kurşunla

yan, İstanbul Kültür Sarayını yakan, gemileri
mizi batıran, bankaları soyan, can emniyeti, Türk 
Milletinin teminatı altında bulunan ecnebi gö
revlileri kaçırıp hunharca öldüren, bir Türk su
bayının evine girip kızını rehin alan, Türk Mil
letini tanımadıklarını ilân eden, varlıksızı var
lıklıya düşman eden, haramı helâl gösteren, Al
lah'ı peygamberlerini, Kuran-ı Azimüşanı kabul 
etmeyen, yaptıklarından nedamet duymayan, 
tövbe etmeyen, Allahü tealânm varlığını kabul 
etmeyen anarşistleri, komünist zalimleri Cumhu
riyet Halk Partisi affedebilir; fakat Millî Selâ
met Partililer böylelerinin affına rey vermek... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BlRGlT (istanbul) — Bölükbaşı'nm çantasını 
taşıyan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade 
buyurun da hatip konuşsun efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Rıza 
göstermek şöyle dursun, akıllarından bile geçir
memelidirler. 

Her gün beş vakit namaz kılacaksınız, Bey-
tullah'a yüz süreceksiniz, komünistlerin karşısın
dayız diyeceksiniz, daha sonra Adalet Partisine, 
solcu C. H. P. yo rey vermeyiniz, biz Allah yo
lundayız diye propaganda yapacaksınız; söyle
diklerinizi birden unutup, solcu C. H. P. ile bir
lik olarak Ekberu - Kebair işlemiş olan komü
nistleri, münkirleri, müşrikleri affedeceksiniz. 
Buna Cenabı Mevlâ razı olmaz. 

Solcular ve Cumhuriyet Halk Partisi ne ya
parsa yapsın, ama Müslüman milletimiz anarşist
leri, münkirleri, komünist zalimleri kısaca Ek
beru - Kebair işlemişleri affetmeyecektir.. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Osman Beyin 
çantasından bahset, 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Türk 

Milleti bu af nedeniyle kimin komünist zalimler
le birlik olduğunu, kimin komünist zalimlerin 
muhtemel zulmünden korkarak hak yolundan 
döndüğünü ve kimin Allah rızası için Müslüman 
Türk Milleti lehine vazife yaptığını anlayacak
tır.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen 
müdahale etmeyiniz. 
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MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Millî 
Selâmet Partisinde görev almış olan milletvekili 
kardeşlerimizi bir defa daha uyarıyorum. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, hatibi konuşturmuyorlar. 

BAŞKAN — (Sayın Bayrak, lütfen oturun. 
Ben ihtar ediyorum efendim. 

MJEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Komü-
nislt zalimlerin muhtemel zulmünden korkmadı-
ğınnzı, Allah'ın varlığını kabul etmeyen komü
nistlere karşı olduğunuzu ispatlamak istiyor
sanız ; biraz sonra oya sunulacak olan takririmizi 
Ikalbul eder, komünistleri af kararınızdan vazge
çerisiniz, 

tELYAlS KILIÇ (Samsun) — Bölükbaşı'ndan 
bahset. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, istirham ediyorum 
efendim, müdahale etmeyiniz. 

IMEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sam
sun Idaki vatandaşlar da sizden başka şeyler bek
liyor. 

iŞüplhesliz ki, hakka rücu etmek fazilettir. 
Başka türlü düşünce ve mazeretlerle hakka rü
cu etmezseniz, Allah'ın gazabına mâruz kalır
sınız. Çünkü, Allah'ı taalâ Hazretleri Kuran-ı 
Keriminde Nisa suresinin 48 ve 116 ncı âyetle
rinde şöyle buyuruyor • 

l«B:ismillahirralhmanirrahim, innallaihe lâ yağ-
firu en yüşreke biihi ve yağfiru ma'dûme zalike 
limen yeşâ.» 

Meali şudur: «Şüphesiz ki, Allah kendisine 
eş (Ortak) koşulmasını bağışlamaz, ondan baş
kasını dileyeceği kimseler için bağışlar.» 

©örülüyor ki, Cenabı Hak kendisine şirk ko
şanları bağışlamıyor. O halde sizler, Alladı'in 
(bağışlamadığı ekberu - keıbair sahiplerini nasıl 
bağışlarsınız ? Bu konuıda bıelki müslümanları 
ç:eşiltli tevillerle dil oyunlarıyle inandırabilirsi
niz ama, Cenab-ı Hakkı ve günahlarınızı amel 
defterinize yazan melekleri aldatamazsınız. 

Diğer taraftan büyük bir tesadüf eseri ola
rak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Devleti
nin Adalet Bakanı, eski vaiz olan zat komünist
lerin affına rey verebilir, geçmişte A. P. ikti
darı için bir probleim ve nakise sayılmış olan, 
solcuların A. P.'yi yıkmak için hedef aldığı ve 
fakat bugün alkışladığı «takunyalı kardeşler» 
namiyle mâruf Bakan, Bakanlığı muhafaza için 
münkirleri affedebilir. 

— 613 

Devlet memuru iken, babasının devlet ara
basını almamakla ün yapmanın yolunu bulan ve 
doğruluğu böylece belirlenen bir Bakan, bu ko
münistleri affedebilir. 

BAŞKAN — ıSayın Erdenıir, süreniz bitmiş-
ıtir efendim, lütfen son cümlenizi bağlayınız 
iefendim. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Diğer 
bakanlarınız, Bakanlık koltuğunun rehavietiyle 
ve başka nedenlerle 141 ve 142 nei maddelerde 
tarif edilen suçları işlemiş olanları savunabilir 
fakat, eski Diyanet İşleri Başkanı, şimdiki Se
natör muhterem Lütfi Doğan, sayın milletveikıil-
lerinden Rasim Hancıoğlu ve diğerleri müslü-
manlığı ve Türklüğü kabul etmeyenlerin affına 
nasıl rey verebilirsiniz? 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum Sayın 
Erdemir, sözünüzü kestim efendim, lütfen otu
runuz, teşekkür ederiim. 

İLYAS KILIÇ (ıSamlsun) — İnmez oradan 
ıo ISaym Başkanım, saygısı yoktur onun Baş
kanlığa. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Erde
mir, lütfen oturunuz. 

Değerli arkadaşlarım, okunmuş bulunan her 
iki önergeyi birden Yüce Heyetin tasvibine arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Öner-
ıgeler reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Mecltei Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 

'134 arkadaşının Cumhuriyetin 50 nei yılı nede
niyle bazı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun teklifinin Adalet Komisyonunca kabul edi
len metindeki 5 nei maddenin (A) fıkrasının 
aşağıdakâ şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
öderim. 

Madde 5. — A) Türk öeza Kanunun 149 
ncu madesinin 1 nei fıkrası ile 414 ncü madde
sinin 2 nei fıkrası ve 416 ncı maddesinin 1 nei 
fıkrasında yazılı suçlar, 

öünıüşihane Kırklareli 
ıM. Orhan Akkoyunlu Tankut Akalın 

Erzurum Gaziantep 
Yahya Akdağ Melhmet Bozıgeyik 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 
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BAŞKAN — Saym Komisyon, Sayın Ak-
koyunlu ve arkadaşlarının önergesine katılıyor 
musunuz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (ıSinop) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Akkoyunlu ve arkadaşlarının hiraz evvel okut
muş olduğum önergesini Yüce Heyetin tasvi-
Ibine sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ©dikiliştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

'Başkanlığa 
Millî Birliğe hayatiyet veren başlıca güç 

kaynağı, millî şuurdur. Ülke ve millet bütün
lüğünü bölmek ve parçalamak isteyenler, millî 
şuur yerine sınıf şuurunu yaratmak isterler. Bu 
gayretler demokrasiye ve rejime son verdirecek 
eylemlerin doğuş selbejbidir. Türk Devletini ko
rumak ve Devlete sahilboımak fikrinin en sami
mî tezahürü, Devlet düşmanı olan bu zihniyetin 
karşısında durmaktır. Kişilerin ortaya attığı 
kardeşlik duygularının çok üs'tünde Devleti ko
ruma duygusu gelir. Bunu feda etmek mümkün 
değildir. 

Bu nedenle yelminkıe, rejime sadık olanların, 
Tarih ve Millet önünde apaçık görülmesi ve bi
linmesi zarureti vardır. Bu bakımdan anarşist 
ve komünistlerin af kapsamı dışında mütalâa 
edilmesi için T. C. K. (141) maddesinin aftan 
istisna edilen 5 nci maddeye ilâvesini arz ve 
'teklif ederiz. 

İsparta 
•Süleyman Demire! 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Erzurum 
İ. H. Yıldırım 

İstanbul 
Ferruh Bozheyli 

Adana 
Alpaslan Türkeş 

Sivas 
Vahit Bozat'lı 

'Tokat 
Feyzullah Değerli 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, Ibu önerge dalha ©vvel oylanmıştı, sim
idi oylayamaızsınız. 

İBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, itirazlar 
tevali edip gittiği için, yeniden izah mecburiye
tinde kalıyorum. Bazı önergelerde 141, 142 ve 
muhtelif maddeler, birkaç maddeyi birden zik

rederek önerge verilmiş bulunuyor. Yüce Heyet 
Ibu maddelerin tamamının 'birden madde metni
ne •girmesini arzu etmeyebilir; fakat dikkat 
ederseniz, muameleye koyduğumuz önergelerin 
hepsi ayrı ayrı mahiyettedir, meselâ bu öner
gede sadece 141 nci maddeye münhasır olmak 
üzıere öneride ıbulunulmaktadır. Yüce Heyet ola 
ki, sadece 141 nci maddenin madde metnine gir
mesini arzu edebilir. Bunun için muameleye ko
yuyoruz, istirham ederim. Bir usulsüzlük yoktur 
e fendim. 

ıSaym Komisyon önergeye katılıyor mu efen
dim ? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
VAHİT BOZATLI (ıSivas) — Sayın Başkan, 

söz is'tiyo'rum. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Bozatlı. Saat : 

16,60. 
VAHİT BOZATLI (iSiıvas) — Saym Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
İstisna maddesi olan 5 nci maddeye, Türk 

Ceza Kanununun 141 nci maddesinin dahil edil
mesi düşüncesindeyiz. 141 nci maddenin, 'bili
yorsunuz beş veya altı kadar fıkrası var; bun
lardan 1 nci fıkra komünizımi, 2 ncisi anarşizmi, 
3 ncüsü ırkçılığı, bir 4 ncüsü buna benzer aşırı 
akımlardan bir diğerini yasaklayan mahiyet ve 
•muhtevada bir maddedir. 

Maddenin aışırı akımları tecziye eden ve 
mevcut Anayasamızda, millî hâkimiyetin yal
nız millete ait bulunduğu, herhangi bir ferde 
ve zümreye verilmeyeceği hususundaki kesin 
emri muvacehesinde ve ayrıca 11 nci maddede 
nitelikleri 'belirtilmiş bulunan Cumhuriyetin 
korunması hususunu amir bir hükümle Anayasa, 
nitelikleri 'belirtilen Cumhuriyeti zedeleyen, 
millî bütünlüğü bozan her türlü aşırı akımı red
deden bu muhtevası karşısında, bunun müeyyi
desi olan 141 nci maddenin Devletlin, Cumhuri
yetin ve millî bütünlüğün korunmasını temin 
için tedvin edilmiş bir madde olduğu hepinizin 
malûmudur. Devletin bütünlüğünü koruyan 
'böyle bir madde, yalnız bizde değil; zaman za
man gerek dün konuşan değerli arkadaşım Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsünün temas ettiği 
•gibi, gerekse daha önce Sayın Eeevitln ifade 
lettiği gibi Batı ülkelerinde de, herkesin mede-
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niyetine ve hürriyet anlayışına gıpta ettiği İs
viçre Ceza Kanununda dahi buna benzer ve dev
letin ve milletin bütünlüğünü koruyan bir madde 
'mevcuttur. Şu anda hafızam beni yanıltmıyor
sa, madde numarası 275. Yine İtalyan Ceza Ka
nununda 270 ve 272 nci maddeler aynı mahi
yette. 

HASAN BASIM AKKİRAY (İstanlbul) — 
Orada cebir unsuru var, cebir unsuru. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Devletin 
Ibütünlüğünü koruyucu maddelerdir. Şimdi bir 
noktada arkadaşlarımızla bir hususta ayrılıyo
ruz. Dün her ne kadar zabıtlar tetkik edilme
den tekrar izah imkânı verildiyse de Sayın 
Uğur'a, Sayın Uğur bu noktada bir tekâmülün 
gerektiği hususunu savundular. Halbuki ken
disinden evvel konuşan iktidarın büyük kainat
larından olan bir partinin sayın sözcüsü (Aynen 
kendi notlarımdan okuyorum değerli arkadaşla
rım, ayrıldığımız nokta burasıdır, dikkatinize 
sunmak için bunu bilhassa kendi beyanlarını 
aynen aldığım kendi sözlerinden tekrar ediyo
rum) ; 

(Bırakınız fikir suçu olmasını, Batı demokra
silerinde, Batı devletlerinde, dediler ve isim zik-
retiler; Fransa, İngiltere ve sair devletlerin 
isimlerini zikrederek komünist parti vardır, ne
den biz de bu hale gelmeyelim, dediler. İşte bu 
noktada ayrılıyoruz kendileriyle. Değerli arka
daşlarım, biz diyoruz M; mevcut Anayasamız 
(böyle bir kuruluşun kurulmasına müsaade etmi
yor. Yine Cumhuriyet Halk Partisinin bazı men
supları, fikir özgürlüğünün kısıtlı olduğunu 
silk sık, bilhassa onu Sayın Oenel Başkanları ifa
de ederler. Müsaade ederseniz ben, fikir özgür
lüğü konusundaki 20 nci maddenin muhtevasın
dan bir ne'bze süremin imkânı nispetinde bah
setmek mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa Türkiye'nin 
•en değerli ceza hukuku profesörlerinden Sayın 
Profesör TaJhir Taner'in, «Oeza Hukuku» adlı 
kitabının lılO neu sayfasında mütalaası gayet 
açıktır. 

(BAŞKAN :— Sayın Bozatlı ,süreniz (bitti efen
dim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Siyasî suç 
değildir, adi suçtur. Çünkü Devletin bütünlü
ğüne yönelmiş suçtur diyor. Burada siyasî suç 
konusundaki iddiaların foir defa hiçbir daya
nağı yok. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, süreniz bitti 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim, cümlemi tamamlıyorum. 

(BAŞKAN — Lütfedin. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, 20 noi madde düşünce hürriyetini 
sınırsız tanımıştır; ama bunun ifadesine Dev
letin güvenliği sınırını koymuştur. Eğer, bu 
düşüncelerimizi Devletin kendini, rejimin be
kâsını yıkmak için kullanırsak.. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı.. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Ondan 

sonra karşımıza.. 
BAŞKAN — Konuşmanızı kesmek zorunda 

bırakmayın beni efendim, uygulamayı bu şekil
de yapmaya karar verdim, bu şekilde yapıyo
rum. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, cümlemi tamamlıyorum, yeniden ilâve 
yapmıyorum. 

BAŞKAN — Ama, cümlenizi bir sayfa ola
rak ifade etmeyin efendim; lütfediniz, yardım
cı olunuz Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Türkiye'de komünizmin ne oldu
ğunu ilim adamları seıibestçe öğretiyorlar; an
cak, kasıt komıünizımi yaymak, memleketi ko
münist idareye götürmek şeklinde ise onun ce
zası budur, fikir suçu ile bunun alâkası yok. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Konuşmanızı kestim efendim, 
kestim konuşmamızı Sayın Bozatlı, teşekkür 
ederim. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — 4 ay evvel bu 
sıralardaydın 4 ay evvel. 

VAHtT BOZATLI — Verecek cevabım var. 
SELÇUK ERVERD1 (Erzurum) — Verecek 

cevabın varsa alacak cevalbm da var. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan 

önergeyi Yüce Heyetin tasvibine sunuyorum. 
Kalbul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Efendim, Divan'da ihtilâf vardır; 
teşekkür ederim, bir dakika oylamayı tekrar 
edeceğim, efendim. 

Kalbul edenler lütfen işaret buyursunlar 
efendim.. Kabul etmeyenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kalbul edilmemiştir efendim. 
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. (NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 
Başkan.. 

(BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun efen
dim. 

NURETTİN YİLMAZ (Mardin) — Efen
dim, telâfisi son derece müşkül bir uygulama
ya gitmemek içim usul hakkında, İçtüzüğün 
77 nci maddesi üzerinde müsaade ederseniz.. 

(BAŞKAN — Neyin usulü Sayın Yılmaz? 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Müsaa

de ©derseniz kürsüden konuşayım, sestim müsait 
değil, buradan konuşmaya. 

(BAŞKAN — Yerinizden buyurun Sayın Yıl
maz, 'belki tatmin edici ibir cevap veririm. Ça-
lıişmalarm süratini temin etmek baklanından 
söylüyorum. 

INURETTİN YILMAZ (Mardin) — Saat 
15,00'den bu yana altıncı seferdir Türk Ceza 
Kanununun 141, 142 ve 146 ncı maddelerinin, 
istisna edilen 5 nci maddenin şümulüne sokul
ması talelbinde 'bulunuluyor. Her seferinde bu 
oylamaya (geçiliyor ve reddediliyor. Yalnız 
diğer partilerin taktikleri hepimizin malûmla
rıdır. Kimi «141» der, kimi «İİ42» der, kimi «,14i, 
142, 143, 146» der ve bütün.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz.. 
/NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Müsaade 

buyurun. Çok acaip bir uygulama cereyan edi
yor. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz., 

ıFERRUH BOZBEYLt (İstanbul) — Usul 
müzakeresi mi açtınız Sayın Başkan? 

'TURHAN EEYZİOĞLU (Kayseri) — Usul 
hakkında mı efendim? 

(BAŞKAN — Tutumumun yanlış olduğunu 
ifade ediyorlar efendim. 

INURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yanlış bir uygulamaya düşmemek için, Baş
kanlığın saat 15,00'den bu yana Türk Ceza 
Kanununun 141, 142 ve 146 ncı nıadeleri üzerin
deki oylama uygulaması maalesef yanlıştır, ha
talıdır. 

İlk önerige oya konulmuş, 141, 142 ve 146 ncı 
maddelerinin istisna maddesi olan 5 nci mad
denin şümulüne, kapsamına alınmasına dair ta
lep ve önerge reddedilmiştir. Ondan bu yana 
(bu, altıncı tekliftir, alltmeı öneridir ve devamlı 
olarak reddediliyor. 

İçtüzüğün 77 nci maddesi sarihtir. Birlikte 
okuyalım ve anlayalım arkadaşlar: 

ı«Madde 77. — Anayasanın 92 nci maddesi 
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya 
teklifleri, net tarihinden itibaren bir tam yıl 
(geçmedikçe Millet Meclisinin aynı yasama dö
nemi içinde yeniden verilemez» (A. P. sırala
rından gürültüler) Müsaade buyurunuz. 

(Bu, bir kanun teklifidir. Kanun teklifinin 
değiştirilmesi isteniyor ve bu değiştirge öner-
ıgeleri reddediliyor. Reddedildikten sonra (A. P. 
sıralarından ıgürültfüler). 

Dinlemesini (bilin sayın arkadaşlar. 
Tekrar tekrar aynı maddenin, gerek müşte

rek ve gerekse münferiden, oya konulması usul
süzdür. Şu yönden usulsüzdür: Biz bundan on-
beş dakika eıvivel... (A. P. sıralarından gürül
tüler). 

Müsaade buyurunuz. Hukukçuyum, siz'e hu
kuku öğreteceğim. (A. P. ve D. P. sıralarından 
ıgürültüler, C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri). 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz. 
ıNURETTİN YILMAZ (Devamla) — Ama 

müdahale ediyorlar.. 
141, 142, 146 ncı maddelerinin affın duşmda 

bırakılmasını biz reddettik. Şimdi 141 nci mad
denin tekrar 5 nci maddenin şümulüne, kapsa
mına konulması teklif ediliyor. Yüce Heyet ka
zara bu önergeyi kabul ederse durum nie ola
cak ? On dakika evvel reddettiğimiz bir öner
geyi on dakika sonra nasıl kabul etme durumu
na ıgeıçelbiliriz ? Daha önce kalbul edilen bir mad
denin tekrar af kapsamı dışında tutulması ta
lelbinde bulunulamaz, Sayın Başkanlığa (bu yön
de önerge veriimişıse, bunun uygulamaya konul
mamalını talep ediyorum. 

(Saygılarımla efendim. 
BAŞKAiN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Değerli arkadaşlarını. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir de İçtüzüğün 88 nci maddesi gereğin
de de Sayın Başkanlık Divanına değişiklik 
öner'gelerü için bir hak tanınmıştır. Bu da; ön
celik ve aykırılık sırasıdır. «Aykırılık sırasına 
ıgiöre» demesinin kastı da şudur: En aykırı de
ğişiklik önergesini önce oylatır, eğer o kabul 
edilirse omdan sonrakilere zaten gerek kalmaz. 
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141 nci maddenin 5 nci madde kapsamına 
alınması reddedildi ise founun bir daha oylan
masına imkân yoktur. Arkadaşımun dediği gibi 
tekerrür olur, çelişki olur; içinden çıkılması 
mümkün olmayan bir durum olur. 

(Sayın Başkanlık Divanından ricam şudur: 
Önergeler incelensin. 141 nci maddeye ait şimdi 
sion oyladığımız değişiklik önergesi reddedil
diğine göre, artık bundan sonra 141'in, içinde 
'bulunduğu bir önerge 141 nci madde ile birlik
te oylanamaz. Bitmiştir, kalbul edilmemiştir de-
melktir. 

İstirham ediyorum, îbir yanlışlığa meydan 
vermeyelim. 88 nci madde bunu âmirdir. 

(BAŞKAN — Sayın ökmen, önergeleri evvelâ 
geliş sırasına göre, ondan sonra aykırılık sıra
sına göre işleme koyuyoruz. Evvelâ geliş sıra
sına göre okutuyoruz, sizin de ifade buyurdu
ğunuz gibi, bilâhare aykırılık sırasına göre oy-
latıyoruz. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Affedersi
niz ISayın Başkanım, öncelik sırası mutlaka (bir 
öncelik: değil, aykırılık sırasına göredir. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre oylatı-
yioruiz. 

NEODET ÖKMEN (İstanbul) — Aykırılık 
sırası. 

IBAŞKAN — Efendim, müsaade eder misi
niz? Önergelerin bazılarında birkaç madde bir
likte yajzllmıştır. Başlkanlığm anlayışı odur ki, 
/bu maddelerin tamamının 'birden madde metni
ne girmesine Sayın Genel Kurul mesağ vermıe-
yelbilir, ama bir tekinin girmesine mesağ vere
bilir. Yani bu bakımdan önergeler arasındaki 
aykırılıklar tespit edilerek işleme konulmakta
dır. Bir usulsüzlük yoktur efendim. 

Teşekkür ederim. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, o zaman yalnız 141 oylansın. Ondan son
ra artık o madde ile ilgili oylama yapamazsınız. 

BAŞKAN — Yapmıyoruz Sayın Ökmen. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Başkanlığa 
Yeminine, rejime sadık olanların tarih ve Mil

let önünde apaçık görülmesi ve bilinmesi zarureti 
vardır. Bu bakımdan anarşist ve komünistlerin 

af kapsamı dışında mütalâa edilmesi için T. C. K. 
(142) nci maddesinin aftan istisna edilen 5 nci 
maddeye ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Erzurum 
İ. Hakkı Yıldırım 

' İsparta 
Süleyman Demirel 

Adana 
Alparslan Türkeş 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim?. 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak
tadır. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Sayın Başkan, önergeyi izah sadedinde söz isti
yorum. 

(«önergedeki imzalar okunsun» sesleri) 
BAŞKAN — Önerge, Sayın Süleyman Demir

el ve arkadaşlarının efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Öner
gedeki imzaları okutun efendim. Okutun, kimin 
okluğu anlaşılsın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okuttuk Sayın Feyzioğlu. Oy
lama sırasında tekrar arz edeceğim efendim. 

önergeyi izah sadedinde Sayın Yıldırım, bu
yurun efendim. Saat 17,07 efendim. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinin 
Af Kanununun şümulü dışında bırakılmasına 
mütedair önerge; İstanbul Milletvekili Ferruh 
Bozbeyli, İsparta Milletvekili Süleyman Demir
el, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu, Ada
na Milletvekili Alparslan Türkeş ve bazı millet
vekilleri tarafından imzalanmış ve- verilmiştir. 

Böylece bu Mecliste muhalefeti temsil eden, 
grubu olan veya olmayan bütün siyasî partile
rin, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
desinin Af Kanununun şümulü dışında bırakıl
ması hususunda görüş birlikleri vardır, ittifak
ları vardır. 
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MUSTAFA TİMİSİ (Sivas) —Yanl ı ş yan
lış, biz dahil değiliz, yanlış konuşuyor Sayın 
Başkan. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Bunun bir istisnası vardır, Türkiye Birlik Par
tisinin bir üyesi - zaten bir üyesi vardır - ikti
darla beraber görünme temayülünde olduğunu 
şimdi söz atarak ifade buyurmuşlardır. (C. H. P. 
sıralarından «Genel Başkan, Genel Başkan» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, siz mevzu ile 
ilgili olarak buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILDIEIM (Devamla) — 
Millet Meclisi üyesidir, Genel Başkanlığı parti 
ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Siz, konu ile ilgili buyurunuz 
efendim. Görüşmeniz zaten 5 dakikadır. 

İSMAİL HAKKI YILDIEIM (Devanda) — 
Evet beyefendi. 

Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinin 
bir fikir suçu olmadığını, sırf bir eylem suçu 
olduğunu daha önce bu kürsüden söz alan ve bu 
maddenin Af Kanunu şümulünde bırakılmasını 
isteyen bütün sözcüler tarafından ifade edil
miştir. Filhakika 142 nci madde sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü 
tesis etmek... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Beyefendi 
rica ederim, Mecliste... 

BAŞKAN — Sayın ökmen, bir dakika efen
dim. 

İSMAİL HAKKI YILDIEIM (Devamla) — 
Veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak, yahut 
memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal 
temel nizamlarından her hangi birini devirmek 
veya Devletin siyasî ve hukukî nizamlarını top-
yekûn yok etmek için, her ne suretle olursa ol
sun propaganda yapmaktır. Türk Ceza Kanunu
nun 142 nci maddesinin metni budur. Bunu fi
kir olarak mütalâa etmek, bunu fikir saymak 
ve bu kabil propaganda yapanları masumane 
fikirlerini söylüyormuş gibi göstermek, kanaa
timce işin vehametini idrak edememektir, kav-
rayamamaktır. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Meclis red
detti bunu rica ederim. (A. P. sıralarından 
«Dinleyin» sesleri) 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Fikir ile bozguncu hareket arasında yakın bir 

sebebiyet alâkası mevcut ise, o fikri, mücerret 
fikir olarak filozofça bir düşünce olarak müta
lâa etmenin mümkün olmadığı hususunda bü
tün hür dünya ittifak halindedir. Devletin güç
lü olduğunu ve bu fikirlere karşı Devletin mil
leti koruyacağını iddia eden ve bugün iktidar
da bulunanlara engüçlü devletlerin bile buna 
benzer bazı tedbirler aldığını ifade etmek istiyo
rum. Amerika Birleşik Devletleri bugün bütün 
dünyaya gücüyle kendini kabul ettirmiş olan bir 
büyük devlet olmasına rağmen, 1940'ta çıkardı
ğı Smith Kanunuyla, 1950'de çıkardığı İşgüven-
lik Kanunu ile, 1954'te kabul ettiği Komünist 
Kontrol Kanunu ile bu fikirleri kontrol altına 
almak ihtiyacını duymuştu; Devlet güvenliği 
bakımından buna zaruret görmüştür. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Yıldı* 
rım. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
- Bir dakikada toplarım beyefendi. 

Devletin, ihtilâlin fiilen başlamasına kadar 
beklememesi gerekir; belli fikirlere ve belli ha-' 
reketlere karşı tedbir almak için bir fiil ihti
lâli beklemeye mecburiyeti yoktur, önceden ih
tilâl tahrikçileri, ihtilâl teşvikçileri ve bozgun
cu fikirlerle milleti ve memleketi kana bulamak 
isteyenler hakkında gerekli bütün tedbirlerini. 
alması Devlet güvenliği bakımından şarttır ve 
zaruridir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gele
cek fikir yasasında konuşacağız. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sonra bizim dev
rimizde kana bulandı mı! 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Sözlerimi, zamanımın dolduğunu zannederek bağ-
bo'orum, bir nizaya yer vermemek için. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Ceza Kanu
nunun 142 nci maddesinin Af Kanunu teklifi
nin 5 nci maddesindeki istisnalar arasında zik
redilmesi! lâzımgeldiğini... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen bitirin. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 

Sözümü tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Süreniz bitti efendim, lütfen 

bitirin. Sözünüzü keseceğim. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 

Sözümü tamamlıyorum, cümlemi tamamlıyorum. 
İhtar vukubulmadan zaten arz ettim, ihtar et
memenizi istirham etmiştim. 
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Vatan sathında Atatürk putperestliğine son 
verecekleri ve İslâm şeriatına müstenit yeni bir 
nizam kuracaklarını propaganda ederek siyasî 
faaliyet gösterenlerin, burada Lenin ve Mao 
putçularma müzahir olmaları enteresan bir si
yasî hadisedir. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum Sayın Yıl
dırım. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Müsaade ederseniz bir kararımı açıklayacağım. 
Bu sözü bir kararımı açıklamak için aldım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu istekte 
bulunmanız sürenizi fazla tecavüz etmenize se
bep teşkil etmez. 

Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce Heye
tin oylarına arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bu Mecliste bu önergeye kim rey veriyor, 
kim vermiyor bunu tespit ettirmek için Demok
ratik Partiye mensup arkadaşlar olarak, zanne
diyorum muhalefete mensup arkadaşlar olarak 
da Meclisi terk edeceğiz. Zabıtlara geçirmek is
tiyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler lütfen işaret 
buyursunlar efendim... 

Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım: Divanda... (A. P. sıra

larından gürültüler) 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Oylama 

kaça kaç, sayılar nedir? Anlaşılmadı Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Tos-
yalıoğlu. 

Divanda oylamada ihtilâf vardır. Kabul eden 
arkadaşlarımızın lütfen ayağa kalkmalarını is
tirham ediyorum efendim. Değerli arkadaşlarım. 
lütfen yerinizden hareket etmeyerek bize yar
dımcı olunuz. 

Kabul etmeyenler... Değerli arkadaşlarım in
tizamlı oturursanız bize yardımcı olacaksınız, 
efendim. 

Kabul edilmemiştir efendim. (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) De
ğerli arkadaşlarım, Divanda her partiye men
sup arkadaşlarımız var. Bu husus ittifakla tes
cil ve tespit edilmiştir. Kabul edilmemiştir efen
dim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, usulsüz ve kasıtlı davranıyorsunuz. Bu

nun için biz de Meclisin toplantısını terk ediyor 
ve oylamalara katılmıyoruz. Sizi de, bu kasıtlı tu
tumunuzla tarih huzurunda kaderinizle başbaşa 
bırakıyoruz. 

(A. P. li milletvekilleri toplantı salonunu 
terk ettiler. C. H. P. sıralarından «Gidiyorlar» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi okuyun efendim. 
«Askerî Ceza Kanununun 56/1 - D maddesi 

hükmünün matufu olan 56/1 - A ve Türk Ceza 
Kanununun 133/1 maddelerinen hüküm giymiş 
olan yabancıların, bu kanundaki af hükümlerin
den yararlanabilmeleri [Mukabilinde bir Türk 
vatandaşının (veya Türkiye lehine suç işlemiş 
bir şahsın) cezasının ortadan kaldırılması için] 
Bakanlar Kurulundan çıkarılacak kararnameye 
bağlıdır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan Sayın 
Can ve arkadaşlarının önerisine katılıyor musu
nuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Can ve arkadaşlarının önerilerini Yüce Heyetin 
tasviplerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

(Bakanlar Kurulu sırasında Mustafa Ok ve 
Orhan Birgit'in salon çıkış merdiveninde bulu
nan A. P. li üyelerle tartışmaları, C. H. P. sıra
larından gürültüler ve ayağa kalkmalar.) 

Lütfen yerlerinize oturunuz efendim. 
Değerli arkadaşlarım bir önerge daha var

dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Genel Af Kanunu tekli

finin 5 nci maddesinin (c) bendinin. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, Bakanlar 

Kurulunun bulunduğu sıralarına doğru gitme
ler.) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kâtip... 
Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerinize otu

runuz efendim. (C. H. P.\ sıralarından gürültü
ler.) Değerli arkadaşlarım lütfen sükûneti mu
hafaza edelim. 

Değerli arkadaşlarım önergeyi oylayacağım 
efendim, lütfen oturunuz. Lütfen yerlerinize 
oturun efendim. 

Sayın Tabak, Sayın önal lütfen yerlerinize 
oturun efendim. 
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MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) -
Sayın Başkan önergeyi anlayamadık, bir daha 
okutun lütfen. 

BAŞKAN — Gürültü oldu, evet, önergeyi bir 
daha okutacağım efendim. 

önergeyi tekrar okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Genel Af Kanunu teklifi

nin 5 nci maıddesinin (O) bendinden sonra aşağı
daki (bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kara Adana 
Yasin Bozkunt Battal Koksal 

Konya Ankara 
M. Kubilây imer Cevat Önder 

Sakarya 
M. Vedat Önsal 

D)1 Kamu yararına çalışan derneklerde hiz
met sebebiyle işlenmiş emniyeti suiistimal suçları
nın tümü. 

BAŞKAN — Değerli •arkadaşlarım Sayın Ya
sin Bozkurt ve •arkadaşlarınn önergesini Yüce He
yetin oylarına arz ediyorum. Kr.bul edenler lüt
fen işaret (buyursunlar... (O. H. P. sıralarından 
«'Komisyona sorulmadı.» sesleri.) Komisyona 
sordum sanıyorum, affedersiniz. 

'Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU ADINA OSMAN 

ÇITIRIK (Adana) — Katılmıyoruz. 
NECDET UĞUR - (İstanbul) — Efendim, 

katılmadıklarını yüksek sesle söylesinler. 
ADALET KOMİSYONU ADINA OSMAN 

ÇITIRIK (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen 

işaret buyursunlar... Kabul .etmeyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Af Kanununun 5 ncl maddesine aşağıdaki ya

zılı hususun ilâvesini arz ve teklif ederiz.. 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

'Sivas 
Vahit BozatU 

Ankara 
İsmail Köylüoğlu 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

İstanbul Urfa 
Cemıil Yavaş Neomettin Cevheri 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Halen Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletve
kili, Bakanlar Kurulu Üyesi ile Başbakan olan
lar ve daha önce Bakanlık ve Başbakanlık yap
mış olanların işledikleri cürümler, 

<BAŞKAN —•' Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Bozbeyi, 'Sayın Kubilây İmer ve arkadaşlarının 
!bdr önergeleri var, okuttuğum önerge ile aynı ma
hiyettedir. Buna katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Sayın Komisyon size demiyo
rum efendim, önerge sahibi değerli arkadaşları
ma hitabed'iyorum. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) - - Birlikte 
muamele görsün, yalnız söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Altmışyedioğlu ve arkadaşlarının aynı 

mahiyette bir önergeleri var. 
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) 

—• Birlikte muamele görsün. 
BAŞKAN — Birlikte muameleye konsun isti

yorsunuz, aynı mahiyette. Teşekkür ederim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — O da 

okunsun 'efendim. 
BAŞKAN — Okunsun, tabiî efendim, hakkı

nız. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan af kanunu tasarısının 5 nei 
maddesine aşağıda yazılı bulunan fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

D)' Parlâmento üyelerinin, eski ve yeni Ba
kanlar Kurulu üyelerinin görev ve sıfatıyle ilgili 
olarak işledikleri suçlar. 

Kayseri Mardin 
Mehmet Altmışyedioğlu Talât Oğuz 

Kastamonu Van 
Hasan Tosyalı İhsan Bedirhanoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

«Başbakanlık, bakanlık, senatörlük ve millet
vekilliği yapmış vo yapmakta olan şahısların sıfat 
vo vazifei 'suiistimal suretiyle işledikleri suçlar 
ve bu şahısların ısuç teşkil eden her türlü fiilleri» 

Saygılarımızla. 
Konya Kars 

M. Kulbilây İmer Yasin Bozkurt 
Ankara Erzurum 

Cevat Önder Rasim Cinisli 
Ankara Konya 

Necdet Evliyagil .Faruk Sükan 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlari'm, ilk defa 
Sayın Mehdi Keskin ve arkadaşlarının öner
gesi geldiği için, muameleyi hu önerge üze
rinden yapacağız. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor muşu
muz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (iSlnop) Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Keskin. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Sayım Başkan, söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Inıer, muameleye koy
duğunu önergenin ilk imza sahibi olarak kendi
leri buradalar. Uygulatma da bu şekilde olu
yor, istirham ederim, lütfediniz efendim. 

Buyurun Sayın Keslkim. Saat 17.25 efendim. 
'MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, sayın milletveıkilleri, Adalet Partisi 
olarak, görrüşülmekte olanı af kanununun 
5 nei maddesine ıbir fıkra ilâvesini ve Bakan, 
Başjbalkan, milletvekili ve senatör olanlarla, 
Türkiye Cumhuriyetimin eski balkanlarının ve 
başbakanlarının af kamunu dışında bırakılma-
smı istiyoruz. 

AHMET HASIM BENLİ (Kütahya) — 
D'emiirel'iın dokunulmazlığını niye daldırmadı
nız ? 

BAŞKAN — Sayın Benli, istirham ediyo
rum. 

O halde Meclislerin ve omların şerefli üyeleri
nin eni başta 'gelen görevi, bizatihi Türkiye Bü
yük Millet Meclisimin itibarını korumaktır. 
Cumhuriyetin bu temel müessesesinin haysi
yetimi bizzat kendi mensupları koruyacaktır. 
İkt'idarıyle, muhalefetiyle, .hep birlikte koruya
caktır bunu. Biz, zinhar, eski başibakan ve 
balkanlarla, şimdlilki Başbakan ve bakamların, 
milletvekili ve senatörlerin -af kanunuyle ceza
dan kurtuldukları imajı yaratılmasın işitiyo
ruz. Parlamentonun yüce değeri, Devlet ada
mının İtibarı sarsılmasın istiyoruz. Bu hali
sane ni'ıyet ve düşüncelerle böyle 'bir hükmün 
af kanumunia ilâvesini istiyoruz. 

NECDET UĞUR (İstan/bul) — Çok geç ka
lındı. 

TANKUT AKALIN (Kıııklareli) — Demi-
rel'i naısıl kurtardınız! 

BAŞKAN — Sayın Akalın, istirham ediyo
rum efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, af yetkisine sahibollanlar, bu yet
kileri kendileri için kullamrma-malırlırlar diyo
ruz. Kullanmamalıdırlar ki, affın faziletine 
gölge düşmesin diyoruz. Kullanmamalıdırlar 
ki, Parlamento düşmanları 'bunu istismar etme
sin diyoruz. (C. H. P. sıralarından «Denıirel'i 
ne yaptınız?» sesleri.) 

'Meselâ, biri çılkar da, «/Bu affı Meclis ken
di üyeleri için çıkardı; zira Sayın B&şıbaikam 
Ecevit'in istediği iddia o'lunam suçlara dair 
altı dosya vardır...» 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Demire! 
hakkında da dosyalar var. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) —Hırs ız l ık dos
yası yo'ktur, onlar siyasî suçlar. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — «...Sayın 
Başibakan Yardımcısı Erbakan'ın işlediği iddia 
olunan suçlara dair otuzdclkuz dosya vardır; 
diğer parlamenterlerin işledikleri iddia olunan 
suç dosyaları vardır, affetmek yetkisine sahip 
kişilerin ha'klı veya haksız yüzbeş ceza dos. 
yası vardır. Binaenaleyh, affı kendileri için 
çıkarıyorlar.» derse, buna Sayın! Başibaıkan Ece
vit'in, Sayın Başibakan Yardımcısı Erbaikan'ın 
ve saynı milletvelkiii ve senatörlerin cevap 
bulmalarımın kolay olmadığını zannederim. 

'Sayın milletvekilleri, Adalet Komisyonu
mun Cumhuriyet Halik Partili Sayın Başkam, 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bu konu
daki önergemizi açıiklamalk üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, (milletçe beniımsedi-
ğimiz hürriyetçi Cumlhuri yetin, demokratik re
jimim, ancak hür, itibarlı, faziletine gölge düş
memiş bir Parlamemıto.ya bağlı olduğunda hiç 
birimizin şüphesi olmamak lâzım gelir. Bir 
gerçeği kaibule meclburuz : Aziz yurdumuzda 
demokratik rejimin v-e Cumhuriyetin düşıraan-
ları vardır. Bunların em başta gelen hedefi 
de Barlaimentodur, Türkiye Büyüık Millet Mec
lisidir. 

Millî Selâmet Partisi ile Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarının getirdiği af tekliflerinde, 
'affedilmelerini istedikleri anarşistlerin ve ko
münistlerim ıbaş hedefi neydi? Türkiye Bü-
yülk Millelt Meclisimin itibarını zedelemek, tah-
ribetnrek, onu ortadan ıkaldırmak değil miydi f 
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bu teklifimiziin karşısına çıkarken, «Şahısları 
'hedef alarak ayırım yapmak hukuk mantığıma 
uymaz.» dediler. Şahısları hedef almak mak
sadımız yoktur; Zira ne kadar eski bakan ve 
başbakan varsa, bizim iktidarımızın bakanla
rını ve başbakanımı da içime alacak şekilde, Hü
kümet adamlarının, mevcut senatör ve millet
vekillerinin af şümulü dışında bırakılmasını is
tiyoruz ve buna sizlin de rey vermenizi istiyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, ıbu memlekette geçmiş 
devirlerde görev yapan başibakaıı ve bakamlar 
hakkımda çeşitli itham ve iftiralarda bulu
nulmuştur. Adalet Partisine ve flktidarına yö
netilmiştir İftira ve isnatların her türlü insafın 
dışına çıktığı malumdur. Şimdi, Adalet Partisi 
devrinde bakanlık ve ^başbakanlık yapmış olan
ların af kapsamına alımmamasını biz talelbedi-
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Keslkin, süreniz bitti 
•ef endim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfedin, son cümlenizi söyle
yin efendim. 

MEHDİ KESKİN ('Davamla) — Değerli 
(milletvekilleri, bu önergemizle bizim devrimiz
de görev yapan başbakan ve bakanların ve 
şimdiki Başbakan ve bakanların, milletvekili 
ve senatörlerin af zırhına büründürülmeme-
ısini, [geçmişte kime aiit ne buluyorsanız getir
memizi, ne tespit ediyorsanız ortaya çikarıma-
nıızı istiyoruz... 

»BAŞKAN — Sayın Ke'skin, sözünüzü kese
ceğim. Divan üyesisiniz lütfedip yardımcı 
olunuz efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, notlarımı topladım, izin verirseniz son 
cümlemi söyliyeyim. 

BAŞKAN — Söyleyiniz buyurunuz, son 
cümlenizi dinliyoruz efendilm. 

'MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, M. S. P. ve C. II. P. iktidarının 
muhterem imillelt'vekilleri, bu teklifimize ka
tıldığınız takdirde, demokratik usullerle bir 
'gün iktidardan gittiğimiz zaman «Eski iktidar» 
diye anılırsınız ama aksi halde «Dosyali iktidar» 
;diye 'anılırsınız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kes
kin. 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın Adalet Partisi Sözcüsü konuştuğu zaman, 
A. P. sıralarında kimsenin bulunmadığının za
bıtlara geıçmesüni istirham ediyorum. 

BAŞKAN — İfade ettiniz, geçti ef emdim. 
Buyurunuz Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, eski başbakan ve bakanların affın dı
şında kalıp kalmaması meselesi, birimci plan
da, Türk kamuoyu biliyorki, Adalet Partisi
nin meselesidir. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Ne bi
liyorsun? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Ama Ada
let Partisi, böyle bir konu buraya 'geldiği za
man hem .gelmiyor, heım de çıkıyor buraya, 
buradaki... 

FERRUH BOYBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz 'mü veriyorsunuz 1? Söz veriyorsa
nız biz de s'6'z istiyoruz. 

BAKSAN — Sayın Boizibeyli, ine konuda söz 
istediğimi anlamak istiyorum efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Buraya 
millî irade ile gelmiş bulunan iktidarı «Dosya-
lılıkla» itham ediyor. 

BAŞKAN — Sayım Uğur, millî irade konu
sunda mı söz istiyorsunuz1? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Millî ira
deye gölge düşürücü beyanda bulunmuştur. 
Oyların sonunda çıkacak neticeyi hakaret al
tında bırakacak «Dosyali iktidar» diye suçla
yamaz ve partiyi... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, zabıtları 
getirtip bakacağım efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Keskim ve arkadaş
la rıının vermiş olduğu ve bilâhare ifade ve 
okunmuş bulunan iSaym Bozbeyli ve arkadaş
larının ve Sayın Mehmet Altımışyedioğlu ve 
arkadaşlarının önergelerine, Sayın Mendi Kes
kin1'in önergesi esas olmak kaydıyle katılıyor 
musunuz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmadığımızı biraz 
evvel beyan ettik ve siz o durumda söz ver
diniz .efendim. 
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BAŞKAN — Bu öneılgeyi Yüce Heyetin oy
larıma sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... önergeler reddedilmiştir. 

Düğer önergeye geçiyoruz efendim. 

- I>) 
Sayun Başkanlığa 

Yüksek Adalet Divanınca Türk 
Parasının) Kıymetini Koruma Hakkındaki 1567 
«sayılı kanunlar ile ek ve tadillerine muhale
fetten) dolayı hükmedilmiş olan para cezaları. 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

Sakarya 
Hayrettim Uysal 

Kars 
Davut Aksu 

Sakarya 
Kenaaı Durukan 

Rize 
O. Yılmaz Karaosm.anoğlu 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz ve aıkad a şia
rının, okunan önergesine katılıyor musunuz 
efendim?.., 

ADALET KOMÜSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ ([Sinop) — Katılıyoruz efendim, 

BAŞKAN ,— Katılıyorsunuz, önergeyi Yüce 
Heyetin tasvibin/e (sunuyorum., Kaibul edenler' 
lütfen işaret buyursunlar.,.. Kalbini etmeyenler... 
önerge kaıbuT edllmiştiir efendim. 

Diğer ;ön<ergeyi dkutuyorum 'efendim. 
«D)' Yukarıda (A) bendimde gösterilen 

Türk Ceza Kanununun 414/12 ve 416/1 madde
lerine atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 
nei maddesinde yazılı fiiller,» 

İsltan-bul 
H. Basri Akkiray 

Adana 
Mehmet Can 

Kırklareli 
Tankut Akalın 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

Urfa 
AMülkadir Öncel 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan öner
geye katılıyor ım/uöunuzt. 

ADALET KOMÜSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (iSlmop)' — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. ISayım Akki-
ray ve arkadaşlarının öncrgesii'ni' Yüce Heye
tin tasvibine sunuyorum. Kaibul' edenler lüt
fen işaret buyursunlar..., Kabul 'etmeyenler... 
önerge kabul cidilmiştiır efendim;. 

Diğer bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Göııüşülimekte olan af kanununun 5 nei mad-
deisıuıe aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
tekliîf ederiz. 

Konya 
Vefa Tanır 

Kad':aımloııuı 
Hasan Tosyalı 

Kayseri 
M emıı elt A.ltnıı§yedilo ğılu 

Siirt 
Nebil Oktay 

Mardin 
Talât Oğuz 

T. C K/nun 3 ncü balımda yer alan zimme
te para geçirmek, ihtilas, irtikâp ve rüşvet sue> 
larmı işleyenlerden, Devleti onbin liradan faz
la zarara sokanlar veya kendilerime veya ya
kınlarına onıb'Ün. liradan fazla menfaat sıağılayan-
ıların ve onıbim lirayı aşan döviz kaçakçılığı ya
panlar aftan istif aide cdeımıezlcr. 

3AŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor ıuıı 
efendijm?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (ISiuop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı, Sa
a t : 17,3(7. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Balkanım, değeılli arkadaşlarını; 

Yüce Mecli's insafla takdir buyurur ki, hem 
Devleti soyacak, hem ihtilas yapacak, hem irti
kâp yapacak, biz de onu neitieeleriyle beralber 
affedeceğiz. Böyle .bir Devlet 'anlayışı olamaz. 

Hem Devlete karşı, hetm mûllletin ahlâk anla
yışına karşı suç işleyen affedilmez muhterem1 

aıkadaşlanım. Ayrıca bildiğiniz gübi, bu nevi, 
Devleti içimden yıkan insanları affederken, af
fetmenin yanında ibiır de onların idaıî ve' adlî 
sicilini 'de bu af teklifi ile yek ediyoruz. Her 
ilk'ısi .hürden yek ed'ldiğine göre, Devlet mcr.ııu-
ru claralk mlîlcfrilmize hizmet edenler arasımda 
iyi J e kötüyü ayrıt etim enlin imkânı kalmayacak
tır. Devbte şerefiyle hiamet etmiş olanları küs
türmüş olacağız. Kötü ile iyiyi aynı şekilde ka
bul ettiğimiz takdirde, artık bundan böyle, 
miemleketimize şerefiyle, dürüstlüğü ile, namu
suyla hizmet eden memurları küstürmüş ola
cağız. Yüce Meclisin dikkat nazarını celbederiz. 

Neticede idarî ve adlî sicilleri de ortadan 
yok olduğuna göre; rüşvet alanları, irtikap, 
devlet soygunu yapanları affetmememizi öneren 
bu önergeye Yüce Meclisimizin iltifat buyurma-
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sini. en iyi dileklerimizle temenni ediyoruz, is
tirham ediyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (O. Gr. P. ve D. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Tosyalı. 
Önergeyi Yüce Heyetin tasvibine sunuyo

rum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim,. 

Diğer önerigeyi okutuyorum. 

[Başkanlığa 
Af Kanununun 5 nci maddesine, aşağıdaki 

yazılı hususun ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

İstanbul 
Cemil Yavaş 

Ankara 
İ. Köylüoğlu 

Kastamonu 
Sabrı Keskin 

Kayseri 
Selçuk îmam,oğlu 

Sivas 
Valhit Bozatlı 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

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

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

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon 
katılıyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
O GÜZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 
MEHMET ATAG'ÜN (Kırklareli) — Benim 

yerime arkadaşım konuşabilir mi? -
BAŞKAN — Mümkün değil, imzanız tahtın

da ancak. 
Buyurun Sayın A'tagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Bagkan, muhterem milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz teklifin, 
af kapsamı dışında kalmasını düzenleyen 5 nci 
maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair öner
gemiz okunmuş ve bu önergeyi izah etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Belki muhterem arkadaşlarımız, bu önerge
nin okunuşu sırasında, yalnız mükerrirlerin af
fın dışında bırakılmasını ister gibi bir kanaate 
sahip olabilirler. Halbuki, bizim önergemiz mü-
kerrirlerden daha ileriye, profesyonel suçlula
rın af kapsamı dışında bırakılmasını öngören 
bir önergedir. Nazarı dikkatinize arz etm;ek için 
önergemi tekrar okumak istiyorum. 

önergemizde, «Taksirli suçlar ile Türk Ce
za Kanununun 402 nci maddesi hariç» diyoruz, 
tedbirsizlik ve dikkatsizlikle suç ika etmiş olan
lar bu hükmün dışında bırakılıyor. 

Bir de, Ceza Kanununun 404 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrası var ki, bazı zehirleyici madde
leri içmeyi iptilâ haline getirmiş olan kişiler 
mevcuttur. Bunların da cezaevinde değil, ıslah 
evlerinde bulundurulması gerektiğinden, bun
lar da bunun dışında bırakılmıştır. 

Fakat asıl önemle üzerinde durulan husus, 
ikiden fazla suç işlemiş, fakat aynı cinsten suç 
işlemiş kimseler üçüncü defa bir suç işlemiş ise, 
bunlar af kanunu kapsamı dışında kalsın isti
yoruz. Yalnız suçun işlenmiş şeklini de ifade et
miyoruz, ikiden fazla suç işlemiş ve iki suçunun 
da cezasını çekmiş olma şartını koyuyoruz. 

Binaenaleyh, iki defa adam öldürmüş, ceza
sını çekmiş, çıkmış ve üçüncü defa adam öldür
mekten içeri girmiş bulunan; iki defa ırza geç
miş ve ondan sonra cezasını çekmiş, çıkmış ve 
tekrar cezaevine üçüncü defa girmiş olanlar; iki 
defa hırsızlık yapmış, iki defa hırsızlık cezasını 
çekmiş ve üçüncü, dördüncü defa hapisaneye 
girmiş olanların bu hükmün dışında bırakılma
sını istiyoruz. Diyoruz ki; aynı cins suçu işle
yen, ikiden fazla cezasını çekmiş de çıkmış olan 
profesyonel suçluları dışarıya bıraktığımız za
man, tekrar suç işledikleri ve suç işleyecekleri 
tatbikatçılar tarafından çok iyi bilindiği ve bun
dan önceki af kanunlarında bu hükümler kon
mak suretiyle topluma gerekli fayda sağlandığı 
gerekçesiyle bu teklifimizi vermiş bulunuyoruz. 

Saygılar sunanım. 

BAŞKAN Te^kıkür ederim Savın Ata-

Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce lleye-
ti'iı tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Et-
'îıieyenler... Kabul cdiılmcmılştir. 

Diğer önergeyi oıkrjîuvorum efendim. 
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Milliett 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 5 

nei maddesinde gösterilen ve af kapsamı bıra
kılacak suçlar arasında: 

•«iler türlü silâh, merimi ve patlayıcı nıadide 
kaçakçılığı»ı 

Suçlarının da eklenmesini arz ve teklif ede
rim. » 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (ıSdııop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin tasvi

bine sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul eJdilnuemiiştıir. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci nıaıdde ile ilgili 
önergeler hakkımdaki işlem bitmiş bulunuyor. 
Mıaddenin oylama şekli hususunda Sayın B'oz-
beyii ve arkadaşlarının önergeleri ite ayrıca 
(Sayın Yılmaz Hoeaoğlu ve arkadaşlarının öner
geleri vardır, okutuyorum. 

FEBRÜH BOZBEYLI (İstanbul) — Sayın 
Başlkanum, o önergeden sarfınazar ettik. Biz 
(bu maddenin oylamasına iştirak eltaıiyoamz; ak
ıla kara 'belli olsun diye, kırmızı ile yeşil belli 
olsun diye dışarı çıkıyoruz. (C. H. P. sıraların
dan «Yuh», «Gülegüle» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önerge 
geri verilmiştir. Ancak, başka bir önerge var
dır, a önergeyi okutuyorum, efendim. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Genel Af Kanunu tekli-

iiinin (6 nci' maddesi) hakkında Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 49 ncu maddesi gereğince aç:k ve 
ald okunarak .oylama yapılmasını saygı ile arz 
ve teklif olunur. 

Adana 
Y. Hoeaoğlu 

lAntalya 
İ. (Aitaöv 
Tekirdağ 
'N. Hgün 

Ordu 
B. Taranoğ'lu 

Bolu 
M. Bayraktar 

Gümüşhane 
T. Yücel 

(Denizli 
(P. Avcı 

Sivas 
(E. Akova 
'Nevşehir 
R. Üncr 
Niğde 

Y. Aribaş 
iSiirt 

İ. Arikan 
ıSamsun 

ili. 'Savaşçı 
(Kırşehir 

'M. Erdemli1 

Denizli 
R. Gençpğlu 

Çorum 
Y. Çağlayan 

Kahraman Maraş 
H. Evliya 

Sivas 
V. Bozaıtb 

Konya 
K. Gökakm 

Tokat 
Ş. Erek 
Kayseri' 

S. tmamıoğlu 

BAŞKAN — İsiımleriini okutup sayın üyele
rin burada olup olmadıklarını tespit edeceğim 
'efendim. 

Yılmaz Ifocaoğlu? Yok. 
(Bilâl Taranioğlu? Yok. 
İhsan Ataöv? Yok. 
Müfit Bayraktar? Yok. 
Nihan İlgün? Yok. 
Fuait Avcı? Yok. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, beııiım önergede imzam vardır.. 
BAŞKAN — Sayın Ho-caoğlu, sizin imzanız 

var, diğer imza sahiplerimin burada olup olma
dığını tespit ediyorum, lütfedin otumu efen
dim., 

Enver Akova? Yok. 
Yakup Çağlayan? Yok. 

Değerli arkadaşlarım, diğer önerge sahipleri 
nuevcüdlolsalar bile, önergede imza sahibi adedi 
15'in altına düştüğü için önergenin bu şekilde 
işleme talbi tutulması İçtüzüğümüzle göre müm
kün değildir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, söz isitiyoımm,. 

BAŞKAN — ,Saym Hocaoğlu, şiirin her iste
diğiniz zaman söz vermek imkânımız yoktur. 

YILMAZ HOÖAOĞLU (Adana) — Önerge
de imzası bulunan bir milletvekili olarak, öner
gemizi geni alıyoruz. Siızi, maksatlı tutumunuz 
karşısında kaderinizle Tanrı huzurunda haşha
şa bırakıyor ve salonu teılk ediyoruz. 
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V. — DİSİPLİN 

1. — Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu'na I 
iki uyarma cezası verilmesi. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit I 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında: Is-
parta Milletvekili Süleyman D emir el ve 14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasını Önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kubilây İnıer ve 3 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç. ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Ilatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve 
cezaların affına mütedair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 
2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayısı : 25 ve 25'e 
1 nci ek) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, madde 
hakkındaki değişiklik önergeleri redakte edil
dikten sonra madde işarı oyunuza sunulacaktır 
efendim. 

Sayın Ilatiboğlu, bir dakikanızı istirham ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Sayın Ilatib
oğlu'nıın bir dileği vardır ve bununla ilgili zap
tı getirmiş bulunuyorum. (O. H. P. sıralarından 
«Vazgeçti» sesleri) 

YASİN HATÎBOĞLU (Çorum) — S;ıym 
Başkan! 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (O. II. P. 
sıralarından «Vaz geçti* sesıleri) Vaz mı geçtiniz 
efendim? 

YASİN HATÎBOĞLU- (Çorum) — Oylama
dan sonraya tehirini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — İstirham ederim, muameleye 
koydum talebinizi; vaz geçtiyseniz bırakacağım 
efendim. (C. II. P. sıralarından «Yaz geçti» 
sesleri) Lütfedin irade beyanında bulunan, Ge
nel Kurulu bekletemem Sayın Ilatiboğlu. 

YASİN HATÎBOĞLU (Çorum) — Geliyo
rum. 
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CEZALARI 

BAŞKAN — Sayın Ilocaoğlu, size ikinci 
uyarı cezasını veriyorum. 

İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Baş

kan, kabul edilen değişiklik önergeleriyle oyla
yabilirsiniz, redakteye lüzum yok. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Değerli arkadaşlarım, sayın hatip konuşma

sı sırasında, Sayın Hatiboğlu'na; «Şimdi Sayın 
Ilatiboğlu arkadaşımızda, Komisyonda bunu 
ifade etmiştir, eğer kendisinde bir Allah kor
kusu var ise, ki, Müslümanlığı hep istismar ede
rek buraya gelmiştir...» şeklindeki beyanım, 
şahsınıza sataşma kabul ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Ilatiboğlu. (C. H. P. sıra
larından «Vaz geçti» sesleri) Yeni bir sataş
maya meydan vermemek üzere efendim. 

YASİN HATÎBOĞLU- (Çorum) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum. 
YASİN HATÎBOĞLU (Çorum) .— Sayın 

Başkan, değerli üyeler; 
Bazı öğrenciler vardır nota İtiraz ederler, ye

ni imtihan açarsınız sınıftan kaçarlar. Buyurun. 
Bugüne kadar İslâmı istismar edo ede geldiği

mi söylediler. Biz elhamdülillah hayatımızda ya
şayarak geldik. İstdsmarın ne olduğunu Mr tek 
cümle ile arz etmiştim ve onun ezikliği ilâ yev-
mülkıyame devam edecektir. Bu ezikliğin takal-
lüsü içerisinde kıvranıp gideceklerdir. 

İstismar nedir? İstİLvnar, Ilacıbayram'da 
poz verip, Podgorni ile ramazanın ortasında öğ
le yemeği yemektir. (C.II.P. ve M.S.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) Iyüsmar, 
1966 yılında (Meşhur tılsımlı 226'nm da üstün
de çok rakama sahipken) 163'ü üvey evlât ilân 
ettiği halde, bugün bir oyun oynayabilmek için 
163'ü affeder görünmektir. Evvelce de söyledik, 
bunları katiyen fırsat vermiyeceğiz. Oyunları 
sökmeyecek. A. P. binası maili inhidam
dır, yıkılmcaya kadar çatırdamaya devam ede
cektir. (C. II. P. ve M. S. P. «ıralarından «Bra
vo» sesleıri, alkışlar) Altında onların da kalma
sını arzu etmiyoruz, onları da affediyoruz. Hür
metlerimizle. 

— 626 — 



M. Meclisi B : 62 4 . 4 . 1974 O : 1 

(C. II. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşı arım, maddeyi 
redakte edilen değişik şekliyle okutuyorum efen
dim. 

Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösteri
len uuçlar bu kanun hükümleri dışında bırakıl
mıştır: 

A) Türk Ceza Kanununun 149 neu maddcni-
nin 1 ci fıkrasıyle 414 ııeü maddesinin 2 nei fık
rası ve 416 ncı maddesinin 1 nei fıkrasında ya
zılı suçlar, 

B) Türk Geza Kanununun 2 nei kitabının, 
umumun Luhkatine, yenecek ve. içilecek şeylere 
müteallik, 7 nei babının 3 ncü faslında yer alan 
hükümlere muhalefetten İzmir 5 nei Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış bulunan 1967/907 esas sa
yılı, İzmir 1 nei Ağır Ceza Mehkemesine açılmış 
tim Askerî Mahkemesine açılmış bulunan 1972/20 
esau sayılı, davalara komi teşkil eden fiillerle, bu 
davalarla ilgili olarak Hâkimler Kanununun 
107 nei maddesi gereğince takibat icrasına lüzum 
görülenler haklarında açılmış veya açılacak dava
lara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve Asa
rı At'lka Nizamnameyinde belli edilen Eski Eser
leri kanunu ve nizamnamelere aykırı olarak 
yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşeb
büs edenlerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterıilen Türk 
Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine 
atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 ci mad
desinde yazılı fiiller, 

E) Yüksek Adalet Divanınca, Türk Parası
nın Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 »ayılı 
kanunlar ile ek ve tadillerine muhalefetten dola
yı hükmedilmiş olan para cezaları, 

F) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - D mad
desi hükmünün matufu olan 56/1 - A ve Türk 
Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden hüküm 
giymiş olan yabancıların, bu kanundaki af, hü
kümlerinden yararlanabilmeleri, (mukabilinde bir 
Türk vatandaşının (veya Türkiye lehine suç. tiş-
lemiş bir şahsın) cezasının ortadan kaldırılması 
için) Bakanlar Kurulundan çıkarılacak kararna
meye bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekilde Yüce 
Heyetin tasvibine yunuyorum. Kabul edenler lüt

fen işaret buyursunlar... Kabul etmıiy enler... 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

DAVUT AKSU (Kars) — Devam et Başkan, 
sağanak halinde devam et. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, dün mü
zakeresini ikmal ettiğimiz, Komisyonun ılstediği 
3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, maddeıı;in görüşülemeyeceğine dair yöz 
istiyorum, nasıl olsa arkadaşlar çoğunluktadırlar, 
kabul etmiyebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum Sayın 
Atagün, bir dakika. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alman 3 ncü madde ve 

üzerinde verilen önergeler, komisyonumuzca mü
zakere edilerek 3 ncü maddenin aşağıda yazılı ol
duğu şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Arz olunur. 

Başkan 
Sinop 

Yalçın Oğuz 
'Sözcü 
Çorum 

Yasin Hatiboğlu 
Adana 

Osman Çıtırıfc 
Hatay 

Sait Reşa 
Muş 

Tekin İleri Dikmen 
Siirt 

Abdülbaki Cartı 

Başka nvekili 
İstanbul 

Doğan Öztunç 
Kâtip 

Tunceli 
Süleyman Yıldırım 

Ankara 
Muammer Alıcı 

İstanbul 
İlhan Ckbay 
- Nevşehir 

M. Zeki Tekiner 
Urfa 

Celâl Paydaş 

miş: 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında

ki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 
liraya kadar (onıbin lira dahil) kıymet 'kaçakçılı
ğı suçlar veya bu kanuna göre çıkarılan karar
name ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı rı? 
olursa olsun döviz veya Türk Parasının ziyamı 
intaç etmemiş bilûmum filler veya önceden çıka
rılan kararname <ve tebliğlere göre suç sayılıp da, 
sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre 
suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlâk maksa-
dıyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve itballe ilgili 
olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili 
olmayan tekel suçları, Kaçakçılığın Men ve Taki-
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Ibino 'dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıy
meti 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira da
hil) ithal ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen 
(yirmilbin lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçları 
hakkında bu kanunun 1 nci m.ıddesi hükmü uy
gulanıl'. 

Yukarıki fıkra hükümleri "hşmda kalan Ka
çakçılığın Men ve Taklibine dair 1918 ve Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 
sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hü
kümlerimi ihlâl 'eyleyen fiillerle, 1308 sayılı Ka
nunla değişik 6136 sayılı Kanuı.un 12 nci madde
sinin 2 ve 3 ncü; T. C. K. nun 264 ncü madde
sinin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren fiillerden mah
kûm lolanlarm hürriyeti bağlay.eı cezalarının beş 
yılı af f edilmiştir. Şu fcadarki; bu fıkra hük
münden yararlananlara tayin edilen para'cezala
rı af kapsamı dışında (bırakılmıştır. 

MUSTAFA KUBİLÂY İM ER (Konya) — 
Sayın Başkan, 'Başkanlığa yazılı bir müracaatım 
vardı. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim 
Sayın İmer. Daha önce Sayın Atagün'ün bir ta
lepleri olmuştu, müsaade ederseniz onu dinleye
yim efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Efendim, daha evvel yazılı talebim var. 

BAŞKAN — Kendileri... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, ben, müzakerenin yapdamayacağına da
ir söz istiyorum. Bilmiyorum Sayın İmer hangi 
konuda 'görüşecekler?.. 

'BAŞKAN — Sayın Atagün, bir dakikanızı 
istirham edeyim. 

Saym İmer, yapılı talebiniz 'Sayın Atagün işa
ret e'ttikten sonra geldi efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Beyefendi, iben tâ ne zaman verdim... Yapmayın 
eı endim. 

BAŞKAN — Çdk affedersiniz efendim. Yazı
lı 'talebiniz şu anda hana intikal etti. Haklısınız, 
(bir dakikanızı istirham edeyim. 

Özür dilerim Sayın Atagün. Daha önce arka
daşlarımıza vermişler. Sayın İmer'in talebi da
ha önce 'gelmiş efendim. Çok özür dilerim, af
federsiniz. 

Sayın İmer'in önergesini okutuyorum efen
dim. 

Meclis Başkanlığına 
4 . 4 . 1974 tarihinde dağıtılan Adalet Ko

misyonu raporu, Tüzüğün 27, 43 ve 76 nci mad
deye ayları olarak üyeler toplantıya çağırılma-
dan, toplantı yapılmadan tanzim edilmiş olup, 
Komisyonu ilzam etmeyen bu yönü ile hilafı ha
kikat olarak düzenlenmiştir. 

(Başkan ve üyeleri hakkında, Yüce Meclisin 
Tüzük hükümlerini uygulamasını saygılarımla 
talep ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilây İmer 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, hu mevzuda ve bu mealde bir ta
ne daha önergem var. Şimdi okunanı ikinci ola
rak vermiştim. ıSıra yanlış oldu. 

'BAŞKAN — Onu da okutuyorum efendim. 

Sayın Başkan 
Bugün dağıtılan 25'e 1 nci ekteki Millet Mec

lisi Adalet Komisyonunun 3 . 4 . 1974 tarihli ba
sılı raporu, Komisyon toplantıya çağrılmadan 
tanzim edilmiştir. 

İçtüzük hükümlerine göre, toplantıya çağ
rılmayan bir komisyon adına rapor tanzim edile
mez. Komisyon üyesi olarak Tüzük ihlâli karşı
sında ıbu rapor geçersizdir. 

Bunu şifahen Meclise arz etmek üzere söz ta
lep ediyorum. 

Konya 
Mustafa Kubilây İmer 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bize ve
rilen rapor... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, hu sözüme hağlı olarak bir şey da
ha Söyleyeceğim: Muhalefetten bir kişinin o ra
por altında imzası varsa ben müracaatımı geri 
alacağım. 

BAŞKAN — 'Sayın İmer, «Muhalefetten veya 
iktidardan» diye komisyon üyelerini tefrik etmek 
mümkün değildir, talbiî takdir edersiniz. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Mümkündür efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
İmer, 3 ncü madde üe ilgili ve sayın üyelere ba
sılarak dağıtılmış bulunan madde ile ilgili met
nin usulüne uygun olarak tanzim edilmediği id
diasını Yüce Meclise getirmiş bulunmaktadır. 
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Mevcut rapora.göre Başkanla birlikte raporun 
altında 12 sayın üyenin imzası vardır: Başkan 
Yalçın Oğuz, Çı tırık, Dikmen, Öztunç, Alıcı, Te-
kiner, Hatipoğlu, Reşa, Cartı, Yıldıran, Ö/Joay ve 
Paydaş olmak, üzere 12 sayın üyenin imzası var
dı.'. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, müsaade eder .misiniz? 

'BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika Sayın 
Atagün. 

Sayın Komisyon Başkanı, tanzim edilen ra
porun İçtüzüğün âmir hükümlerine uygun tanzim 
•edilmediği İddiası var, Sayın İmer tarafından. 
Nasıl 'tanzim edildi, lütfeder misiniz, İçtüzüğü
müze "uygun mürur efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, İçtüzüğe 
uygundur. Çünkü, Komisyon yerinde yeter sa
yıda üye ile temsil edilmektedir ve bu görüşme
ler devam ederken rapor tanzim edilmiştir. Bu 
İçtüzüğe uygun olarak tanzim edilmiştir. Sayın 
Kubilây İmer'in bahsettiği hususlar, Komisyonun 
toplantilanyle ilgilidir. Bu bakımdan bu rapor
la ilgisi yoktur. Usulüne uygun olarak tanzim 
edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edeıim efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Geri alındığına dair İçtüzükte hüküm vardır, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Geri alındığı zaman yine aynı şekilde Komisyo
nun toplanacağına dair hüküm var efendim. 

Müsaade ederseniz, bu konuları arz ve ifade 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, geçirdiğimiz kanunun 
sıhhatle 'geçmesi bakımından usulüne uygun ol
ması gerekir. 

Sayın İmer, buyurun. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
Her şeyden evvel mevzuun usule uygun olarak 

cereyan etmesi lâzımdır. Bilhassa Anayasa Mah
kemesi, şeiklî yönden hiçbir tahdide tabi olmadan 
kanunları inceleme durumundadır. 

Komisyonlardaki temsil mevzuuna gelince; ko
misyonlara 'Meclisierdeki grupların miktarlarına 
ve 'temsil nispetlerine göre Ü3re seçilmektedir. Bu 
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da bilinmektedir. Bu. tarafıyle komisyonda, 
Meclisin içerisinde bulunan "parti gruplarının 
temsilcilerinin bulunmadığı bir toplantıda alman 
kararların Anayasa Mahkemesince bugüne kadar 
iptal 'edildiği ve bu hususta kararların mevcut 
olduğu muhterem üyelerin her halde malûmları
dır. Hattâ öyle olmuştur ki, Başkanlık Divanının 
teşekkülünde, hatta bir oturumun İdaresinde da
hi buna riayet edilmediği takdirde, kanunlar 
şeklî yönden usulüne uygun olarak çıkarılmış sa
yılmamıştı!'. 

İçtüzüğümüzün 27 nci maddesinin hükmü 
acıktır. Komisyon toplantılarına; yer, saat, gün 
verilmek suretiyle üyelerin davet edileceği be
lirtilmiştir. 

Hükmü aynen okuyorum: «Komisyonlar, ken
di başkanlarınca toplantıya çağrılır. 

Zorunluk olmadıkça komisyon toplantısı için 
çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu çağrıda 
komisyon başkanınca hazırlanan -gündem de be-
lirtiliir. Ancak, komisyon gündemine hâkimdir. 

Bu çağrı ve 'gündem komisyon üyelerine, Baş
bakanlığa, ilgili bakanlıklara ve parti gruplarına 
ve diğer ilgili komisyonların başkanlıklarına ve 
teklifleri gündemde yer alan kanun teklifi sahibi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden ilk 
imza sahibine gönderilir; ayrıca ilân tahtasına 
asılır.» Şimdi başka... 

BAŞKAN — Sürenizin 10 dakika olduğunu 
biliyorsunuz efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Biliyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, burada muhtelif teklif 
sahipleri var, bunlardan hangisine haber verdi 
komisyon? Üyelerini bırakın... Hangi Meclis gru
buna haber verdi, hangi üyesine haber verdi? 
Burada toplantı yapılacağından Başkanlığın ha
beri varını? 

Bizim ikinci bir talebimiz; bu hususta hilafı 
hakikat, komisyon toplanmadığı halde rapor tan
zim ' eden Başkan ve imza eden üyeler 'hakkında 
Meclis Başkanlığının tahkikat açmasıdır. 

Komisyon raporlarının ne şekilde hazırlana
cağı 43 ncü maddede açık olarak ifade edilmiştir. 
Diğer taraftan komisyonların, bir madde geri is
tendiği takdirde, ne şekilde muamele yapacak
ları da 76 ncı maddede açıklıkla belirtilmiştir. 

«Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun ta
sarısı veya tekliflerini, gündeme alınmadan, Gre
nci Kurula bilgi vermek şartıyle geri alabilirler.» 
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dediği gibi ayrıca 'komisyon bir değişiklik istedi
ği zaman önergeyi yine düzeltmek üzere geriye 
alır. Yalnız bunun için komisyonun toplanması 
•lâzımdır. 

Dün burada müzakereler cereyan etmiştir; ko
misyon bu müzakereleri takip etmiştir. Ara ver
meden cereyan eden bu müzakereler sırasında, şu 
•altında imzası bulunan arkadaşların dahi, bu son 
getirilen raporu tetkikine imkân olup olmadığı 
açık ve meydandadır. 

Bu haliyle görülmektedir ki, gelen bu rapor, 
(bir (iki kişi tarafından, belki de sadece Komisyon 
Başkanı tarafından hazırlanmış ve orada mevcut 
olmayan diğer üyelere de imzalattırılmıştır. Açı
ğı bu. Bu taraf ıyle, bir 'değiştirme var, madde
nin metni evvelki durumun dışında yeni bir şekle 
girmektedir. Bu şeklin müzakeresi lâzım. Bu şek
lin müzakeresine muhalif kalacak olanların mu
halefet şerhini (belirtmesi lâzımdır. 

'Sözümün başında söylediğim gibi, grupların 
(temsili ve bilhassa muhalefetin temsili Komisyon
da ıbu bakımdan (büyük ehemmiyet arz eder. Bi
naenaleyh, Komisyon Başkam, Tüzüğün açık 
hükümlerine riayet etmeden bir raporun tanzi
mine sebep olmuştur ve kendisiyle beraber Ko
misyon Divanını teşkil -edenler de, kendisiyle be
raber iştirak edenler de aynı hususu, aynı usul
süz muameleyi icra etmişlerdir. Diğer milletve
killeri, imza eden üyeler ise, bu yapılan usulsüz 
dşlemo alet edilmiştir. 

Bu suretle 27 mevcudu olan bir komisyonun 
12 üye ile bir karara varmak k/m evvelâ toplan
ın nisabının olup olmadığına karar vermesi... 

ADALET KOMİSYONU BAŞ'KANVEKİLI 
• A. DOĞAN ÖZTUNO (İstanbul) — 9 la top

landı. 
MUSTAFA KUBİLÂY İM ER (Devamla) — 

Nisap olup olmadığı belli değil, burada üç kişi 
var. Komisyonun (burada miktarı belli. Evvelâ 
toplantı nisabını temin etmesi ve bunu, eğer tam 
metin halinde tutanak yoksa, özet olarak tespit 
ötmesi lâzımdı. Varsa şimdi Başkanlığa versin
ler. Tutanakla tespit -ötmesi ve ondan sonra mü
zakere edecek ekseriyetin mevcudiyetini yine tes
pit etmeleri ve nihayet karar ekseriyetinin bulu
nup, kaç kişinin aleyhte ve lehte karar verdiği
nin tespit edilmesi lâzım. Bu tutanak da yok
tur. Sadece orta yerde, Komisyon bir maddeyi 
geriye almış ve ıbir rapor tanzim ederek getirmiş
tir. 

Böylelikle daha fazla zamanınızı almak iste
miyorum. O kadar acık hükümdür ki, o kadar 
açık ıbir tüzük ihlâlidir ki, buna bir milletvekili 
olarak, bir Komisyon üyesi olarak Başkanlığın sa
dece dikkatini çekmiş olmamız, re'sen Başkanlık 

Divanının ve Başkanın Ibu mes?leye el koymasına 
ve tahkik ötmesine söbep teşkil eder. 

Bu taraf ıyle eğer madde bu gelen raporla 
müzakereye konulacak olursa, bu madde fcaibul 
edilmiş sayılmaz. Çünkü Komisyondan geçmemiş
tir ve bu suretle bu kanun da bu şekilde sadece 
bu maddenin fcaibul edilmesi dolayısıyle dahi, şek
len bozulmaya Anayasa Mahkemesi tarafından 
hazır bir metin halinet gelecektir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İmer. 
Buyurumi'Z Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Adalet Komisyonu dünkü müzakerelerde yal
nız önergeleri değil, 3 ncü madde ile 'birlikte öner
geleri geri almıştır. 3 ncü madde önergelerle bir
likte geri alınınca, Komisyon Başkanı usul gere
ğince üyeleri davet edip, meseleyi müzakere et
mek zorundadır. Hattâ o kadar zorundadır ki; 
ben çok kıymetli arkadaşımın biraız mütalâaları
nın 'dışında olmak üzere, metin okuyarak, sizle
re bunu izah etmeye çalışacağım. 

Yeni İçtüzükte bu mevzuda, başka kolaylıklar 
sağlanmıştır: Takrirler fazla olur da, oylamanın 
uzun müddet almaması için, madde metni eğer 
komisyona alınmışsa, komisyona temin edilen met
nin yalnız oylaması ile kifayet edilir ve bu geti
rilen İçtüzük hükmüne göre değişiklik önergeleri 
vermiş olan kimselerin de komisyona daveti ge
rekir. Eğer Ibunlar davet edilmiş, fikirlerini ora
da söylemi'şse, İçtüzüğe göre ayn bir muameleye 
tabi tutulur. Davet edilmiş de gelmemişse, yine 
ayrı ıbir muameleye tabi tutulur. Bu kadar sa
rih bir hüküm karşısında, Sayın Komisyon Baş
kanının ve üyelerinin, hakikaten muhalefete men
sup parlamenterler olup da, bu komisyonun üye
lerine halber vermemesinde büyük bir noksanlık 
hissediyorum. 

Arkadaşınım iyi niyetinden . şüphe ettiğimi 
'buradan söylemek işitemiyorum. Ama, kötü bir iş
lem yapılmıştır. Şimdi kötü işlemin madde met
ni itibariyle düzeltilmesi gerektiğini ifade edece
ğim. 

— 6 3 0 -
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Muhterem arkadaşlarım; İçtüzük, madde 83 
şöyledir: 

«Bir (kanunun «biı* maddesi hakkında 'birçok 
önerge verilmiş ve madde değişiklik önergesiyle 
birlikte komisyona 'geri alınmışsa, komisyon öner
geleri görüştükten sonra eski metni kabul ecie-
•bilir veya yeni bir metin hazırlayabilir. 

Önerge sahipleri komisyon toplantılarına ka
tıldıkları takdirde, (beş dakikayı geçmemek üzere 
konuşabilirler.» Beş dakikayı geçmemek üzere 
(burada konuşma hakkına sahiptir. Katılmam ıs
larsa Ibu konuşma hakkına da sahip değillerdir. 

«Komisyon, kaibul ettiği metnin önergelerden 
önce ve acık oyla oylanmasını üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyle isterse,» Demek ki, komisyonun 
toplanması ve salt çoğunluk1 a da bir karar alma
sını gerektiren bir durum da burada mevcuttur. 
«... isterse, Genel Kurulda, önergelerden önce ko
misyon metni oylanır. Bu metin Genel Kurulun 
üyo tamsayısının salt çoğunluğuyle kaibul edilir
se, önergeler reddedilmiş ve madde kabul edilmiş 
sayılır. 

Açık oylamadan önce, önerge sahiplerinin be
şer dakikayı geçmemek üzere konuşma hakları 
vardır:» Nedir? Komisyona iştirak etmiş olan üye
lerdin*. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu kadar açık 
hükme rağm'en, Komisyon «Nasıl olsa çoğunluk 
•mevcuttur. Bu kanun çıkacaktır.» diyebilir. Fa
kat, muhalefet milletvekillerine haber vermeden 
Komisyonu toplaması ve imzalayarak bu metni 
buraya getirmesinin anlamını, bir türlü değerlen
dirmek imkânı hâsıl olmuyor 

Binaenaleyh, bu noksanlıklar giderilmelidir 
ve 'badema bunun gi'bi noksan önergeler, metin
ler buraya getirilmemelidir. Bunun konuşulması 
mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Komisyonun bir talobi var mı efendim? 

• ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ ('Sinop) — Bu hususta izahat vermek 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 
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içtüzüğün 46 ncı maddesinde; «Komisyonlar, 
Genel Kurulda Başkan veya Başkanvekili veya o 
konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tara
fından temsil olunurlar.» denildikten sonra, ikin
ci fıkrasında; «Komisyon sıralarında, toplantı ye
ter sayısını temin edecek sayıd.° komisyon üyesi 
yer almamışsa, komisyon temsilcisi; komisyon 
metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin red
dini veya komisyona iadesini isteyebilir.» demek
tedir. Eğer, yeter komisyon üyesi mevcut değil
se, komisyon temsilcisi bu madde hükmüne göre, 
yalnızca önergelerin reddini veya komisyona ia
desini isteyebilirler. 

Ancak, yeter üye sayısı, yani toplantı için ye
ter üye sayısı varsa, her türlü işlemi yapmakta 
yetkilidir. Komisyon yerinde devamlı hazır bu
lunmuştur, yeter sayı ile temsil edilmiştir ve top
lantısını da burada yapmıştır ve ancak metnin 
Meclislere intikali zaman almıştır. 

Bu bakımdan j^apılan işlemde'İçtüzüğe aykırı 
bir durum mevcut değildir, koırrsyen raporu usu
lüne göre tanzim edilmiştir. Saygı ile arz ederim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER< (Konya) — 
Sayın Başkan, 'bir hususu size hatırlatacağım : 
Nasreddin Iloca'nın dediği gibi; «Et burada ise 
kedi nerededir? Kedi 'burada ise et nerededir?» 
Komisyon müzakereleri takip etti ise kararı nasıl 
verdi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İm er. 
Değerli arkadaşlarım... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Yalnız 

'bir hususu arz etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuştunuz Sayın Atagün. Çok 
istirham 'ederim Sayın Atagün, lütfettiniz, konuş
tunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Komisyon Başkanı ile çelişkiye düştüğü
nüz husus şu: Madde metnini geri almakla, ayrı
ca önergeleri geri almak arasında fark vardır. 
Bunu tescil ettirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı; Komis
yon Başkanının değeni arkadaşı1 arımıza ver
miş olduğu cevaptan anlaşıldığı veçhile, önü
müze gelen, görüşmeikte olduğumuz rapor usu
lüne uygun olarak görüşülüp, karara bağlana
rak gelmiştir. 

Madde 'üzeriaıcloki müzakereye devamı edi
yoruz efendimi. 
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Değerli .arkadaşlarMm... (A. P. îsıra'Iarındam 
gürültüler) «Bunu böyle nasıl yorumilarsınız?»1 

sesleri..) 
O talkdir Başkana aittir eüendiım,. 
REEET SEZGİN (Çauakkaie) — Her 'ko

nutla tailvdiır ha'kkı var mıdır.? İçtüzük hüküm-
ler koymuştur, bunu oylamanız lâzımı. 

BAŞKAN —-s Çclk istirham ederim Sayın 
Öezgîin, cl'urduğunuz yelden mıüıdahaıle ediyor
sunuz. «Usûl hakikımd alkil yap ulan tartışmadan 
sonra Başkan lüzum görürse bu konuda oyla
maya müracaat eder» diyor. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Bir hususa 
işaret etmeik istiyorum Sayın Başikan. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Ok. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Münhasıran 

usul yönlünden, îbu konuda, beyanınız karşısın
da, Yüce Meclise değişik Sbi'r görüşü sunmak 
mecburiyetindeyim. Fevkalâde, vahim biir İçtü
zük ühlâiJÎ tatbikatı karşısındayız, sizden rica 
ediyorum, bu meseleden mücerret halde, mün
hasıran bu konuda süz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ok, usul, müzakeresi aç
ıtım, ilki arkadaşımız fikir! erin i' beyan ettiler, 
Komisyon Başkanı fikrini ifade buyurdular. 

Elimizde bulunan m etinde 12 tane sayın üye-* 
nin imzası var, basılı olarak 'dağıtılmış 'bulun-
mıalktadır. Toplantı nisabı üçte biir, karar nisa
bı bunum yarısı kadar. Mevcut Komâsyon üye 
Kayısına göne, elimizdeki rapor usulüne ve ka
rar nisabına' uygun sekilide tanzilm edilmiş ve 
igolımiştir. Bunun üzerindeki müzakerelere de
vam etmek işitiyoruz, 

Bunda bir- yanlışlık mı var ıSayın Ok? 
NURETTİN OK (Çankırı) — ZatıâiLinizim 

'beyanında, dikkat nazara alımadığımız bir hu
sus var, onu belirtmeye mıecburum -geçmiş tat
bikat var. 

Yemi İçtüzük çalışmalarında bu MecTiisıte gö
rev yapan bir insanım1, o balkımdan aıydmilat-
ımak istiyorum. (O H. P. sıralarından güııülOü-
ier.j 

'Komisyonun önergeleri istemesi karşısında 
yapılan ımuaımeıle ayrıdır, Komisyonun önerıge1-
llerle birilikte maddeyi geri alması ayrıdır1. 
ı(C. H. P., sıralarından gürüfjtüler..) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Böyle bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, açıklığa 
(kavuşalım ISayın Battal. 
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Kısaca ifade buyurun Sayın 0!k.. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Komisyon, 

'önergeleri rc%en talep ederse havalesi nıeeibu-
ridir, ama Komisyon önergelerle biir]ilkte mad
deyi istere?', YÜcc Heyetin oyu ide ancak veriile-
bi!lia\. 

BAŞKAN — O şekilde verildi' zaten efen
dim. 

-NURETTİN OK (Çankırı) — Komisyon 
maddeyi talep etmiş ve Yüce Heyet karar ver
miştir, ımıad'de antik gündemden çıkarılmıştır. 
Komi"! iyonun yeni bir karar vermesi lâzımıdır. 
Sırf bu husus içindir ki madde 43 İm şekilde 
bütün fıkralarıyle düzenleninıkfi.r. (O II. P. sı-
ralarmdan, «I )inıl emek m ec'buriyetinde m'iyi'z ?» 
sesleri)- Yanlış uyguluyorsunuz, çok rica ede
rim... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 
ıDoğcırli arkadaşlarım, madde üzerinde Ada

let Partisi Urubu adına Sayın Ataıgün söz allmış-
laıdı. Grup adına başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

'Şahısları! aidına Bayım Nazım Baş?.. Yok. 
Sayın Hayrettin Uysail ?.,., 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Grup adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Oğuz, buyu
run efendilin. 

ITALÂT OĞUZ (Mardin) — Notumuzu dün 
göndermıiştik ISayın Başkan, 

BAŞKAN — Elimdeki listeye göre konuşu
yorum Sayın Oğuz, buyurun. Grup adına ilsti-
yoıt.unız, değil mi efendim? Suremiz on dakika. 
(Saat : Il8,2i5 .efendim. 

)C. G. P. ADINA TALÂT OĞUZ (Mardin) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 3 ncü 
madde üzerimdeki görüşlerimizi arz etmeye ça-
iışaıcağiiin. 

Madde Komisyona gütmeden evvel Sayın 
Kjomisyon Başkanına kanunun tekniği itiba
riyle bir boşluk ve eksilklük taşıdığımı 'İfade et-
miştiim. Bu önerim üzerine ISayın Komıilsyon Baş
kanı ve değerili azalar 3 ncü maddeyi yenliden 
kaleme ailmak üzere geri aldılar fakat önerdi
ğim. hususlar nazarı itibara alınmadığı içıin ıgrup 
adına söz almak mecburiyetinde kaldım, 

(Sayın Başkan, değerili arkadaşlarım, 3 ncü 
madde Türk Parasının Değerini Korumak hak-
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'kındaki 11567 sayılı Kanunun şümulüne giren 
»onibioı liraya kadar (ön bin lira dahil), bir de 
ithal ve ihraç IkaçaSkçılığünı (yirmi bin. lira da
hil) yirmi bin liraya kadar olan suçllardan mü
tevellit cezaları af kapsamı içine sokmuştur. 

1567 sayılı Kanuna aykırı suçlardan müte
vellit cezalar ve bu kanuna dayanılarak çııkarı-
lan kararname ve tdbliğlere muhalefet suçların
dan mütevellit âmme davalan af kapsamının 
içıine alındığı halde; 1918 sayılı Kanunun G829 
isayılı Kanunla muaddel ek 2 nei maddesi gere
ğinde, bu kamuna göre çikartılan kararname re 
tdbliğlere muhalefet suçlarından mütevellit da
valar af kapsamı içine alınmamıştır. 

•Maddede bir hususiyet mevcuttur. Bu kanu
na göre çıkarılan kararname ve tebliğler sade
ce Hatay, Urfa, Mardin ve Hakkâri bölgelerin
de tatbik edilmektedir. 4/8335 sayılı Kararna
menin İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlarına 
vermiş olduğu salâihıiyeite binaen, bu bakanlık
lar kararnameye dayanarak beş ve on kilomet
relik emniyet bölgelerini ihdas etmek haklarını 
haizidirler. 

Halihazırda meriyette bulunan bu kararna
meye dayanımaik suretiyle çıkarılan 5 sayılı Teb
liğ meriyettedir. 5 sayılı teibliğ hükümlerine gö
re Güneydoğu Anadolu bölgesinde, huduttan 
itibaren heş kilometrelik sahada ikamet eden 
vatandaşlar, kararnamede yazılı bulunan küçük 
ve büyükbaş hayvanlarını ve bu hayvanların 
ürünlerini, bulundukları bölgenin valilerinden 
izin istihsal etmede suretiyle, hu sahalara sok
mak halklkını haizdirler. 

On ilci yılı, on scıkiz yılı, en ağır cezaları 
muhtevi olan suçları affetmeye, yetkili Parlâ-
mıentonun vazife ve salâhiyeti imkânına bu 
(maddenin de sokulmasını önerdiğimiz halde, bu 
«madde Sayın Adalet Komisyonu azaları tara
fından nazarı itibara alınmamıştır. Tebliğlere 
muhalefet vatandaşların iradesi dışında olan 
muameleljeri kapsar. Meselâ; 5 sayılı Tebliğe 
(muhalefete taallûk eden suçlardan mütevellit 
cezaların asgari haddi bir aydır, azamî haddi 
altı aydır. Biz bir ayı ve altı ajn af kapsamı 
dışında bırakıyoruz, 12 ve 18 seneyi, altı ayı, 
beş s'eneyi affediyoruz. 

'Bu durum, ceza hukuku prensiplerine, ada-
ieît anlayışımıza ve hukuk ilkesine tamamen ay-
ıkırı bulunmaktadır. Bu bakımdan «1918 sayılı 
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Kanuna ve bu kanuna göre çıkarılan kararna
melere ve tebliğlere muhalefet suçlarından do
layı» tabirinin Adliye Komisyonu tarafından 
'dklenmjcsmi istirham ediyorum. Burada bir boş
luk vardır, Komisyon da bunu nazarı itibara 
almamıştır, ben bunu öne iliyorum.. 

Konuşmam bundan ibarettir. Saygılar suna
nım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Buyurunuz Sayın Ajtagün. Saat 18,31 'dir 

efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ook 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Öyle zannediyorum ki, sık sık süz almak ba

zı arkadaşlarımızın vakit kaybedilmesinden ötü
rü canlarını sıkıyor ama.... (C. II. P. sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri) 

Ben de doğru olduğunu bildiğim için söylü
yorum zaten. Şunu katiyetle ifade edeyim ki, 
kendi görüşümüze göre bir vazife ifa etmek için 
'buraya gelmiş bulunuyorsunuz, huzurunuzu 
onun için işgal elliyoruz. Özür dilerim, bu bir 
vazife duygusu meselesidir. 

Şimdi metne geçiyorum. 

Muhteremi arkadaşlarım, dünkü 3 ncü mad
denin müzaikeresi esnasında; akçalı meseleler
le, akçanın dışında bir suç işlcmıe meselesini ay
nı kabın içine koyarak, aynı ölçüler içinde tar
tarak bir af çıkarmalını doğru olmayacağını 
ifade etmiş ve demiştik ki : Bir Amerikan siga
rası kaçakçılığı yapanla, birkaç paket sigarayı 
yanında bulunduran arasında nasıl fark varsa, 
Türkiye'nin gerek içinde ve gerc(k dışında si
lâh, patlayıcı madde, bomba, füze gibi öldürü
cü, yaralayıcı, bereleyici vasıftaki eşyanın ve
yahut aletin gatiıilımesi, imal edilmesi, taşın
ması yasak iken bunları da. bu madde içinde 
mütalâa edip de 12 sene gibi bir affa tahıi tut
mak büyük sakıncalar yaratır. Bunları dün ifa
de etmiştik. 

Eksik olmasın, Sayın Komisyon bu fikrimize 
iltifat etti, metni geri aldı ve madde ile birlikte 
tökliflcıimizi müzakere etti, fakat Komılsyon-
da hem üye olarak, hem teklif sahibi olarak 
söyleyeceğimiz sözler vardı, belki orada da, bir 
katkıda bulunurduk, lütfedip bizi davet etmedi
ler. Onun için de, yine usule aykırı harekette 
bulunulduğundan dolayı biraz önce ta anda bu
lundum. 
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Burada 12 seme hapis cezasından muaf tutul- | 
(mayı öngören madde kaldırılmış, yerine bu gi
bi bomba, ısılâlı, dinamit, makineli tüfek ve fü
ze getiren, ithal eden, yanında bulunduran ki-

• silerin 5 yıl aftan istifade etime keyfiyeti sağ
lanmıştır. Bu yine âdıil bir ölçü içinde yapılmış1 

(bir şey değildir. 
Malûıınuâllniz, ''bu ithal kavakçılığı; isli âh, 

bomba ve öldürücü maddelerin ithali, kaçakçılı
ğı ile diğer maddelerin araismda büyük farklar ı 
vardır. Aynı terasinin içinde tartaralk bu şekil
de affa tabi tutulması mümkün değildir. j 

Şimdi size bir hususu daha ifade etm,ek isti
yorum,. Daha önceki konuşmalarımda beyan et- | 
tim, bu af kanununun mulhtelif maddelerine af
lar yerleştirilmiş; maddeleri teker teker okur
sanız, sanki, «1 nci maddeye aykırı hareket et
miş olan 12 yıl cezadan affa tabi tutulacak», 
•3 ncü maddeyi okursanız, «15 yıl gibi bir ceza- j 
dan muaf tutulacak» imajı verilmiştir. 7 nci 
maddeye geldiğimiz zaman görülecektir; 647 sa- j 
yılı Kanunu ile tadil eder malhiyette, esas hük- j 
mün sonunda verilen cezadan yine 1/3 nispe- j 
tinde indirilmek suretiyle kalan cezalar da affa 
dahil edilerek, affın tavanını yükseltmektedir. 
Bomba taşımış, makineli tüfek taşımış, komü- j 
nizm eylemine geçmiş olan bir kimse, bu fiil- < 
lerinden dolayı 7 - 7,5 sene ceza yemiş olursa, | 
zannetmeyiniz ki 5 senesi affedilecek de 2,5 se- j 
nesi kalacak. Hayır arkadaşlarım, ben size he
sabı yapayım : 9 sene ceza yemiş olursa 3 se
nesi 7 n'ci maddeye göre affa tabi tutulacak, ge
riye 6 senesi kalacaktır. 6 senenin de 5 senesi j 
buradan affa talbi tutulacak, 1 senesi kalacak
tır. 9 seneden az olarak ceza alanlar ise, hiçbir j 
surette içeride yatmamak kaydıyle affa tabi tu
tulmuş olacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılar sıma- . 
rım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Gruplardan söz isteyen sayın üye?.. Yok. .Şahıs- t 

lan adına söz alan sayın arkadaşlarımız; Sayın ı 
Nâzım Baş?.. Yok. Sayın Hayrettin Uysal?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuş
mayacağını. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu?.. Buyurunuz efendim. Sayın Köylüoğlu sü
reniz 5 dakika efendim .Saat 18,37. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
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Ben bir temennide bulunmak üzere söz al
mış bulunuyorum. 3 ncü maddede 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
Kanunla ilgili hüküm, vardır. Bu kanunun şü
mulüne giren davalara uzun müddet baktığım, 
i(fm söz almak ihtiyacını hissettim. 

Bu kanım 1930 yılında kabul edilmiştir, bir
kaç maddeden ibarettir. Birinci maddesinde İcra 
Vekilleri Heyetine karar çıkarmak yetkisi ve
rilmiştir. İşte, sonradan çıkarılan karar ve teb
liğlere göre, bu kanunun 3 ncü maddesine ay
kırı fiillerde bulunanlar cezalandırılırlar. Ben 
1962 yılında bu davaları görürken, bu kanunun 
Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdüm, ve bu 
kanun Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa 
Mahkemesi ekseriyetle kanunun Anayasaya uy
gun olduğu kararına varmıştı. Anayasa Mahke
mesi böyle karar verdiğine göre buna bir di
yeceğimiz yoktur. 

Anayasanın, aklımda kaldığına göre 32 ve 
$3 ncü maddelerinde, tabiî hâkim meselesi var
dır. Bunlar bölge mahkemeleridir. Ankara, İs
tanbul, Samsun ve Trabzon ilimizde vardır; baş
ka yerde yoktur ve ancak bu yerlerde görüle
bilir. Biraz evvel de işaret ettiğim, gibi, karar
name ve tebliğlere göre ceza venilir. Ceza Ka
nununun 1 nci maddesini Ibiliyorsunnz; (hangi fiil
lerin suç olduğu .gösterilmiştir. Bunun haricin
de kimseye ceza verilemez. Benim bu husustaki 
isteğim ve temennim şudur : 

Sayın Hükümet bunu bir an evvel ele al
sın, düzenlesin. Çünkü, yeni gelen düzen içeri
sinde bu eksikliğin kalması herhalde bir nok
san olur. Bu düzen içerisinde bunun da düzel
tilmesini arz eder, saygılarımı sunarım,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köy
lüoğlu. 

Sayın İhsan Ataöv?.. Konuşmak istemiyorsu
nuz. 

Sayın Enver Akova?.. Konuşmak istemiyor
sunuz. 

Sayın Malhir Ablum?.. Buyurunuz efendim. 
Saat : 18,41. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Üzerinde konuşmakta olduğumuz madde, gö
rüleceği üzere 15167 sayılı Türk Parası Kıyme
tini Korunması -hakkındaki, T918 sayılı Kaçakçı
lığın Men ve Takibine dair, 6136 sayılı Silâh ve 
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Mermi Kaçakçılığına dair kanunlara ve Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesine taallûk et
mektedir. 

Bendeniz maruzatımı daha ziyade 1567 sayılı 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki Ka
nunla ilgili hükümlerine inhisar ettireceğim. 

Bilindiği üzere, memleketler millî ekonomi
lerinin istikrarı ve paralarının kıymetinin mu
hafazası iç'in zaman zaman hükümler sevk eder
ler ve bu hükümlerin, zaman zaman müddetle
rini, şümulünü, muhtevasını ekonomilerinin ge
lişmelerine göre değiştirirler. 

Bu hükümler öyle hükümlerdir ki, milletle
rin dahil oldukları milletlerarası müesseselerin 
anahükümleriyle getirilmiş olan birtakım, mec
buriyetlerin dahi dışında kalmak ve bu suret
le ekonomilerinin, dış ticaretlerinin, paralarının 
kıymetlerin'in muhafazası hususunda gayret gös
termek »suretiyle yürürlüklerini muhafaza eder
ler. 

Bilineceği üzere, «Bretton - Wood» Anlaş
ması ile, ikinci Dünya Harbinden her tarafı ha
rap olmuş, ekonomileri iflas etmiş olarak çıkan 
birçok memleket ekonomilerini geliştirmek, 
memleketlerini imar etmek için milletlerarası 
müesseseler kurmuşlardır. Bunların bir tanesi 
de Milletlerarası Para Fonudur. Milletlerarası 
Para Fonunun asıl gayesi, memleketlerin dış ti
caretlerini serbest bırakmak, m'illî paralarının 
tedavüllerini genişletmek suretiyle ekonomileri
ni geliştirmek, düzenlemektir. 

Buna rağmen, memlektimizin de bir kanun
la dahil olduğu bu Milletlerarası Para Fonu mü
essesesinin anasözleşnıesine rağmen, biz, Türk 
Parası Kıymetini Koruması hakkındaki Kanu
nun esaslarını muhafaza etmekteyiz. Demin de 
arz ettiğim gibi, bunun gayesi, millî ekonomi
mizin gelişmesi ve paramızın kıymetinin muhafa
zası, zamanla bu paramızın da diğer ileri mem
leketlerin paraları gibi konvertibl bir hale gel
mesini sağlamaktır. 

Görüleceği üzere, 1507 sayılı Kanun, memle
ketimizin hayatî ehemmiyette olan kanunların
dan birisidir. Bu kanun Hükümete, bazı kıymet
lerin ithal ve ihracını ve ekonominin istikrarı 
için lâzım gelen tedbirleri alma yetkisini ver
mektedir. Hükümet, zaman zaman alacağı ted
birleri, çıkacağı kararnamelerle ve tebliğlerle 
ayarlamaktadır. Şimdiye kadar 19 adet karar-
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name çıkarılmış ve 100'leri aşan tebliğlerle bu 
işi ayarlama yoluna girmiştir. 

İşi şu noktaya getirmek istiyorum : Ekono
mide görülen salâha, gelişmeye, Türk parası kıy
metinde elde edilen istikrara göre, hükümetler 
getirdikleri kararnamelerle kambiyo üzerine, dış 
ticaret üzerine koydukları kontrolları, tahditle
ri zamanla gevşetirler. Bu demek oluyor ki, hü
kümetlerin öngördükleri bir gevşetmeye muka
bil, ceza kanunlarında veyahu bunları düzen
leyen kanunlarda da arasıra değişiklik yapmak 
icabetmektedir. 

Önümüze getirilmiş olan af kanununun 3 ncü 
maddesi, haddizatında Adalet Partisi iktidarı za
manında, IS'6'6 da çıkarılan 780 sayılı Kanunun 
buna mümasil olan maddesine mütenazır ola
rak hazırlanmış bulunmaktadır. Ancak, burada 
görülmektedir ki, bu kadar mühim, bu kadar 
millî menfaate yakın olan bu kanunun bazı pren
sipleri, getirilmiş olan bu madde ile zedelenme 
istidadı göstermektedir. 

Çünkü, 1567 sayılı Kanun azamî ceza olarak 
beş yılı öngörmektedir, önümüze yeniden tan
zim edilerek getirilmiş olan madde metni ise beş 
yıllık cezayı affetmek suretiyle Türk parasını 
ihlal edenlerin cezalarının tamamını affetmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlayınız Sayın Ab-
lum, lütfediniz. 

AHMET MAHİR ABLUM (Devamla) — Bir 
'noktayı daha arz etmek isterim Sayın Başkan. 

Yine Önümüzdeki metinde gördüğümüz üze
re, «Daha evvel çıkarılmış olan kanun ve teb
liğlerin suç. saydığı birtakım fiiller, bilâhare çı
karılan karar ve tebliğlerle ortadan kaldırılmış-
sa» denilmektedir ki, bu da esasen hukukun ana-
prensiplerinden bir tanesidir. Sonradan çıkan 
kararname, tebliğ, daha evvel çıkanın aleyhin
de ve fertlerin lehine ise, esasen onlarla veril
miş olan cezalar kendiliğinden ortadan kalk
mış olur. 

Maruzatım bu kadardır, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. • Madde üzerinde verilmiş 
olan değişiklik önergeleri vardır. 

'MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Söz isti
yordun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, gruplar adına 
(konuşulduktan sonra ancak iki sayın üyeye söz 
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verme imkânımız var, İçtüzüğümüze güre. Bu 
iki sayın üye arkadaşımız da konuştular efen
dim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Takririm 
var Sayın Başkan, oylanırken hiç değilse, söz 
ıriea edeceğim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini yeni sı
rasına gö,r'e okutuyorum efendim. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Bazı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nun teklifinin 3 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Yozgat 
Alparslan Türkeş Fuat Eyüpoğlu 

Konya Ankara 
'Oğuz Atalay Mustafa Kemal Erkovan 

İsparta 
Mustafa Oeisur 

Madde 3. — Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıymeti 
yirmi (bin lirayı 'geçmeyen ((yirmi bin lira 'dahil) 
ithal ve FOB değeri yirmi bin lirayı geçmeyen 
(Yirmi bin lira dâhil) ihraç kaçakçılığı ve de
ğeri yirmi bin lirayı .geçmeyen '(yirmi 'bin lira 
dâlhil) 6136 sayılı Kanun değişikliği 12 nci mad
desinde belirtilen silâh veya mermi kaçakçılığı 
suçları hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hük
mü uygulanır. 

Gerekçe : 
1567 sayılı «Türk Parasının Kıymetini Ko

ruma hakkında Kanun» neşir tarihinden itiba
ren üç yıl mutdber olmak üzere çıkarılmıştır. 
Kanunun gerekçesini 1929 yılında başlayan ve 
'bütün dünyada tesirini gösteren büyük bir eko
nomik kriz teşkil etmektedir. 

1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin tem
didi hakkında 1970 senesine kadar 15 adet ka
nun çıkarılmıştır. 25 . 2 . 1970'ten itibaren de 
süresiz olarak uzatılmıştır. Temdit kanunları 
arasında da zaman bakımından boşluklar bıra
kılmıştır. Meselâ; 2686 sayılı Kanun, 2100 sa
yılı Kanunun hitamı tarihinden 52 gün sonra 
neşredilmiştir. Keza, 3336 sayılı Kanunun hita
mı tarihinden 22 .gün sonra neşredilmiştir. 

Ayrıca 1567. sayılı Kanunun Anayasaya ay
kırılığı nedeniyle Ankara 3 ncü Asliye Mahke
mesiyle İzmir 1 nci Ağır Oeza Mahkemesi tara
fından Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. 

Anayasa Mahkemesine adı geçen kanun Anaya
sanın 5, 32, 33 ncü maddelerine -aykırılığı id
dia edilmiştir. Ve Anayasa Mahkemesi bu ka
nunun Anayasaya aykırılığını kabul etmiştir. 
Fakat iktisadî buihrıan halinin devam elfcnıesi ne-
tieesiyle yürürlükte kalmasını uyiguıı bulmuş
tur. 

Adı geçen kanun Hükümete kanun gücün
de kararname çıkarma yetkisi vermiştir. Balen 
meri olan kararnameler ise 14, 17, 18 ve 19 sa
yılı olanlardır. Bu kararnameler tıpkı kanun 
gibi konuların anaihatlarını çizmişler ve detay
larının tespitini ve uygulamasını, başta Maliye 
(Bakanlığı olmak üzere kamu kuruluşlarına bı
rakmıştır. Bu kararnamelere dayanılarak 30 
Ibine yakın tdbliğ çıkarılmış ve bunun 17 bin ka
darının ımeri okluğu taihmin edilmektedir. 

Bulgun elde bulunan tebliğler çelişkilerle 
doludur, hayatiyetini yitiren pek çoktur. 

İthalât, ihracat, uluslararası nakliyat ve gö
rünmeyen muamelelerden doğmaktadır. Usulü
ne uygunsuz yapılan bu işlemlerden doğan yurt 
(içi ve yurt dışı kıymet farkı veya bu muame
leyi usulüne uygun yapıp da çeşitli sebeplerle 
(% 99'u bilgi yetersizliğidir) kamibiyolardaki 
döviz (hesaplarını kapatmamak veya zamanında 
kapatamamak fiil ve hareketi erinde objektivite 
yoktur. Mahkemelerde alınan kararların hemen 
hepsi, «Olsaydı, yapsaydı, getirseydi, götürsey-
di» veya bunların olumsuzları ile ifadelenmek-
te ve suç, «olsa» metodu ile faraziyeye dayanı
larak (tekevvün ettirilmektedir. Suçüstü hemen 
hemen hiç yok ^gibidir. Zaten suçüstü olduğun
da, 1918 sayılı Kanun kapsamına alınmaktadır. 

Sonuç olarak 1567 sayılı Kanun hukuka ve 
Anayasaya aykırıdır. Devamlılığına 1930 - 1933 
ve 1963 - 196-1 yıllarının ekonomik zorunlulu
ğu gerekçe olamaz. Kanun, kararnameler ve 
tebliğler günün ekonomik şartlaruna uymamak
tadır. Türk ekonomisine hizmet değil külfet ol
muştur. Mer'i mevzuat arasında tenakuzlar, bir
birlerinin sahasına girmeler vardır. Tebliğler, 
açık - seçildiğini, hayatiyetlerini kaybetmiş, ti-
cardt eıibaıbı tarafından takibi imkânsız hale 
'gelmiştir. Anayasanın Hükümete verdiği kanun 
gücünde kararname çıkarma yetkisi kişilerin 
özlük haklarının (Devlet memurlarının) korun
ması, tanzimi hakkındadır. Bakanlar Kurulu 
çıkardığı kararnamelerle ve bilhassa Maliye 
Bakanlığına verdiği tdbliğ çıkarma yetkisi ne-

— 636 — 
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denıiyle Bakanlık suç. ihdas eder ve kaldırır ha
le gelmiştir. 

Şimdiye kadar çıkarılan af kanunları kap
samına 1567 sayılı Kanun almlmıamıştır ve bu 
nddenle de Anadolu tüccarı profesyoneller kar
şısında daima mahkûm edilmiştir. Çıkan af ka-
nımlariyle Anadolu tüccarının aleyhine, profes
yonellere ve belirli bir gruba prim verilmiştir. 
Belki de istenmeyerek himaye edilmiştir. 

1567 sayılı Kanunun, bu defa da, af kanisa
mı içine alınmaması hatanın tekrar edilmesidir. 
Bu bakımdan yukarıdaki maddenin kabulünü 
Yüksek Heyetinizden ve Sayın Komisyon üyele
rinden rica ederiz. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü aıadde metninden silâh ve mermi ka

çakçılığı ile ilgili ibarenin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Yozgat Kastamonu 
İhsan Aralan Hasan Tosyalı 

Mardin Kayseri 
Talât Oğuz Mehmet Altmışyedioğlu 

Yan 
İhsan Bcdirhanoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Af Kanununun 3 ncü 

maddesinin son fıkrasından; «Şu kadar ki...» 
diye başlayan son cümlenin çıkarılmasını ve bir 
evvelki cümlenin, «beş yıla» kelimesinden son
ra «ve para cezaları» ibaresinin ilâvesini teklif 
ediyorum. Sinop 

Mustafa Kaptan 

Başkanlığa 
3 ncü maddenin 1 ııci fıkrasındaki «ve de

ğeri 20 bin lirayı geçmeyen (20 bin lira dahil) 
6136 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesinde 
belirtilen silâh veya mermi kaçakçılığı suçları» 
cümlesiyle ikinci fıkrasındaki «ve 6136 sayılı 
Kanunun değişik 12 nci ımaddosi hükmünü ihlâl 
eyleyen fiillerden» ibarelerinin metinden çıka
rılmasını ve 5 nci maddeye alınmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kırklareli Kastamonu 
Mehmet Ata gün ' Sabri Keskin 

Ankara Urfa 
İ. Iî. Köyiüoğlu Necmettin Cevheri 

Sivas İstanbul 
Yahit Bozallı Cemil Yavaş 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Af Kanununun 3 ncü 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ederim. 

Mardin 
Nurettin Yılmaz 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Mardin 
Talât Oğuz 

Gaziantep 
İbrahim Hortoğlu 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

Eklenen fıkra : 
«1918 sayılı Kanun ek ve tadilleriyle bu ka

nunlara ilişkin tebliğler.» 
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine 

göre işleme koyuyoruz. 
(Adana Milletvekili Alparslan Tür keş ve 

dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin tasvibine sunuyorum. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün ve 

beş arkadaşının önergesi tekrar oukndu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor ınu efen

dim?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇİN OĞ UZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Komis

yonun katılmadığı önergeyi Yüce Heyetin tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge redde
dilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Yozgat Milletvekili İhsan Arslan ve dört 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Sayın Oğuz, Komisyonun tan

zim etmiş olduğu maddede zati âlinizin ifade 
buyurluuğnuz deyim çıkarılarak dikkate alın
mış; isleme konulmasını arzu ediyor musunuz 
e ['endim ? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Hangi deyim 
efendim? Takrir okunsun da... 

BAŞKAN — «Silâh ve mermi kaçakçılığı ile» 
ibaresi. 
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Biz, «silâh ve 
mermi kaçakçılığı» nın tamamen çıkarılmasını 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Yani önerge işleme konulsun is
tiyorsunuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Evet efendim 
ve grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz efendimi. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OötJZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın 
Oğuz ? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

O. G. P. URUBU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Silâh ve mermi kaçakçılığından mütevellit 
suçlara dayanan davaların, takibatın ve cezala
rın tamamının af kapsamı dışında bırakılması 
mevzuunda söz almış bulunuyorum. 

Biz şu görüşteyiz: Bugün memleketimizin 
sosyal yapısını tahrip eden ve huzursuzluğa se
bebiyet veren asayiş ve emniyete müessir bü
tün hâdiselerin tamel taşı, temel felsefesi mem
lekette vuku bulan, bir yerden diğer bir yere 
nakledilen silâh ve mermi kaçakçılığıdır. 

Bugün Türkiye hudutları içerisinde eğer 
silâh ve mermi kaçakçılığına meydan verilme
miş olsaydı ne Güney - Doğu - Anadolu'da, ne 
Doğu - Anadolu'da ve ne de bütün vatan sat
hında ne adam ölüdürmeler olur, ne silâhlı 
gasplar olur, ne kız kaçırmalar olur ve ne de 
Devletin emniyetini ihlâl edecek suçlar irtikâp 
edilirdi. 

Bu bakımdan, toplum yapısı itibariyle ve 
eğer Türkiye'nin istikbalini, temel felsefesini 
ahlâk ve fazilete istinat ettirmek istiyorsak, 
eğer bu memlekette hukuku hâkim kılmak isti
yorsak ; bu memleketin sosyal bünyesini, sos
yal hayatımızı tahrip eden silâh ve mermi ka
çakçılığının. af kapsamı dışında bırakılması hu
susunda muhalefet ve iktidar partileri olarak 
ittifak edelim arkadaşlarım. 

Silâh ve mermi kaçakçılığının bu memlekete 
faydadan ziyade zarar getirdiği bir gerçektir; 
bunu inkâr etmeye imkân ve ihtimal yoktur. 
«Vatandaştan yana» diyoruz, vatandaşın men-
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faatini düşünmek istiyoruz; ama vatandaşın si
lâh kaçakçılığı yapmasına imkân ve ihtimal yok
tur. Silâh kaçakçılığını yapan insanlar Tür
kiye'de muayyen gruplardır, maddî yönden kuv
vetli insanlardır. 

Bu bakımdan vatandaşın menfaati icabı ola
rak, silâh kaçakçılığı, mermi kaçakçılığı, bomba 
kaçakçılığı aleyhinde bir fikir yaratmak, bir 
ortanı yaratmak gerektiği kanısındayım ve af 
kapsamı dışında bırakılması düşüncesindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte bulu
nan ve Komisyonun değiştirme metnini ifade 
eden bu metinde, doğrudan doğruya, «Maddenin 
2 ve 3 neü fıkralarında bulunan para cezaları 
af kapsamı dışında bırakılmıştır» şeklinde bir 
tabir var. 

1308 sayılı Kanunla muaddel 6136 sayılı Ka
nunun 12 nei maddesini ben tetkik ediyorum, 
okuyorum; 2 nci ve 3 ncü fıkralarında «para 
ceza;;ı» diye bir şey yoktur; «Ağır hapis» ten 
bahsediyor, «hapis» ten bahsediyor. 

Kanunda hükmü olmayan ve para cezasını 
muhtevi olmayan neyi affediyoruz? Bu ba
kımdan Komisyonun bu madde muhtevasında 
bir yanlışlık yaptığı kansmdayım. Maddeyi ge
ri alsın, yeniden düzenlesin. 

Muhterem arkadaşlarım müsaade ederse 
okuyayım: 12 nci maddenin ikinci fıkrası, 
«...yedi yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ce
zası ile cezalandırılır», 3 ncü fıkrası ise, «On yı
la kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır» der. 
Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkrasında para ce
zası yok. Komisyon para cezasını nereden çı
kartıyor? Lütfen küsüye gelsin, Yüce Meclise 
izahatta bulunsun. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar suna
rım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Komisyon adına açıkla
mada bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Kısa ise yerinizden lütfeder mi
siniz Sayın Başkan? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Katılmama gerekçenizi kısa ola
rak ifade buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, sorulan 
soruya kısaca cevap arz edeceğim efendim. 
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Bu maddenin bu fıkrasında 191S sayılı Ka
nun ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanuna muhalefet suçları da 
vardır. Bu suçlarda para cezaları da bulunmak
tadır. Bu fıkradaki suçlar tümünü kapsar. Pa
ra cezası olanlardan para cezası affedilme inek
tedir. Metin gayet açıktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce Heye

tin tasvibine sunuyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir efendim. 

Bir önerge daha var, takdim ediyoruz efen
dim. 

(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katıl yor mu efen
dim? 

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

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — İzah için 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz hakkınız var efendim. 
Buyurun Sayın Kaptan. Saat 19,06 efen

dim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Takririmiz kısaca yalnız kaçakçılık suçlarm-
daki para cezalarının af şümulü içine alınma
sına dairdir. Bu takriri şu bakımdan vardim. 
Kanatimce 3 ncü maddede büyük bir hata ve-
yahutta haksızlık yapılmış oluyor. 

Şimdi, bütün diğer suçların, cana karşı ika 
edilmiş olan suçların para cezaları 1 nci madde
nin (c) fıkrasında kaldırılıyor, buna mukabil 
kaçakçılık suçlarındaki para cezaları kaldırıl
mıyor. Sayın Bakanı bilmem, ama Komisyon 
Başkanı arkadaşımın bu mevzuda biraz tatbikatı 
olması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1918 sayılı Kaçak
çılık Kanununa göre ikâ edilen fiillerle ilgili 
iki tür kaçakçı vardır. Birisi, bu işi sanat haline 
getirmiş bulunanlardır. Bunlarda hiçbir zaman 
meydana çıkmaz, ortaya piyonları sürerler. Bu 
bakımdan da bunların mallarını bulamazsa/iz. 

İkinci kısım kaçakçılar üse; kanunu bilme
mekten kaçakçı olan kimselerdir, hattı zatında 
alâkaları yoktur. 

Bir misal arz 'edeyim : Bütün resmî muame
leleri ikmal etmiş, gitmiş Avrupa'dan bir .araba 
getirmiş, giriş kâğıdını almış, kapıdan girmiş. 
48 saat içıinde gümrüğünü ödemesi lâzım; öde
yememiş, 49 ncu saat gitmiş, «sen 48 saati geçir
din» diye kaçakçılıktan 5 seneye mahkûm edil
miştir. İşte, kaçakçılık fiilleri, bildiğimiz öeza 
Kanununun tertiplerinim dışında hususî bir ka
nun olması hasebiyle çok incelikler arz eder. 
Gümrük Kanunu, Gümrük nizamnamesi gibi bir
çok ine e kanunlar vardır iki, bunu Türkiye'de 
bu işte uğraşanlar bile, yani, bizzat bununla va
zifeli olanlar dahi doğru dürüst bilmemektedir
ler. Birçok mevzuda fikir almaya gidersiniz, ay
nı mevzuda vazifeli kimselerin bir kısmı başka 
mütalaa verir, bir kısmı başka mütalaa verir. Bu 
incelikleri vazifeliler bil meyillice, bunları bilme
yen bazı kimseler de kaçakçı, olur çıkar. 

İşin ikinci hususî tarafı vardır. Zaten ka
çakçılıktan yakalanan mal müsadere ledilmiştir. 
Binaenaleyh, şimdi bu 'gibi - malumuâliniz ka
nunu bilmemek de mazeret sayılmıyor - hasbel 
kader ikanunu bilmemekten mütevellit suçlu 
olan kimsenin yakalanan malı müsadere ledil-
miş, siz bir de buna kaçakçılıktan para cezası 
veriyorsunuz. 

Esas cezasını affettiniz; bu adam hakiki ka
çakçı değilse, bir daha bunu yapmayacak. Şim
di siz zoraki buna para cezası verdiniz; üllâ ki, 
«inalını mülkünü başka •birisinin üzerine kaçır:» 
diye teşvik ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. Sayın Kap
tan. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Hakiki 
kaçakçılarda zaten bir şey bulamayacaksınız 
arkadaşlarım, onlar, hakiki kaçakçılar, demün 
arz 'ettiği gibi hiçbir zaman iken dilleri meydanda 
değildir. Karşınıza çıkan kimseler meteliksiz 
kimselerdir. Bu şekilde hasbel kader bu duru
ma. düşenlerin ki, içlerinde, 'eskiden yine bu ça
tı altında bulunan bir arakdaşıma da rastla
dım, tesadüf benim yazıhaneme geldi - düşünü
nüz, kanunu bilmemekten mütevellit kaçakçı 
damgası yediği yetmiyor, ondan sonra müsade
re edilen malı yetmiyor, bir de para cezası ver
in ak suretiyle, «Bundan sonra hayatının sonu
na kadar sen doğru dürüst çalışma, malını karı-
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nın üzerine, bilmem başkasının üzerine yap» di
ye teşvik ediyorsunuz. Bu bakımdan hatalı ol
duğu kanaatindeyim. Komisyonun da iştirak et
mesini iarzu ederdim, etmedi. Takdir Yüce Mec
lisindir. Ben sıadecıe teknik bir 'mevzuun husu
siyetini .arz ettim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Kap
tan. 

Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce heye
tin tasvibine sunuyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Bir önerge daha var, takdim ediyoruz. 
(Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 

dört arkadaşının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim, sarih bir şey 
anlaşılmıyor önergeden, ne demek istendiğini 
anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — önerge, elimıizdeki önerge Sa
yın Başkan. Katılıp katılmıama beyanınızı al
mak zorundayım. Katılmıyorsıamz, zaten konuş
ma hakkı var önerge sahibinim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Yılmaz, buyurun efendim. Saat 19.12 

NURETTİN YILMAZ (Maildin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; gerçekten çok il-
ıginç bir teklifle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Görüşülmekte bulunan af kanunun üçüncü mad-
de'siyle, taikdir edersiniz ki, 1567 sayılı Kanu
nun şümulüne giren kaçakçılığın men ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİP 
kıymeti 20 bin lirayı geçımeyen (20 bin lira da
hil) ithal ve FOB değeri 20 bin lirayı geçme
yen (20 bin dâhil) ihraç kaçakçılık suçlarını 
affetmiş bulunuyoruz. 

ISayın Adalet Komisyonun herhalde naza-
,rından kaçmış olacak ki, bunun % 1 niteliğinde 
olan Kaçakçılık Kanununun Iblr hükmünü bu 
\af kapssamına dahil etmeme unutkanlığını gös
termişlerdir. 

Bu madde nedir sayın arkadaşlar? öneride 
bulunduğumuz madde, 1918 sayılı Kanunla de
ğişik 6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi

dir. Bu madde der ki : «Bakanlar Kurulu ve 
her ilde bulunan kaçakçılık komisyonlarınca 
huduttan itibaren 10 kilometrelik sahanın içeri
sine büyükbaş hayvanı, küçükbaş hayvanı, yün, 
yapağı, deri, şeker, Antep fıstığı, Siirt fıstığı, 
Siirt baitfcaniyesi ve çeşitli mensucatların 10 ki
lometrelik sahanın içerisine sokulması, mahal
lin en büyük mülkiye âmıirihin iznine bağlıdır.» 

İSaym arkadaşlar; şimdi takdir buyurunuz; 
benim ilçem Cizre'dir; hududa mesafesi 0,5 ki
lometre veya 300 metredir. Oradaki vatandaşla
rımın tümü evlerinde kaç koyun, keçi veya ku
zu vardır, bütün bunları teker teker beyanna
meye tabi tutarak, oranın kaymakamına vermek 
mecburiyetindedir. Bunlarda herhangi bir de
ğişiklik iolduğu takdirde, bu eksikliği de kay
makama bildirmek mecburiyetindedir. Biz on 
kişi bir köylüye misafir olduk. O da biıze iki 
tane kuzu keserek, misafirperverliğini gösterdi. 
Bu 15 kuzuya sahibolan köylü vatandaşımız iki 
kuzu kesmek suretiyle bu adet 13'e indiğinde 
bu eksilmeyi, mahallin idare âmirine bildirmek 
mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Yıl
maz. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bir
çokları bu mevzuatı bilmez ve bilmediğinden 
dolayı da, ek 2 nci maddenin şu anda meri olan 
10 sayılı sirkülerin hışmına imânız kalır. Bunun 
cezaisi gayet azdır; 1 aydan başlar 6 aya kadar 
ceza verilebilir. Fakat ne var ki, beyannamede 
ismi geçen o eşyaların ve o hayvanların tümü
nün müsadereisine yol açılır. Esaisen, bu ek 2 nci 
maddenin Anayasaya aykırı olduğu Mdiasiyle, 
ben birkaç sefer mahkemeelrde de bu yönde 
itirazlarda bulundum, ve bu yolda bir teklifte 
de bulunacağım. 

Bugün görüşülmekjte bulunan teklif ile 20 
bin liraya kadar toplu kaçakçılık suçları 5 ve 
7 seneden başlayan suçları biz affederken; bir 
köylünün kanunu bilmeımezlikten doğan bir ih
malini ve bir aydan doğan bir cezasını affet
meme yoluna gitmemiz, gerçekten çelişki yara
tır. 

Bu bakımdan, bu durumu ıttılaınıza arz eder, 
bu önergemin nazarı itibara alınmasını ve Ada
let Komisyonunun da buna olumlu oy vermesi
ni, sayın milletvekillerinden de olumlu oy kul
lanmalarını arz ve istirham ederim. 

Hepinize saygılarım,! sunarım. (Alkışlar.) 

— '640 — 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yu
tmaz. 

Değerli arkaidaşlanm, okunan önergeyi Yü
ce Heyetin tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Önerge kaibul edilmiştir efendim. 

Sayım komisyon, önerge kabul edilmiş bulun-
ma'Madır. Önergeyi geri istiyor musunuz re-
dakte için? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OÖ-UZ (Sinop) — Önergenin redakte edil
mek üzere bize verilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Önenge komisyona verilmıiştir. 
Değerli arkadaşlarım, 6 ncı maddenin müza

kerelerine igeçiyoruz. 
6 ncı maddeyi okıutuyorum efendim. 
'Madde 6. — Bu kanunun uygulanmasında 

içtima hükümleri dikkate alınmaz. 

Ancalk, bu kanundan yararlanmış olmakla 
beralber Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesi 
'gereğince, aynı veya başka neviden şahsî hürri
yeti 'bağlayıcı muvakkat cezaların birleştiril-
ımesi sonucu, tatbik edilecek cezadan (12) yıl 
indirilir. 

Bu kanun hükümlerinden yararlandıkları 
halde, mahkûmiyetlerinin toplamı Türk Ceza 
Kanununun 77 nci maddesinde belli edilen mik
tarlara ulaşmaması sebebiyle, ikinci fıkrada ön-
ıgörülen indirimlerden yararlanamayanların, 
(bakiye "şahsî 'hürriyeti bağlayıcı muvakkat ce
zalarının birleştirilmesi sonucu tatbik oluna
cak cezalar; aynı neviden ağır hapis cezaları 
için (24) yılı, hapis cezaları için (13) yılı ve 
başka neviden caza.lar için (18) yılı geçemez. 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, madde 
ile ilgili olarak söz isteyen sayın üyeleri oku
yorum. 

Demokratik Part i Grubu adına Sayın Yasin 
Bozkurt, kişisel olarak Sayın Nâzım Baş, ıSa-
yın Hayrettin Uysal, Sayın Vahit Bozatlı, Sa
yın İhsan Ataöv, Sayın Enver Akova, Sayın 
Balhait'tin Kara'koç ve Sayın Hasan Yıldırım. 

MEHMET ATAGTÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan Adalet Partisi Cfrulbu adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi G-nıbu adına Sa
yın Atagün. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Yasin 
[Bozkurt, buyurun efendim. Saat 19,23. 

D. P. GRUBU ADINA YASİN BOZKURT 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Müzakeresi yapılmakta olan af kanunu te'k-
lifinîn 6 ncı .maddesi, geçmiş yıllarda 'çıkarılmış 
olan af 'kanunlarından bulunmayan 'bir ihüküm 
mahiyetinde ve Türk .Ceza Kanununun içtimaya 
taallûk eden 77 nci maddesinin tatbilk edilme
yeceğine dairdir. 

Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesi, ay
nı neviden veya farklı neviden cezaların nasıl 
içtima yapıldığına dair hüküm vazedilmiştir. 

Maddenin 'birinci bendinde «Aynı neviden 
şahsî hürriyeti 'bağlayıcı muvakkat cezaların 
birleştirilmesi halinde tatbik edilen ceza ağır 
hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 seneyi 
geçmez» denmektedir. 

77 nci madde başka neviden suçların da iç
tima şeklini hükme bağlamıştır. İkinci 'bentte, 
«Başka neviden hürriyeti bağlayıcı .muvakkat 
cezaların mecmuu 30 seneyi geçmez» denmiştir. 
Esasen Ibu madde müteaddit cezaların toplamı
nın Ibüyük ölçülere varmaması, maKiıı bir had
de tutulması esasım öngörmektedir. Arz etti
ğim gibi, ağır hapiste 36, hapis cezalarında 25, 
başlka neviden cezalar için 30 seneyi aşmamak: 
üzere hüküm va'zedilmiştir. 

Altıncı madde ile getirilen hükümde ve tek
lifte, âdeta müteaddit cezaların, müteaddit 
suçların affı için, çok sayıda suç işleyenler için 
bir prim verilmekte, onlar için bir mükâfat ha
line getirilmektedir. Türk Ceza Kanunu zaten 
böyle bir imkânı taihdidetmek, daha fazla mik
tarlara baliğ olmamak üzere hudut tayin etmiş
tir. Af kanunları da, belli miktar cezaların in
dirilmesine dair hükümler va'zetmesine rağmen 
burada özel bir hüküm getirilmekte, bu özel 
hükümle birçok suçların ayrı indirime tabi tu
tulduğunu 'görmekteyiz. 

Tatbikattan gelenler bilirler, 77 nci madde 
geniş ve çok sayıda tatbik edilmez. Asıl örfi ida
re mahkemelerinin sanıkları için bu madde de
vamlı olarak tatbilk edilmiştir ve maddenin ıgc-
tirümesindeki özel maksat da ortadadır. Dev
let ve Devlet güvenliği, millî birlik, millî barış 
için tehdit ve tehlike teşkil eden ve bu tehlike
si devam eden silâhlı eyleiüiiCİ'lerin, anarşistle
rin ve komünistlerin salıverilmesi için ıhukuk 
tekniği 'alabildiğine zorlanmıştır. 
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Demin de arz ettiğim gibi, hiç/bir af kanu
nunda ıgetirilmemiş ve görülmeyen. hükümler 
getirilmek istemmekitedi'r. 

Burada ceza kanunla>rmda ve özelikle af ka
nunlarında daima gözönünde tutulması lâzım-
ge'lem genellik, leşitlik esası ortadan kaldırılmış
tır. Bir ceza, mahkeme tarafından içtima edil
mek suretiyle hükmedilimişıtir. Otuzalıtı seneyi 
foulmıxşisa,~ Ibu sefer içtima çözülecek, lıer suç 
için ayrı ayrı omiki sene indikten sonra, bu ke-
(re yeniden içtima .edilecek ve tekrar oniki se
ne indirilmiş olacaktır ki, Ibu özeli 'bir hüküm
dür, eşitlik ve .adalet ilkesine tamamen aykırı
dır, özel ibir maksat taşımaktadır. Bu itübarla 
bu maddeye ret oyu vermek durumundayız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (D. P. sırala
rımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boz-
kurt. 

Adalet Partisi Grubu adma Sayın Atagün, 
(buyurumuz efendim. Saat 19,29 efendim. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Sayın Balkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Cumhuriyetim 50 mci yılı nedeniyle bazı suç 
ve cezaların affı hakkımdaki kanun teklifinin 
6 ncı maddesi, cezaların af sırasında nasıl bir 
usule tabi tutulacağını düzenleyen bir madde-
dir. Madde metin itibariyle fena hazırlanmış 
denemez. • 

Madde üç fıkradan ibarettir. Birinci fıkra
da ; «Bu kanunun uygulanmasında içtima hü
kümleri dikkate alınmaz» diyor. Bu kanaatim
ce haşivdir. Zaten af kanunlarında içtima çözü
lür ve o şekilde hangi suçlar affa tabi ise o 
uygulanır. 

İkinci fıkra, «Ancak bu kanundan yararlan
mış olmaıkla beraber Türık Ceza Kanununun 77 
nci maddesi gereğimee, aynı veya başka nevi
den şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezala
rın birleştirilmesi sonucu tatbik edilecek ceza
dan 12 yıl indirilir» diyor ki, bunu şöyle ifade 
etmek dıe mümkündür; Türk Ce'za Kanununun 
77 nci maddesinde belirtilen ceza miktarını aş
mış olan, fakat ondan fazla ceza veriletmeyeceği 
için 77 nci maddenin son haddime varan bir ce
za da nasıl bir af uygulanacak, onu düzenle
mektedir. 
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I Üçüncü fıkrası ise; yine 77 nci maddede ta
vanı aşan değil, tavana yaklaşmış olan bir içti
ma mm ne şekilde çözülmek Suretiyle uygulana
cağını düzenlemiştir. Bu yerindedir. Yalnız Ko
misyondan bir ricam olacak: Burada bilhassa 
2 nci madde 12 yıllık bir indirimi öngörmüştür. 
HaTbmk.i getirilen af kanununun 1 nci madde-

I sinide aftan yararlanma 12 yıl, zannediyorum 
4 ncü maddede ise 18 yıldır; d.'ıkkat edilmesinde 
fayda olduğu kanaati içindeyim. Madem ki. ka
bul edilen metinlere göre 18 yaşında bulunan 
kimseler (hakkında 1 ncı 'maddeden ayrık olmak 

I üzere bir af getirilmiştir. Bu maddelerde de, iç-
I tiima kaidesi çözüldükten sonra yapılacak bir 

indirimde ayırıcılıfc gibi bir durumla ka(rşıkar-
şıya bulunabilirler. 

Komisyonun bunun üzerinde durmasında 
fayda vardır kanaatindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata-
gün. 

C. H. P. Grubu adına Sayın Akkiray, buyu
runuz efendim. Saat 19,33. 

ıC. H. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ 
AKiKİRAY (îstamibul) — Sayın Başkam, değer
li milletvekilleri; 

Af teklifinim 6 mcı maddeısi aslında teknik 
bir madde idi ve Sayın A. P. Grubu sözcüsü de
ğerli arkadaşım Atagün'ün açıkladığı giibi ger
çekten içtima hükümlerinin çözülmesi ve af uy
gulamasının buna göre yapılmasını sağlanmak 
için bu maddeye zorunhil.uk vardı. Bu zorunlu
luk yerine getirilmiş ve içtima, hükümlerine gö
re affın nasıl uygulanacağı saptanmıştır mad
dede. 

Ama, üç gündür af hakkımda konuşuyoruz 
ve üç gündür yapılan komünist edebiyatı, anar
şik olaylar suçlamasından hâlâ bıkılmamış, hâlâ 
doyulmamış, bu kente teknik bir .maddemin gü-
ıûişül'merni sırasında Ibile ıbumu fırsat 'bilip, bu 
maddemin' aslında bu gibi olaylara karışan kim
selerin cezalarımdan daha geniş çapta bir indi
rim yapmak gayesine matuf olduğu çekimilme-
ılcn söylenmiştir. 

Dün de değindiğimiz gibi, aîslında af kanu
nunun Yüce Meclislerimizden çıkarılmasını 'zo
runlu kılan nedenleri düşünmek gerekir. Eğer 
Türkiye Devleti, bizim toplumumuz 12 Marta 
getirilmeseydi, eğer Türkiye'yi birtakım yeıte-

I mebsiz ve beceriksiz yöneticiler o güne getircne-
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selerdi, belki bugün bu tarzda bir af kanunu 
yapılmasına gerek kalmayacaktı. Şimdi • ortakla 
bu gerçek varken, hâlâ en teknik bir madde 
-üzerinde bile komünist edelhiyatı yapmanın an
lamı nedir, anlayamıyorum? Biz hu maddenin, 
gerçekten, yapılan af 'yasasına konması gerek
li, hatta zorunlu bir madde olduğu kanısında
yız. Bu nedenle aynen kaibulü konusunda oy ve
receğiz. 

Saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Akki-

r a y 
Grup aidına başka söz istemıi yo-kitur efen

dim. Şahısları adına söz isteyen değendi arkadaş
larımıza Söz vereceğim. Sayın Nâzım Baş?. 

NÂZIM'BAŞ (İçel) —Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz... Sayın Hayrettin 

Uysal? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz sı

ramı Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıldırım'a 
yeriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım buyurunuz 
efendim. Saat 19,37. 

HASAN YILDIRDI (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Şimdiye kadar grupları ve şahısları adına 
düşüncelerini bildirmek üzere tarih ve millet 
kürsüsüne çıkan konuşmacıların, af teklifi ka
nununun tekniği ve sistemi üzerinde konuşma
dıklarını üzüntü ile belirtmek isterim. 

Genel görüşlerle Millet Meclisinin bu kutsal 
kürsüsünü açık hava mitingine çevirdiler. İn
saf ölçülerinin ötesine çıkarak iktidar partileri
ni ağıza alınmayacak sözlerle suçladılar. Bu bir 
politik oyundur. Ancaik, politik oyun ve takti
ğinin de adabı vardır arkadaşlar. Tarih kürsü
sünden mesnetsiz suçlamaların, demagojinin 
Türk ve dünya kamuoyunda hiç de hoş kar
şılanmadığını belirtmek isterim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Madde 
ile ilgili mi acaba? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım... Sayın Yıldı
rım, bir dakikanızı istirham edebilir miyim efen
dim?.. Müzakere 6 ncı madde üzerinde cereyan 
etmektedir. 

HAfâAN YILDIRIM (Devamla) — İzah ede
ceğin Sayını Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfediniz, madde üzerinde 
konuşunuz efendim. 

HAlSAN YILDIRIM (Devamla) — İzah ede
yim efendim, oraya geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli 

aıkadaşlar, günlerden beri burada, komüniûtlife 
teması işlendi. Açıklıkla belirtiyoruz; ben şeref
li Cnmlıuriyet Halk Partisinin bir ımıensübu-
yum. Cumhuriyet Hal'k Partilsi komünizmin de 
karşısiıricladır, faşizmin de karşısındadır. Cum
huriyet Halk Partisi temelinde milliyetçilik' 
esasları ıbuılunan bir düşüncemin partisidir. 
(A. P. arka sıralrınıdan alkışlar) 

Arkadaşlar, komünist diye yakasına yapış-1 

tığımız çocuklar suçludurlar : -Kalbul ediyo
ruz, yahut Ikalbul ediyorum. Ya omları suçıa teş
vik edenler?.,. Araya ajan siokup, genç dimağla
rı taihrik edenlere ne dersiniz arkadaşlar?.. Bizi 
onun üzerinde duruyoruz. Şimdi, «Suçlu! Aya
ğa kalk» descını; affedersiniz, A. P. sınaların-
dan, 'başta Sayın Demire! olma'k üzere çoğu aya
ğa fırlayacaktır. A. P. sıralarından gürültü
ler, «Kendine ge'l, ma'dde üzerinde konuş. Ne 
.'biçim konuşuyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırımı, çok istirham 
ediyorum, lütfediniz madde üzerinde görüşünüz 
efendim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Maddeye 
-geliyorum efendini'. 

'BAŞKAN — Sayın Yıldırım, müsamaha et
mem mümkün değildir, lütfediniz madde üzerin
de görüşünüz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Çok kü-
füriler dinledik.,. Sayın Başkan, 'bu kürsüde çok 
'küfürler dMedilk. Cumhuriyet Halik Partici ile 
Millî Selâmet Partisi... 

BAŞKAN — Madde üzerinde, madde üze
rinde görüşünüz Sayın Yıldırım). 

(HASAN YILDIRIM (Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partisi i!e Millî Selâmet Partisinin 
ortaklığını bozmak için söylenen çok laflar din
ledik. Evvelâ sizden, Cumhuriyetçi Güven Par
tisinden... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, Sayın Yıldı
ran, Sayın Yıldırım; istirham ediyorum, lütfe
din madde üzerinde konuşun. Yoksa, sözünüzü 
keseceğim efendim. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

HAlSAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, biraz evvel Demokratik Parti Gru-
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bu adına (konuşan arkadaşım, maddemin üze
rinde görüşlerini belirttiler. Kendi'simden özür 
dileyeceğim; arkadaşımı; 6 nıcı maddenin mana 
ve ruhunu bilmeden burada konuşltular.,. (D. P. 
ısi;rai]anımdan «Sen biliyorsun» sesleri.) 

İzah edeyim efendini, teknik yönü şu; mad
deyi okuyorum efendim; «Ancak, ıbu kanundan 
lyaraıllanmış olmakla bera'ber, T/ürik Ceza Ka
nununum 77 inci maddesi gereğince, aynı veya 
(başka neviden şahsî bürriyet'i /bağlayıcı mu
vakkat cezaların biıleştirilmeısi..» Türık Ceza 
Kanunumun 71 nci maddesi sarih ve açıktır.. 
'Türk Ceza Kanununun 71 nci maddesine göre; 
Aynı neviden, muvakikat hürriyeti bağlayıcı 
©ezalar içtimaî olur. Ağır hapis, kemdi içeri
sinde toplanır; hapis kendi ieeriâiııde toplanır. 

Onun için, bu maddede büyük noksanlık 
vardır; «veya. başka» ibaresinin hu maddeden 
ıçvlkarıiüm.ası şarttır, elzemdir,. Buna dair bir 
önergemi vardır aılkadaşlar. 

Atalgün ankadaşıımıız ve B'ozkurt aıkadaşı-
ımız da «İçtima hükümleri nazara alınünaz» de
diler. 

Halibüks, şimdiye kadar Parlamentodan çı-
karıilan ibütün af kanunlarımda hakikaten, içti
ma hükümleri nazara alınmaz diye..,. 

BAŞKAN — 'Sayın Yıldırımı, bâr dakikanız 
var e fendi! m. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bir kim
seyi öldürmekten 20 seneye, öldürmeye 'teşeb-
(bül3i':on 13 seneye mahkûm 'olmuşsa, ceza, 71 nci 
(maddeye göre toplanır; «33 sene süreyle ağır 
IhapsJ.ıe.,;» denilir. Ancak, af kanunu uygulan
dığı zaman cezaf.ar ayrılır, af kanunundan ay
rı ayrı istifade ettirilir. Ama, 6 nci madde, 
77 nci maddeye ibir açıklık (getirmiştir. Mese
lâ, (iSaym Başkandan bir saniye istirham ede
yim) İbir ışalhıs aynı anda, değişik kalsit! ar al
tında üç kişiyi öldürejbilir, mümkündür. Hâkim, 
takdir en ve teşdiden fiilleri ayrı ayrı kalbul et
mek suretiyle, 30 yıla ayrı ayrı mahkûm ede-
ibilir. Ceza toplanır, 90 yıl ceza verilir; fakat, 36 
seneyi geçemediği için.. 

IBAŞ>I£AN —- Sayın Yıldırım, süreniz bitti 
efendim, r, 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bir daki
ka, çıok önemlidir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim. 
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HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bir daki
ka efendim. 

36 yıla maihkûm edöbilir. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

.konuşma süresini geçti. 
BAŞKAN — Sayın Boızatlı, biz tatbikatını 

uygulamamızı yaparız efendim. Sizin ikazınıza 
lüzum yok. Teşekkür ederim ikazınıza. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Saygılar 
sunarım. 

«SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 
Başkan. 

(BAŞKAN — Buyunsunlar efendim. 

(SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 
sözcü sataşmıştır. İçtüzüğün 70 nci maddesine 
(görev ısöz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Demirci? 
ISÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — «Buç-

ılular ayağa, kalksın! dendiği zaman, Adalet 
Partisinden, 'başta Sayın Demire! olmak üzere 
birçok milletvekillerinin ayağa kalkmaları ge
rekir» denildi. 

BAŞKAN — Doğrudur Sayın Demirel, bu
yurun efendim.. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Sadece bu konuyla ilgili olmak üzere. 

(SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 
'Başkan, sayın milletvekilleri; 

Günün .bu saatinde meJsele çıkarmak istemi
yorum. Aşağı yukarı beş güne yakm süredir 'bu 
müzakere devam ediyor ve çok çeşitli sözler bu 
kürsüden ilerili gerili ifade edilmiştir. Bize 
vaki sataşmaların büyük bir kısmını müsamaiha 
ile değil; ama salbırla karşılamışızdır. Bunla
rın hepsinin cevaıbı vardır, kimim söyleyecek 
nesi varsa, hepsinin cevabı vardır. Sadece, Mec
lisin meliialbetıini bozmamak, Meclisin müzakere
lerini güçleştirmemek için bir çıok meseleleri 
salbırla karşıladık. Bu noktada, hu kürsüye ge
lip, ['«Suçlu ayağa kalk!» desek, Adalet Partisi 
sıralarından bir çıok kimsenin ayağa kalkması 
lâzımdır] diyen sözcü iftira etmektedir, sözcü 
yalan söylemektedir.. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar). 

iBunu söyleyen sözcü, ister kendi adına ko
nuşsun, kimin adına konuşursa konuşsun vaihim 
bir hatanın içindedir. Şöyle ki, suç bellidir or
ta yerde, suçlu da bellidir. Mahkemeler, bura
da affına gayret (sarfeıitiğiniz şakileri, canileri, 
lanıarşisıtl'öri, kcmünisblori tecilin etmiştir; . biz 
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teorim etmedik. Mahkemelerin teorim ettiği suç
lular orta yerdedir ve bunlar affediliyor. Bun
ların affı ısıö'z konusu iken, Adalet Partisi içe
risinde suçlu aramak niye ? 

Acalba, Adalet Partisi içerisinde birtakım 
Suçlular vardı da, himaye mi gördü? Kimden 
(Ve nereden himaye gördü? 

Şunu açıklıkla ifade edeyim : Ceza kanun
ları ve Anayasa, suçu ve suçluyu kimin tayin 
edeceğini ortaya .koymuştur. Siz kendiliğiniz
den, gelip burada; suç ve suçlu ortada varken 
ve hâîkimler ve maihikeimıeler tarafından tayin 
edilmişken, hiçbir şelkilde günâhı ve velbâli ol
mayan insanları suçla, suçlulukla itham ede
mezsiniz. Bildiğiniz bir şey varsa gelin, söyle

yin; sözyleimekle de ıkaknayın, taıkibaıt yapın . 
Adalet Partisi Hükümetlerinde bulunmuş, (baş
ta ben 'olmak üzere) Adalet Partisi Hükümet
lerinde görev almış arkadaşlarımın hiç birisi 
hakkında Cumhuriyet savcıları tarafımdan tan
zim edilmiş bir dosya mevcut değildir. 

Cumhuriyet savcısı dosyan tanzim etıımemiş, 
yetkili mahkemeler karar ' venmıemiş; siz kim 
oluyorsunuz da, 'burada, geliyorsunuz, suç ve 
suçu tayin ediyorsunuz?.. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

Bakınız bizi, bu sözleri söylemeye sevk eden 
nedir? Yanlış teşhis koyuyorsunuz Türkiye'nin 
meselelerine : Şayet, komünizmin Türkiye'ide, 
yanlış politika ta'kibedilmesi1 neticesinde geliş
me, yayılma arzusu içerisine girdiğini zannedi
yorsanız, bu yanlıştır. Bi'zi de göreceğiz, yan
lıştır. 'Siz iktidara geldiniz diye, focımıüniizm, 
Türkiye'yi ele geçiriinceye kadar, siz iktidara 
geldiniz diye, sönrmeyecektir. Dünyanın % 40' 
mı eline almış bir komünizm, beynelmilel ko
münizm, Türkiye'de Cumhuriyetti savunan bir 
idare olduğu sürece, daima bunun 'karşısına ge
çecektir. 

Binaenaleyh, buraya gelir de ; komünistleri, 
anarşistleri töhmıet altında bırakacağınız yer
de ; bomba atan, banka soyan, «Biz Marksist'iz, 
'komünistiz» diyen kişileri suçsuz farzedip de, 
ımilleıtin reyi ile gelmiş iktidarları suçlu sayma
ya kalkarsanız, çok yanlış bir iş yaparsınız. Bu, 
kamünizm himayekârlığmdan başka bir şey de
ğildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al* 
kışlar) Komünizm teşvikçiliğinden başka bir 
şey de değildir; yapmayın bunu; yanlıştır bu, 
memlekete zarar verirsiniz. Yarın siz dıe sıkın-
ya girersiniz. 

«Bu, birtakım beynelmilel merkezlerin idare 
ettiği cereyanı niye sönidüremeıdinliz?..» Ne ile 
sündürcekbi'k?.. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ne ile söndürecekti komünizmi veya anarşizmi 
veya kanunlara uygunsuz olan hali?.. Devlet çı
kacaktı karşısına.. Devlet çıkmıştır karşısına, 
Devlcit çıkmıştır; Devletin topladığı 'adamları, 
yakasına yapıştığı adamları, simidi siz burada af
fetmekle meşgulsünüz ve affettiğiniz kişilerin 
kusurları orta yerdedir; bunları kanunlar suç 
olarak tespit etmiştir. Bunlar orta yerde durur
ken, beyhude yere suçla falan aramayın. Eğer 
suçluluk psikozu içine girdiğiniz için bunları 

19T1 Mart ayından itibaren 26 ay devam 
eden sıkıyönetim süresince bir tek Adalet Par
tilinin yakasına yapışılmamıştır Türkiye'de, bir 
tek Adalet Partilinin? (A. P. sıralarından al
kışlar, «Bravo» sesleri). 

Türkiye'de... 
'(C. H. P. sıralarından, «ıSenin Hükümetin 

idi» Sesi). 
(Evet, benim Hükümetimin münakaşasını da 

yapalım. Benim Hükümetim, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti idi, benim Hükümetim değildi. 
ıSadece, başında ben bulunuyordum ve Millet 
Meclisinden .güvenoyu aldığım için; milletten, 
partim rey aldığı için bulunuyordum, rastgeie 
değildi, işgal de etmiş değildik. (A. P. sırala
rından «Bravo» .seisleri). 'Senin Hükümetin, be
nim Hükümetim.. Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti idi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ba
şında bulunduğumuz sürece, sorumluluğunu ta
şıdığımız sürec'e bütün hesabını verdik ve bütün 
hesaibını da vermeye hazırız, geri kalmış hesabı 
varsa... 

O'eri kalmış hesabı varsa, bütün hesabını da 
her yerde vermeye hazırız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Hükümet de eliniz
dedir, Millet Meclisimin ekseriyeti de elinizde
dir. Sorabilecek bir hesabınız varsa, niçin duyu
yorsunuz? Koşun sorun. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

«Suçlu ayağa kalk» diyen sözcüye veya bu 
şelkilde düşünenlere sesleniyorum : Biz, suçlu
luk psikozu içende falan bulunmuyoruz. Sade
ce, yakışıksız bir lâfı, gülümseyerek (geçmek 
mümkün olmadığı için bunu siöylüyorum. | 
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söylüyorsanız, ufunet dağıtıyorsunuz demektir. 
Binaenaleyh, bu şekildeki hakeretinizi gayet 
yanlış sayıyorum. Suçlu- arıyorsanız, suçlu sizsi
niz ; suçlu Adalet Partisi değildir. 

-Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
.sesleri, sürekli alkışlar; C. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir-
e l . • • ' 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Efen
dim.... 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, buyurun efen
dim, bir isteğiniz mi var? 

YASİN BOZKURT (Kars) Beyefendi, ev
velâ biz söz istedik; partizanlıjk yapmayın. 

BAŞKAN — Bu şekilde konuşulmaız Sayın 
Bozkurt, biz de insanız. Beş saattir burada, 
Meclisi idare etme çabacı İçerisindeyiz. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Hayır, hep 
(kemdi grulbunuza bakıyorsunuz. 

BAŞKAN — İstirham ederim. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Evvelâ ben 

soz istedim. 
BA.ŞKAN — Göndün mü bey efendi'? İstirham 

'ederim, rica ederim, lütfedin oturun efendim. 
SELÇUK ERVERDİ '(Erzurulm) — Sayın 

Başkan, arkadaşımız kendi adına konuşmuştur. 
BAŞKAN — Efendim, işitemiyorum Sayın 

Erverdi. 
(SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Arkada

şımız kendi adına (konuşmuştur; ne söylemiş
tir, ne söylememiştir, kendisi cevaplar. Yalnız, 
iSaym Demire! ıkonuşUrkıen; «Birtakım suçlu
ları, suçsuz haline getirip, suçsuz 'addedip; suç
suz olanların içerisinde suçlu aramaktasınız; 
yine Halk Partisine hiıtalben : «J-S'iz kendi' ufune
tinizi etrafa dağıtmaktasınız» demek suretiyle 
grubumuzu rencide ederdk, grubumuzun inan
dıklarının, grubumuzun savunduklarının dışın
da şeyleri gruba atfetmek suretiyle sataşmada 
(bulunmuştur, .- . _ 

70 nei maddeye ıgöre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Erverdi. 
Sayın hatip, Sayın Yıidırım'ın konuşması 

üzerine söz aldılar ve «siz» kastıyla, sanırım 
Sayın Yıldırım'ı telmih etmek istediler. ( C H P . 
ısıra'larındaın «Hayır» sesleri) Bir dakika efen
dim, bir dakika.. Bunun dışında bir husus tes
pit edersem, (zaptı -hemen getirttir eceğjm) sa-
taşma varsa size söz vereceğim efendim. 
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I SELÇUK ERVERDİ (..Erzurum) — Sayın 
Balkan, ben... • • _ . • • • - . • - . 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Erverdi, 
Buyurun Sayın Erverdi» 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Af ka

nununu arkadaşımız çıkarmıyor, Af Kanununu 
çıkarmak suretiyle ve Af Kanununda toomünisit-
leriı, anarşistleri affotmıek.. 

BAŞKAN — Bu hususu dikkate alacağım 
efendim, gruba sataşma varsa, ben hemen söz 
vereceğim. 

YASİN BOZKURT (Kam) — ISayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
YASİN BOKZURT (Kars) — Bendenizin 

daha evvel ikaz ve talebi vardı, zabılt gelmişti', 
tetkik buyurun. 

BAŞKAN — Var efendim, biliyorum, bili
yorum, 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Bal
kan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yıldırım. 
| YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Yıldı-
I rmrın, şahsı adına konuşması sırasında; «De

mokratik Parti Grubu adına konuşan Sayın 
Bozkurt, maddeyi bilimciden, tetkik etmeden ko-
nuşımak suretiyle anlamadan konuşmuştur» de
miş ve bu şekliyle şahsıma ve partime karşı kü-
ıçjülibüciü talbir ve ibarede bulunduğu cihetle 

I sırf bu hususta grubum adına konuşmak isti* 
yorum, 

'BAŞKAN — O konuyu da tetlkik edeceğim 
Sayın B'OiZİkurt, buyurun efendim. 

Değerli arkadaşlarım.. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Affedersiniz Sayın Yıldırım, 

buyurun efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Şahsııma sa

taşma vardır, cevap vermek istiyoruım. 
BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Yıldırım? 
HASAN YILDIRIM (Kars) — «Yalan söy

lüyor» dedi 
DOĞAN ARASLI (Kars) — «(Suçlu sizsink» 

dedi. 
BAŞKAN — Tetikİk edeyim «fendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Hatibin 

önünde... 
BAŞKAN —Takibetme imkânı bulamadım 

Sayın Yıldırım, tetkik edeyim, arz edeyim efen-
1 dım, lütfedin müsamaha gösterin. 
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... Beğerld. arkadaşlarını, süre olarak şahsı-adı
na bir 'konuşmacıya söz verime imkânımız var. 

Sayın BozaMı, madde üzerinde söz istiyor 
•musunuz elemdim? 

VAHİT BOZATLI (ıSLvas) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurun «fendim. Saat 19,55. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri zaten çok kısa bir 
süre, istesek de fazla bir zaman kullanmak im
kânına sahip değiliz. 

Benden evvel konuşan çok değerli arkada
şımız iSaym -Giray, bu kanunun gerek Komis
yondaki tartışmalarında, gerekse Genel Kurul
daki tartışmalarında bizimle bir türlü anlaşa
madıkları bir hususu hep tekrar ederler. İzin 
verirseniz, ben bu noktada Sayın Giray'm haklı 
olmadığı hususuna değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım bir atasözü vardır; 
«Akıl dünyanın en değerli nesnesidir; ama...» 

DAVUT AKSU (Kars) — Madde üzerinde 
Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Madde üze
rinde beyefendi, müsaade edin, iki dakikaya 
da tahammül edemeyecek kadar, bir tek atasö
zünü, bir cümleden ibaret bir tek atasözünü 
dinleyecek kadar tahammülden yioksunsak, o 
başka; müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozatlı, buyu
run efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Zaten sü
re 5 dakika. 

«Dünyada en değerli nesne akıldır; fakat vit
rine koysanız kimse almaz, çünkü herkes ken
dini akıllı zanneder.» 

Değerli arkadaşlarım, bundan vazgeçelim. 
İktidar sorumluluğunu yüklenmiş arkadaşların, 
hele hele demokratik yönetime inanmış arka
daşların; muhalefetten gelen, hattâ kendi içle
rinde, gruplarından gelen her türlü eleştirilere 
ciddî şekilde kulak vermeleri ve onları değer
lendirmeleri medburiyetleri var. Bizi aydınlığa, 
bizi huzura götürecek yol, bu yoldur; bizi ba
şarılı kılacak yol, bu yoldur. Bakin daha ev
vel... (C. H. P. sıralarından «Madde, madde» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, madde üzerin
de konuşunuz lütfen efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Madde üze
rinde konuşuyorum muhterem, beyefendi, sayın 

arkadaşımın bahsettiğini aynen söylüyorum, 
onun hiç. dışına çıkmıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak konu
şacaksınız Saym Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Madde ile 
ilgili; maddeye geliyorum Saym Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, «Biz akıllıyız, biz ted
bir alırsak, biz iktidar olursak meseleleri halle
deriz» dendi; iktisadî konular bugün, gözünü
zün önünde. Aynı hatayı şu Af Kanunu sebe
biyle yapmayalım. Şunu kabul edinki lütfen; 
idarenin başında kim olursa olsun, onlar da en 
az bugün idarenin başında olan insanlar kadar 
akıllı ve en az onlar kadar vatanını seven in
sanlardır. Bir defa, bu sisteme inanmadıktan 
sonra, iyi eserler verme imkânına salhip değiliz. 
Bu akıl inhisarcılığından lütfen vazgeçelim. 

HASAN CERİT (Adana) — Saym Bozatlı, 
madde nerede? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Maddeye 
geliyorum değerli, arkadaşım. 

DAVUT AKSU (Kars) — Ne zaman gele-
. çeksin? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Maddeye 
geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, maddenin dışın
da olduğunuzu da ifade ediyorsunuz, lütfedin 
maddeye gelin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkan. 

DAVUT AKSU (Kars) — Yarım saattir mad
denin dışında konuşuyorsun. 

HASAN OERİT (Adana) — Senin nasihat
lerine ihtiyacımız yok. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Ben nasi
hat vermiyorum, vazifemi yapıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen madde üzerinde konu
şun Saym Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — İçtima hü
kümlerini çok iyi bir biçimde tedvin etmemiş ol
makla beraber, daha evvelki af kanunlarında 
da mevcut bulunan bir müesseseyi getiriyor. O 
itibarla, Sayın Komisyon Sözcüsünün ve Sayın 
Komisyon Başkanının kulaklarını çınlatmak 
isterim. Biz, bazı maddelerin kabulüne iştirak 
ettik. Komisyonda, kabulüne iştirak ettiğimiz 
maddelerden birisi de budur. 

O itibarla, maddenin aleyhinde olmadığımızı; 
tedvini hatalı olmakla beraber, gerekli bir mad-
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de olduğu noktasında düşünce saJhibiyiz; onu ifa
de etmek istiyorum. 

DAVUT AKSU (Kars) — Yeter bu kadar, 
yeter. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — öyle mi? 
Teşekkür ederim; onun takdiri bana ait, ben de
ğerlendireceğim,; nelerin söylenmesi gerektiğini 
ben tefrik edeceğim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Bo-
zatlı; çalışma süremiz de doluyor, ona göre dik
katli bulunmanızı is'tirham ediyorum. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, biraz evvel söylediğim sözlerimi tek
rar ederek konuşmamı bitiriyorum, : Akıl in
hisarcılığını bırakarak, lütfen... (!C. H. P. sırala
rından «'Madde, madde» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, ısrarla madde 
dışında kalıyorsunuz; lütfediniz, madde ile ilgili 
ison cümlelerinizi söyleyiniz, süreniz de bitiyor, 
çalışma süremiz de bitiyor ayrıca. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sayın Gi
ray, «'Beceriksiz, akılsız bir yönetim sebebiyle 
bu hale geldik, bu affı çıkarmak mecburiyetin
de kaldık.» diyorlar. Ben de diyorum ki; aynı 
iddiayı ekonomik konuda yaptınız ve bugün, 
daha evvelki iktidardan da kötü duruma düş
tünüz. Af konusunda da hata yapıyorsunuz ken
dinizi akıllı saymakla... (C. H. P. sıralarından 
ıgülüşmeler.) Akıllı saymakla hata yapıyorsu
nuz ; bu hatadan vazgeçin. Bizim ciddî ve sam,im!i 
uyarılarımıza dikkat etmelisiniz; sonra pişman 
'olursunuz. 

Saygılarımı sunarım,. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süresi bit

mek üzeredir. Elimizde, 3 ncü maddenin oyla
ması; 6 nteı madde ile ilgili kısa bir işlem ve 
ısataşma iddiaları vardır. Bu hususları ikmal et
mek üzere, bu maddelere mün'hasır olmak üze
re çalışma süresinin uzatılmasını Yüce Heye
tin oylarına arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar efendim... Kabul etmeyenler... 
(A. P. sıralarından «Zilleri çalın» sesleri.) Hak
lısınız efendim, oylamayı tekrar edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, ifade ettiğim, 'husus
ların bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
masını Yüce Heyetin oylarına arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... 
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Efendim, oylamayı ayağa kalkmak suretiy
le yapacağım. 

Teklif ettiğim hususu kabul eden üyeler lüt
fen ayağa kalksın efendim... Kabul etmeyenler 
lütfen ayağa ıkalksmlar efendim... Uzatma iste
ği kabul edilmiştir efendim; teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım,, 6 nıcı madde üzerinde 
verilmiş olan önergeleri okutuyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YASİN 
HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan, 
Komisyon adına, bir hususu hatırlatmayı zarurî 
görüyoruz. Müsaade eder misiniz, 6 ncı madde 
ile alâkalı olarak kısa bir açıklama yapalım? 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, yerinizden 
lütfedin efendim. 

Bir maddî hata mı var efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YASİN 
HATİBOĞLU (Çorum) — Efendim, tatbikatta 
mulhtemel bir hatayı düşünerek, tatbikatı vuzu
ha kavuşturmak için bir hususu açıklamayı uy-
'gun görüyoruz, müsaadenizle. 

'6 ncı maddede, Ceza Kanununun 77 n'ci mad
desinin nazara alınmayacağı belirtilmiş durum
da. Adalet Komisyonunun buradaki sevk espri
si şu; eğer bugüne kadar hüküm verilmiş, içtima 
hükümleri tatbik edilmiş ise, içtima hükümleri 
çözülecek, her dosya, her dava; yahut başka 
bir tabirle, her hüküm için, Vazıı Kanunun Af 
Kanunu ile getirdiği indirimler tatbik edilecek
tir. 

BAŞKAN — Metinde bir değişiklik m; arzu 
ediyorsunuz Sayın Hatiboğlu? Anlayamadım 
efendim? Metin ortada efendim, bazı değişifc-
lik önergeleri de var. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YASİN 
HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan, 
metinde bir değişiklik istemiyoruz. Ancak, dfade 
itibariyle, Adalet Komisyonunca sevk edilen.. 

BAŞKAN — Uygulamada kolaylık olsun di
ye, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YASİN 
HATİBOĞLU (Çorum) — İfade itibariyle vu
zuha kavuşsun diye arz ediyorum. Burada 77 nci 
madde, içtima hükümlerine mütedairdir. «77 nci 
maddenin hükmü uygulanmaz» diyor. Bundan 
Komisyonun maksadı şudur; içtima hükümleııi, 
çözülmek suretiyle; genel indirim, her dava için, 
her hüküm için ayrı ayrı uygulanır. Buna rağ
men; 7.7 nci maddenin tatbiki gerekir de, bakiye 
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cezalar miktan; ağır hapiste 36, hapiste 25, muh
telif hapis eazalarmda da 30 yılı bulmuşsa, 
bunlardan da ayrı ayrı 12 ger yıl indirilir, de
mek iliyoruz, maksadımız budur. Yanlış tatbi
kata mahal vermesin diye tescilini istirham edi
yoruz. Murazatım budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatib-
oğlu. 

Önergeleri takdim ediyoruz efendim. 

Millet M'ecl'iısi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan af kanununu teklifinin 

6 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın son fıkra 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Denizli 
Mustafa Kuıbilây İmer * Sami Arslan 

Kans Adana;' 
Yaslın Bıoakurt Battal Koksal 

Ankara 
Necdet EvMyagil 

«Bu kanunun 1 nci maddecinin (B) ve (C) 
bentlerinden faydalanan hükümlüler, kanunun 
yürürlüğe gerdiği tarihten itibaren, mahkûm ol
dukları cezanın zaman aşımı süresi içinde ve her
halde 5 yıl zarfında aşağı haddi 6 aydan az ol
mayan hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim aynı 
cinaten diğer bir cürüm işledikleri takdirde, ev
velden haklarında hükmedilmiş bulunan cezanın 
infaz edilmeyen kısmı aynen çektirilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 6 ncı maddesinde yazılı (veya baş

ka) ibaresinin maddeden çıkarılmasını arz ede
rim. 

Kars 
Hasan Yıldırım 

BAŞKAN — Aykırılık y;rasma göre önerge
leri işleme koyacağım efendim. 

(Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer 
ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YÂSÎN 
HATIBOĞLU (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı
ğını ifade etmişlerdir,' 

Okutulan önergeyi Yüce Heyetlin tasvipleri
ne sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 

Önerge reddedilmiştir efendim. 
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Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
(Kars Milletvekili Haom Yıldırım'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 

mu efendim?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon katılmıştır. 
Okuttuğum önergeyi Yüce Heyetin tasvibine 

sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar efendim.. Kabul etmeyenler.. Önerge ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde üzerinde başka değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi, değişik şekliyle, Yüce Heyetin tay

i b i n e sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar.. Kabul etmeyener. Madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, redakte edilmek üzere 
Komisyona iade edilen 3 ncü madde gelmiş bu
lunmaktadır. 

Maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 3. — 7.2.1974 tanihine kadar işlenmiş: 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın

daki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 
liraya kadar (onbin lira dahil) kıymet kaçakçılı
ğı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan karar
name ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne 
olursa okvan döviz veya Türk parasının ziyamı 
dntaç etmemiş bilumum fiiller veya önceden çı
karılan kararname ve tebliğlere göre suç 
sayılıpda, sonradan çıkarılan kararname ve 
tebliğlere göre ijj.q sayılmayan fiiller, isti
mal ve istihlâk maksadı ile işlenmiş ka
çakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan te
kel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olmayan 
tekel suçları, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıymeti 
20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) 'ithal 
ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin 
lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçlan hakkında bu 
kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükümleri dışında kalan Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Ka
nun, ek ve tadilleriyle bu kanunlara ilişkin teb
liğler. >ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve 
tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 1308 
sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 
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nci maddesinin/2 ve 3 ncü; T.C.K. mm 264 ncü 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren fiiller
den mahkûm olanların hürriyeti bağlayıcı cezala
rının beş yılı affedilmiştir. Şu kadar ki; bu fık
ra hükmünden yararlananlara tayin edilen para 
cezaları af kapsamı dışında bırakılmıştır. 

•BAŞKAN —- Maddeyi, değişik şekliyle Yü
ce Heyetin :taşvMne sunuyomım. Ealbul eden-
i.cır lütfen işaret buyursunlar... Kabul e't'meyen-
lei'... Madde değişik şekliyle 'kabul edilmiştir 
efendim. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

2. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'ye 
kınama cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Değerli ankadaşlarım, Sayın 
Fcyzullah Değerli, konuşması sırasında; l!l!l ve 
142 nci maddeye göre mahkûm olanları affeden
lerin gaflet, 'dalâlet, cinayet, hıyanet, hattâ mu
kaddes vatana ve mîllete karşı büyük bir iha
net ieeıılsinde bulunduğunu ifade etmiş bulun
maktadır. 

jSayırı Değerli1; koııuşmanızd'alki ifadeleriniz 
«Kınama» cezasını gerektirmektedir. 

Konulmamızı geri lalıyors'anıız... Geri alıyor 
musunuz, almıyor musunuz? Bunu soruyorum 
efendim ? 

FEYZÜLLAII DEĞERLİ (Tokat) — Aynen 
tekrar ediyorum: Delâlet, hıyanet, cinayet, gaf
let ve ihanet içindesiniz. (A. P. sıralarından 
«Bravo», C. H. P. sıralarından «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Değerli'ye bu konusma'-
sından sonra kınama cezası... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Af da 
iisteımiyorum, müdafaamı da yapmayacağım. 

FERRUII BOZBEYLİ (İstanbul) — Müda
faasını a'îıuız lütfen Sayın Balkan. 

BAŞKAN — «Kınama» cezası verilmesini Yü
ce Heyetin tasvibine sunuyorum. Kaibul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul 'edilmiştir 'efendim. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, A. P. sıra'la/rmdan sıra 
kapalcl arına vurmalar, gürültüler) 

.•Sayın Bozibeyli, yerinizden bir şey ifade bu
yurdunuz. Sanıyorum, Yüce Meclisin kararını 
alım amam konusunda bir... 

FERRÜII BOZBEYLİ ('İstanbul) — Hayıır 
efendim, ben, müdafaasının alınması; gerekti
ğini ifade dttiım. (,C. H. P. sıralarından «Müda
faa da istemedi» sesleri) 

BjAlŞKjAN — Elbette, elbette; ' frendiler!, is-
i'arla ifade 'Duyundular; savunmada bulunmadı
lar. Ben, kınama cezasını verirken bir yanlış
lık yaptım 'kanaatine vardım da,, onun için za-
tıâliıiize sordum efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE (Devamı) 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 '.nci yılı ne
deniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, \Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kubilây îmer ve 3 arkadaşı
nın, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal Er-
kovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezaların af
fı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Ilatib-
oğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
sebebiyle çıkarılması düşümden bazı suç ve ce
zaların affına mütedair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 

2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayısı {: 25 ve 25'e 
1 nci ek) (Devam) 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, Sayın 
•Demirel 'konuşmasımın son kısmın'da, «Eğer suç
luluk psikozu içine girdiğiniz için bunları söy-
lüyorsanıız, ufunet dağıtıyorsunuz, demektir. Bi-
naenaleyih, bu şekildeki hareketinizi gayet yan-
liiş sayıyorum. 'Suçlu arıyorsanız, suçlu sizsiniz; 
suçlu Adalet Partisi değildir.» demek suretiy
le Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna saitaşımış-
tır. 

Duyurunuz Sayın Erverdi. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler, C. H. P. sıralanırdan alkışlar) 
İstirham ederim efendim, rica ederim. Gülüne
cek lıiçjbir şey yolk Sayın Hoeaoğlu, itiyat hali
ne getirdiniz bunu. 
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C. H. P. GRUBU ADINA SELÇUK ERVER-
DÎ (Erzurum) — Sayın Başkan, mUhter'enı ar
kadaşlarım ; 

Kimsenin endişe etmesine lüzum yok. Sayın 
Demirel'in içerisinde bulunduğu gibi, sinirli 
bir psikoloji içerisinde değilim. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» s es"!'eri1) 

Bir şeyi 'belirtmek için çıktım. Bir darbıme
sel vardır, derler ki; «Bayram bahane, herkes 
sendiğini öper» (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) Af Kanunu vesilesiyle Halk Partisine söv
menin yarışı içindesiniz. Halk Partisinin ayra
nında çiği yc:k. Halk Parl'isimin birtakım küçük 
adam'aıdan vatanperverlik dersi almaya,, .bir
takım iman fukaralarından din derisi almaya 
hiç ihtiyacı yok. (O. H. P. sıralarından «Bravo» 
.sesleri, şiddetli alkışlar A. P. sı rai arından gü
rültüler)! 

YILMAZ HOOAÖĞLU (Adana) — Var, çok 
ihtiyacınız var. (C. H. P. sıralarından «Küçük 
adam bela oldu» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, yeni bir sataş
maya vesile teşkil etmeyecek ş'ekilde lütfediniz 
'konuşunuz, o şekilde konuşunuz efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Beyefen
di, bendeniz isimsiz söyledim. Demek ki, birta
kım küçülk adamlar var ki, lâfı alıyorlar. Lâf 
artanın, i-l'e alanın. Değilsen sahip çıkma (C. 
H. P. sıralarından «BraVo» sesleri, alkışlar) 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Aynen 
iade ederim, küçük adam değiliz. 

•SELÇUK ERVERDİ (•Devamla) — Bu su
retle de tanıışmış oluyoruz. (C. II. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hoeaoğm, lütfediniz 'efen
dim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Bekle
nen o idi ki, Af Kanunu çıkarken, herkes, 'bu 
Meclisin seviyesine yakışır ibir şekilde fikrini 
söyledin. Kimsenin bizim fikrimize iştirikini bek
lemiş değiliz. Ama, her fikre hürmet etmenin 
de gereğine biz inanıyoruz. Karşıdakini!ıı de 
inanmasını beklemek hakkımıizdır. Bele bu, Sa
yın Demire! gibi, bir partinin Genel Başkanı 
olursa.; bu, kaçım nrası mümkün olmayan bir 
ihtiyaç ve zaruret haline. gcl>. 

.Muhterem arkadaş! ar, Cumhuriyet Halk Par-
'tisine niye söverler? Buraya gelelim.. Konuştu
ğumuz, Af Kanunu. Sayın Demire! 'buyurdu

lar ki, «12 Mart'tan sonra, işte şu oldu, bu ol
du».. Onlara dokunmak işitemiyorum; ama,. (A. 
P. sıralaıınndan «Dokun, dekun» sesleri). Ama, 
dokunursam ıo zaman şunu söylememek... (A.' 
P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın İmamoğlu, lütfen efen
dim. 

ISELÇUK ERVERDİ (Deva'mla) — Müsaa
de buyurunuz, vakti geçmiş kahramanlığı her
kes yapar; 'kahramanlığı, zamanında yapmak 
lâzımdır derim. (C. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, akışlar) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi; sataşma ile il
gili olarak lütfediniz efendim. 

•SELÇUK ERVERDİ (Devanı! a) — Beye
fendi, geleceğimi, arkadaşlarım sual soruyor
lar. Nezaketim, cevapsız bırakmaya mâni, onun 
için cevaplıyorum. (C. H. P. sırailarından gü-
lü.Tnieler). Yüzde heş rey almış 'bir parti kalkar, 
«Cumhuriyet Halk Partisi söyledi, 'böyledir, 
derse, güleriz; üzülmüyoruz da, Sahibi çıktı... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kimi 
kastediyor? Buraya, Adalet Partisi Genel Baş
kanına, sataşma dolayısiyie cevap veımek için 
ç:ıktı. Bu konuşmalara müsaade ederseniz Sa
yın Başkan, kıyamete kadar yakanızı bırakmam. 
(C.'H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade edin de, takip etme 
imkânını bulayım hatiibi 'Sayın Feyzioğlu.. (C. 
II. P. sıralarından gurultular). 

•TURHAiN FEYZİOĞLU (Kayser!) — Er-
verdi'nin âdetini bilirim; nasıl cevap vereceği
mi .bilirim parllme dokunursanız. 

IÖELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Ben 
zati âlinizin isminden bahsetmedim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kas
tetmiyorsanız da, paritime dokunuyorsunuz. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Müsaa
de edin de söyleyeyim, ağzımı tutmayın. 

fiize tahammülsüz!ük arız olmuş, rica ede
lim. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, Sayın Feyzlioğ-
İU... (C. II. P. sıralarından güıül tüer) . 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bizim 
partimize sataşmaya hakkınız var mı! Adalet 
Fantisine cevap vereceğim diye çıktınız. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu lü ' icTn erm
elim, oturunuz. Sayın Erverdi... 
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SELÇUK ERTORDÎ (Devamla) — özür di
lerim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma.. 
TURHAN FEYZitOĞLU (Kayseri) — Özür 

dilediniz; tamam, özür dilememizi kabul ettim. 
BAŞKAN — Sayın Erverdi, sadece sataş

ma üzerinde lütfen. Lütfedin bitirin <efend)im. 
SELÇUK EHVERDÎ (Devamla) -^ Bu ka

dar sinirlenmeniz ilcin sebep yoktu, haksız da 
değilim; ama madem ki o'ldu, sadet dışı idi, o 
se!beptl;e özür diledim.. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi.. 
SELÇUK ERVER<Dİ (Devamlia) — Efen

dim, (bitireceğim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Lütfederisiniz, konu ile iligiili' 
olarak. 

SELÇUK ERVERlDİ (Devamla) — Yüzde 
otuzüçbuçuık, yüzde otuzdört rey almış 'bir par
tiye 'bu türlü sözlerin söyllenm'esi, haddizatında 
ciddi'yetlten uzaktır. Bunu söyleyenler inanır -
:1ar mı? Sizi temin ederim kirdemin, ismini ver
meyeceğim bir arkadaşımla konuştuk dışarıda. 
Dedim ki; mangalda kül bırakmadınız, her şe
yi inhisarınıza aldınız. Lütfedin de kırıntısın
dan kenarından olsun, bir söyler de bize 'bırakı
nız. Bu yakışıklı bir davranış değil.. Bundan 
'hiejb'îr Halik Partili müiteeıssiır olımaz». Demlin de
diğim gijjbi; bizim, imanıtoızdan, abdıesltimizden 
şüphemiz yok; ama görüyoruz iki, aMielsitiind'en 
şüphesi olanlar en küçük teilmihte tahammül-
süzTüğe 'başlıyorlar. Bizim, imanımızdan da, ab-
deıstimizden de şüphemiz olmadığı için bunlar 
söylenir, geçer. Kervan meselesi. (C. H. P. sı
ralarından «Bralvo» siesleri, alkışlar). 

Burada konuşulurken, kader kurbanları'... 
İBRAIIÎM BİEHRAM EKER (Ballıkesir) — 

Sen 'biraz terbiyeli konuşsana... (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Eker, lütfedin oturun 
'efendim. (C. H. P. sıralarındaki gürültüler). Sa
yın Eker, lütfen oturun efendim. Sayın Erv'cır-
di, tabiî bütün sayın üyelerin ve zatiâliiniz yor
gun oljduğunu kaibul ediyorsunuz. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Vakt.ıy-
1e küsıtlı değilim, İçtüzük hükümleri ortada,, 
sataşmanın dışımda konuşmuyorum. Her şeyi 
söylediler, şimdiye kadar sustuk, bunları cevap
lamak durumundayım, söylüyorum. 

4 . 4 . 1974 0 : 1 

Muhterem arkadaşlar, «12 Mart "tan sonra 
tahkikat komisyonları kuruüdu, şunlar oldu, 
bunlar oldu..» Sayın Demire! buyurdular, doğ
rudur. 

12 Mart Muhtırası, dikkat eders'enaz, daha 
ziyade hırsıza, uğursuza değil; ama anarşiste, 
komüniste karşı idi. O zaman Hailk Partisinin 
Genel Sekreteri olan şimdiki Başbakanımız da 
o günkü yönetime en sert şekilde karşı çıkmış 
oDmasıma rağmen, bÜr tane Halk Partilinin ya
kasından tutulduğunu lütfen ispat ediniz, lüt
fen iddia ediniz. (C H. P. sıraların dan «Brava» 
sefderi, alkışlar; A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Bulgun 

tahkikat komisyonları yok. Sayın Demirci'ni, 
kendisi hakkımda tahkikat istenildiğinde, bura
da gösterdiği celâdeti, 'burada gösterdiği kaftıra-
maınlığı göstermesini gönlümüz arzu etmişti, o 
zaman 'bulamamıştık. (C. H. P. sıra'1 arından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumlhurîyet Halk Partüsinin ufunet dağıt
tığımdan balhsettileı:'. Seçimlerden sonra, alıştık
ları iktidaıdan düşmüş olmanın verdiği şişkin
lik ve hırs içeıvsinde bir ııfunet dağıtan var
dır; ama, bu Cumhuriyet Halik Partisi değil
dir. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo;» sesleri, sürekDi alkış
lar) 

BAŞKAN —teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 

Başkan, sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, dalha ön
ce halletmem lâzımgelen bir konu var, lütfeder
seniz ; sizi dinleyeceğim Sayın Demirel. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Ne dinlteye-
ceksim yahu? 

İLHAMI ÇETİN (Yozigat) — Yeter, demin 
dinledik onu. 

BAŞKAN — Sayım Bozkurt, biraz evveıl ibir 
talepte bulundunuz; fakat Sayın Yıldırım.?ın 
konuşma za.ptmı giûtirtemediğim için, meseleyi 
takdir etme mevkiinde değilüm; lütfedeır tek
rar eder misiniz efendim1? 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
(Selçuk Eı-'verdi'yi kastederek) Giıdört daikika 

konuştu, ondört dakika.. 
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BiAŞKAN — Saym Demirel de yirmi daki
ka konuştu efendim. (A. P. sıralarımdan «Ha
yır efendim, .hayır» seisleri) 

Efonidim, saat önümde, sayın üye aıfkadaşı-
mız 'burada, lütfedin, istirham ed'eri/m efendim. 

Evet Sayın Biozkurt. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Saym Baş

kan, arkadaşımız «Demokratik Parti Grupu adı
na .konuşan arkadaşımız maddeyi anlamadan 
'konuşmak suretiyle...» tabirini kuflanmıştır. 
Arkadaşıma çok kısa olarak cevap vereceğim, 
imkân bahşetmenizi rica ediyorum. Zaten ken
disi bemm sınıf arkadaşımdır. 

(BAŞKAN — «Bilgisizlik» konumundaki hu
susu sataşma kabul ediyorum, buyurun: Sade
ce bu konuya münhasır olmak üzere ve yeni bir 
sataşmaya meydan vermemek üzere Saym Bo'z-
kurt. 

YASİN BOZKURT (Kaı's) — Sayın Baş
kan ve Yüce 'Meclisin değerli üyeleri; 

Ben, partime ve şahsıma sataşmış 'bulunan 
saym kıomuşmaeıniin, aynı seçim çevresinin mil
letvekili olması ve aiynı zamanda 1945 yıllından 
beri, orta okuldan itibaren sınıf arkadaşı ol
manı müııaseJbetiyle, bunun bir zulhul olduğu, 
'kürsüye o da benim giiıbi yeni alışmakta oklu
ğu cihetle, zuhulen sataşmış olduğu kanısına 
varıyorum. Zaten, .kendisi muhalefet partisi 
Sayın Genel Başkanı Demirdi'e, burada çok gü
zel konuşma imkânı vermesi ve bu konuşmanın, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu müşkül du
rumda bırakacak derecede çok güzel-olması, 
•onu zaten perişan ha'e geıtürmiş olduğundan., 
üzerine daha çok varmak istemiyorum. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşım .benim sınıf arkadaşım
dı;'. Ben kendimin altı sene İftihar l'istesine geç
tiğimi iddia edecek değii'im bu hususta. (O. H. 
P. sıralarından «Ne alâkası var ;» sesleri) 

BAŞKAN — BiLgisiz olmadığını ifade edi
yor; kûiıuyle ilgili slaym arkadaşım. 

Buyurun efendim. 
YASIN BOZKURT (Devamla) — İSaym •ko

nuşmacı, 6 nlcı maddenin hudutları içellisinde 
kalmış .alsaydı gam yemezdim. Kendisi, gerçek
ten bir hukukçu olmasına rağmen, hatta az çok 
tecıtlibedi olan 'bir hukukçu 'olmasına rağmen, 
maddenin teknik cihetine sureti katiyede ya
naşmamış, şu .Meclisi elektrikli hale getirecek 

nâ'hoş bir konuşmanın mümessili olması nıüna-
seibetiyle de, kendisini tescil ediyor, seçim çev
remdeki hemşehrilerimin hatırı için kendisini 
bağışlıyorum. 

'.Saygılar sunarım. (A. P. ve D. P. sıraların
dan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
iSaym Demirel, biraz önce söz talelbetmişti-

niz. Hangi 'konuda konuşmak istiyorsunuz? 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Baş

kan, Sayım Demirel bana; «Yalan söyllüyor» ele
di. Cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hepinizi 
dinlememe imkân almadığını siz ele 'biliyorsu
nuz, biz de insanız. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler ve «Önce buraya söz vermelisin» ses
leri.) Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın Yıl
dırım. 

(Buyurunuz Sayın Demirel, sizi dinliyorum, 
affederdiniz. 

ISÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 
Başkan, Sayın sözcü, konuşımasmın iki yerin
de sataşmada hulündu. Bunlardan birisi; «Tah
kikat Komisyonunun krırulluşu esnasında celâ
det göstermediğimizi» ifade etti. 

'ikincisi İlse; «12 Martta -celâdet göstermedi
ğimizi» ifade etti. «O zaman niçin celâdet gös
termediniz?» dedi. 

IBıiFİar», şahsıma yapılmış sataşma kabul 
ediyor ve cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Demirel, bu konulara 
münhalsır olmak ve yeni 'bir sataşmaya meydan 
vermemek üzere 'buyurunuz efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sa
yın Başkan, saym milletve'killeri; 

Şayet bir nefis müdafaası içine ittilmese 
idik, bazı şeyleri söylemek ihtiyacını eluyma-
calktıık. Sataşma astında, ımuhataibmı bir nefis 
müdafaası içine itmektedir. Sataşmaya cevap 
verirken, bir nefis müdafaası içine beni saym 
sözcü itti'-ği için söyleyeleğim sözleri ölçer.ık, 
ıbiçerek söylemeyi düşünmeme rağmen, nefis 
müdafaasının zedelenmemesine de diikfcat edece-' 
ğim tabiidir. (C. II. P. sıralarından «Ns demek 
İstiyorsunuz?1» sesleri) Yani, kendiimi savunia-
cağ:m, yani savunma hakkımı ihlâl etmemek 
şartıyle savunmada bııhmacağum. Yeni bir sa
taşmaya meydan verilmemesini Saym Balkan 

— 653 — 
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rica ettiler, buna riayet etmeye gayret edece-
g',m. Ben sataşmak içim huzurunuza gelme
dim, !bir sataşmaya cevap vermek için huzuru
nuzu işgal ediyorum. Cevap verdim ; bu bir sa
vunma idi, bumdan bir sataşma çıkarıldı, o sa
taşma yeniden bizi savunma ımecbuniyeti içime. 
soktu. 

Evvelâ çımu söyleyeyim; «Beraeti zimmet 
'asıldır» yani, aksi ispat edilinceye kadar kim-
ıseyi suçlu sayamazsıııız. O i'dubarla, buraya 
gelip böyle, üzerinde senelerce münalkaça 
•edilmliş 'konuları başa (kakaç yapmaya hakkı
nız yoktur. Elimizde imkânlar vardır, daha 
evvel de söyledim;, elinizde imkânlar vardır; 
'bugün yinı.j elinizde imkânlar vardır. Siyasetle 
uğratanların iftiralara uğraması "kadar tabiî 
bir şey yoktur. İftiraya uğrayan ne yapacak
tır? O iftiraları doğru kabul edip, cemiyetin 
içindem sıvışacak değildir, (kendisini savuna
caktır. Bu iftiralar yapılalı, .aradan dört sene 
(geçmiştir, hiç kimse bir şey ispat edemedi. İs
pat edebilme durumumuz varsa, .buyurunuz 
mdiniz, ben buradayım. (A. P. sıralarımdan al
kışlar.) «Tahkikat 'komisyonu kurulurken ce
lâdet gösterilmemiş» me yapaöakmırşız ? «Acın 
tahkikat; yapım tahkiikatimizi» demişiz. Meclis, 
tahkikatımı yapmış, bir şey bulmamış. Beğen
mediğimiz husus M'e'clki'ıa kararıdır, Meclisin 
iradesidir; beğemmediğimiz husus, odur. Bir 
ddha yapım, bir daha yapım, 10 d-efa yapım 
10 defa daha yapım. (A. P. sıralarından şid
detli alkışlar «Bravo» sesler!:) Kim. alıkoyuyor 
sizi yapmaktan;. Gayet açıklıkla 'Söylüyorum, 
hiçbir şeyinize 'kimse itiraz ötmez; ama birta
kım iftiraları, «doğrudur» diye, iftiraya uğ
ratana tasdik ı;ııi ettireceksiniz 1. Tasdik mi 
ettireceksiniz? Bu iftiraları yapanlara ispat 
hakkı tanıdım. Aradan 4 seme geçmiştir, 17 
tane dava olmuş, «B'öyle bir iddiamız yektur» 
demişlerdir ve ıbemüz davaları mahkemelerde 
devam e'di'yor, ispat hakkımı kullanıp, ortaya 
Ibir delil koyamamışlardır. 

Şlııdi size soruyorum : Asada, he.kcs suç
suzluğumu kemdim ispat ötmek meeburiyetimde 
kaba, han^i devre döneriz? Engizisyon dev
rine döneriz, Ortaçağa domeriz. «Müddei, iddia-
sını ispat ile mükelleftir.» İspat vole orta yer
de ; orta yerde bir şey yo'k; orta yerde delil 
yok. Neden bahasediyorsuııuz? Kimi iküçült-
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meye çakışıyorsunuz? Karşınızda alnı ak, başı 
dük imsamlar var. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Siz zannediyorsunuz ki, siz 
söyleyince çıkıp giderler, söylediğimiz şeylere 
cevap vermezler?.. 

Sayım milletvekilleri, bir şey ima ediyor
sunuz, dilinizin altındakini açık söyleyin. Kim 
ne söylüyorsa, ne istiyorsa açık söylesin; on
dan sonra ben de söyleyeyim. Bir iddiamız 
varsa 'gelini söyleyim, o iddiayı ispat edemezse-
niz, bem de sizi mıüfterii, fazilet ve namus cel
lâdı olarak ilân ederim. O benim hakkımdır. 
(A. P. sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Açıklıkla söylüyorum., şahsım hakkında 
bir şey bilip de söylemeyen ve söylediğimi de
li 11 endirmeyemi, fazilet ve namus cellâdı ilân 
ediyorum. (A. P. sıralarımdan alkışlar) Müf
teri ilân ediyorum, müfteri ilân ediyorum. 
Daha ne diyeceğini...? 

ıSaym aııilletvdkilleri, 12 Martita celâdet 
göst ermemi iş iz île... Ne yapacaktık 12 Martta? 
12 Mart bir darbe id]. 12 Mart Muhtırası «Paır-
lamento ve Hükümet, süregelen tutum ve 
davranışı ile...» diye devam ediyordu. Siz yoık 
muşumuz içimde .. Siz c el âlet mi gösterdiniz?.. 
(A. P. sımaların dam. «Bravo» sesleri, alkışlar. 
C. H. P. sıralarımdan gürültüler.)! Hangi celâ
deti gösterdiniz? Ama biz bir şey dedik, 
siz bumu diycımedimiz, siz bumu dÜyemediniz.... 
(C II. P. sıralarımdan gürültüler.) 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Parla
mentoyu lökait etmedi, Hükümeti düşürdü. 

'SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz 
dedik ki, «Bu .Muhtıra, Anayasa ve hukuk Dev
leti ile bağdaşamaz.» (C. H. P. sıralarımdan 
«Ne Kamam dediniz?» sesleri.) Aynı gün dedik, 
aynı güm, ayın güm, aynı güm dedik... (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından gürültüler.)1 ...Aynı gün. 
Ne yapacaktık yani, iktidar bizimi malımız 
mıydı? Bize bir emanetti. Biz iktidarı ne ile 
savunacaktık? Orduya karşı, iktidarı ine ile sa
vunacak ? 

'TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Meşru 
Imıiklarla. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Siz 
beyler, Parlamento olarak neredeydiniz? Par
lamento olarak siz de muaheze edilmiştiniz.' 
(C. II. P. sıralarından «Savunduk, savunduk.» 
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sesleri, gürültüler.) Büıtün parlamento muaheze 
leidilımliışti... 

BAŞKAN —• Saym Demirel, son dakikanıza 
girdiniz efendim. 

(SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tüm 
Parlamento ne savundunuz t Söylediğinizi 'biliyo
ruz : Bu darbenin Cumlhuriyet Halik Partli'si içe
risinde bir hizlbi iktidarla .getirmek için yapıl
dığını söylediniz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Yıldırım, bir hususta söz mü istediniz efen
dim? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Şahsıma sa
taşma var, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi (konuda Sayın Yıldırım ? 

1. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 5 
sayılı Kanun hükmündeki Kararnameye dair Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Maliye Ba
kanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı (7/59) 

21 . 2' . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gereğini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

Sedat Akay 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, bu 
kanunda değişiklik yapan 1327 sayılı Kanunda 
ve 2 sayılı Kanun hükmündeki Kararnamede 
mevcudolan ve Devlet memurlarının memuriye
te ilk girişleriyle intibaklarında kademe ilerle
melerini mümkün kılan (Uzmanlık), 30 . 5 .1973 
tarihli ve 5 sayılı Kanun hükmündeki Kararna
menin 1 ve 17 nci maddeleriyle (Master dere
cesi) şeklinde değiştirilmiştir. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Bana, «Yalan 
şöylüyorsunı» dediler. Yalan söylemedim, ger
çekleri söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, Sayın Yıldırım 
zaptı getirtitiiremıediğim için), maalesef, bu hu
susu tespit edemedim efendim. 

«HASAN YILDIRIM (Kara) — Aıma açık ve 
(kesin beyanda bulundular efendim. 

BAŞKAN — Talkip de edemedim. Lütfeder
seniz, müsamahanıza sığınarak, Ibu konuda söz 
isteğinizi lütfedin geri alın efendim... 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Teşeikkür ederim ©fendim. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz bit

miştir. Af fcaınununun görüşülmesljne devam et
mek ve 9 . 4 . 1974 Salı günü saat 14,00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim, 

Kapamama saatti : 20,40 

Master kelimesinin lügat mânası (Üniversi
te mezuniyeti ile doktora arasında bir derece) 
olduğuna ve bu kelime üniversitelerimizin he
nüz yaygın bir şekilde kullanılmayıp, bunun ye
rine uzmanlık, ihtisas kelimeleri kullanılmış bu
lunduğuna göre : 

1. Bu değişmenin sebebi nedir? 
2. Üniversitelerde, Üniversiteler Kanunu

na dayanılarak çıkartılmış yönetmelikleri gere
ğince, üniversite tahsilinin üzerine verilen bir 
öğrenimle • iktisabedilerek belgelendirilen ihti
sas veya uzmanlıkların master olarak değerlen
dirilmesi yoluna gidilmekte midir? 

3. İhtisas veya uzmanlık öğrenimi netice
sinde üniversitelerin fakülte veya enstitülerden, 
kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak alın
mış sertifika, diploma, yahut diğer belgelerin 5 
sayılı"Kanun hükmündeki Kararname karşısın
da, memurun kademe alması bakımından değer-
lendirilmesi yapılmıyorsa, aynı mahiyetteki üni
versite üstü öğrenimlerden Türkçe uzmanlık, 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Osmanlıca ihtisas belgesi almış olanların bütün 
eksikliği bu belgelerde İngilizce mester kelime
sinin bulunmayışı olmuyor mu? 

Ve tatbikatın ıslahı gerekli görülmüyor mu? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 1 . 4 . 1 9 7 4 

BÜMKO :111802 - 641 11149 
Konu : Kocaeli Milletvekili Sayın 
Sedat Akay'm yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet

kik Dairesi Başkanlığının, 
a) 2 .3 .1974 tarihli ve 77-342/1426 sa-

b) 15 .3 .1974 tarihli ve 77-342/1704 sa
yılı, 

c) 25 . 3 . 1974 tarihli ve 77 - 342/1834 sa
yılı yazıları. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığının ilgi (a) daki yazıları 
ekinde gönderilmiş bulunan; Kocaeli Milletve
kili Saym Sedat Akay'm 657 sayılı Kanunun 
5 saydı Kanım hükmündeki Kararname ile de
ğiştirilen 36 ncı maddesine ilişkin olarak Sayın 
Başbakana yönelttiği ve Başbakan adına tara
fımdan cevaplandırılması tensibolunan yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Önergedeki görüş ve eleştirilerin, kanun 
hükmündeki kararname çalışmalarında dikkate 
alınacağı arz olunur. 

Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

2. <— Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiV 
in, 1974 yılı turizm programına ilişkin sorusu 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in 
yazılı cevabı (7/84) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtıma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanıdırıl-
masının teminini saygılarımla rica ederim. 

12 . 3 . 1974 
Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

.1 — Bütün dünyamda olduğu gibi, ülkemiz
de de «1974 Turiam yılı» 1 Nisan 1974 günü 
ıbaşlıyacakltm 

2 — Yunanistan hükümeti, Mart ayının ba
şında yayınladığı bir kararname ile, benzinin, 
otomilbili yabancı turistlere yüzde kırk indi
rimli olarak satılacağını bildirmiştir. 

Bizim bu konuda bir uygulamamız olacak 
mıdır ? 

3 — Türkiye'ye gelen yafbancı sayüsı, 'henüz 
'bir milyonu geçmiş, 1 278 000 kişiye ulaşmış
t ı r ; ancak bu miktarın yarısı üllkelmizde 24 sa
atten dalba az bir zaman kalmaktadır. Yaban
cı turist 'sayıisı ise Yunanistan'da 3 milyonu aş-
mışjtır. 

Bize yönelik turist akınını önleyen komşu
muzun bu rekabeti karşısında ne gilbi tedbir
ler planlanmıştır ? 

4 — Bakanlık, 1974 yılı turlara programın
da ne giibi yenilikler getirmektedir; turistik 
yatak sayısı plan hedeflerine ulaşmış mıdır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
025 3 . 4 . 1974 
'Millet Meclisi Başkanlığına, 

12 Mart 1974 günü Demıoratik Parti Ankara 
Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil tarafından, 
yazılı olarak cevaplandırmam üzere Başkan
lığınıza verilen önergenin cevapları ekte tak
dim edilmektedir. 

Bilgilerine, gereğini müsaadelerine arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Orhan Birgit 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1 — Yunanistan Hükümetinin turistlere 
uygulayacağını bildirdiği benzin indirimi res
mî olmayan bilgilere göre, 15 litre için % 40 
oranındadır. Ancak Yunanistan'da bu indirim
den sonra 'bile benzin satış ücretleri Türkiye' 
den palhalı olmaktadır. Benzinin 15 litre sonra
sı ise normal fiatından satılmaktadır. Bundan 
anlaşılmaktadır ki, Yunanistan'ın konuyu ele 
alarak işleyişi yalnızca reklama dönük bulun
maktadır. Bilgi olarak, ilişikte çeşitli ülkeler
de ve Türkiye'de benzin ve dizel satış fiatları-
nın dolar ve Türk Lirası üzerinden bir listesi
ni sunuyoruz. 

2 — Saym Necdet EvliyagiPin bu sorusu
nun cevabı 1974 turizm mevsimini açarken dü
zenlediğimiz basın toplantısında yaptığımız 
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ve bir sureti ekte sunulan konuşmamızda mev
cuttur. Ayrıca, Yunan Adaları ve Türkiye feri
bot seferlerinin düzenleonTesi ve teşviki, Boğaz 
Köprüsünün hizmete girişi ile Asya ile Avrupa 
arasında t a r a bağlantısı kuruluşu, Türkiye'de 
benzin' satış fiyatının indirimsiz olmasına kar
şın, diğer ülkelerden daha ucuz oluşu konu
sunda alınan tedbir ve yararlanılacak spotlar 
arasındadır. 

3 — Turizm müessese belgesini haiz tesis
lerdeki yattak sayısı plan hedeflerinin gerisinde 
kalmış olup, yatak kapasitesi ile plan hedefle
ri arasında uyum sağlamak için ıgerekli çalış
malar yapılmaktadır. 

Dış ülkelerde bir (dolara kaç lijtre 
ıbenzin alınabilir? 

iSuper Normali Diesel 
Ülkeler (Dolar) (Dolar) ; (Dolar)' 

İtalya 
İsveç 
Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Kıbrıs 
Danimarka 
İspanya 
Fransa 
Yunanistan 
İran 
Romanya 
İsviçre 
Macaristan 
İsrail 
Lüksemburig 
Norveç 
Çekoslavakya 
Tunus 
Yugoslavya 
Türkiye 

(Ağrı) 
[(İstanbul) 

2.27 
2.98 
İ3J54 
3.73 
İ3.62 
3.08 
1,87 
3.67 
4.09 
2J62 
2Jİ9 

13.138 
13.51 
)3.79 
5.53 
(6.57 
4.73 
3.154 
2."21 
4.20 
4.93 

4.22 
4.40 

2J3ı6 
3.06 
3.89 
4.27 
3.80 
4.15 
2.03 
3.80 
4J33 
2.83 
2J68 

•15J96 
4.00 
3.98 
9J21 
7.82 
4.913 
13.75 
2.76 
4.40 
5,30 

5.28 
5.48 

3.45 
— 
3.89 
4.75 
•6.39 
6.76 
5.11 

12.50 
9.93 
4.42 
8.75 

38.89 
3.70 
3.58 

12.101 
22.22 
10.00 
8.97 
3.32 

10.77 
8,86 

5.92 
6.19 

Not : 1. — Yazılı cevaba ekli basın bülteni ke
safeti sebebiyle yayınlanmamıştır, aslı dosyasın
dadır. (7/84) 

2. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit 
tarafından verilen konuyla ilgili ikinci cevap ek
tendir. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 15 . 4 . 1974 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Koor. Şb. Mil. 525 - 6406 

Konu : Necdet EvliyagiPinı soru öner
gesine veıüleın cevap Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 3 . 1974 gün ve 7/84 - 561/5763 

sayılı yazımız. 
İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde •gönderilen', An

kara Milletvekili Necdet Evliyaigil'in 1974 yılı 
turizm programına ilişkin yazılı soru önergesin
de yer alan sorular incelenmiş ve aşağıda ge
rekli açıklama yapılmıştır : 

1. Petrol üreten Arap ülkelerinin, Birleşik 
Amerika, Japonya ve birçok Avrupa ülkesine 
uygulamış oldukları amlbangoyu kaldırmalar ı 
medeniyle, petrol sorunu artık bir bunalım ol
maktan çıkmıştır. Ancak, petrol fiyatlarındaki 
artış, ülkelerarası turiizım rekabetinde önemli 
ıbir faktör olmaktadır. Bir süre önce, Yunanis
tan! Hükümeti, litresi 7.50 TL. civarında satılan 
süper benziünde, turistler için % 40 orantında bir 
indirim yapılacağını bildirmiştir. Buma rağmen, 
Yunaniiıstami'da, süper benzin, uygulanacak olan 
$öz konusu indirimle ;bile, ülkemizdeki süper 
(benzimden daha yüksek bir piyasa fiyatı taşıya
caktır. 

İstanbul'da litresi 345 kuruşa satılmakta 
olaın süper benzin Yuınanistam'da yabancılara 
uygulanan % 40 indirimli fiyattan 105 kuruş 
daha ucuz olmaktadır. Yurdumuzda süper ben-
ızine uygulanan piyasa fiyatı diğer bütün) Av
rupa ülkelerinde uygulanan süper benzim fiya
tından daha ucuzdur. Bu durumun dış ülke
lerde duyurulması amacıyle gerekli tanıtma faa
liyetlerimle girişilmiştir. 

2. 1973 yılında yurdumuza giren toplam 
yalbaneı sayısı 1 341 527 kişiye ulaşımıştır. Bir 
önceki yıla oranla turist sayısında % 29.6'İrk 
bir artış olurken, turizm gelirinde bu oran % 
70'dir. 172 000 000 doları bulanı turizm geli
rinin 150 000 000 doları yurdumuzda konakla
mış olan yalbaneı turistlerden elde edilmiştir. 

Yunan Seyahat acentalarınm tur program
ları incelendiği zaman, özellikle İzmir, Kuş
adası ve Bodrum'u içerdikleri •görülecektir. 

Yunan seyahat aeGaitalarının bu tutumu, 
ülkemizin doğal ve kültürel veriler yönlünden 

— 657 
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Yunanistan'dan daha büyük "bir turfam potan
siyelinle sahiib olduğunu (kanıtlamaktadır. Diğer 
taraftan uluslararası turizm ülkeımize yöneldiği 
turist sayısında belireni hızlı artışla aşikâr 
olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle kitle turizmline dönük yatak 'ka
pasitesini gerçekleştirmek için plan ve yatırım 
program]arı çerçevesinde çalışmalarımız sür
dürülmektedir. Muğla yöresinde yapılması plan
lanan bava alaniları inşaatı yolundaki çalışma
larımız hızlandırılmış bulunmaktadır. 

Avrupa ve Amerika'da sürdürülen dış ta
nıtma çalınmalarımızın ayrıca Orta - Doğu ve 
Japonya <gilbü yeni yeni pazarlara da döndürül-
ımesi düşünülmekte; sanat ve kültür yöreleri
nin tanıtılmam amacıyle plâstik sanatlar, fo
toğraf, resim ve heykel dallarında ün yiapmış 
sanatçılarıımıziin sergi acımalarına yardımcı ol-
ımaya çalışılmakta; folklar zenginliklerimiz ve 
halik oyunlarımızın uluslararası nitelikleri fuar 
ve festivallerle katılmaları sağlamimaktadrr. 

(Komşu ülke Yunanistan ile rekabet edebil
mek amacıyle Bakanlığımıız, öncelikle altyapı, 
konaklama, çevre sağlığı ve düzenllenımesi ko
nularıma ve dış tanıtma çalışmalarıına önem 
verımektedir. Doğal ve kültürel turizm potan
siyellimizin komşumuzdan daha büyük olması, 
ötıe yandan, ülke olarak yurdumuzun daha 
uouz olması hususu turistlerin tercihinde et
kili oılalbileıcelktiir. 

3. (Bakanlığımız, 1974 yılı turizm progra
mımda, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel 
'katkılarına ağırlık vermiştir. 

Ekonomik ve malî tedbirler : 
Birimci Beş Yıllık Plaın döneminde turizm 

yatırımlarının toplam yatırımlar arasındaki 
payı ortalama olarak % 1.3'tür. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında % 2.2 oranında bir 
yer tutmakta ve Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
nemi için ise bu oram % 1.6 olaraik saptanmış 
Ibulumımafctadır. 

Yukarıda islöaü edilen plan hedeflerinin ger
çekleşme oranı devamlı bir artış 'göstermiştir. 
Birinci Beş Yıllık Plan döneminde % '98.8 olan 
(gerçekleşme oranı İkinci Beş Yıllık Plan dö
neminde ı% 110.6 olmuştur. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan Ihede'flerine ıgıöre ise plan dönemi somunda 
1971 yıllı ıfiyatlariyle 1J500 milyonu altyapı ve 
tamamlayıcı yatırımları, 13.000 milyonu konakla

ma telsisi yatırımları olmak 'üzere toplam-olarak 
4.500 milyon liralık yatırım yapılacaktır. 

Ülkemizde turizm sektörünün Ibuıgün için ya
rarlandığı teşvik araçları yatırım indirimi, it
halât kotalsın-dan yararlanma, (bina vergisi muafi
yeti, bina inşaat vergisi muafiyeti, vergi 
taklsitlendirilmesi, yabancı uzman çalıştırılması, 
iGelir Vergisinden muafiyettir. 

Üzerinde çalışılan diğer teşvik araçları ise şu 
Ibiçimde sıralanabilir. Yatırim indirimi oranının 
% 30'dam ı% $5 'e çıkarılması, (Eımlâk Alım Ver-
ıgisi muafiyeti, turizm işletmeleri temettü hisse
llerine tanınan muafiyet, belediye vergilerinden 
muafiyet, faiz oranlarınım düşürülmesi, arazi 
tahsisi, telefon, teleks, v.d. araç ve gereç tedari
kinde öncelik verilmesi. 

Bunlarla (birlikte turizm yatırımları için ge
rekli fonları sağlamak üzere 'T. C. Turizm Ban
kası A. İŞ. nin sermayesi artırılacaktır. Ayrıca, 
Bankanın öncü 've örnek turistik tesis yatırım-
llarmda halk sektörüne, kooperatiflere ve ya-
Ibancı ülkelerdeki işçilerimize -öncelik tanına
caktır. 

Öte yandan, T. ıC. Turizm Bankası, yeni bir 
«Tatil kredisi» sistemi (getirmektedir. Türkiye' 
de II 000 kişiden sadece 4'ü tatile çıkmaktadır. 
Bunların da ibüyük 'çoğunluğu ya çalıştıkları 
kurumların (bünyesindeki kamplarda kalmakta 
ya da dost - akra'ba ıziyarOtleri yapmaktadır. 
Oysa, tatil yapıma (bütün çalışanların doğal hak
larıdır. Böylece, memur ve işçilerimize ücretli 
'dinlenme tatili olanakları tanındığı ıgilhi iç tu
rizm de desteklenmiş olacaktır. 

iFiziksel planlama çalışmaları : 
İİ974 yılında yürütülmesi proğramflaştırılan 

önf aaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 
d. (Side yerleşme planına ilişkin .1/11 O00 

ölçekli imar Uygulama planlarının tamamlan
ması Ve 1/1500 ölçekli planlarım hazırlanması, 

2. iMuğla kıyı 'bandının 1973'te tamamlan
mayan kısımlarına ait revizyon çalışmalarının 
devamı, 

13. Kapadokya planlama çalışmalarının ta
mamlanması ve Turizm Bankası ile birlikte mev
cut yerleşmelerden Ibirıinin turizm kompleksi (bi
çiminde işletilmesi yönünde (çalışmalar yapıl
ması, 

4. 1973 yılında (başlayıp, analitik etütler 
safhasında durdurulan İzmir, Aydın, Balıkesir 
Kıyı Bandı planlama çalışmalarının devamı, 
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5. Doğu Ailedeniz, (Marmara, Karadeniz 
kıyı şeritleri, Konya şeihri tarihi yöreleri, Van 
Gölü ıçteıvresi, Adıyaman, (Nemrut tarihi işiteninin 
düzenlenmesine ilişkin ön etütlerin yapılması, 

16. Dağ turizmi, 'kış sporları merkezilerinin, 
'büyük kentlerin rekreasyon ihtiyaçlarını da 
karşılayacak biçimde ıgeliştirilmesine ilişkin ge
nel politikamın saptanması ive (belirli merkezlerin 
planlanmam ;(iÖr: İBolu - Kıöroğlu, Erciyes) 

7. lülke ölçeğinde termal kaynakların fizik
seli, kimyasal, sismik - ihidrojeıolojik etüdleri-
nin tamamlanmam, akım değerlerinin ölçül-
ımesi. 

ÛBulgüne ikadar yürütülen planlama çalışma
ları birbirinden bağımsız olarak ele alınmıştır. 
Oysa igelişm'e bölgelerinin birlikte ele alınarak 
ülke lölçeğinde turizm ıgeliştirme politikası esas
larının ortaya 'koyulması gerekmektedir. Bu yol-

• idaki çalışmalara paralel iolarak tböilıge Ölçeğinde 
uygulama programları (hazırlanacak ve Sektör 
ımaster planı esasları saptanacaktır. 

.Mevzuat çalışmaları : 
Kıyı ve kumsallar üzerindeki Ikaımu hakla

rının itioplum yararına daha faala değerlendi
rilmesi amacıyle mevzuat çalışmalarına hız ve-< 
rilimektedir. 

;S)osyal turizmin geliştirilimesi amacıyle kre
dili tatil sistemi konusunda. gerekli mevzuat 
getirile çektir. 

Aynıca, yürürlükte olan mevzuat çerçevesin-
de çeşitli tıkanıklıklarla karşı karşıya bulunulma
sı nedeniyle turizm geliştirme planlarımın uy
gulanması amacıyle gerekli ,'teldlbiıilerin alınma
sına çalışılacaktır. 

iSıoısıyo - ekonomik araştırmalar : 
lYatırımlara ve. planlama çalışmalarına yön 

verecek olan pazar araştiirmasınm .gerçek'leşti-
rilınıesi, yurt içinde bozdurulan dövizlerin mer
kez ve 'bölgelere dağılımı, .geceleme istatistik
lerinin tutulması Ikonularıına önem: verilmıekte-
dir. 

4. Kalkınma Planında 1973 yılı içıin öngö
rülen yatak kapasitesinin yaklaşık olarak il/3 Ui 
•gerçekleştirilmiştir. 19(73 yılı sonunda "38 465 
'Oİan faal yatak kapasitesi, proje ve inşa ıhalin-

defci tesislerin işletmeye açılmasıyle 63 :13l9'a 
ulaşmış 'olacaktır. Başka .bir deyişle konaklama 
tesisleri kapasitesindeki! artışlar program he
deflerinin altında kailimaktadır. Bu nedenle, 
1974 yılı icra, Programınla alınmış 'olan aşağın 
daki tedbirlerle ülgiıli «alışmalara başlamıîllmış-
tır. 

— 'Türkiye'de meveuıt bellgeli ve belgesiz her1 

türlü konaklama vo diğer rekreasyon tesisleri^ 
nin yeni (bir envanteri yapılacak ve dış turizme 
Ihizımet 'eden işlejtimıeler uluslararası standartla
r a göre Sınıflandı rıılaeaktıır. 

, ı—• Nitelikli eri yetersiz (olan belgesiz konak
lama tesisle rinin iyilıeştirilımıesi içim! bir programı 
Ihazırilanacak ve 'bu amaçla kredilendimnıe1 oila-
ııalkları sa ğlanaeaktır. 

ı— 'Konaklama tesislerinin pa.zaria.nımasııni1 

sağlamak amacıyle .giriş kapılanında, terminal
lerde ve tarizim bür'olarınida merkezî rezervas
yon sistemimin we. 'biçimde uygulanabileceği 
araştırılmaktadır. 

Biligiileriııize arz ederim. 
Orlhan Birgit 

Turizm ve Tanıtma Balkanı 

3. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çane-
ri'nin, karasularımızda batık gemilerin çıkarıl
masına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Deniz 
Baykal'm yazılı cevabı.) (7/85) 

IMİlilet İMieelisi Başkanlığına 
.Aşağıdaki sorumun Bayın Maliye Bakanın

dan yazılı olarak 'CevapHandırılinıasına delâletle'-
rinlizi rica ederim.. !İI2 . 3 . 1974 

Çanakkale MiHlieltvefciıl 
ıO. Orlhan Çanerii 

(Soru r 
!1. Karasularıımiiız'da batık gemilerin özel te

şebbüs Itarafından çıkarılmasında 'Haizilnie.ee sağ
lanan gelirlin; 'bu müteşebbisilerce sağlanan ge
lir yanında pek eliz'i olduğu söylenebilir. Ba
kanlığınız da bu kanıda imidir? 

'2. [Balıkçılığımıza zararları sayilimayaıcak 
kadar çok olan bu bat.lk gemi çıkarma. İşinin 
önlenmesini düşünüyor tmusunuz1? 
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Mailiyel Balkanlli'ğı ı3 Nisan 1974 
Anlkara 

Mile : 3ll04H5il/T4-;Şıb.. 
4. Ks. 3 0Md./66©6l 

(Konu : Karasularımızda batijk ge-
im il erin çılkarıilmasıma iılişlkin yazıttı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : '16 . 3 . 1974 gün ve Genel IScikreter-

ılîilk Kanunlar Müdürlüğü 7^85/56&58|10 sayıili 
yazı : 

Çanakkale Milletvekili 'Slayın O. Orttıan Gan-
eri tarafımdan, Ba!kam!lıği!mıi2c«a yazUİı iolarak ce-
vaplamdıırılımıak üzere, Başkanlığımıza sunulmuş 
<olan, 112 ., (3 . 119)74 Itarilhllıi yazılı soru ömerlgesi 
incelendi 

ISayıın ımiililetveikilli, 'bu önergeleri ile; Ikara,-
sularıımıızda Ibatık gemilerin «çiikarıllmıaısı li'şlleım-
lleriyle ilDgili «olarak, «BalkaımiliıığiımiiZa iki laıdet suali 
İt evcin etımiş Ibulünmalktadıırllar. 

Konunun açıkça anlaşılmasını sağlamak: 
amacıyle, eevapllarıımız, aşağıda, suail, cevap 
'diyalogu şelM'inde arz «edilmiştir. , 

Borui : 1 
Karasularımızda batık ıgeımıilieirim özeıl teşıelb-

•blüs Itarafiiridan 'Çilkarılmaisunida Hazinece sağla
nan ıgelirin; bu ımüıteşeblbisllerce sağlanan gelir 
yanında pek cüzî olduğu söylenebilir. Blakian-
ılığımız da bu karında mıdır? , 

Cevap : 
Bakanlığımızca, çılkar«ma ilşi 'ö'zei te!ş«eibibüs-

îlore ilhaile olunan karaisuılarıımıızdalki ibatılk, gemi! 
ve cşyalliamn çıkarıma, işlemierinde, Hazine, pren
sip 'olarak çıkan «eşyanın, ihalede takarrür öden 
yüzde nispeti dalhiilinde aynî hisse allıuımıalktaıdıır., 

Bilgi alıınmalk üzere, İİ97I1 ilâ '19ı7!3 y ı la r ı 
liçerisinde yapılmış olan İbatılk ıgemi ve eşyaıları 
çalkanma ihaleleri ile ilgili 'bilgileri havi ıbir liste 
çukarıllarak ilişikte sunulmuştur. (Elk : 1) 

Bu liteıtedıeki, Hazinece alınacak yüzde nis
petlerinin tet'knlkimlde de görüleceği gibi, çılkamı 
«eşyadan Hazinenin alldığı hisse azımsanmaıya-
«çak nispettedir. 

Bundan ayrı olar'alk ;bu konuda düzenlenen 
akitlere konulan özel şartlarla., çıkarılan eşya ve 
enkaz arasında altın, platin, ıgümüş ve inci gibi 
(kıymetli madenler, paralar ve mücevherler bu
lunduğu takdirde, bunların '% 75'inin Hazineye 

aidjOilacağı, tarihî veya asarı atikadan matuf 
eşya çıktığı takdirde, bunların olduğu gibi hiç 
ıbir masraf ve karşılılk talelbedilmeden Hazıineye 
fcerik edileceği hususu da akte bağlanmaktadır. 

Ayrııca, Hazinece alman bu hisseler karşılı
ğında, Hazinenin hiç 'bir «masrafa katılmadığı
nım, müteahhit tarafından çıkarılması derıuhde 
leidilen batık gemi ve eşyamın, çıkarıma, topla
ma, tartı, nakil ve satış masrafları ile, çı/karma 
işlemlerini gözetim altında bulundurmaya gö
revlendirilecek memurların yollukları ve (taibd 
bulunduğu takdirde) gümrülk ve sair vergi, re
sim ve lıarçların tamamının müteahhit tarafın
dan ödendiğini ide belirtmekte yarar görülmüş
tür. 

Bu nedenlerle, Bakanlığımız; çıkarılan ba
tık 'gemi enkazı ve sair «eşyadan, Hazinece sağ
lanan gelirin, müteşelblbisıçe sağlanan g'elir ya
nında pek cüzi (okluğu görüşünde değildir. 

Balıkçılığımıza zararları 'sayılamaya«eak ka
dar çok olan «bu «batık .geımi çıkarıma işinin ön
le nmesinli düşünüyor muşumuz ? 

Cevap :; 

Malûmları olduğu üzere; 
Batıik igeımi çıkarma işinin balıkçılığımıza 

zararı, anıcaık, gelişigüzel bir şekilde, patlayıcı 
'madde kullamılmiaisı ihalinide ısöz (konusu olabilir. 

Keza, 'bilgi armınıalk üzere, ıbir adet fotokopi
si, örnek «olarak ilişikte sunulan, bu klo«nuda dü
zemi emmiş ıbir sözleşmenin tetkikinde ide görü
leceği üzere; (Ek : 2) 

Bakanlığımızca,'Ibatıfe gemi ve .eşyaların çı
kartılması hususunda akdolunan sözleşmelere 
konulan 'özel «bir şartla; mütealhihit tarafımdan 
çıkarma ameliyesi 'esmasında patlayıcı madde 
iknLİlanma zamıanı, av yasakları sirkülerinde 
'belirtilen süreler götzönünde bulumdurulmaJk 
sureltdıyle, sınırlandırılmakta olduğundan, balılk-
çılığımıza vereceği zarar azamî ıder'eeed'e önlen-
nıeıktedür. 

Diğer taraftan, ımemurlammız nezaretinde, 
yaptırılan bu çıkarıma dşleimlerinidıe, özellikle, 
müteahhitlerin patlayıcı madde kullanmaları 
hususunda, 1380 sayılı Su Üürünleri Kanunu
mun 37 mcıi .maddesi hükmü uyarınca, Bakamlar 
Kurulunun 28 . 16 . 1973 gün ve 7/6719 sayılı 
Kararnamesi ile yürürlüğe klomullmuş 'bulunan 
Su Ürünleri 'Tüzüğünün 10 ncu maddesi hük
müne riiayet etmeleri de sağlanmaktadır. 
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Halbuki, (karasularımızın ımuhıtelif bölgele
rinde, ülkemiz topraklarına çeşitli mesafede ve 
denizin muhtelif derinliklerinde bulunan, bu 
batıik gemi ve edalarını, Balkanlığınıızca, ihale 
suretiyle çıkarttırdım ası işlemlerinden vazgeçil
diği taıkdliıide, Ibu 'Çiikarma isteminin muhtelif şa
hıslar tarafından Ikaçaik iolarak yapılmasına de
vam olunacağı aıçıik bir ıgerçeıktir. 

ÖnJlenımasi çok ,güç ve hatta im kanışız olan 
bu konltrolsüz 'korsan faaliyetlerinin ise, balık
çılığımıza da;ha büyük zararlar iras edeceği 
izahtan •varestedir. 

inaldı iki, bir çok 'bölgelerde, deniz dibine 
düşmüş ıbu ,gibi batık gemi enkazı ile sair eşya
nın çıkarılması, deniz trafiğinin ak&aımaınası 
ve müessif fcaızalara meydan vermemesi balkı-
ımından, zorunlu da bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, bu batık gemi çıkarma işinin 
önlenmesi, Bakanlığımızca uygun görülmieklte-
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Balykal 

iMaliye Bakanı 
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1 
1 

I 
1 i 

t i 

Çamakikale 
İzmir 
Kocaeli 
Hatay 
Hatay 
Bursa 
Sakarya 
İçel 

Çanakkale 
İstanbul 
İstanbul 
Kocaeli 
İçel 

Muğla 
Balıkesir 
Antalya 
Antalya -, 
Çanakkale 

Balıkesir 

Balıkesir 
'Çanakkale 

Dosya 
No 

3306-361 
3305-396 
3305-4SS 
3305-512 
3305-509 
3305-507 
3305-228 
3305-432 

3305-539 
3305-547 
3305 -648 
3305-549 
3305-550 

3305-557 
3305-558 
3305-560 
3305-566 
3305-481 

3305-491 

3305-333 
3305- 21 

1971 -1973 yılları arasında ihale edilen 

BaJtağın adı 

itsıni meçhul gemi 
İstanlbul Romörkü 
îsmii meçhul gemi 
İsmii medhul gemi 
Metruk Ikaiblo 
Vapur enkazı 

Metruk batık ıkaiblo 

Batık kablo 
Batık gemi 
Batık ıgemi 
Muhıtelif ıbatıklar 
Batık gemi demir ve 
zincir parçaları 
Metruk kablo 
Yük gemisi 
Harp gemisi 
İsmi möçlhul igemi 
İsmi meçhul ıgemi 

Manyas Gölünde ba
tık 6 adet ancak 
İsmi meçhul ıgemi 
Reglan monitörü 

Müteahhit firma 

Mustafa Şenyılmaz 
Rıza Kalkavan 
Hüseyin ve Semih Yalmıcan 
Algarnacılık Ticaret Lmd. Şti. 

— 
Teoman Ergene 
Zeki Kalkavan 
Ali ve Gafur Meraloğlu Kar
deşler Kol. Şti. 
Hamdi Baysal 
Mustafa Gedikli 
Mustafa Geidiıkli 
Semih ve Hüseyin Yalımcan 
Ahmet Mert 

İslâm Deniz 
Hüseyân Sinan 
Hasan Basri Güneş 
Abdurralhman Ceylân 
Sokullu ISezen 
Denizdilbi Koli. Şti. 

Zahir Tmğ 
Sokuldu iSezen Koli. Şti. 
Aziz Şen 

Ortalaıma Hazine hissesi 

batıklar 

% olarak Hazine 
his. 

75 
80 
27 
— 
49,5 
99,99 
26 

26 
28 
27 
35 
32 
32 

61 
26 
30 
28 

30 

31 
28 
25 

% 37,7 
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İhale mevzuu : 
Madde 1. —• Çanakkale iline bağlı Eceabat 

ilçesi Kumtcpe mevkiinde arzı 40° ili1 50 u , tu
lu 26° 14 00 derecelerinde bulunan bir adet is
mi meçhul isimli batık gemi, denize düşmüş şey 
teklif alma yolu ile aşağıdaki şartlar dairesin
de çıkartılacaktır. 

Teklif alma müddeti, 'nerede yapılacağı ve 
şartlar : 

Madde 2. — Teklif alma müddeti !bu işin ilk 
ilânı tarihinden itibaren 30 gündür. Teklif mek
tupları Çanakkale Defterdarlığında teşekkül 
eden satış komisyonuna (mum ile kapatılmış »ola
rak) bir makbuz m.ukabilinde, gösterilen müd
det içinde tevdi olunacaktır. 

Madde 3. — Teklif mektubu vereceklerin 
2490 sayılı Kanunun 2 ve '3 TLCÜ maddelerinde 
yazılı şartları haiz olmaları lâzımdır. Talipler 
noterden tasdikli vekâletnameyi Ihaiz bir ıvekil 
marifetiyle de teklif mektubunu verebilirler. 
Bu takdirde vekâletnamenin teklif mektubu ile 
birlikte müdürlü zarf içine konularak komisyo
na verilmesi lâzımdır. 

Madde 4. — 12490 sayılı Kanunun 4 neü mad
desinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğru
ya ve gerekse bilvasıta artırmaya (giremezler. 
Bu yasağı saymayarak girenler üzerine ihale ya
pılmış olduğu takdirde hükümsüz addolunur ve 
muvakkat teminatı irat kaydolunur. 

Teminat : 
Madde '5. — 'Talipler teklif mektubu verebil

mek için ( 1500 liralık) binbeşyüz liralık mu
vakkat teminat yatırmak ve makbuzunu veya
hut bu iş için alacakları banka mektubunu tek
lif zarfı içinde komisyona tevdi etmek mecbu
riyetindedirler. 

Teklif mektuplarıyle 'birlikte verilecek diğer 
vesikalar : 

Madde 6. — İstekliler teklif zarfının içinde, 
a) Halen yaptığı işi ve buna ait resmî ve

saiki, 
b) .(Batık çıkarma işi kendi iştigali mevzuu

na girmediği takdirde bu işte çalıştırılacak şa
hısların veya firmanın isimleri İle aralarında 
bu işi yapmayı taaMıüt ettiklerine dair akdolun-
nruş mukavelenin bir örneğini, 

c) Çıkarm,a işinde kullanacağı vasıta ve 
m,alzemenin miktarını, bunlarm 'teknik evsafını, 
çalışma kaabiliyetini ve iş hacmini, bu vasıta ve 
malzemeler kendisine ait olmadığı takdirde, va-
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sıta ve malzemelerin sahipleriyle bunların mün
hasıran bu işte kullanılacağına dair akdolun-
muş jnukavele örneğini, 

d) Çıkarılacak bat ilk >veya denize düşmüş1 

şeylerden '(% 2!5) yüzde yirmjbeşinin üstünde 
Hazineye ne 'mjiktlar ayni (hisse ile (3 000.00) üç-
bin liranın üstünde olmak üzere ne miktar kati 
teminat vereceğini ve bu şartnameyi tamamen 
okuyup aynen kabul ve taahhüt eylediğini Igös-
teren pullu bir vesikayı, 

e) Muvakkat teminat makbuzu veya 'banka 
mektubunu, 

koymaya mecburdurlar. Aksi halde yani bun
lardan biri eksik olduğu takdirde ihaleye işti
rak etmemiş sayılırlar. 

İhalenin icra şekli ve taahhütten nükül hali: 
Madde 7. — Batıkların çıkarma ihalesi ma

hallî satış (komisyonlarınca icra kılınacağından, 
2 nci maddede gösterilen müddet içinde veri
len teklif mektupları mahallî satış komisyonun
ca tetkik edilerek en uygun teklifte bulunan 
talibe muvakkaten ihalesi yapılaraik neticesi 
derhal Maliye Bakanlığından istizan olunacak
tır. 

Talipler muvakkat ihalenin yapıldığı günden 
başlayarak ihalenin Maliye (Bakanlığınca tas
dik edilmesine kadar !;(Bu müddet resmî tatil 
günleri ihariç 15 günü aşamaz) taahhüdünden 
nınkül edemezler. Aksi halde muvakkat teminat
ları protesto çekmeğe ve hüküm istihsal etme
ye hacet kalmaksızın Hazineye irat kaydolu
nur ve 2 nci ihalede Hazinenin uğradığı zarar, 
hükmen nükül eden şahsa tazmin ettirilir. 

İhale serbestisi : 
Madjde '8. -—• Mahallî satış komisyonları tek

lif mektuplarına göre ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine ihalede ve 'Maliye Bakanlığı 
da ihaleyi tasdik edip etmemekte serbesttir. 
Bunun için ,gerek satış komisyonu ve gerekse 
Maliye iBakanlığı sebep göstermeye mecbur de
ğildir. 

Uhdesine ihale yapılmayan talipler hiç. bir 
nıııtalebede bulunamaz. 

Katî teminat ve mukavele akdi mecburiyeti : 
Madde 9. — Müteahhit ihalenin katî suret

te kendisine yapıldığının tebliği tarihinden iti
baren (Tatil günleri hariç) en çok 15 gün için
de sözleşme akdetmeye ve yatırmış olduğu mu
vakkat teminatı teklif mektubunda gösterdiği 

m — 
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katı /teminat ımiktarma iblağ etmeye mecbur
dur. Bunları yapmadığı takdirde protesto çek
meye "ve hüküm, isıtdlhsal etımieyc hacet kalmalk-
'Sizın ihale fcsh ve muvakkat teminatı irat kay
dolunur. 

'Çhlkatfma müddeti ve işle başlama : 
Madde 10. —- Çıkarıma müddeti mukavele 

tanzimi tarihinden itibaren (3) ile sene <o]up, 
ihale mevzuu batık, geminin çıkarıma ameliyesi, 
mevsim, <müsa.idolduğu takdirde (müteahhit, der-
<hal, ancak her halükârda .mukavele akdi tari
hinden itibaren (9) dokuz ay iç erişi irde bche-
maıhal lişc fiilen başlaması ve bu işi o neü sone
nin sonuna kadar tamamen ikmal etmesi lâzım
ıdır. Aklsi halde yani 9 ay içinde işle. başlanmadığı 
ve 3 sene içinde işini tamamen bitirmediği tak
dirde (müteahhit taahhüdünü yanınadığı kabul 
olunarak bir gfma protesto çekmeye ve hüküm, 

- istihsal 'etmeye hacet kallmaiksızın ımukavelc 
meıvsüh ad ve teminatı irat kaydîolunur. 

Çukarmanın nasıl yapılacağı ve çıkarılacak 
eşya vte enkazın taksimi işi : 

Madde 11. — 'Çıkarıma .ameliyesi, idarenin 
daimî 'kontrolü ve murakabesi altında yapılacak 
ve bu işlerde münhasıran "Türık personeli istih
dam, olunacaktır. Müteahhit hiç bir zaman ida
renin Ikontrolü olmalksızın çıkarma icra edeme
yeceği gjibi, uhdesine mukavele ile tevdi olu
nan çıkarıma işini her hangi bir şahsa veya şa
hıslara 'Veyahut şirkete devir ve ciro edemeye-
eektir. iHer türlü ımesuliyeti kendisine aidoi'maik 
üzere ortak .alalbiliir. 33u santiara riayet olunma
dığı taikdlrde ımukavelc bükümleri ihlâl edilmiş 
ısıayılaraik protesto çekmeye ve hüküm istihsal 
etmeye hacet kalmalksuzm mukavele fesh 'oluna
cak ve .müteahhidin teminatı irat kaydedilecek 
ve müteahhidin bakiye enkaız üzerinde bir hak
iki kalm'ıayaeaktır. 

Madde 12. — Çıkarılan enkaz akit dairenin 
murakabe ve kionltrolü altında ve tercihan Hazi
neye ıveya, 'Gümrük idarelerine ait yerlerde, bu 
'gibi yerler yokSa. 'müteahhitçe temin ve akit da
irede ımuıvafiık (görülecek ve batığın bulunduğu 
mahalle en yakın iıslkele ve Gümrük çıkış yerle -
rinde tıoplanacalk ve (mahallî (Maliye teşkilâtının 
ıinuhafazası altına konulacaktır. 

Anraik, müteaihhidin yazılı talebi halinde ve 
akit dairede mahzur görülimediği takdirde, çı
karılacak enkaz ve eşyanın, (her türlü nakdi 
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masrafı ile depo kira ücretleri ve akit dairece 
görevicndirileıcek memurların - biri ımaliyeden 
ve diğeri Gümrük İdaresinden - yolluk ve yev
miyeleri müteaihhide aiidolmak kayıt ve şar tiy
le) memur refakatinde büyük sahil şclhirlerine 
nakil, ve mahallî defterdarlığın göstereceği mü
nasip bir yöre taşınarak teslim ve tesellüm mu
amelesi yapılabilir. 

Madde 13. — Yasak bölge dahilindeki batık 
gemıinin çıkarılmasına Millî Savunma 'Bakanlı
ğınca 'muvafakat edilmiş olması şarttır. 'Muva
fakat edildiği takdirde ; burada çalıştırılacak 
kimselerin 'Türk o im alsı ve her hususta üt imada 
şayan künBelerıden obuaları Ve bu cihetin llmni-
yet ve idare âmirleri tarafından 'verilmiş vesi
kalarla tespit ve tevsik olunması mecburidir. 

'ÇıikaıJtm a faaliyeti liman bölgesine raisi aldı
ğı takdirde, liman işletme hizmetlerinin emni
yet ve intizamına -matuf olarak ilgili liman ida
resince .verilecek talimata mütaahhit riayet et
meye »mecburdur. 

Batığın çıkarılmasına ciheti (askeriyece mü
manaat edilmesi ve alâkalı idarelerce gösteri
len bazı takyidi 'esaslara riayet 'olunması dola-
yısıyle ımütaahhit 'bundan dolayı hiç bir nam; 
ile'teminat talebine hakkı olmayacaktır. 

Madde 14. — 'Toplama yerlerine veya büyük 
sahil, şehirlerine naklonulan eşya ve enikaz he
men. ^cinslerine göre tefrik ve tartısı icra kılına-
raik mukavele dle muayyen olan Hazine hisseleri 
belli edilecektir. 

'Tartı aimeliyeai, akit 'dairenin (Büyük sabil 
şehirlerine nakledilen 'hurdalar için o şebir def
terdarlığının) murakabe ve nezareti altında ya-
pılacatk ve bu cihetler iki taraf 'mümessilleri 
arasında 4 nüsha olarak tanzim edilecek zabıt 
varakası ile tespit olunacak ve bu zabıt varaka
larından bir nüshası o mahal Gümrük dairesi
ne, bir nüshası müteahhide tevdi olunacak ve 
diğer nüshaları da tartı ameliyesini yapan Ma
liye idaresi ile akit idarenin bu, ise ait djosyala-
rına Ikonulaeaiktır. 

Çıkarılan eşya ve enkaız arasında altın, pla
tin, gümüş, inci gibi kıymetli »madenler paralar 
ve mücevherler bulunduğu takdirde bunların 
(•% 75) yüzde yetmdş beşi Ha.zineye (% 25) yüz
de yirmi beşi <müitcahhide addolacak ve taksimi 
işi bu esas dairesinde yapılacaktır. Tarihî veya, 
asarıatikadan ımahdut eşya çıktığı takdirde, 
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'bunlar 'olduğu 'gibi ibilâbedel Hazineye terk edi
lecek ve irauiteaihh.it tarafından Hazineden hiç 
bir masraf talelbedil'meyedektir. 

Madde 15. •— 'Karada toplanma malı a İlerin
de toplanacak eşya ve enkazın her 15 günde bir 
su suretle tasfiyesi yapılacaktır. 

a) İdarece mahallî belediye ve sanayi ve 
ticaret lodalarımdan ve bilirkişilerden yapılacak 
tetikikatla tespit ve mahallî satış komisyonla
rınca 'da tasdik edilerek o günkü rayice göre 
idare ile müteahhit arasında Hazineye düşen 
hissenin bedelimde mutabakat hasıl olursa ve 
«Haaine 'hissesinin müteahhide satışı Maliye Ba-
(kaıılığmıca uygun görülürse 'bedeli peşinen alın
mak şartıyle Hazine hisseleri de müteahhide bı
rakılabilecek ve müteahhit İçendi hisseleri ile 
birlikte 'bu hurdaları başka y^rc nakletmekte 
veya meralekeit dahilinde salmakta serbest ola
caktır. 

b) ıŞaıyet, 'Hazine hissesinin müteahhide sa
tılması (bakanlıkça uygun görülmezse, bu taik-
dıirde müteahhit kendi vasıtasıyie ve hiç bir gü-
•nıa ücret talöbetımekısizin Hazine hisselerini, 
(idarbnin göstereceği iskele ve limana nakletme
ye ve buralarda yine kendi vasıtası ile akit da
irece gösterilecek depolara taşımaya ve tamam 
olaraik teslime .mecburdur. 

<Madide 16. — Kabili taksim olmayan ve •mü
teahhitlikçe de almımayan eşya ve enkaz, 2490 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde Hazinece sa
tılır ve satış bedelinden, her türlü satış masrafı 
çıktıktan sonra kalan bedel hisseleri nispetinde 
aralarında taksimi edilir. 

Madde 17. — Müteahhit tarafından, sözleş
me. ve eki şartnameye göre çıkarılması demlide 
edilen batık gemi ve eşyanın (Hazine hissesi de 
dahil) Ibilûmum çıkarıma toplama, tartı, naifail 
ve satış ve saire masrafları ile tabi bulunduğu 
takdirde Gümrük ve sair vergi ve resim ve 
(harçları müteahhide aittir. (6180 sayılı Kanun 
hükümlerine giren batık gemilerle, denize düş-
<müş şeyler Gümrük vergi ve resminden muaf
tır.) Müteahhit ayrıca çıkarma işini kontrol et-
mjek üzere mahalline gönderilecek memurların 
yolluk ve yevmiyelerini ve icabında idare tara
fından ikaırae olunacak bekçi ücretlerini de öde
yecektir. 'Bu ücretlerin her 6 aylığa tekabül 
•eden tahminî' 'miktarlar idarece hesabolunacak 
ve müteahhit tarafından peşinen malsandığma 
yatırılacaktı i'. 

Madde 18. — Müteahhit bu masrafları peşi
nen yatı im adı ğı takdirde çıkarıma ameliyesine 
başlayamayacaik ve devam da edemeyecek ve 
ıbu yüzden .doğan her türlü mesuliyet zarar ve 
ziyan müteahhide aidolaeaktı r. 

Çıkartma neticesi : 
Maddie 49. — Müteahhit bu şartnamenin 10 

nıcu maddelsinde yazılı çıka it ma ımıüddetinin hi
tamı uda veya daha evvel, işini ikmal ettiğini 
'beyan 'ettiği taikdirde, her türlü 'masrafı kendisi 
tarafından verilmek suretiyle liman, gümrük ve 
ciheti askeriye ile maliyeden tefrik edilecek 
4 kıişilik bir heyet huzurunda .mahallinde dalgıç, 
vasıtasıyie yapılacak tetkikat neticesinde, batık 
geminin tamamen çıkarıldığı tespit olunduğu 
taikdirde, teminatı (müteahhide iade olunur. Bu 
masraflar idarenin talebi üzerine müteahhit ta
rafından peşin 'olarak idareye ödenir. 

Madde 20. — Müteahhit, bu suretle taahhü
dünü ikmal etmediği takdirde, teminatı protes
to çekmeye ve hüküm almaya mahal olmaksızın 
Hazinece irat kaydedilir. Ve müteahhidin dc-
nıizden çıkarılmış olsun veya olmasın henüz tak
sim Ve malkledilmemiş olan bilûmum eşya ve en
kaz üzerimde bir (hakkı kalmaz. 

Madde 21. — (Çıkarılmasına, fennî imkân ol
madığı, akit dairece seçilecek mütehassisi arca 
tespit ve kalbul olunacak enkaz ve denize düş
müş şeyleııin çılkarıl'malsından vazgeçilir. Bu tak
dirde müteaıhhit hakkında 20 nci madde hükmü 
tatbik 'olıınınmz. Mütehassısların bilûmum mas
rafları idaremin talebi üzerine müteahhit tara
fından peşin olarak idarıeye ödenir. 

Mücbir sebepler : 
.Madde 22. — Türkiye'de harp vukuu, bula

şıcı haiâtalıklar (zuhuru, batığın bulunduğu mev
kide çalışma zamanlarında havaların nıutad dı
şında ve çalışmaya ıra/ani olacak şekilde muhale
fetidir. iBıı sebeplerin vukuu halinde süre uza
tıp uzatmamak akit dairenin takdirine aittir. 

Diğer (mücbir sebeplerin tahaddüsü halinde 
4353 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre mu
amele yapılır. 

Müteahhit, mücbir sebebin hudusunu ve iş 
üzerinde yaptığı gecıikmle tesirinin müddetini, 
bu tesirlerin zevalinden itibaren 10 gün içinde 
aidolduğu resmî makamlara bilmüraeaat alacağı 
belgelerle tevsik etmeye mecburdur. Aksi tak
dirde mücbir sebep 'mesinm olmaz. 

http://irauiteaihh.it
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Diğer hükümler : 
Madde 23. — Muite.a-h.Mdin tciktif ımektııbıı-

na gösterdiği adrese, hu şartname dol ayısı yle 
idarenin yapacağı tebliğler taahhütlü iiııeıktup 
veya (tellgraf ıgöndcrilmelk suretiyle olacaktır. 
Müıteaıbjhit Uranları almadığından veya telbliğin 
kendisine yapılmamış olduğundan bahisle ilıier 
hangıiıbir suretle itiraz ©demez. 

Madde 24. — Mukavelenin tatbikatından do
ğan bilcümle ihtilâfların tetkik 'mercii Ankara 
mahkememle ı/idi r. Akit daire isterse batığın bu
lunduğu mahallin tabi olduğu mahkemede tet
kik ve Milline tevessül etmekte serbesttir. 

Madde '25. — 'Kati teminat taahhüdün tama
men şarjtname hükümle rinv uygun 'olarak yapıl -
imasından ve ımüıteaibhidin her İtinin. ilişiğinin 
kesilmesinden sıoııra geı-i verilecektir. 

Madde 26. — Müteahhidin mjünhasırıan bu 
'batık üzieri.nde 'çalışacağı, sözleşmeye dahil e elti 1 -
m,eyen 'bataklar üzerinde ıhiç. bir .slinette faaliyet 
göstereni eyciGöktir. Aksi 'halde sözleşme feshe
dilmiş sayılacaktır. 

Madde 27. — ^Sözleşmeye dahil balık gemi
den çıkarı taıcaik hurdaların idarenin göstereceği 
'münasip bir yere nakil ve •oradan cinslerine 'gö
re 'tefi'i'lk ve taıttısınm yapılacağı ve Hazine his
sesinin ayinde diteceği ve evvelce aiktodıilımiş 
sözle şmey e imüsıtc niden üz:e rinde çalışıl:! n ak t a 
iolan hatlıklardan çıkarılan hurdalara karıştırıl-
nıayaca'kiır, aksi halde akde muhalif sayılıp 
sözleşme fesholunacaktır. 

Madde 28. — Maliye 'Bakanlığı Millî Emlâk 
G-enel Müdürlüğümün 2 . 8 . 10İİ8 gün ve 3305 -
280/18344 sayılı amirlerine göre (Bir Nisandan 
onbeş Eylüle kadar) müteahhit patlayıcı madde 
kul 1 anam ay a c alk: tır. 

Madde 29. — Teminatlar Maliye Bakanlığın
ca artırıldığı takdirde artan tem;inat miktarları 
ayrıca müteahhitçe ilâve edilecektir. 

İşbu şartnameyi okudum, aynen kabul ediyo
rum. 20 . 10 . 1971 

İşlbu şamanı enin 29 maddeden ibaret olduğu 
tasdik 'olunur. 2 9 . 8 . ;i 971 

.Millî Emlâk Müdürü 
Erdoğan Mı'tan e 

4. — Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğ-
lu'nun, Dışişleri Bakanlığında bulunan hediye
lik eşyalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Tu
ran Günes'hb yazılı cevabı. (7/88) 
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•Milleit Meclisi [Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini rica ederim. 

(Saygılarımla. 14 Mart 1974 
Konya Milletvekili 
Necati Kalaycıoğlu 

/.l. f2 Mart 4974 'tarihli Günaydın (Gazetesin
de yayınlanan ibir yazıda : 

a). Dışişleri 'Bakanlığında mevcut hediye
ler arasında bulunan «saat, çanak, çömlek, ve 
ıvazorlar» üzerinde («Türlk Dışişleri Bakanı İhsan 
Saibri Çağlayangıil'in Armağanı» ibaresinin yer 
aldığı; 

b) Bu seibepten dolayı Dışişleri Bakanı Tu
ran Güneş, islam Zirve Konferansına giderken, 
l)iı hediyelerden yararlanamadığı, 

c) Hediyeler üzerindeki jbu ithafın, silin-
Uıesine imkân 'olmadığı, 

d) Hediyelerin depoya kaldırıldığı; bil
dirilmektedir. 

!2. Halen Bakanlıkta eski bakanın ithafını 
ihtiva 'edelı saat v.ls. 'eşyanın miktarı nedir? 

3. Bu hediyelerden (saatler hangi ülkeden 
ve kim tarafından mııbaylaa edilmiş, ne 'kadar 
döviz ödenmiştir? 

4. Diğer 'hediyeler nereden alınmış ve (bun
lar için ne miktar 'döviz veya TL. ödenmiştir? 

io. Eski 'bakanın adını ve ithafını ihtiva 
eden ve İbakanlık 'deposuna kaldırıldığı (bildiri
len saat v.s. ıhediyeler, '.bundan (böyle kullamla-
'înayacağınaıgöre, ne düşünülmektedir? 

'6. Kral veya Mikümdarların dışında, he
diyelik eşyalara demokratik ülkelerde Dışişleri 
İmkanlarının adlarını yazdırmalar] adetten mi
dir, Ihıınun örnekleri var mıdır ? 

7. Devlet kesesinden verilen (hediyeler kar
şılığında alman hediyeler ne olmaktadır? 

T. O. 
'Dışişleri Bakanlığı 

PİGM/PİİD Gn. Md., 
ftayı : 100002/2-946-45 3 . 4 . 1974 

Konu : Hediyelik eşyalara ilişkin 
yazılı soru (önergesi 

•Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : 21 . 3 . 1974 gün ve 7/88 - 674/5864 

sayılı yazıları. 

Konya Milletvekili iSaym Necati Kalaycı-
•oğlıı tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı 
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soru önergesi ile ilgili cevaplar ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
İ. :Saibri Çağlayangil. 

Dışişleri Bakanı 
1. Bakanlığımda, halen, eski bakanın itha

fını veya imzasını ihtiva eden saat vJb. hediye
lik eşya ibulunmamaktadır. 

Ancak 1968 - .1969 - 1970 tarihlerinde satın-
alman İsviçre mamulü saatlerden 162 adedinin 
üzerinde «Cevdet /Sun ay» m adı yazdı bulunmak
tadır. 

(2. En son olarak, Bakanlar Kurulunun 
26 Ekim ,1972 ,gün ve 7/5265 sayılı Kararı uya
rınca İsviçre'deki ı«Vaciheron - Oonstantin» fir
masından, 220 adet ısaat, Birleşmiş Milletler Ce
nevre Ofisi aıezdindeki 'daimî temsilciliğimiz 
aracılığı ile satmalimmıştır. Saatler için, kuru 
3 7242'den 60 016,64 İsviçre Fraıık'ı karşılığı 
223 5:14 TL. ödenmiştir. Halen ambarımızda 
-ceman 15152 adet saat .mevcuttur. 

13.. Hediyelik eşya için, 1973 malî yılında 
döviz (harcanmamıştır. Anılan yıl içinde -toplam 
294 956,95 TL. sarfedilmiştir. Mezkûr ödenek
ten alınan ihediyelik eşyalar : 

a) ISümerlmnk Yıldız Porselen, 
(b) GİMA 
c) Doğan Gümüş ve 
d) Tıürk El iSaııatları Derneğinden sağlan

mıştır. 

4. Hediyelik eşyalardan düz sathı olan (ta
bak veya sigara kutusu) eşya ile saatlere, hedi
ye edileceği sırada mut ad en ithaf veya ad yağ
dırılmaktadır. 

i5. Resmî [heyetlere dahil zevat ile hizmet
te !bulunan mihmandar ve koruma .görevlileri ve 
jbenzeri (kişilere verilen ihediyelik eşyaya ithaf 
veya ad yazdırılması nıutaddır. Diğer yabancı 
ülkelerde de aynı uygulamalar yapıldığı 'bilin
mektedir. 

6. Hediyeler, uluslararası uygulamada yer
leşmiş protokol. ilkelerine göre, karşılıklılık .gü
dülerek heyete dahil zevat ve görevlilerin ken
dilerine verilin ekt edir. 

5. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyugil' 
in, ilk ve ortaöğretimde yenileşmeye ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim. Bakanı Mustafa Üstündağ' 
%n yazılı cevabı. (7/92) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla rica ederim. 

16 . 3 . 1974 
Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

İ. İlk ve ortaöğretimde, köklü bir reform. 
«/yenileşme» yapılmasının, Ibugün 'bir zorunluk 
haline geldiği herkes tarafından kabul edilmek
tedir. 

2. Eğitimimizdeki sakat ve çok eskimiş öğ
retim ve uygulamanın yanında programların 
fazla yüklü alması, öğrencilerimizi ezberciliğe 
götürmekte, ezberin de altından kalkamaymea, 
bunalıma itilmektedirler. 

3. Bugün bütün ileri ülkelerde eğitim siste
mi, ille de ezberlenme yerine «Öğrenmeyi öğret-

I me» esasına dayanmaktadır. 
4. Ders programlarının çok yüklü, sıkıcı; 

hatta ezici olmaısı, ilk ve ortaöğretim yapan ço
cuklarımızla birlikte ailelerini de zor durumda 
bırakmaktadır. Bugün bütün aileler, çocukları 

j ile iberaiber yeniden öğrencilik hayatına başla
mak ; ibunun yanında da evlâtlarına özel dersler 
aldırtmak zorundadırlar çocuğa, derste öğretme 
ve öğrenme olanağı sağlanmadığından, okul dı
şı sıkıcı ve yoğun eğitimle genç dimağlar hır
palanmakta 'ağır yükü taşıyamamaıktan buna
lan evlâtlarımız isyankâr yapılmakta, birer ro-
Iböt 'haline getirilmek!e; ayrıca yaşlarının 'ge
rektirdiği fizikî ve sosyal girişimlerden yoksun 
kalmaktadırlar. 

5. İlk ve ortaöğretimde gerek pedagojik 
eğltlbilim; .gerekse psikolojik rukıbilim etkenler 
dikkate alınmadığından, çocuklarımız, üniversi
telere ruhan ve fikren hazırlıksız olarak gön
derilmekte ve bu 'yüzden de yüksek öğrenimler
den beklenen (başarıya da sağlayamamaktadır. 

Bu nedenlerle : 

a) Millî Eğitim Bakanlığı, yukarıda özet
lemeye çalıştığımız ana - baiba ve öğretmenle
rin görüşlerine katılmakta mıdır? 

ib.) Millî Eğitim Bakanlığı olarak ilk ve or
taöğretimde köklü ve süratli 'bir yenileşmeyi 
öngörmekte imidir? 

— 667 — 
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c) 'Bu «orunlarla ilgili olarak Millî Eğitim 
Bakanlığında igerelkli çalışmalar yapılmakta mı
dır? Yapılıyorsa ne merkezdedir, yeni ve mo
dern bir eğitimle ilgili .öneriler ne zaman geti
rilebilecektir. 

d ) İki yılda !bir toplanan ve 'geçen yıl top
lanması geroken Millî Eğitim 'Şûrası, ne zaman 
'toplanacaktır ? İlk ve ortaöğretim sorunun, 
Şûranın veya Şûranın dışında kurulacak bir 
özel kolmisyon tarafından ele alınması düşünül
mekte midir? 

T. a. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 031-2-349 

4 . 4 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 3 . 1974 gün ve 7/92-613/597G sa
yılı yazınız. 

Ankara Milletvekili iSaym Necdet Evliya-
gil'in ilk ve ortaöğretimde programların yeni
leşmesine ıdair, verdiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmu'ştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üsltündağ 
Millî Eğitim Bakanı 

Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, ilik 
ve ortaöğretimde proigr anıların yenileşmesine 
dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Her derecedeki eğitim kurumlarının özellik
le ilk ve orta dereceli okulların programları, 
öğrencileri ezberciliğe zorlama yerine, onlara 
öğrenime ve inceleme yollarını gösteren, bilim
sel düşünlme ve araştırma yeteneğini kazandı
ran bir niteliğe kavuşturulması çalışmaları ya
pılmaktadır. 

Eğitim isistemimizde gerçekleştirmeyi amaç
ladığımız bu çalışmalar, Haziran 1974 'tarihin-
ide toplanacak olan 9 neu Millî Eğitim Şûrasının 
görüşlerine sunulacak, Şûra (kararlarının ışığın
da uygulamaya konulmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerimize saygı, ile arz ederim. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı. 

• • • > • • • >9<, ..<.... 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
.1 . — İzonir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 

arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İç/tüzüğünün 102 nci 'maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/6) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve 
Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti 
ve üretici haklarının korunması için gerekli ted
birlerin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
11 arkadaşının; ıson günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu oilaylar karşısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açıilmasımıa dair 
önergesi (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
hı'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum 'Milletvekili Eteni Eben'im tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Babanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman TunceF 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlannm açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (*) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Urf a - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri BaJkanundan sözlü sora 
önergesi (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



10. — istanbul Milletvekili Engin Unsal'm, 
Türk Hava Yolarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
rrin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen^ 
lerine daûr Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1960 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29)' 

13. — Çanakkale Milletveküi O. Orhan 
Çaınerifnin, peynir üretimi ve tüketiımine dair 
Ticaret Bakanından söızüni soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak itevzd komisyonlarına dair Koy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zamanına dair Başbakan
dan «özlü soru öınergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletveküi Abdullah Bazen-
oir'in, Bingöl ilme ayrılan ümaan kadrolarına 
dair Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
»özlü soru önergesi. (6/41) 

19. — Burdur Milletvekili Ali S'anlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soıru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili Gülıis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — îstanibul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Elbistan Termik Santralına dai1* Maliye r e 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar ' in, 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Devletleştirdlen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın,, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
ısoru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına da i r 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasıria dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm,. 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,. 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

32. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaPın,. 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) , 

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Mületvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 



38. — Yoagat Milletvekili İiısan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sıözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — İçel Milletvekili Hasım Gürsoy'un, 
içel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in KastamonuMa bukunan vakıf mallara 
ilişkim Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kim'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânınım sağ
lanmasına iLişMn Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74); 

44. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin 'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin Boakurt'um, 
et taban fiyatıma dıMşfcdın Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili ihsan AtaövMin', 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekilli Sami Arslam'ın, 
Ouımhurilyetin 50 nci yılı münasebetiyle istan
bul'da ıdilkiılen heykellere ilişkin içişleri Baka
mından sıözlü önergesi. (6/78) 

48. — İstanbul Milletvekili Boğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamentenin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ce gelmelerimle ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili iSüleyman Çağlar' 
m, kuru üzüm fiyatlarına ilişkim Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nnı, 
Sivas ilimim televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

51. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarımın Suriye^dekil 'arazilerine 
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I ilişkini Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

52. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larınla ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

53. — içel Milletvekili Nazım Baş'im, som 
günlerde meydana gelem gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan! sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. —r Ankara Milletvekilli Necdet Evliya-
gil&n, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınma ilişkin Turizm ve Tanıt
ıma Bakanımdam sözlü soru önergesi (6/85) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mm, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 
İŞLER 

X I . — Zonguldak MületviekiM Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arka
daşınım, Af; Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
7 arkadaşımın, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ım, Cumhuriyetim 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kübilây Imer ve S arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatilboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetim 50 nci 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve 
cezalarım affına mütedair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2A2, 2/37, 
2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayısı : 25) (Da
ğıtma tarihi : 21.3.1974) 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Ormam Kamununum 
1744 sayılı Kamunla değiştirilen i34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
31.8.1956 güm ve 6831 sayılı Ormam Kamunu-



nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 31.8.19516 gün ve 
16831 sayılı Orman Kanununun 20 .6 .1973 gün 
ve 1744 »sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Koca
eli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 
<6Sai sayılı Orman Kanununa 20 . 6 .1973 tarih
li ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü mad
de (A) fıkrası (e) Ibendinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifleri ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri ve Plan Komisyonları raporları. (2/55, 2/65, 
2/79, 2/1111, 2/112) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma 
tarihi : 20 .3 .1974) 

4. — Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpas
lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 

madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 2 . 1974 ve 27 . 3 . 1974) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırana ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; O. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; C. Senatosu S. Sayısı: 228) '(Dağıtma 
tarihi: 1 . 4 . 1974) 
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Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cum
huriyetin 50 nci Yıh Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hak
kında; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, 
Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, Sportif 
Faaliyetlerle ilgili Cezaların Affı Hakkında; Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Af; Konya Millet
vekili M. Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af; Ankara 
Milletvekili M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı Suç ve 
Cezaların Affı Hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu 
ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Sebebiyle Çıkarılması 
Düşünülen Bazı Suç ve Cezaların Affına Mütedair Kanun teklifle
ri ve Adalet Komisyonu raporu (*) 2 /123 , 2 /12 , 2/37, 2 /78 , 

2/92, 2 /102, 2 /124) 

(:':) (Komisyonca yeniden hazırlanan 3 noü madde) 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 3 . 4 . 1974 

Esas Xo. : 2/123, 2/12, 2/37, 
2/7S, 2/92, 2/102, 2/121 

Karar No. : 3 

Millet Meclisi Başkanlığuna 

Komisyonumuzca geri alman 3 ncü madde ve üzerinde verilen önergeler, komisyonumuzca müza
kere edilerek 3 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Yalcın Oğuz Boğan Öztunc Yasin Hatiboğlu Süleyman Yıldırım 

Osman Çitinle Muammer Alıcı Sait Resa İlhan özbay 

Tekin İleri Dikmen Zeki Tekiner AdMilbaki Cartı Celâl Paydaş 

(Hazırlanan yeni. 3 ncü madde) 

.MADDE 3. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş : 
Türk Parasının Kıymıetind Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 lira

ya kadar (onbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname 
ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Tüı(k parasının ziyamı intaç et
memiş bilumum, fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da, sonra-
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dan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve İstihlâk maksadı ile iş
lenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olma
yan tekel suçları, Ivaçıakeılığm Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıymeti 
20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) ithal ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin 
lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçlan hakkında bu kanunim 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukanki fıkra hükümleri dışında kalan Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 ve Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunlar ile bunların efe ve tadilleri hükümleri
ni ihlâl eyleyen fiillerle, 1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 
ncü; T.C.K. nun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren fiillerden mahkûm olanların hür
riyeti bağlayıcı cezalarının beş yılı affedilmiştir. Şu kadar ki : Bu fıkra hükmünden yararlananlara 
tayin edilen para cefaları >af kapsamı dışında bırakılmıştır. 

»&<t 

- # • • • ' 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25'c 1 nci ek) 


