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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan, ahlak derslerinin 
ortaöğretim programlarından kaldırılmış olduğuna; 

Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen, Fisko - Birlik 
Yönetim Kurulu ile Birlik yapısında Ticaret Bakanlı
ğınca girişilen işlemlere; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, pancar müstahsili
nin sıkıntılarına; 

Dair gündem dışı demeçte bulundular. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Erzurum Üye

si Lûtfi Doğan'ın; 
Ticaret Bakam Teoman Köprülüler, Giresun Üye

li Hayrettin Erkmen'in; 
Gündem dışı konuşmalarıyla ilgili konularda açık

lamada bulundular. 
Görev ile yurt dışına giden : 
Ulaştırma Bakam Güneş Öngüt'e, Sanayi ve Tek

noloji Bakam Orhan Alp'in; 
Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a, Maliye 

Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun; 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakam 

Hikmet Çetin'in; 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler 

Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun; 
Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a, Dışiş

leri Bakanı Gündüz Ökçün'ün; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e, Ulaştır

ma Bakanı Güneş Öngüt'ün; 
Başbakan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımnsı Orhan Eyüboğlu'nun; 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya, 

Devlet Bakam Enver Akova'nın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının, yurt 
dışında çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakı
mından değerlendirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü ka
bul edildi, kanunlaştığı bildirildi. 

Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan müte
vellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair 1542 
sayılı Kanun ile 26 Haziran 1973 gününde aym baş
lık altında kabul edilen 1779 sayılı Yasa hakkında. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 Haziran 
1976 tarihli 82 nci Birleşiminde alınan karar ile Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 5 Ocak 1977 tarihli 28 nci 
Birleşiminde alman kararların birbirine aykırı olma
sı nedeniyle konunun çözümü için Anayasanın 92 nci 
maddesine göre bir Karma Komisyon kurulup kuru
lamayacağına dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu okundu. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığından; 
1.6.1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşime saat 18.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salih oğlu 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Kılıç 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko

nusunda kumlan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1978) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

+—,— 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 62 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktan 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Geçen Birleşimde söylediğim gibi, her oturumda 

müracaat eden üç arkadaşımıza, müracaat sırasına 
göre gündem dışı söz veriyoruz. Aynı işlemi bugün 
de uygulayacağım. 

Bu sıraya göre Sayın Feyyat, buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
haftaya lütfen, ben sıramı Sayın Şâmiloğlu'ııa verdim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Sabahattin Savcı, buyurunuz efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, çok değerli Senato üyeleri; 

Hemen hemen bütün yurttaşlarımız! ilgilendiren 
ve günümüzün aktüel bir konusu olarak fiyat artış
ları, hayat pahalılığı ve alınması gereken tedbirler 
hususunda yapıcı bir gözle düşüncelerimi arz ermek, 
ilgili ve yetkili makamların da görüşlerini öğrenmek 
maksadıyla yüce huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 

Memleketimizde fiyat artışları, özellikle günümüz
de meydana çıkan yeni bir konu değildir. İktisaden 
kalkınan ülkelerde olduğu gibi, memleketimizde bir 
enflasyon baskısı altındadır. Bizim gibi kalkınmakta 
olan bir ülkede yılda % 4,5 - 5 gibi fiyatların artışla
rını normal karşılamak gerekir; ama bu nispetleri geç
ti mi, bünyede bir rahatsızlık var demektir. Bu tak
dirde hükümetlere ve Meclislere büyük görevler düş
mektedir. 

BAŞKAN — Efendim, salonumuzda yeterli ço
ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Elbette ki fiyatları yükseltmek, bunları bir düzey
de tutmaktan daha kolaydır. Fiyatların yükselmesin
den daha çok dar ve basit gelirli ailelerin etkilendi
ğini görmekteyiz. Gerek iktidar, gerekse muhalefete 
mensup senatör ve milletvekili arkadaşlarım her gün 
kendi bölgelerinden, yurt sathından bu fiyatların artı-
şî, hayat pahalılığı ile meydana gelen sıkıntıyı müşa
hede etmekte, elbette ki bunun çarelerini vatandaş 
olarak ve parlamenter olarak düşünmek mecburiyetini 
bizlere vermek, bu görevi ifa etmek gerekmektedir. 

Nitekim, fiyatlar başını alıp gidince mesela, me
murlar da başlarını iki elinin arasına alıp kara kara 
düşünmeye başlarlar; çiftçi, sanayici ve tüccar kendi 
ürettikleri malın da fiyatlarını yükseltmek zorunda 
kalırlar. İşçi'er de toplu sözleşme vasıtasıyla kendi 
ücretlerini artırma imkânlarını elbette ararlar. 

Muhterem arkadaşlar; 

Fiyat artışlarının önlenmesi, geçim endekslerinde 
istikrarın sağlanması, yerli üretimin artan nüfus hı
zından daha çok oranda artmasıyla mümkündür. Bi
linen bir iktisat kuralı şudur ki; takviye edilen satın 
alma gücü; yani talep, arz olunan mal ve hizmet mik
tarları artmadıkça, fiyatların yüksehnesiriin önlenmesi 
kolay değildir. Bugün ülkemizde gerçekten nüfus ar
tışı ile orantılı olarak gelişen bir üretim artışı da yok
tur. Birinci Beş Yıllık Pîan dönemlinde fiyatlar genel 
seviyesi beş yılla % 19 arttığı halde, İkinci Beş Yıl
lık Plan döneminde bu oran % 4 0 ^ ulaşmıştır. Fi
yatların bu derece hızlı artmasının en önemli nedeni, 
Devletin cari giderlerinde görülen büyük artışlar, 
destekleme alımlarıyla ilgili olduğu belki söylenebi
lir* 

1. — Diyarbakır Üyesi Sabahattin Savcının, fiyat i 
artışları, hayat pahalılığı ve alınması gereken tedbir
lere dair gündem dışı demeci- \ 

— 621 — 
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Malum olduğu üzene, para biriminün satın alma 
gücündeki değişmeler!! aksettiren göstergelere fiyalt 
endeksi denilmektedir. Bu konuda en yetkili makamı 
olarak, başta Ticaret Bakanlığı olarak bize yetkü 
hakanlıkların elbetteki ,b%i vermeleri gerekir. Me
sela, Ticaret Bakanlığından edindiğimiz lb%iiere 
göre toptan eşya fiyatları endeksinin iki anagrup 
itibarıyla 1963 de artış oranı 100 olarak kaibul edi
lirse, artış oranlarının 1972'de 193,3, 1974'te 311,8, 
1977 de 492,1 şeklinde seyrettiği görülmektedir. Bu 
yılın Son beş ayında toptan eşyada, Nisan, ayı ©omu 
'itibarıyla % 49,2 kadar temel gıda maddeleri ve gi* 
yîm eşyalarında, Nisan ayı sonu imübanyla ifade et
mekteyim) bir artış olduğu görülmektedir. 

Yine gerek Basından, gerekse İstanbul Ticaret 
Odası yetkililerinden alınan bilgiye göre toptan eşya 
fiyatları genel endeksindeki değişmeler, para - kredi 
hacminin daraltılması yolundaki Hükümet politika* 
sma rağmen fiyat artışıîan durdurulanıamaktadır. Ti
caret Bakanlığı endekslerine göre 19781in ilk dört ay
lık döneminde toptan eşya fiyatları genel endeksimin 
de 17,6 orasuinida artış gösterdiği görülmektedir. 

Yine, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesince 
yapılan istatistik! verilere göre, Nisan ayı sonu h*â~ 
Ibanyîa Ankara'da geçinme endeksi % 41,9, İstan
bul'da % 59'u bulduğu görülmektedir^ 

Muhterem arkadaşlar; 
Enflasyon baskısının diğer gelişmiş ülkelerde de 

önemini sürdürdüğü muhakkaktır. Mesela, 1976 yı
lının Aralık ayımda bizde % 17 olarak tespit olunan 
enflasyon oranının; İngiltere'de % 15, Fransa'da % 
10, Yunanistan'da % 11, Almanyada % 4, Amerika 
da % 5, olarak hesaplanmış olduğunu görmekteyiz. 

Aziz senatörler; 
Temel ihtiyaç maddelerine ait fiyat listeleri, ha

yat pahalılığının hızla arttığını göstermektedir. Cep-
ierdekl paranın ay sonu gelmeden Ufalıp bitişini gö
ren herkes elbetteki bu hususta dertJidıir, halkımız 
buna mutlaka bir çare bulunmasını istemektedir. 
Ben, 1958 - 1963 ve 1971 yılları arasındaki artışları 
etüt ettiğim zaman görüyorum ki, mesela 1958 yılına 
da ekmeğin kilosu 52 kuruş, 1963 yılında 96 kuruş, 
1971'de 135 kuruş ve bugünkü fiyatlar da hepinizce 
malumdur. 

Değerli senatörler; 
Hangi kaymaktan doğarsa doğsun, ortalama % 10 

civarında toptan fiyat artışı ve bunun devam etmesi, 
ekonomik kalkınmayı ve sosyal dengeyi tehdit eden 

ciddi ve tehlikeli bir olaydır. Bu konuda yeterli 
ve tutarlı tedbirlerin alınması lâzımdır. Ücret ve fiyat 
artışları spâralinin bir yerde durdurulabilmesi için 
ücretlerdeki artışlarla verimlilik artışları arasında bir 
dengenin kurulması gerekir. Diğer bir ifade üe ha
yat pahaMığmı önfeySai tedbirleri İki grupta toplama
mız mümküridiir. Mesela, bunlarm bir tanesi; üreti
min artırılmasıdır, diğeri ise üretilen maların dağıtı
mım pahahlaştıran sebeplerin ortadan kaMmlmasıdır. 
ıBu iki gruptaki sebepleri de ayrı ayrı detaylarına in-; 

inek suretiyle Hükümlerin ve Ifeöi bakanlıkların! 
düşünmesi ve bunlara çare bulması gerekir. 

Görülüyor ki, esas sorunun; yurdumuzda kaliteli 
ve bol üretimi sağlayacak uzun vadeli tedbirlerin ba
şarı ile uygulanması neticesi ancak çözümlenebileceği 
yolundadır. Aksu halde, iktisat kanunlarını hukuki ya 
da idari mevzuat ile bağlamanın imkanı olmadığı an
laşılabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben sözlerimin sonlarına gelirken şu hususlara 

da temas etmekte fayda mütalaa etmekteyim : 
Çok değerli Bakan arkadaşımızın elbetteki görüş

lerine bilahara intikal edeceğini ümit ederek diyo
rum ki, süratle artan nüfus ve şehirleşme eğliımi kar
şısında, bu vaki sıkınıtdarm giderilmesi için, Ticaret 
Bakanlığı başta onmak üzere, ilgili bakanlıklarca 
bazı tedbirlerin abraması zaruridir. 

Esasen, Ticaret Bakanhğı Teşkilât Kanununun 
1 nci ve 6 ncı maddeleri üe iç ticaretin düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi için her türlü önlemleri ahuakla gö
revlendirilmiş bulunan bu Bakanlık, öze t te piyasada 
darhğı görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin halkımız 
tarafından yeterli miktarda ve uygun fiyatla temiin 
edilmesini sağlamak üzere birtakım girişimler de bu-
tunanaya ve bu hususta gerekli kanun tasarılarını ha
zırlamaya mecburdur. 

Öte yandian, halen kurulmuş bulunan ve faaliyette 
olan Gima gübi Yur-Taş gaibi, Ülfet gibi bu Bakanhk-
la iîgÜıi kuruluşlar kanalı ile halkımıza uygun fiyatla 
mal iletilmesi imkânlarınm sağlannıası yolunda da 
çalışmalar yapümahdır. Aym zamanda üretici üe tfü-
ketici arasındaki mesafenin kısaltılması için» Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile gerek bu Bakanlığa bağlı ve 
gerekse İşletmeler Bakanlığına bağh bulunan birtakım 
kuruluşlarda meselâ; Kooperatifler BMikermce üren 
tüen maların, kooperatifler, belediyeler, GİMA gibi 
birtakım müesseseler tarafından bunlarm pazarlanma-
sı konusunda çalışmalar yapılması zarureti vardır. 

— 622 — 
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iç piyasanın düzenlenmesi, geEştMlnıesiyîe ilgili 
olarak eJbetteM günün ihtiyaçlarına göre hazırlan
ması gereken bfrtakmı fcanunlarm da b'r an önce 
Meclislerimizce getirtmesi gerekecektir. 

Tüketicinin teşkilâtlanması, konmması ve bu 
Bakanlığa bağlı birtakım kanım tasarılarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulması zarureti vardır. 
Nitekim, iç ve dış ticaretin düzenlenmesine ilişkin 
kanun tasarısında da, tahmin ediyorum geçen yıllar
dan başlatılmış bir hazırlık içerisinde bulunan çalış
malar vardır. 

Diğer taraftan, Oyak gtfbj 1163 sayılı Kooperatif 
ler Kanununa göre kurulmuş birtakım tüketim koo
peratiflerinin de hayat pahalılığının önlenmesinde, fi
yatların düzenlenmesinde rolü vardır. 

Muhterem senatörler; 
Halk Devletten, siyasal ve ekonomik istikrar ile 

refah bekliyor. TOrîdye'de hızh ve ihracata dönük ve 
döviz tasarrufuna yönelmiş bir sanayileşme çabasına 
şiddetle ihtiyaç bulunduğu hususunu da artık tartışma 
konusu olmaktan çıkarmış olmamız gerekir. 

Kalkınmanın temel şartı ekonomik ve siyasal is
tikrardır. Sosyal ve siyasal karışıklık ve huzursuz-
hıkiarm, belirsizlik ve güvensizlik yarattığı toplumlar^ 
da ekonomik faaliyet ve çabalar yeşeremez. Ekono
mik gücün elbetteki siyasal istikrarla ilgili tarafı var
dır. Bu vesHe ile ilgili bakanlıkların zaman zaman 
bize, Yüce Meclislere, Senatomuza alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu bildirmesi lazımdır. Bunu 
sormak bizim göreviırtiz olduğu kadar, ilgili bakan
lıkların da bizleri tenvir etmesi görevleri icabıdır. 

Bu vesile ile ikazlarda bulunmayı vazife bilirken, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. Sağ olun, var olun. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 

2. — Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu'mm, 1 Ma
yıstan bu yana kutsal Bayrağımızı konu eden 
konuşma ve toplantılar hakkında gündem dışı demeci. 

IBAŞKAN — Kars Senatörü Sayın Muzaffer Şâ-
miloğhı'nun bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1 Mayıstan bu yana kutsal Bayrağımızı konu 

eden 'konuşma ve toplantılar hakkında gündem dışı 
söz istiyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi 

Muzaffer Şâmiloğîu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şâmüoğlu. 
MUZAFFER Ş Â M Ö J O Ğ L U (Kars) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
1 Mayıstan bu yana kutsal bayrağımız konu edi

lerek yapılan toplantılar ve konuşmalar üzerinde gün
dem dışı söz alarak huzurunuzu işgal etmiş bulunmak
tayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin çok iyi bildiğiniz gibi 1 Mayıs, ulusal 

değil, uluslararası bir bayramdır. İşçi, emekçi kesim
lerince kutlanan bu bayramla, emeğin en kutsal de
ğer, emekçinin ise en büyük güç olduğu vurgulanır. 

Uzun yıllardan beri sosyalist ülkelerde, resmen 
sosyaîâst ve komünist partilerin var olduğu çoğulcu 
demokratik ülkelerde ise özellikle işçi kuruluşları ta
rafından kutlanmaktadır 1 Mayıs. 

1 Mayısın gerçek anlamı, geri kalmış ülkelerde ge
niş kitîelerce daha yeni yeni anlaşılmaktadır. Hele, 
bu bayramı sınıfsal bir bilinçle kutlama çabaları da
ha çok yenidir. 

Bu demokratik sınıfsal hakkın elde edilmesi ise, 
tüm dünya ülkelermde uzun ve çetin uğraşılardan 
sonra olabilmiştir. Son yılların Türkiye'si bu savaşı
nım tarihsel nitelikteki ilginç öyküsünü yaşamaktadır. 

Dünyanın pek çok değişik rejimlere sahip ülke
lerinde 1 Mayıs, oîağan bir anJayış ve ortamda kut
lanmaktadır. Türkiye'de ise 1 Mayıs, maalesef bü
yük olaylara sahne olmakta, 1 Mayıs kutlama alanları 
engeller, tahrikler Ve tehlikelerle dolmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Kanımca Türkiye, işçi ve emekçilerinin bilinç dü

zeyi kendi öz bayramlarını uygar, demokratik, emek
çiye yaraşır bir nitelikte kutlamaya elverişlidir. Ye
ter ki kirli eller, karanlık düşünceler, zorba güçler 
engellenebilsin. 

Bu yıîki 1 Mayıs kutlamaları bunun en güzel ör
neğidir. Bu yüzdendir ki, böylesine kana bulanmadan 
kufiana'bi'm'ş 1 Mayıs Bayramı, bilinen kesimleri ve 
temsilcilerini korkunç şekilde tedirgin etRÜştir. öylesi
ne tedirgin etmiştir ki, yeni oyunlar tezgâhlamak zo
runda kalmışlar, yeni istismar konulan aramışlardır. 

Sayın senatörler; 
Namuslu aydınlar, halkçı yurtseverler, sorumlu 

parlamenterler, bilinçli ve emekçi kitleler bu oyun-
ları er geç bozacaklardır. Uyanan, her geçen gün ne
yin ak, neyin kara olduğunu çok daha iyi seçehiîen ve 
bana göre taVır koyan, bütünleşen halkımız yakın za
manda her şeyi açıkça anlayabilecektir. Hatta daha 
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şimdiden hızla anlamaya başlamıştır bile. Halkımız 
gerçek yurtseverleri, gerçek politikacıları; sahte, çı
karcı, tahrikçi politikacılardan ayırmaya çoktan baş
lamıştır. TürkiyeMeki çalkantıların temelinde bu ger
çek büyük bir etken olarak vardır. Türkiye'nin yaşam 
düzeyi her geçen gün olumluya «doğru değişmekte, 
Türk halkının özlemleri her geçen gün doğal olarak 
buna paralel artmaktadır. Türk halkı değişen toplu
mumuzun gereksinmelerine cevap verebilecek yeni 
aynı zamanda çağdaş bir politikacı tipi yaratma, bul
ma cabası ve umudu içindedir. Bu nedenlerle günü
müzde politikacıların sorumlulukları artmakta, ödev
leri ağırlaşmaktatır.. Bulanık suda balık avlama, 
Türk halkının bih'nci ve sağduyusuyla artık olanaklı 
değildir. Bu gerçek gün gibi ortada İken köhnemiş 
yöntemlerden, «ya tutarsa» felsefesinden vazgeçme
yenler, ne acıdır ki, Türk siyasal yaşamında acı örnek
ler olarak hâlâ vardır. 

Bu konuda en yakın ve en somut örneği, Kars'la 
ilgili olarak çıkartılan asılsız, çirkin iddialarda göre
bilmekteyiz. Şanlı, yiğit Ulusumuzun, onurlu halkı
mızın ortaklaşa kazandığı, bağımsızlığının simgesi 
olan, en değerli, en kutsal bildiğimiz, uğruna mîlyon-
larınuzın şehit ve gazi olduğu bayrağımızın son gün
lerde kışkırtmalara, çıkarlara alet edilmek istendiğine 
ve bir genel oyunun hareket unsuru olarak kullanıldı- j 

i 
gına tanık olmak esef vericidir. 

Her zaman en değerli bildiğim'iz bayrağımızı bu 
türKi oyunlara alet ettirmemek, ona duyduğumuz en
gin saygının gereği olacaktır. Türk Bayrağı kaleleri
mizde, Türkiye'mizin bağımsız göklerinde daima dal
galanacaktır. 

Sayın senatörler; 
Ciddiyetle ele alarak yaptığımız tahkik ve tespite 

göre, Kars Kalesinden inmemiş ve indirilmiyecek 
olan bayrağımızı; iftiracı, sorumsuz, karanlıktan ve 
kargaşadan medet uman politikacılar da, onun ger
çek düşmanları da, halk düşmanları da indiremiye-
ceklerdir. 

Yetkili ve sorumlu Sayın İçişleri Bakanı, Kars'
taki Tugayın Sayın Komutanı, Kars Valisi, Kars Em
niyet Müdürü, Kars Belediye Başkam ve Kars halkı, 
«İKars kalesinden Türk bayrağı indirilmemiştir» yol
lu beyanatlar vermelerine, konuşmalar yapmalarına, 
Sayın Ayrım ve Sayın Dağdaş'ın yüksek huzurunuzda 
ve Miüet Meclisimizdeki konuşmalarında, «Kars Ka-
lesindeki Türk Bayrağının indirildiğinin söylendiğini» 
beyanla inceleme ve soruşturmaya dayanmayan, dedi
kodulara dayanan konuşmalar yapmalarına ve her iki

si de Türk Bayrağıma yerine komünist bayrağının, 
orak çekiçli bayrakların asıldığını söylememelerine 
rağmen, bir partinin Genel Başkam, Kars Kalesi'n-
deki Bayrağı, ileride düzenlemeyi düşündüğü sözüm 
ona «Bayrağa Saygı» toplantısına malzeme yapma
ya, alet etmeye çalışırcasına Kars kalesinden... 

ÖMER UCUZAL {Eskişehir) — Alet etmemiştir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Dinle de öğren. 
MUZAFFER ŞÂMtLOĞLU (Devamla) — Evet, 

öyledir efendim. 

... Türle Bayrağının indirildiğini, yerine komünist 
orak çekiçli bayrakların çekildiğini görmüş ve şahit 
oîmuş g'îbi ciddiyetle bağdaşmaz bîr şekilde söyleme
ye devam etmiştir. 

EKREM KABAY (Burdur) Gözleri dönmüştü, 
Türk Bayraklarını görmemişler. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yerinizden 
konuşmayın. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU {Devamla) — Tarih 
boyunca bayrağını canından, malından, her türlü var
lığından daha değerli olarak sayan, korumasını bi
len, namusu, şerefi ve haysiyeti kadar üzerine tit
reyen Türk halkı karşısında Kars kalesinden Türk 
Bayrağının indirildiğini, yerine komünist bayrağı, 
orakîı çekiçli bayraklar asıldığını söylemek; böyle bir 
olay sureti katiyede vaki olmadığı için Kars halkı
na, Türk halkına ve şanlı Bayrağımıza en azından say
gısızlık, bu yalanı söyleyenler, yayanlar için de büyük 
talihsizliktir. 

İzninizle bu konuda günlerden beri Cumhuriyet 
Halk Partili Kars parlamenterlerine ve sözünü ettiğim 
konuşmacılara çekilen birçok telgraflardan yalnız iki 
tanesini huzurunuzda okumakla yetineceğim. 

Birincisi, asırlar boyu hudut boylarıınızda sarsıl
maz bir inanç ve imanla bayrağını, vatanım ve mille
tini korumak için dimdik ayakta duran; komünizmin, 
mosköfun ve her türlü tehlikenin karşısında sarsıl
mayan, inanç ve imanından zerre kadar fedakârlık 
etmeyen hudut ilçemiz Çıldır'dan. Bakmız ne diyor 
Çıldırlılar : 

«Süleyman Demirel'in radyo ve televizyon konuş
masında, tarihi Kars kalesine Rus bayrağı asıldığına 
dair beyanatını üzülerek dinledik. Bizler yıllarca işgal 
altında kalmamıza rağmen, hiçbir yabancı milleti be
nimsemiş değiliz. İstiklâl Savaşında biz Çıldırlılar 
hal şûraları kurarak yıllarca savaş vermiş insanlarız. 
Ruslarla çarpışmamız da tarihi sayfalarda kayıtlıdır. 
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Şimdi, yıllarca Başbakanlık yapmış bir parti Kde-
rinün bugüne kadar TÜrkrye*nin bir iEnin halkım ta
nımamış olması en azından utandırıcıdır.» vesaire... 

İkincisi Karslı hemşehrilerimden ve Kart taki de
mokratik kuruluşlardan gelen telgraftır. Onlar da ay
nen şöyle diyorlar telgraflarında : 

«24.5.1978 günü Adalet Partisi Genel Başkam Sü
leyman Demürel'in TRTden vermiş olduğu beyanatın
da orak çekiçli bayrağın, 13 Mayıs 17 Mayıs arası 
Kars Kalesine Türk Bayrağı yerine çekildiğini iddia 
etmiştir. 

Ulusumuza gerçekle ilgisi olmayan beyanat ver
mesi, Kars kamuoyunda nefretle karşılanmıştır. Kars 
halkı ve demokratik kuruluşlar olarak, asılsız ve ya
lan olan bu iddiasını kınar, hu îddiafcını ispatlama
dığı takdirde, kendisini yalancılıkla ve hoRicühıkle it
ham ederiz.» vesaire... 

Bu telgraf Sayın DemirePe de çekilmiştir. 
Te%rafı çeken kuruluşlar : 
TOB - DER Kars ŞubesS Başkam, TÜM - DER 

Başkanı, T Ü S - DER Başkam... (AP sıralarından gü
rültüler) Elbette benimseyeceksiniz; 

AHMET CEMİL KARA (Trahzon) — Telgra
fın sağlıklı yerden geldiği helli. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Senin kafan o 
kadar çalışır. 

(Sıralar arasında karşılıklı konuşmalar) 
BAŞKAN — Rica ederim beyefendiler. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Devamla) — Kars 
ti Muhtarlar Derneği, DİSK Genel Başkanı, DİSK 
Kars Şırhesi Başkanı, DİSK Gıda - tş Başkanı, Yol -
İş Başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı vesa
ire... (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Karşılfldı konuşmayalım 'beyler. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Devamla) — Sayın 
senatörler; 

'Bayrağa saygıdan söz ederek, bayrak sevgisini, tut
kusunu tekelleştirmek dileğinden olanlar (yumuşama-
lı söyleyelim) gaflet irindedirler. 

ÖMER ÖCUZAL (Eskişehir) — Asıl bayrağa say
gısız olanlar gaflet içindedir. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞU (Devamla) — Bayrak 
sevgisi ve saygısı, kişisel ve toplumsal sorumluluğu, 
uhrsa hizmet etme bilincini gerekli kılar. Bayrağa 
saygı, ulusa saygıyla eşdeğerdedir. Bayrağnnızı tekel
lerine almak 'isteyenler kısaca şunları bilmelidirler: 

Alanları binlerce bayrakla doldurmak, yapıları 
binlerce 'bayraklarla donatmak, estetik ve duygusal 
açıdan güzeldir elbette. Ancak, bîr ülkenin bağımsız

lığı, ulusun özgür olabilmesi için, siyasal ye toplum
sal ve ekonomik uğraşılar verilmiyorsa, halktan kimi 
gerçekler saklanmak İsteniyorsa, çıkarlar uğruna en 
kutsal değerler seciyesizce politikaya alet ediliyorsa, 
yukarıda belirttiğim tutum ve tavırlar sahtekârlıktan 
ve gösteriden öte bir anlam taşımaz. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Daha önemlisi, o koca yalanlar 
yutulmaz kolay kolay. 

Sayın senatörler; 
'Nasıl ki, «Dürüstüm, yurtseverim, mîllîyetçfyüm» 

demekle dürüst, yurtsever ve milliyetçi olunmaz ise; 
bayrak taşımakla, bayrak asmakla da vatansever, 
bayraksever olunmaz. 

Hele bayrağa saygı mitingleriyle toplantılarıyla 
gerçekte bayrağa saygı kazandırılamaz. 

Bayrağa saygı, ulusa ülkeye saygı... (Sıralar ara
sında karşılıklı konuşmalar) 

'BAŞKAN — Sayın senatörler, 'bu usul var mı? 
Rica ediyorum sizden. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yoksa, 
niye oraya bağırmıyorsun yahu. 

BAŞKAN — Hepinize 'bağırıyorum ve o tarzda 
Başkanlık Dîvanına hitap edemezsin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hep bi
ze bağırıyorsun. 

BAŞKAİN — Durmadan konuşuyorsunuz Sayın 
Nafbanfoğlu, yapmayın rica ederim. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Onlara 
Söylemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Ortaya söylüyorum beyefendiler, he
pinize söylüyorum; ama siz «yahu» diye Mtap edi
yorsunuz Başkanlığa karşı. Onu da siz kemlini/ tak
dir edin, durumunuzu takdir edin. 

Buyurun efendim, devam edin. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Devamla) — Sayın 
senatörler; 

Bayrağa saygı, ulusa, ülkeye saygı Türkiye'yi 70 
cent'e muhtaç duruma düşürmemekle olur, (OHP sıra
larından «Bravo» sesleri) Türk halkını cephelere böl
memekle olur. Yeraltı ve yerüstü... *(AP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Aylarca 
turist olarak gezerken neyi harcıyordunuz?.. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendiler, yapmayın 
Allah aşkına... 

AHMET CEMİL KARA (Tralbzon) — 50 kişilik 
heyetler ne harcıyor acaha?.. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Devamla) — Sende 
mi Kara?.. 
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BAŞKAN — Saym Kara, yapmayın, susun... 
AHM!ET CEMİL KARA (Trabzon) — Ecerii r e 

mahiyetindeki 50 kişilik turistik heyet ne harcıyor 
acaba?.. 70 cent hiç bitmedi mi?.. Ne bitmez 70 cent-
müş. (AP ve CHP şualarından gürültüler) 

SÜLEYMAN EFE (Malatya) — Yahya Demirel 
ne harcıyor?.. 

'BAŞKAN — E., buyurun... Hepsine buyur... 
Sayın Şâmiloğhı, lütfen uzatmayın efendim, top-

îaymız. 
OVfUİZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Devamla) — Bayra

ğa saygı, Türk halanı cephelere bölmemekle olur, 
yeraltı ve yerüstü servetlerim miDHeştirmekle olur... 
(AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendiler, bir şeyi takip edemi
yoruz, rica ederim, Cumhuriyet Senatosunda bulunu
yoruz... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yahya Demirel 
simdi yurt dışında neyi harcıyor, ne yiyor?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 4 aydan 
beri yurt dışına heyetler halinde giden senin Hüküme
tin neyi harcıyor, ne yapıyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Kara* Sayın Unsal... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Orada kal

dıkları sürece ne harcıyorlar?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — SeUefyan'ın ar

kadaşı ne yiyor?.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu he

yetler ceplerinden mi harcıyorlar?.. Bunları soylemez-
siriiz... 

BAŞKAN — Saym Unsal, Saym Kara rica edi
yorum. 

Muzaffer Bey, lütfen toplayın, rica ediyorum. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Devamla) — Bayra
ğa saygı, ülkenin savunmasını, ekonomisini dışa ba
ğımlı olmaktan kurtarmakla ohır. Bayrağa saygı, ay
nı ulusun bireyleri arasında bayrağı sevme yarışı ve 
bayrağı sevenler kampı yaratmamakla olur. Kısaca 
'bayrağa saygı, tam bağımsızlığın gereklerini yerine 
getirme hizmetiyle ohır. 

Yüce Kuroîa saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
3. — Afyonkarahisar Üyesi, Kâzun Karaağaçh-

oğlu'mın, bazı ülke sorunları ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının Pet - Kim binasına taşın
ması hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Saym Karaağaçhoğlu'nun gündem 
dışı konuşma talebi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Enerji Bakankğmı, gazetelere kadar intikal eden 

ve mahkemelerce bu işgalin kanunsuz olduğu tescil 
edilen olaylarla ilgili görüşlerimi Yüce Senatoya arz 
etmek amacıyla gündem dışı söz verilmesini saygıyla 
arz ederim. 

Afyonkarahisar Senatörü 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Saym Karaağaçlıoğlu, buyurunuz. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi

sar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok muhte
rem üyeleri; 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu sosyal, eko
nomik ve siyasal bulıran en had safhaya geldiği bir 
dönemde, ülke sorunlarının güd eminin başında bu
lunan hadiseler, hepimizin malumu olduğu gibi şöyle 
özetlenebilir : 

1. Devam etmekte olan ideolojik maksatlı kanlı 
anarşi olayları, 

2. Hayat pahalılığı; milletin yaşantısıyla sıkı 
sıkıya ilgili olan ve vatandaştan artık hayatından 
bezdirecek kadar gün geçtikçe artan fiyat yükselişleri 
ve pahalılık, 

3. Yeni getirilen ağır vergi yükleri, 
4. Devlet kadrolarında insafsızca sürdürülen 

ideolojik amaçlı memur tasfiyesi; yani bir bakıma 
genel ifadesiyle memur kıyımı... 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Enerji Bakanlığıyla 
ne alakası var bunun? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Lütfen dinlerseniz oraya geleceğim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, siz 
devam edin. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Mezkûr olayların bu Hükümet döneminde yokluğu, 
olmadığı söylenemeyeceği gibi, varlığının meşru ma
zeretini ortaya koymak da asla mümkün değildir. 
Aklı selim sahibi her parlamenterin parti farkı gözet
meksizin ülkenin gündemindeki sorunların, hayati ön
celik taşıyan bu 4 sorunun memlekette var olduğu 
konusunda birleşmesi ve elini vicdanına koyarak Mü-
îet, Devlet, rejim adına Cenabı Halikın huzurunda bu 
hadiselerin varlığını kabul etmesi, asgari manada bu 
kürsüden Millet adına yapılan yeminin ve insanlık 
haysiyetinin tabii icabıdır. Ne var İd, bu dört temel 
hadisenin varlığının başında, bu olayların ülkemizde 
ika edeceği zararların olumsuz neticeleri ve bunların 
boyutları siyasal görüş farkları içinde elbette değişik 
olacaktır. 

626 — 



C. Seaaosu B : 62 

Kısaca arza çalıştığım ve hafızalarınızı tazelemek İ 
için geniş yöaüi olaylar içinden gündem dışı konuş
mama konu olan asıl meseleye parmak basmak isti- i 
yorum. Belki Muhterem Heyetiniz, dile getireceğim 
meseleyi gazetelerin 26 . 5 . 1978 tarihinden itibaren 
yayınlanan nüshalarından okumuşlardır. 

Gazetelerin, Enerji Bakanı Sayın Deniz Baykaî'ın, 
Pet-Kim Genel Müdürlüğünün kendi hizmetine uy
gun bir proje içinde, fonksiyonel hizmetlerini görecek I 
şekilde inşa ettirdiği Konya yolu üzerindeki yeni bi
nasını yargı organlarının kararlarına rağmen işgal et- i 
mesi ve halen de işgale devam etmesi bu arada ba- S 
şarıh, dürüst, çalışkan bir genel müdürü görevinden I 
alması konusudur. Önce Muhterem Heyetinize, Bası- I 
na akseden yönleriyle olayı gazete kupürlerinden bir I 
kez daha kısaca arz etmek isterim. I 

Gazeteler bu hadîse ile ilgili görüşlerini şöyle ifa
de ediyorlar... I 

«Enerji Bakanlığının Pet-Kim'e taşınmasını mah
keme durdurdu.» Milliyet Gazetesinin 27 . 5 . 1978 
tarihindeki yazısı bu. I 

«Enerji Bakanlığının Pet-Kim Genel Müdürlüğü- I 
nün yeni yapılan binasına yerleşmesi tepkilere yol aç- I 
mistir. Pet-Kim yetkilileri Enerji Bakanlığı aleyhine I 
yasal yollara başvurarak binaya Enerji Bakanlığı ta- I 
rafından yapılan müdahalenin durdurulması kararım I 
almışlardır. Pet-Kim*in, kirada bulunan binanın kira I 
mukavelesinin süresi dolmakta oMuğu ve bina sahibi- I 
ne buradan çıkacaklarının bildirildiği. Enerji Bakan- I 
lığına anlatılmıştır; Ancak, Bakanlık taşınma istemin- I 
de ısrar etmektedir; yani yasal tedbirlere ve muhik I 
sebeplere rağmen Enerji Bakanlığı bu binaya geçmek I 
ısrarmdadır.» I 

Yine Dünya Gazetesinin 27 . 5 . 1978 tarihindeki I 
bir kupürünü okuyorum: I 

«Asliye Mahkemesinin kararına göre, Enerji ve I 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının Pet-Kim binasını tah- I 
üyesi istendi.» ve bu istenişîe ügiK görümlerini, yine I 
birinci gazetede olduğu gibi, muharrir aynen dite ge- I 
tirniiş bulunuyor. I 

Üçüncü bir belge, 9 . 5 . 1978 tarihinde Günay- I 
dm Gazetesinde çıkmıştır. Bakınız hadiseyi nasıl tah- I 
lil ediyorlar: I 

«Baykal ne yapmak istiyor?» Başlık bu, «öyle işler I 
oluyor ki, Ankara'da; akıl su- erdirmek mümkün de- I 
ğil. örneğin, Deniz Baykaî'ın basında bulunduğu Ba- I 
kanliğı gece yarısı şehir dışına taşımaya kalkışması I 
gibi.» I 
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Gece yansı, sanki gümrükten mal kaçırıyoruz. Ka
nun ve meşruiyet devletini müdafaa edenler, kanun
suzluğunu gizlemek için, kanunsuz icraatını vatanda
şın gözünden saklamak için geceyi tercih etmişler. 

«Enerji Bakanlığının Kızday'daki binası oldukça 
yetersiz ve ihtiyaca cevap vermekten uzak. O nedenle 
Bakanlığa bağlı genel müdürlükler kendilerine ayrı 
binalar tutmak ve şehrin dört bir yanına dağılmak zo
runda kalmışlardır. Bakanlığı bir çatı altında topla
mak ve bu dağınıklığı disipline etmek ve işleri tek 
merkezden yönetmek zaruret haline gelmiştir.» 

Buraya kadar hepsi doğru. «Yanlışlar komedyası 
bundan sonra başlıyor» diyor muharrir. 

«Başkentte Enerji Bakanlığı olabilecek pek çok ye
ni bina dururken, Deniz Baykaî'ın şehrin merkezinden 
hayli uzakta bulunan, Pet - Kim yapışma göz dikme
si ve Bakanlığı bir gecede oraya taşıması hayli mani
dardır. Pet - Kim, petro - kimya maddeleri üreten 
ve milyarlık tesislere sahip büyük bir şirkettir. Devle
tin de bir miktar katkısına sahip olan bu şirket hu
kuken Enerji Bakanlığına bağlı değildir. Genel Kuru
lu ve idare Meclisi ile şirketler statüsü içinde görev 
yapar. 

«Emir büyük yerden geliyor» diyor muharrir. 
«İki yıldan fazla süren inşaat bittikten sonra da 

taşınma hazırlıktan başlar, işte o sırada kızılca kıya
met kopar: 

— Oraya taşınamazsınız? 
— Neden? 
— Bakanlık olarak biz taşınacağız da ondan. 
Bunun hukuken mümkün olamayacağının kendisi

ne bildirilmesine rağmen Baykal oraya taşınmayı ka
fasına koymuştur bir kere, diretir. Petro - Kimya yö
neticilerine baskı yapar, sonuç alamayınca da Ece-
vit'in Brüksel'e hareket ettiği gün emrini verir. Bunun 
niçin yapıldığını, biraz sonraki arz edeceğim malu
mat içerisinde değerlendirmek mümkün olacaktır, sa
nırım. 

Bakanlık bu gece-oraya gidecek; ama PTT huku
ka aykm diye telefonlarım bağlamıyor. «Bağlamasın 
efendim, gidecek dedim mi, gidecek o kadar.» Çün
kü, kanuna saygı değil, sadece ideolojik maksatlarım 
yerine getirmek ve «Devleti ben yöneteceğim.» esprisi 
içerisinde meşruiyeti rafa alarak Türk Milletini, Türk 
halkını hakikaten hicrana sevk edecek bir şekilde Dev
leti yönetmek arzusundalar. 

Mesele bu kadar da kalsa iyi; Bakanlık gece yan
sı binasına taşınınca, Pet - Khn'in Ecevit'e yakın yeni 
Başkanı, eski Kütahya Milletvekili Haşini Benli (Bu, 
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Yönetim Kurulu Başkam). Yönetim Kurulunu ola- j 
ğanüstü toplantıya çağırarak mahkemeye baş vurul
ması kararını alır. Bu karar üzerine gidilen mahke- | 
me, Bakanlığın taşınma işlemini işgal sayarak hemen 
iptal ediverir. Böylece hukukun gereğinin yerine ge
tirilmesi mecburiyeti doğar. 

Baykal'ın durup dururken başına açtığı işlere ba
kın. Kendisine şehir dışında, gözden uzak bir karar
gâh kurma hevesi ters tepince hem Bakanlığını kamu
oyunda küçük düşürdü, hem de onarıîamayacak bir j 
yara aldı. I 

Petrol sorunu gırtlağımıza kadar sarılmaya devam I 
ederken, biraz da politik amaçla kalkıştığı iş, konforlu 
karargâh edinme noktasını aşarak yeni bir sorun aç
tı başımıza. Şehirde yeni binalar dururken, Konya 
karayolu üzerindeki gerek çalışan memurlara ve ge- J 
rekse vatandaşa hayli sapa gelecek binaya taşınmaya I 
kalkışmak neye gerek?» Dördüncü belge; Hürriyet 
Gazetesinin 30 . 5 . 1978 tarihinde Oktay Ekşi'nin 
kaleminden dinleyelim. j 

Hayret verici olay; bu çok daha enteresan : j 
«Gördüklerimiz, işittiklerimiz karşısında artık hay- j 

ret etme yeteneğimiz körelmiştir sanıyorduk. Öyle ya I 
siyasi nedenle cinayet işlenmediği gün bayağı sevinir 
olduk. Banka soygunları alelade bir trafik kazası ka- I 
dar ilgi çekmez hale düştü. Yurdun bir orasında, bir 
burasında sokağın ayağa kalkması; orayı ateşe verip, 
burayı taîan etmesi alıştığımız bir görüntü sayılmaya I 
başlamıştı. Meğer bütün bunların arasında yine de I 
hayrete değer olaylar varmış. Örnek mi İsteyeceksi
niz? Söyleyelim. 

Üniversitede doçentlik payesine yükselmiş, politi
kada hayli başarılı olacağı izlenimini yerleştirmiş, si- I 
yasi bilimi tahsil yapmış, ciddi saydığımız bir Bakan I 
bir de 'bakıyorsunuz akla, hayale gelmedik bir karar I 
vermiş. Bakanlığının bütün ünitelerini bir gecede ken- I 
dişine ait olmayan, kira ile tutmadığı bir binaya ta- I 
şıtmış.» 

Gazetelerden izlemişsinizdir. Enerji ve Tabii Kay- j 
naklar Bakana Deniz Baykaî'm yaptığından; yani I 
Pet - Kim Genel Müdürlüğü için inşa edilen binayı I 
bk gece işgal etmesinden bahsediyorum. I 

Gerçi, Pet - Kim yöneticilerinin mahkemeye baş I 
vurusu sonucu, bina yeniden asd sahiplerine teslim I 
edilmiş lir;; essa bu arada Deniz Bayka! kamuoyun- I 
dan büyük bir fena puan almıştır. I 

Devam ediyor, sonunda diyor ki: I 
«Aslında Baykaî'm eylemi onun iş inada binerse, 

hukuk kurallarının dinlenemeyeceği izlenimini verme- I 

| si nedeniyle önemlidir. Bu, Deniz Baykal'a özel bir 
ilgiyle hakanların'- şimdiden mim koymaları gereken 

! bir noktadır. Onlar mim koyarken, Baykal da hem 
fena puanını sildirmeü, hem de kişiliğinde gerçekten 
böyle bir çizgi varsa, onu yenmelidir. Neyse ki, Tür
kiye'de bağımsız mahkemeler vardır ve bu mahkeme
lerde bir Bakanın isteği doğrultusunda değil, adaletin 
gerektiği biçimde karar verilmiştir.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 
j Basına yansıyan bu yönüyle hadiselerin tümünün 

meşruiyetten çok uzak kanunlara saygılı olmaktan 
I çok uzak ve Devlet saygınlığını yitirecek nitelikte 

Devleti yönetenlerin; yani Hükümet üyesinin bir ta
sarrufunu ortaya koymuş oluyor. 

j , Sayın senatörler; 
Muhterem Basınımızın insaf ölçüleri içinde dile 

getirdiği bu hadiseyi biraz daha derinliğine incelemek-
I te fayda görmekteyim. Bu suretle olayı gerçek yön-
j leriyle değerlendirmek mümkün olacaktır. 

Bildiğiniz gibi 5 Ocak'ta Hükümet kurulmuştur. 
Edindiğimiz mevsuk malumata göre, Sayın Deniz Bay
kal statülerini dahi bilmediği, öğrenmediği, Bakanlığı-

j na bağlı veya ilgiü şirketlerden ve kuruluşlardan bazı 
I aşırı taleplerde bulunmuştur. Sorumluluk duygusuna 
j sahip, kendilerine emanet edilen millet malı ve mües

seselerin zedelenmesine çalışan idareciler Sayın De
niz Baykal indinde muteber kişiler sayılmamışlar
dır. Bunun en açdc misali, Pet-Kim binasının işgali
dir.. 

I BAŞKAN — Bakanlık memurlarını ikaz ediyo-
I rum; memurlar burada konuşamazlar. Lütfen vazi

feye davet edildikleri zaman konuşsunlar. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Memur 
I değil ki konuşanlar?.. 
I BAŞKAN — Memurdurlar. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) —Memur 
değil konuşanlar, bak.. 

BAŞKAN — Zatı alilerinize söylemiyorum efen-
I dim; arka sırada olanlara söylüyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sa-
I yın Deniz Baykal, Pet-Kim ile temasa lüzum görme

den yandaşlarının tesiri ih 1 Şubat 1978*de bir yazı 
I yazarak Pet-Krm binasını istemiştir. 16 Şubat 1978 

tarihinde toplantısı olan Pet-Kim İdare Meclisi, bi-
I nanın kendileri için inşa edildiğini ve çok dağınık 
I olarak durduklarını ileri sürerek binalarına kendileri-
I nin taşınacağım ifade etmişlerdir. 7 Şubat 1978'de Şa-
I ym Başbakan Ecevit bir geneJge yayımlamış ve bina ki-
I raîayacak bakanlık ve kuruluşların Devlet Planla-
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ma Teşkilatı ve Maliyeden olumlu görüş almış olsa
lar dahi, Başbakanlıktan müsaade almadan işlem ya
pılmamasını emretmiştir. Yani, Hükümetin Başı her 
halükârda bakanların veya müesseselerin, genel mü
dürlüklerin bir bina kiralamalarını, Devlet Planlama 
Teşkilatından geçirmiş olsalar dahi, Maliye Ba
kanlığının olumlu görüşlerini almış olsalar dahi, bu 
binayı Başbakanlığa sormadan kiralayamayacakîannı 
kesin olarak emir vermişlerdir. Yanı, bu hadise bir 
bakıma da Hükümet içerisinde mevcut olan hiyerar-
şik anlayışın da ne derece zedelendiğinin açık ve be
lirgin bir ifadesi olarak ortada kalıyor. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Hareketlilik var, 
hareket olan yerde bereket olur. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Birbirleriyle anlaşma içinde olmayan, birbirlerinin 
emrini, görüşlerini, kanaatlerini paylaşmayan, Hü
kümet Başkanlarının emrini dinlemeyen bir Hükü
metin, Türkiye'nin gündeminde biraz evvel arz ettiğim 
hadiseleri çözmesi ve bunları hallederek Türkiye'de 
siyasal istikrarı, ekonomik huzuru ve memleketteki 
sosyal barışı gerçekleştirmesi ham bir hayal olur. İş-
te biz bunun üzüntüsü içerisindeyiz.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bunun Hükümet ile ne 
alakası var?... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Başbakanınız emir veriyor, Hükümet Üyeniz bunu 
yerine getirmiyor.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz devam ediniz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bundan daha müdellel bir hadisenin Türkiye'de ne şe
kilde cereyan etmesini bekliyoruz?.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Senin de Başbakanın
dır o... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Pet-Kim Genel Kurul seçimi 24 Martfta yapılıyor. Ya
pılmış ve yeni İdare Meclisi de bu suretle 24 Mart'tan 
sonra göreve başlıyor. Pet-Kim'in yeni İdare Meclisi 
de Pet-Kim binasını Bakanlığa vermiyor ve tekriri 
müzakere oylamasında 4'e 4 oylar karşılıklı olarak 
geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hadiseleri kısaca izah etmek lâzım gelirse, Pet-

Kim'in Yönetim Meclisi, ilgili bir kuruluş olması ha
sebiyle Bakanlığa yine aym görüşleri biMiriyor. Diyor-
ki, «Bu bina Pet-Kim'in teknik amaçlan için kurul
muştur ve bu maksatla Devlet Planlama Teşkilatından 
geçirilmiştir. Bu maksatla Maliyenin müsaadesi alın
mak sureti ile Bütçeye tahsisat konmuştur. İki senede 

inşa edilmiş olan bu bina bilgi sayar merkezleri, İBM 
merkezleri ve türlü laboratuvarİarı ile teknik düzeyde 
hizmet gören bir müessesenin hizmetine tahsis edilmek 
amacı ile büyük masraflar karşılığında meydana ge
tirilmiştir. Bir idari kadronun, Bakanlık yönetim kad
rosunun klasik hizmetleri ile bu binayı israf etmek, 
dört beş aydan beri Türkiye'de slogan haline getir
diği Hükümetin savurganlık görüşü ile kabili telif de
ğildir.» diyor ve bunu derken, bu İdare Meclisinde 
biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Halk Partisinin ken
disinin getirdiği ve 24 Martfta Yönetim Kuruluna ta
yin ettiği yöneticiler söylüyor, Türkiye Petrolleri Ano
nim Şirketinin Genel Müdürü İsmail Ertan söylüyor, 
eski Kütahya Halk Partisi Milletvekili ve bugünkü 
Pet-Kim Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşımız söylü
yor. Umum Müdür söylemiyor, Umum Müdür de 
söylüyor; ama onlar karşı çıkıyor. Fakat, bütün bun
lara rağmen kendi amaçlarına uygun bir görüş içeri
sinde şehirden, gözden uzak bir yerde bu binayı, Ba
sının da hakikaten açıklıkla izah ettiği şekilde bir si
yasal karargâh olarak kullanmak amacıyla bu binaya 
kanunsuz olarak, Başvekilinin burada bulunmadığı, 
kendisine müdahale edemeyeceği bir dönemde Sayın 
Bakan el koyuyor ve bu suretle bina bir nevi işgale 
uğranıyor. 

Bu, Devlet içerisinde anarşinin en tipik misalidir. 
Sokakta anarşiyi aramaya kalkanlar aslında Hüküme
tin bizatihi Devlette yarattığı bu anarşiye elbirliğiyle 
parmak basarak bunun önlenmesine gidilmesinde, so
kaklarda oluk gibi akan kanların, fidan gibi gençlerin 
hayatına mal olan siyasal hadiselerin ve anaların, 
bacıların, karıların göz pınarlarında yaş bırakmayan 
derin acıların kökeninin nerede olduğunun teşhisi işte 
bu hadiselerden geçiyor. Bu sadece bir Pet-Kim Genel 
Müdürlüğünün bir bakan tarafından işgali değil, bu 
doğrudan doğruya Türk Devletinde meydana gelen 
siyasal cinayetlerin kökenlerine inebilmek için hadiseyi 
teşhiste elbirliği ile gönül birliği ile Devletin menfaat
lerini en ön düzeyde, halkın huzurunu en başta tutmak 
suretiyle ele almak mecburiyetinde olduğumuz gayret
lerin bir başlangıcı olmalıdır. Bu noktada toprağın 
ayağımızdan kaydığını, memleketin her gün biraz daha 
mezhep kavgalarıyla etnik kavgalarla bir felâkete doğ
ru yıldırım hızıyla gittiğini görmemezlikten gelmek 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğhı, lütfen toplayın 
efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Toplayacağım efendim. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim. Çok işimiz var; 
gündemimizde çok şeyler var. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Aslında sebep - netice münasebetleri içerisinde 
Türkiye'nin meselelerini parti farkı gözetmeksizin gün
deminde bulunan sorunları hepimiz birlikte, elbirliği 
ile değerlendirmeye mecburuz. Artık bugün Türkiye'
deki meseleler partilerin çapım çoktan aşmıştır. Ancak 
ne var ki, bugünkü Hükümet şu arz ettiğim görüşleriy
le ve memlekette yarattığı birtakım sıkıntılarla Türki
ye'nin omuzlarına yüklenmiş oian güçlükleri çözebile
cek kuvvet ve kudrette obnadîğım bir kez daha ifa
de etmiştir. Artık bu Hükümet, Türkiye'nin gündemm-
deki âcil sorunların cevabı olmaktan çok geride kal
mıştır. Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım MC Hü
kümeti hiç bir zaman Devlete saygınlığını yitirmemiş-
tir. (CHP sıralarından gürültüler.) Devleti ve kadro
ları en iyi şekilde vikaye etmiş, onu korumanın hassa-
sfyzûtyiz îîi!İ3ete h'zınıei verın&şf-r. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — MC Hükümeti çö-
zer, 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Çok 
abarttın, çok, 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlîoğiu... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Her şeyi mükemmel yaptığımızın iddiasında değiliz; 
ama... 

BAŞKAN — Karaağaçlîoğiu, bağırmayın efen
dim, karşılıklı konuşmayın. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — İnandığın şeyleri ifade 
et. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Bir ayda 70 bin 
kişi almıştınız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hiç bir tane yok, 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Mulı terem rj-kadaşlarım,.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın artık. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

İnsaf sahibi, vatanım seven değerli Halk Partili 
arkadaşlarımın büyük bir kısmının da sanırım ki, be
nim görüşlerime iştirak etmemesi mümkün değildir. 
Çünkü, bu memleket bizimdir. Ayakta tutmaya mec
bur olduğumuz Türk Devletinin devamlılığı içerisin
de ona saygınlığını verecek hükümetlerdir. Eğer hü
kümetler bu saygınlığı vermekten uzak olurlarsa, o 
devlete olan itimat, o devlete olan saygı vatandaş in
dinde de her gün biraz daha kaybolacak ve zayıfla-

j yacaktır. Biz korumaya mecbur olduğumuz müesse
seye elbirliği ile sahip çıkmaya mecburuz. 

Sayın Bakanın yaptığım tasvip eden bir arkadaşı
mız çıkacak mı, mümkün mti?.. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Baba, oğul evine 
gezmeye gitmiş. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Hcvlei hayatına anarşiyi getiren, Hükümet eliyle 
anarşiyi hukuk devletine sokan bir bakam tasvip et
mek mümkün mü?.. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Baba, oğul evine 
gezmeye gitmiş. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Öyle olmuştur. 

[ Muhterem arkadaşlarım; 
j Bir taraftan arkadaşlar bu hadiselere gözlerini 
{ kapayacak, öbür taraftan yılda değil, ayda 300 vatan

daş ölecek; birtakım meseleler halloldu görüntüsü 
içerisinde Millete yanlış aksettirilecek ve Ata yadi
gârı be topraklarda biz rahat ve huzur içerisinde ya-
şayacağımızı ümit edeceğiz. Bu mümkün değil. Bu 

i mümkün değil arkadaşlar. 
Siyasi iktidarlar gelir geçer; yalnız devamlı olan 

Türk Devletidir. Türk Devletine saygınlığımızı kay
bettiğimiz gün, her şeyimizi de kaybedebiliriz. Bay
rağımıza saygınlığımız, hassasiyetimiz bundan ileri 
gelir. Biz ayırmadık, Halk Partili arkadaşları da Tak-
slm'deki «Bayrağa Saygı» mitingine davet ettik. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlîoğiu, konunun dışı
na çıkıyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yalan konu
şuyor, yalan. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
j Bu memlekette... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlîoğiu, lütfen günde
lik... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Şimdi mi aklınıza geldi 
Türk Bayrağına saygı?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, bitiriyorum, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğhı... 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — İstismarım yapma çok 

ayıp oluyor. (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Ek dakika efendim. Beyefendiler, 

benim görevimi yapmak size düşmez kardeşim, bı-
j rakın, 
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Sayın Karaağaçhoğlu, siz, söz istediğiniz konunun 
dışına çıkıyorsunuz, lütfen bağlayın efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Tamam, bağlayacağım efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — MC diye başlar
sak, böyle oluyor. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Davamla) — 
Sözlerimi bitirirken... 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, lütfen bağlayın. 
KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 

Şöyle ifade edeyim : Esefle ifade edelim ki, yıllardır 
sokakta anarşi ve eylemleri teşvik ve tahrik eden 
Cumhuriyet Halk Partisinin, bu kere de hukuk tanı
maz kötü alışkanlığını siyasi iktidarlarıyla birlikte 
Devlet hayatımıza sokmuş okluğunu üzülerek müşa
hede etmiş oluyoruz. Bu durumu meşruiyete bağlı 
hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin tasvip etmeyeceği
ne şüphemiz yoktur. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Ben tasvip edi
yorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Edemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, yerinizden konuşma
yın. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Aslında bugünkü Hükümet tatbikatının gerek Dev
let kadrolarında, gerekse kamuoyunda uyandırdığı 
büyük tepkiler ve karanlık endişeler; Hükümetin, ül
kenin içinde bulunduğu zor şartların altından kalka
cak güçte ve tecrübede olmayışı, muhalefetteyken 
halka söyledikleriyle iktidartaki tatbikatının tama
mıyla farklı olduğu, hayat pahalılığının taşınmaz bir 
yük halinde halkımızın sırtına yüklendiği... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, bütçenin tümü üzerinde mi konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Karaağaçhoğlu, bir dakika beni din
leyin efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, gündem dışı konuşma mı yapıyor, bütçenin 
tümü üzerinde mi konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Beyefendiler, bir dakikanızı rica 
edeyim. Hepiniz susun, lütfen bana da görev yapma 
imkânı verin. 

Şimdi Karaağaçhoğlu, bir dakikanızı rica edeyim 
efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Buyurun efendim. 

FEVZÎ ÖZER (Muğla) — Bravo Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen bir dinleyin efendim, Allah 

aşkına dinleyin. 
Beyefendiler, Tüzüğümüzün 54 ncü maddesi Baş

kanlık Divanı olarak bizi çok müşkül durumda bıra
kıyor. Tüzüğün 54 ncü maddesini okuyun. Başkana 
iki satırlık bir önerge vereceksiniz, çıkacaksınız bu
rada istediğinizi söyleyeceksiniz. Bize hiç bir şey yap
ma imkânı vermiyor; ama ben arkadaşlarımdan rica 
ediyorum, hiç değilse o verdikleri önergenin çerçe
vesi dışına çıkmasınîar. Başka ne yapabilirim, lütfen 
bana onu söyleyin?.. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Ağzına geleni söylü
yor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bağlayın efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 

Sayın Başkanım, görevinizi kolaylaştırmak için elim
den gelen dikkati göstermeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

Hadiselerin birini diğerinden ayırmak mümkün 
olmadığı için, ekonomik, sosyal ve siyasi hadiseleri 
Türkiye'nin bugünkü şartları içinde bir bütün halinde 
mütalaa etmek zarureti mevcut olduğu için, beHrî is
ter istemez birtakım meselelere değinmek zorunda 
kaldım; ama sizin tahammülünüzü ve göstermiş ol
duğunuz insaf ölçülerini daha da taşırmak istemiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen Karaağaçhoğlu, ben de rica 
ediyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Anarşiyi önlemek, istikrarı sağlamakla mükellef hü
kümet üyeleri vasıtasıyla bizzat bu hadisede olduğu 
gibi, Hükümet eliyle Devlette aşikâr bir tarzda müs
takil yargı organlarının kararları da hiçe sayılarak 
sürdürülmektedir. Bu hangi ciddi hükümet görüşüyle 

j kabili teliftir, bunu Yüce Senatonun takdirlerine arz 
ederim. 

Bu hadiseler göstermiştir ki, Türkiye bir hukuk 
I devleti olmaktan çıkmış, fiili durum yaratılan eylem 

devleti haline getirilmiştir. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Hukuka 
saygılı olalım lütfen. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Basının da ifade ettiği gibi, bir hükümet üyesi, hem 

j de ünü kariyer yapmış, doçentlik payesine ulaşmış 
j bir bakan, bu olayîarm talihsiz tatbikatçısı olmuştur. 
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UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayeniz
de. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bu Pet-Kim binasının... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Hadiseyle ilgin*. 

Bu Pet-Kim binasının işgal hadisesi basın ve kamu 
idaresinin büyük bir kesimiyle kınanmış, yargı ma
kamlarınca yersiz ve kanunsuz olduğu belgelenmiş, 
açık bir deyimle ifade etmek gerekirse, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Sayın Deniz Baykal, Devlette 
bir anarşi suçu işlemiştir. 

SADEETTN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, bunları okudu, bu sayfayı okudu. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gazeteden 
bahset Hangi gazete?.. Sizin dostunuz mu?,. 

KÂZÎM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Vereyim size sonra. 

Bütün belgeler Sayın Bakanın suç işlediğini ve 
suçun tekevvün ettiğini ortaya koymuştur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O Günaydın 
Gazetesi Adalet Partisine en büyük hakareti yapmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, ne zaman bi
tiriyorsunuz?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, bir iki satırım kaldı efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 

Sen Indirmezsen biz indirme yapacağız Sayın Baş
kan. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bir say
fayı iki sefer okuyor efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, suçlu hakkında... 

BAŞKAN — Beyefendiler, ben görevimi yapıyo
rum size sormadım, susun işimi daha kolaylaştırın. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Karaağaçlıoğlu, 
kanun görüşeceğiz yapma yahu. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, lütfen bağ
layın. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım; 

Sözlerimi bağlarken şu hususu söylüyorum. Şim
di. anık suçlu hakkında gereğini yapacak kamu mü
esseselerinin yani idare ve yargı organlarının hareke
te geçmesini bekliyoruz. Ümit ederiz ki, bu düşün
düklerimiz gerçekleşir, müsebbipleri, suçlular adale
tin huzurunda tekrar teczi edilir. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 
4. — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı za

rarlar konusunda kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki ay 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1431, 10/46) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev 
süresi 19 . 5 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma 
Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 3 No. lu kararının 
1. — a, b ve geçici c fıkralarına göre 19 . 5 . 1978 
tarihinden itibaren bir kereye mahsus olmak üzere 
iki ay müddetle uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Refet Rendeci 

Araştırma Komisyonu Başkam 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. Bahsi 
geçen Komisyona mebde olarak verdiği tarihten iti
baren iki ay müddetle süre verilmesini oylanmza ara 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair 
1542 sayılı Kanun ile 26 Haziran 1973 gününde aynı 
başlık altında kabul edilen 1779 sayılı Yasa hakkında, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 Haziran 
1976 tarihli 82 nci Birleşiminde alınan karar ile Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 5 Ocak 1977 tarihli 28 
nci Birleşiminde alınan kararların birbirine aykırı ol

ması nedeniyle konunun çözümü için Anayasanın 92 
nci maddesine göre bir Karma Komisyon kurulup 
kurulamayacağına dair Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/1416) (S. Sayısı : 782) (1) 

(1) 782 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1978 tarihli 
61 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın senatörler, bir birleşim evvel 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu okutmuş
tum, zabıtlara geçmişti. Bu arada her halde tetkik 
imkânı da buîmuşsanuzdur. 

Şimdi bu raporun müzakerelerine geçiyorum. 
Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
Sayın senatörler, bu konuyu eski bir tarihe rast

ladığı için yeniden bir hatırlatma babında Başkanlık 
olarak çalışmalarımızı size sunup biraz aydınlatma 
imkânı bulacağımız kanaatindeyim. O bakımdan bu 
hazırlığımızı okuyorum. 

Bazı orman suçlarıyla ilgili kanunda yapılan af 
yasasıyla ilgilidir. 

Bu kanun ilk defa 1972 yılında görüşülerek kabul 
edilmiş ve 1542 numara ile Cumhurbaşkanlığına gön
derilmiştir. Cumhurbaşkanı 4 . 3 . 1972 tarihinde ka
nunu geri göndermiştir. (Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince.) Meclislerce, yani Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisince bazı değişikliklerle tekrar kabul 
edilen ve 1779 numara alan Kanun, Cumhurbaşkan
lığına gönderilmiştir. Cumhurbaşkanı 10 . 7 . 1973 
tarihinde 1779 numaralı Kanunu da geri çevirmiştir. 

Bu ikinci iadeden sonra, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu, Anayasa ve Adalet Komisyonları
nın, Cumhurbaşkanının ikinci kez iade yetkisi olma
dığı kararlarına dayanarak bu komisyonların müta
laalarına istinaden Meclis Başkanı, yayınlanmak üze
re tekrar kanunu Cumhur başkanlığına göndermiştir. 
Cumhurbaşkanı, Meclis ve Senato Başkanlarının Ko
misyonlardan aldığı mütalaalara dayanılarak kanun
ların ikinci kez iade edilemeyeceği görüşlerini benim
semiş, Anayasa yorumu sayılabileceği ve mevzuatı
mızda yer alamayan bu şekildeki bir yorumun ancak 
genel kurulların kararlarıyla kesinlik kazanabileceğini 
beyan etmiş ve 31 . 1 . 1975 tarihinde üçüncü kez 
iade edilmiştir. 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının ikinci kez iade 
edilemeyeceği yolundaki Komisyon kararını son iade 
gerekçesine uyarak 3 . 7 . 1975 tarihinde Meclis Ge
nel Kurulunda onaylatmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu ise, bu defa hem Komisyon 
ve hem de Genel Kurul olarak Cumhurbaşkanının 
bu ikinci iadesini benimsemiş ve Millet Meclisinin 
kararına uymamıştır. (29 . 6 . 1976 günü.) 

Böylece iki Meclisin bu konudaki değişik karar
ları ortaya çıkınca, Millet Meclisi Genel Kurulu ko
nuyu çözümlemek üzere Anayasanın 92 nci maddesi 
gereğince iki Meclisten 11'er üyenin katılacağı bir 
Karma Komisyon kurulmasına 13 Ocak 1977 tarihin
de karar vermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu da istenen bu 11 üyenin adlarını tespit etmiş ve 
20 . 1 . 1977 tarihinde Senato Genel Kurulunun ona
yına sunmuştur. Senato Genel Kurulunda bu konuda 
itiraz vaki olmuş ve 11 üyenin Meclise bildirilmesin
den önce evvel emirde böyle bir Karma Komisyonun 
kurulup, kurulamayacağının Komisyonda karara 
bağlanması gerektiği, eğer Karma Komisyon kurula
cağı kabul edilirse, ondan sonra 11 üyenin tespiti ya
pılabilir denmiş ve bu itiraz üzerine konu Komisyon
ca o günkü görüşmede geri alınmıştır. Konuyu görü
şen Anayasa ve Adalet Komisyonumuz şimdi rapo
runu huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bu rapor üzerine müzakere açacağım; yal
nız sayın senatörler bugüne kadar 1961 Anayasası ile 
çift Meclisli işleyen Devletimizin çarkında böyle bir 
konu ilk defa çıkmış olduğu için hassas ve hukuki 
incelikleri vardır. Ben geçen celse Anayasa ve Ada
let Komisyonumuzun üyelerinden muhalif kalanların 
muhalefetlerini de okuttum hepsi elinizde mevcuttur, 
şimdi müzakere açıyorum. Söz isteyen sayın üyeleri 
sırasıyla kayıt edeceğim efendim. 

Söz isteyen var mı? Buyurun Sayın Özgüneş. 

i MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sıradayım 
efendim. 

BAŞKAN — Siz «İnfaz Kanunu» için istediniz, 
bununla alakası yok. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Anayasada Meclisler arasında çıkacak ihtilafla, 
Meclislerle Cumhurbaşkanı arasında çıkacak ihtilafın 
hal mercii gösterilmemiştir. Meclisler birbiriyle ih
tilafa düşerse veya Cumhurbaşkanıyla Meclisler ihti
lafa düşerse ne olacak? Anayasa yapıcısının bunu 
düşünmemiş olduğunu düşünmek mümkün değildir. 
Ancak, şurası da muhakkaktır ki, her şeyi getirip 
Anayasaya koymakta mümkün değildir, Anayasa bu 
gibi hususların nasd düzenleneceğine dair hüküm ge
tirmiştir. 

Bunlardan birisi Meclislerin İçtüzüğüdür. Meclis
ler arasında ihtilaf çıktığı zaman veya Cumhurbaşka
nıyla Meclisler arasında ihtilaf çıktığı zaman bunların 
nasıl halledileceği içtüzüklerle rahatça tanzim edile
bilir. İçtüzüklere Cumhurbaşkanının iki defa geri çevi
rip çeviremeyeceği hükümleri konabilir. 

İkincisi; kanunla düzenlenebilir. Kanunların mı sı! 
yapılacağı bir kanunla tanzim edilebilir ve orada ka
nunların nasıl çeviriîebiîeceği, buna ait nasıl hükümler 
uygulanacağı elbette ki, kanun yapmak suretiyle orta-
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ya konulabilir. BunMen İkisi yapılmadan, bu doğru 
yola gitmeden bir zorlamayla 92 nci maddeyi uygula
manın İki yanaş noktası vardır. 

Birinci, Anayasaya aktandır bu yol, 92 nci imalde 
sarahatte kanunların yapanıma aıit hükümler getirmiş
tir. Kanunların yapımma ait getirilen hükmü zorlaya
rak M e ç l e r arasında çıkan ihtilâfa tatbik etmek 
miknkün değild'k. MiEet MecSIsi komisyonları ve Mil
le!* . MecMsi Genel Kurulu CuınSıurbaşkammn bâr ka
nun melnıûıi iki defa geri çeviremeyeceğani kati ola
rak hükme bağüsaııştır. Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu aksi kanaattedir. Şu halde iki Meclis arasında 
çıkıan bir İhtilafı kainuıılarm yapımına aıit bir madde
ye uyguianıak çok aşırı bir zorlanışadır. Birinci dava 
bu. Bu aşırı yoîa g'iımek kanaatisnce büyük hatadır. He
le, bu yolun açılması buradan geçme heveslerini ar
tırabilir. Onun için, Anayasaya aykırı bir yolun açıl
ması yanlıştır. 

İkincisi; buna benzer tutumlarla Cumhuriyet Se
natosunun hakları mütemadiyen çiğnenmekte ve Cum
huriyet Senatosu aşağı yukarı Millet Meclisinin bir 
büyük konrâyonu haline gelmektedir. Bu yol da yal-
nıştır arkadaşlarım. Cumhuriyet Senatosunun kendi 
aklarını kendi eliyle kısıtlaması yanlıştır. Şayet, 92 nci 
madde kabul edilecek olursa, kurulacak konnisyon bir 
karara varacaktır; ya Senatonun kararını kabullene
cek ya Meclisin karacını kabullenecek veya kendisi 
yeni bir çözüm noktası ortaya koyacaktır. Ancak, ni
hai kararı MiHet Meclisi verecektir. Şu hale göre Cum
huriyet Senatosu bu zorlama yola gitmek sureliyle 
kendi hakkından vazgeçmekte, kendisi kendi hskla-
nnı tahdit etmekte ve nihai karan MiBet Meclisine bı
rakmaktadır. Bu yol da yanlıştır arkadaşlara». Cum
huriyet Senatosu kendi 'hakkından feragat gösterme-
meîidir. 

Şahsi kanaatim odur ki, en doğru yol, kanunların 
nasıl yapılacağını, nasıl bir seyir takip edeceğini bir 
kanunla tespit etmekjtir. Bu mümkün olmadığı takdir
de en doğru yoi İçtüzüklere hüküm koymaktır; ama 
hiç gidilmemesi lâzım gelen yol, kanunların yapımı ile 
ilgili olan 92 nci maddeyi zorlayarak bu duruma tat
bik etmek, böylelikle Senatonun hakkım kısıtlamak
tır. Bu, yanlış bir yoldur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgünes. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
SAFA REÎSOĞLU (OraJhrataçkanınca S.Ü.) — 

Ben istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurum Sayın Safa Reisoğfc. 
Saym Reîsoğkı, siz bu Komis}'onun üyesisiniz; ama 

bu müzakere esnasında bulunamadınız zannediyorum... 
SAFA REÎSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 

Ben sadece son karar toplantısında bulunmadım, oısun 
dışında tümünde bulundum; uzun sürdü müzakereler. 

BAŞKAN — Ama şimdi bızl^n Tüziiğumüze göre; 
Komisyondan gelen bir metin var, Komisyonun üye-
sîsûntiîz, muiiaMetiniz yok, muvafakatiniz de yok. Bu 
da çözüm isteyecek bar konu. 

İSAFA REÎSOĞLU (Onnnınibaşkamnca S.Ü.) — 
Sararayorum Saym Başkan. Çünkü, zaımediyoruım İç
tüzüğe göre kondisyonda eğer muvafık oy vermsşsenilz, 
burada muhalif beyanda buhmamazsmrz. Bunun dı
şında bir srmriama yoktur. 

BAŞKAN — Evet, hiçbir oyunuz yoktur. 
Buyurun efendim, mütalaanız? alalım. 

SAFA REÎSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Teşekkür ederıim. 

Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hukuki bakımdan büyük önem taşıyan bir konuy

la karşı karşıyayız. Konuyu, bütün hukuiki anlaşmaz
lıklarda olduğu gfibi, her şeyden önce kendi hukuki 
statüsü içinde ele almak gerekecektir. 

Ortaya çıkan hukuki sorunları tartışmadan önce, 
müsaade ederseniz birkaç kelimeyle, çok kısa olarak 
olayı tekrar ermek istiyorum. 

Biraz önce Sayın Başkan olayı belirtti; ama burada 
söyleyeceğim bütün hukuki noktalar olaydan doğan 
sorunlardır. Onun için, sadece birkaç cümleyle bilgini
ze bir defa daha sunmak İstiyorum: 

Bazı orman suçlarının affına ilişkin Kanunu Sa
yın Cunıhurbaşkanı Anayasanın 93 ncü maddesindeki 
yetkiye dayanarak Yüce Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bir defa daha görüşülmek üzere iade etmiştir. 
Bu iade beüi bir gerekçeye ve belli maddelere iKşkin 
olarak yapılmıştır; fakat Türkiye Büyük MıiDet Mec'a-
si bu iade üzenine kanunu tekrar görüşürken, iade edi
len maddeyle ilgili olmaksızın başka değişiklikler yap
mıştır ve kanunu yayınlanmak üzere Sayın Cumihur-
başkanma takdim etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, iSt 
metancle mevcut olmayan ve kendisini iadeye zorlayan 
sebepîerîe ve maddeyle ilişkili bulunmayan bu yemi ku
rallar üzerine, bu kurallara ilişkin olarak tekrar ka
nunun yeniden görüşülmesini Türkiye Büyük MiHet 
Meclisinden talep etmıişlk. Konu MiSet Meclisi gün
demine gelriı'gi zaman, MaSet Meclisi 93 ncü madde
ye göre bir kanuna ilişkin olarak Saym Cumhurbaşka
nının sadece bir defa tekrar görüşme isteyebileceği, 
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Skinci görüşme talebini dikkate almanın mümkün ol
madığı gerekçesiyle yeniden görüşmeyi kabul etme
miştir ve kanun bu karar ile Yüce Senatoya gelmiştir. 
Sertatomuz haklı olarak «Burada ikinci bir iade gör
mek mümkün değildir. Yeni bir değişiklik varil ir ve 
Cumhurbaşkanı bu değişikliğe ilişkin bir görüşme is
teminde bulunmuştur; görüşmek gerekir.» demiştir; 
fakat kendisi (Biraz sonra yine belirteceğim) haklı ola
rak görüşmeımişrir; bu görüşünü Millet Meclisine bil
dirmiştir. 

Mûîlet Meclisi bu görüşü benlmseseydi problem kal
mayacaktı; fakat Millet Meciilsi bu görüşü benimse
memiş ve iki Meclis arasındaki uyuşmazlığın gideril
mesi için Karma Komisyon kurulmasını Anayasanın 
92 nci maddesi uyarınca talep etmiştir. 

Yüce Senatonun Anayasa ve Adalet Komisyonm 
bu talebi uygun karşılamış, adaylar tespit edilmiş, Yü
ce Heyetinizin huzuruna gelinmiş; fakat Yüce Heye
tiniz bu meselede 92 nci madde uyarınca Karma Ko
misyon kurulup kurulmayacağından tereddüt ederek, 
meselenin bu açıdan tekrar Aniayasla ve Adalet Koantis-
yonunda incelenmesini istemiştir. Anayasa ve Adalet 
KoMiı'syonu uzun süre meseleyi tartışmış; hatta kendi 
«yelerinin de dışına çıkarak üniversitelerimizden öğ
retim üyelerimi çağırmış ve enine boyuna her yönüyle 
meseleyi incelemiştir. Sonuç huzurunuzda bulunmak
tadır. Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 92 nci mad
denin bu usuli anlaşmazlıkta da uygulanması gerekti
ği ve Karma Komisyon yoluna gidilmesinin uygun ola -
cağı neticesine Varmıştır. 

Bu sorunda, bu tartışmalarda ortaya çözümlenme
si gereken üç temel problem çıkmaktadır. 

Birimcisi; bir kanun yayınSanmsik üzere Sayın Cum-
hurbaşkanma takdim edildiğinde, belli maddelerinin 
tekrar görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Mecli
sine iade edilirse, acaba Türkiye Büyük Millet Mec
lîsi iadeye konu olmayan kuralları da yeniden tartışa
rak, yeni maddeler koymak, yasanın iadeye konu ol
mayan kısımlarını da değiştirmek imkânına hukuki 
açıdan sahip midir?.. Birinci nokta budur. 

İkinci nokta; iadeye konu olmayan hususlarda bir 
değişiklik yapılmışsa, acaba Sayın Cumhurbaşkanın 
bu noktaların yeniden görüşülmesini istemesi, ikinci 
kez iade niteliğinde sayılabilecek midir .. 

Üçüncü nokta; bir yasanın ortaya çıkmasında Eki 
Meclis arasında bir usuli anlaşmazlık çıktığı takdirde, 
acaba bu usuü anlaşmazlığın giderilmesinde Anayasa
mızın 92 nci maddesinde öngörülen usullerden yarar-
laremak mümkün olacak mıdır?.. 

Şimdi müsaade ederseniz, bu sorunlara ilişkin gö
rüşümü teker teker beîirtmek istiyorum: 

Birinci sorunu tartışmayacağımı; yanti acaba bir ka-
rı;nun belli maddesinin tekrar görüşülmesi için iade 
edilmesi halinde, Türkiye Büyük Milet Meclisi iade
ye konu olmayan maddelerde değişiklik yapabilir mi, 
bunun hukuki statüsü, durumu ne olur?.. Buım tartış
mayacağım; çünkü şu anda konumuzun dışında ve 
fiili bir durum olarak gerçekleşrflfş bulunuyor. 

İkinci ve üçüncü sorunlar tartışma konusu olarak 
önümüzdedir. Bu sorunlara ilişkin görüşümü beSlrîme-
den evvel, çok önemli saydığım bir temel hukuk kura
lını belirtmek istiyorum. Bu da acaba bir hukuk ku
ralı nasıl yorumlanacaktır?.. Hangi usullere uyularak 
yorumlanacaktır?.. Yüce Heyetinizin malûmu olduğu 
üzere, bu konuda da çeşitli görüşler; özellikle tarihi 
gelişim içinde ortaya çıkmıştır. 

Bu konuya biraz değinmek isteyişimin nedeni, bu 
meselede sadece bugün karşılaştığımız tartışma mev
zuunda değil; fakat özettikle sık sık karşılaştığımız, İç
tüzüğün uygulanmasında da bazı tereddütlerin mevcut 
olmasıdır. İster İçtüzük hükm» olsun, ister Anayasa 
hükmü olsun, ister bir kanun hükmü oîsun bunların 
uygulanması gerektiğinde, mevcut metinlerin yorum
lanması icap edecektir. Yani, bir metnıi uygulayan he-
yet'er, o metni yorumlama durumunda olacakTardu\ 

Şimdi, biraz yadırgadığım bir uygulamaya işaret 
etmek isliyorum. Özellikle İçtüzük tatbikatında bu yo
rum yapılırken, madde metinleriyle, metinlerdeki keli
melerin lügat anlamlarıyla çok fazla bağlı kaüma eğili
mi heyetlere hâkim gözükmektedir. 

Burada çıkan bir kısım İçtüzük tartışmalarına ka
tamadım, bir kısmında fırsat olmadı; amla bu vesiley
le beîirtmek istiyorum: Hangi hukuk kuralını olursa 
olsun tartışırken dikkat edeceğimiz nokta, o kuralın 
hangi amaçla mevcut olduğudur. Daha doğrusu, o kır A-
lm hangi amaca yönelik bir çözüm getirmek istediği
dir. Hukukta, «Amaçsal yorum» dediğimiz bu yorum 
tarzı, hukuk kurallarınm gerçek anlamı içinde uygu-
îssnabilınesi için son derece büyük önem taşımaktadır. 
Aksi takdirde, beli bir kuralın metnine bağlı kalınır
ken, o kuralın gerçek amacından, gerçek niteliğinden 
uzaklaşmak, hukuka uyayım derken hukuka ters dü
şen bir tatbikata gitmek mümkündür. 

Onun içindir kî, bu fırsattan yararlanarak, bundan 
böyle İçtüzükte yapacağımız bütün tatbikatta, o mad
delerle hangi amaçlara yöneldiğimizi dikkatle araştır
ma durumunda olduğumuzu belirtmek işitiyorum. Çün
kü, hiçbir yasa koyucu, hiçbir kural koyucu, bir kura-
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lı koyarken bütün ihtimalleri birden hatırlayabilire 
durumunda olamaz. Tecrübe ne olursa olsun, hiç çık
mamış bir ihtimal gelir ve o kuralın iyi yorumlanması 
sayesinde ancak sonuca varılabilir. 

Ş'mdi, bu genel bilgiden sonra kendi sorunlarımıza 
tekrar geliyorum: 

Acaba bir kanun belli bir maddeye ilişkin ola
rak iade edilmişse, iade gerekçesiyle ilgisi olmayan 
bir değişikli; yapıldığında» Sayın Cumhurbaşkanı tek
rar bir görüşme talebinde bulunabilecek midir? Be
nlim kanaatimce bu noktada hiçbir tereddüt taşımamak 
gerekir. Anayasamız, belîi fayda amacına dayanarak 
Sayın Cunıhur'başkanına bir kanunim hir defa daha 
görüşülmesini isteme yeftkîsini tanımıştır. Eğer, iadey
le ilgisiz değişikMkîe bir defa daha görüşme isteme 
yetkisini Sayın Cumhurbaşkanına tanımazsak, bu tip 
değişikliklerde 93 neü madde işlemeyecek demektir. 
Çünkü, o yemi değişiktik ilk kanunlaşmada yapılmış 
olsaydı, çok muhtemeldir ki, Sayın Cumhurbaşkanı o 
değişiklik için de iade ve görüşme talebinde buluna
caktı. 

Onun içindir ki, ilk iadenin kapsamı dışında ka
lan kanuni değişiklikler eğer yapılabilirse, tekrar iade 
talebimin konusu olabilir ve bu, ikinci kez iade niteli
ğinde değildir; Yüce heyetlerce mutlaka görüşülmesi 
gerekir. Aksi takdirde, Anayasanın bir hükmüne, şek
li bîr hükmüne aykırı davranılmış olur; iptal nedeni 
teşkil eder, 

Şimdi geliyorum ikinci önemli noktaya. Bu nokta
da Yüce Heyenitiz zaten tereddüt sahibi değildir. 

Acaba, şlmdüki olayda olduğu gibi, iki Meclis ara
sında bir usuli anlaşmazlık çıkarsa, bu anlaşmazlığın 
çözümünde Anayasamuzuı 92 nci maddesinde öngörü
len usullerden yararlanmak mümkün olacak mıdır? 
Komisyonun görüşü olumludur; «Evet» şeklindedir. 
Esasen Yüce Heyetinize şimdi arz ettiğim ve biraz 
sonra arz edeceğim bütün noktaları Komisyonda da 
belirtmüştim ve Komisyonun da aynı paralelde düşün
düğünü görmekten mutluluk duyuyorum. 

Bu arada iki değerli arkadaşımız yine bildiğiniz ve 
gördüğünüz üzere Komisyon raporuna muhalefet şer
hi vermiş bulunmaktadırlar. Birinci muhalefet şerhin
de değerli arkadaşımız Sayın Tavlan; «92 ncli madde
nin bu meselede uygulanamayacağı çünkü, 92 nci mad
denin sınırlı bir meselede çözüm getirdiği» görüşünü 
ileri sürmüştür. Sayın Taylan'ın Komisyonda da ifa
de ediıen görüşüne göre; Anayasamızın 92 nci madde
sinde açıkça madde metalinden bahsedilmektedir. Ni
tekim, 5 nci fıkrayı tekrar edeyim, görüşümü belirt

mek üzere: «Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosun
dan gelen metni benimsemezse, her iki Mectisîn ilg'li 
komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki üyelerden bir 
Karma Komisyon kurulur.» denmektedir. 

Sayın Tayîan'a göre madem ki, 92 nci ma;ide îe 
açıkça madde metninden bahsedilmekte, madde met
ni üzerindeki anlaşmazlıklardan bahsedilmekte, bunun 
sınırlayıcı bir anlamı olduğunu kabul etmek gerekir 
ve usuli anlaşmazlıklarda bu maddenin uygulanama
yacağı sonucuna varmak icap eder. Sayın Taylan bu
rada bir boşluk olduğu ve bunun İçtüzüğe konula
cak bir hükümle giderıimıesi gerektiği kasıla fildedir. 

Demin belirttiğim bu görüşü paylaşma imkânım 
bulamıyorum. 92 nci madde de, madde metnindeki 
anlaşmazlıklardan söz ediîmeslı:'n sebebi, kanun ko
yucunun bu maddeyi düzenlerken, ortay a çıkacak ihti
lâf olarak, zihni'nde genel ihtilâf konuru olan madde 
metm üzerindeki ihtilâf farı düşünmüş olmasından doğ-
ms&ta&r; yani kanun kayucu metni yazanken usu'i 
bir 'ihtilâfta çıkabileceği meselesini dikkate alımam?ş-
tır, daha doğrusu dikkatinden kaçmıştır. Bunun böy
le olduğunun en büyük delili başka bir hükmün mev
cut olmayışıdır. Eğer usuli anlasa? azlıklara ilişkin baş
ka bir hüküm mevcut olsaydı, o zaman kanun koyu
cunun 92 nci maddede kasten sınırlı bir düzenlemeye 
gittiğini ifade etmek rahatlıkla mümkün olacaktı, 

Onun için demin dedim; bir yorum yaparken, bir 
yorumun nasıl yapılacağı hususundaki hukuk kuralı
nı mutlaka gözönünde bulundurma mecburiyeti var
dır. Bir hukuk kuralı yorumlanırken, o hukuk kuralıy
la nej^in çözümlenmek istendiği düşürülmelidir re ka
nun koyucunun bütün ihtimalleri de düşünemeyeceği 
de unutulmamalıdır. Eğer madde metnine bağlı kalı
narak yorum yapılırsa, bir kanun çıktığı gün bile es
kiyebilir. Hele, Medeni Kanunda, Borçlar Kanunun
da, Ticaret Kanununda olduğu gibi madde metnine 
bağlı kalınarak yapılacak yorumlarla kalımları 40 se
ne 50 sene 10ü sene ayakta tutmak kesinlikle imkân
sızdır. 

Onun içindir ki, bütün doktrinde ve belîi başlı 
mahkeme kararlarında bir madde yorumlanırken ama
cının dikkate alınması gerektiği ve bu uğurda gerekirce 
beliıi kelimelerin ihmal daha edilebileceği açıkça ifade 
edilmiştir; ama kelimelerin kanun koyucunun amacı 
o değilse sınırlayıcı bir anlam taşımadığı kuşkusuzdur. 

Diğer değerli arkadaşımın Sayın Esatoğiu'nun bu 
konudaki görüşü farklı bir noktaya yönelik bulunu
yor. Sayın Esatoğlu diyor ki, «Madem Millet Mecli
sinden sonra tasan bize gelmiştir ve demişlzdir ki, bu 
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ikinci iade sayıHmaz görüşmek gerekir; şu halde bu
nu Millet Meclisine iade etmemeliydik görüşmeliy
dik. «Görüşünce şu problem ortaya çıkacaktı; ya met
ni aynen kabul edecektik problem bitecekti, Sayın Cum
hurbaşkanın yayınlaması gerekecekti veyahut metni 
değiştirecektik, Millet Meclislinden gelen metni de
ğiştirecektik ve bu takdirde işte bir metin ihtilafı an
laşmazlığı çıkacaktı; Karma Komisyon ancak o za
man kurulabilecekti. 

Sayın Esaltoğîu'nun bu görüşüne de Komisyonda 
katılma imkânı bulamadık. Bulamayışımızın bir ne
deni; bir defa 92 nci maddenin açık hükmüdür. Di
yor ki, 92 nci madde birinci fıkrasında: «Kanun tasa
rı ve teksifleri önce Millet Meclislinde görüşülür.» Ya
ni Yüce HeyetinlMn bir kanun tasarısını veyahut bu 
konuda olduğu gibi bir kanunu görüşebilmesi için; ön
ce Millet Meclislinin görüşüp, kendi görüşünü tespit 
etmiş olması gerekir. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Görüşmezse. 
SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Mîllet Mecli

sinden bir profesör arkadaşımız şunu söyledi Komis
yonda davet üzerine : «Efendim görüşme ne demek
tir?...» Şimdi bir arkadaşımın dediği gibi, «Görüşmez
se ne olacak?» dedi. Görüşme ne demektir? Açtınız 
görüşmeyi kimse söz almadı. O zaman Millet Mecli
si görüşmemiş mi sayılacaktır? Hayır, o zaman Mil
let Meclisi görüşmüş olur; ama önemli olan görüşme
yi açmaktır, yani görüşmeyi açacaksınız, görüşmeyi 
yapmaya teşebbüs edeceksiniz, görüşen çıkar veya çık
maz o ayn bir konudur; ama Millet Meclisi ne yap
mış? Görüşme açmayı reddetmiş, açmamış görüşme
yi, kimseye söz hakkı vermemiş, görüşme imkânını 
sağlamamış, yani Anayasamızın 93 neti maddesi ge
reğince Sayımı Cumhurbaşkanının «Bir defa daha gö
rüşün» hususundaki isteğini mümkün görmediği için 
görüşme açmamış. Onun için Millet Meclisini görüş
müş saymak mümkün değil. 

Sayın arkadaşım diyor ki, hiz görüşelim, eğer ka
bul edersek metni, problem kalmaz. Hayır, problem 
devam eder, problem kalmaz demek mümkün değil. 
Çünkü, sade bizi'm görüşmemiz yetmez, Millet Mec
lisinin de görüşmesi gerektir. Binaenaleyh, Sayın Cum
hurbaşkanı iade etti mi bir kanunu hem Millet Mec-
IMnlin, hem bizim görüşme açmamız gerekir. Yoksa 
Millet Meclisi görüşme açmam dedi, biz görüşme aç
tık o metni aynen kabul ettik, bunu Sayın Cumhur
başkanına yayınla diye gönderemeyiz. Çünkü, Millet 
Meclisi görüşme açmamış. Bu bakımdan da bu müm
kün değildir. 

Şimdi müsaade ederseniiz sionucu şu halde tekrar 
edeyim; bu tip usu! anlaşmazlıklarda da Anayasamı
zın 92 nci maddesinin yönelk bulunduğu amacı, yani 
iki Meclis arasında anlaşmazlık çıktığı zaman anlaş
mazlığın, kanuna ilişkin bir anlaşmazlığın nasıl gide
rileceği hususundaki düzenlemeyi dikkate alarak 92 
nci madde içinde bir çözüm aramalıyız ve bu madde 
içinde KonıDsyonun öngördüğü g'bi bir Karma Ko
misyon kurmalıyız. 

Bir değerli arkadaşım biraz önce buradan dediler 
kT; «Bu Karma Komisyon kurma yoluna gitmeyelm. 
Çünkü, Karma Komisyon kurduğumuz zaman nihai 
söz Millet Meclisinin olacaktır, bu da Yüce Senato
nun görevini veya yetkisini gölgeleyecektir veya sı
nırlayacaktır.» Millet Meclisli ile Yüce Senatonun gö
rev ilişkilerinin ne olduğu meselesi tabiatiyîe tartışıla
bilir; ama bu tartışma ancak nasıl olmalıdır fikrine 
yönelik olarak yapılabilir. Yoksa, Anayasamız bunu 
çözümlemiştir, son sözü doğru veya yanlış Millet Mec
lîsine bırakmıştır. Kanunun metni hususundaki anlaş
mazlıklarda da böyledir. Millet Meclisi fikrini söyler, 
biz fikrimizi söyleriz, farklı fikirse Karma Komisyo
na gider, Karma Komisyon görüşünü belirtir, son söz 
Millet Meclisinindir. Binaenaleyh, son sözün Millet 
Meclisinin Oluşu bir Anayasa hükmüdür, usuîl anlaş
mazlıklarda da durum zorunlu olarak öyle kalacak
tır. 

Ha, peki burada bitecek mıidir? Biz dedik ki, gö
rüşülmesi gerekir. Karma Komisyonu gitti, farzedellm 
Karma Komisyon da görüşülmesi gerekir dedi, Millet 
Meclisine geldi, Millet Meclisli son sözünü söyledi, ha
yır görüşmüyorum dedi, ikinci kez iade sayıyorum de
di. Bu takdirde, kanun açıktır, Sayın Cumhurbaşkanı 
kanunu yayınlamaya mecburdur; fakat yayınladıktan 
sonra Anayasa Mahkemesine başvurarak 93 ncü med
de gereğince Millet MecEsinin görüşmesi gerektiği hal
de görüşme talebinin reddedildiğini ileri sürüp bura
da şekli açıdan Anayasaya bir aykırılık bulunduğunu 
belirtip kanunun iptalini isteyebilecektir ve kanaafeiî* 
ce Yüce Meclis görüşmemekte ısrar ederse kanun bel
ki yayınlanacaktır; fakat Anayasa Mahkemesine gi
dildiğinde itpali kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. 

Yüce Heyetinize Riıtfetüği dikkat için teşekkür eder, 

saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rciisoğlu. 
Başka söz isteyen sayın üye?... 
Komisyon olarak söz mü istiyorsunuz efendim?.. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evet efen-
d m . 

BAŞKAN — Her an isteyebilirsiniz, isterseniz bü
tün konuşmalar bittikten sonra konuşun. 

Var mı efendim başka söz isteyen?.. Buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ba
zı konuları bütün anlatmalara rağmen anlamadık. Bu 
metin Cumhurbaşkanından geri çevrildlifcten sonra Mil
let Meclisine sevk edümüş midir? Bu noktanın açı'k-
î&nması bizce önemli Eğer sevk edlMiLŞse ve bunun 
İkinci kez görüşülmesinde Anayasaya aykırıdır oy-a-
ması yapılıp karar alınmışsa, bu görüşülmüş saydır 
bzce. Bu konuyu Sayın Komisyonun açıklamasını isti
yoruz, 

İkincisi, eğer böyle bir işlem siirmem'şse Mec'bîe 
görüşülmeyen bir tasarı Cumhuriyet Senatosuna nasıl 
intaka! etntfştir, bu konuyu da açıklamalarım bsküyo-

BAŞKAN — Saym KomSsyon dinlediniz efend'm. 
Buyurun Saym Tahtakıhç. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Başkanın, konunun önemini açıklarken her
kesin bu hususta fikirlerini söylemesinde yarar gör
düğünü bildirmesi ve Saym Reisoğlu'nun, konunun 
dört yanına dokunarak yaptığı açıklamalardan son
ra, komisyonca söz almayabilirdik; fakat biz birkaç 
noktanın tekrar aydınlığa kavuşması için ve sayın 
üyelerin konu hakkında oylarını kullanırken daha 
çok konunun aydınlığa kavuşmasına yarar umudu ile 
birkaç noktada komisyon adına açıklama yapacağız. 

Orta yerde hiçbir karanlık nokta kalmaması için 
Özgüneş'in; «Böyle bir komisyon kurulmasını kabul 
ederek acaba Senato görevini yapmamış, ikinci plana 
düşmüş, âdeta Millet Meclisinin bir komisyonu du
rumuna gelmiş olmaz mı?...» tereddütüne açıkça ka
tılmıyorum. Nedeni?... Bilâkis, Senato burada varlı-
ğmı göstermiş ve Sayın Reisoğlu'nun açıkladığı gibi, 
bir yasa... Konuşmamın hemen şurasında kuralı söy
leyeyim. 

Arkadaşlar; 
1961 Anayasası, kurumlar ve kurallar koymuş

tur. Her kurumun yetkisini tam kullanması suretiyle 
bu Anayasa, Türkiye'de hem sağlam bir devlet ya
pısı, hem halkçı bir felsefe ile sosyal devlet varlığım 
ayakta tutmak üzere düzenlenmiştir. 

I O halde, Cumhurbaşkanlığı bir kurumdur; Sena
to ve Millet Meclisi de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iki kanadıdır. Biz, Millet Meclisinin önerdiği 
gibi Cumhurbaşkanının, bir kanunun bir defa diye 

i âdeta kanunun numarasında ve başlığında ifade et
tiğim hükümden ibaret telâkki eder gibi Orman Suç
larının Affına İlişkin Kanun... Hayır, bir kanunun 
her maddesi, her maddesinin her bölümü kanunun 
amacı olan noktada birtakım esaslar ortaya koyabi
lir. 

I Binaenaleyh, bu koyduğu esaslar, koyduğu pren
sipler Anayasa gereğince kanunun bir defa daha mü-

I zakere edilmesini gerekçe ile istemek hakkı olan 
Cumhurbaşkanına; elbette kanuna yeni birtakım hü-

I kümler ilâve edildiyse, bu hükümler üzerinde de yi-
I ne yayınlanmasından evvelki durumda belli gün için-
j de, belli gerekçe ile kanunun bu maddelerinin getir

diği hükümlerin tekrar müzakeresini istemek hakkı-
I nı münakaşa etmek, Reisoğlu'nun dediği gibi, Ana

yasanın özüne uygun değildir. 

I Hemen size arz edeyim. Tarihten gelme yanlış 
bir telâkki vardır. Bu veto hakkı değildir arkadaş-

I lar. «Veto» başka bir müessesedir. Bir seferinde bir 
I Başkanvekili arkadaşımın lisan kayması şeklinde de 

olsa, dil sürçmesi şeklinde de olsa «Veto» keiimesin-
I den bahsettiği zaman yerimden karşı koyduğum gi-
I bi, açıkça söyleyeyim ki, Türk Anayasası, veto mü-
I essesesini kesenkes kabul etmemiştir. Ne kabul et-
I mistir?... Her kurumun yetkilerini açıklarken, Devlet 
I Başkanına, yayından evvel bir kanunun tekrar müza-
I keresini, gerekçe ile Türkiye Büyük Millet Meclisin-
I den istemek hakkım kabul etmiştir. O halde burada 
I psikolojik nokta üzerinde durmayalım, milli irade 
I noktasında durmayalım, yeni Türk Anayasası «Ege-
I menlik kayıtsız şartsız milletindir» demektedir. Evet, 

millet egemenliği «bu Anayasada gösterilen kurum-
I lar ve kurallar içerisinde kullanır. Bu, çağdaş anaya-
I saların özelliğidir ve artık türkü söylemek şeklinde 
i egemenlik fikri yerine, Anayasanın prensipleri içeri-
I sinde, Anayasanın kurumlarının yetkisi içerisinde ege-
I menlik müessesesi ortaya konmuştur. 

I Komisyonumuz yalnız bu konuda değil, önüne ge
len her konuda üç anaprensip üzerinde durmuştur; 

I geîen konu, Anayasanın felsefe ve amaçları bakımın-
I dan nasıl ele alınmalıdır, geîen konu, Anayasanın 
I kuralları bakımından nasıl ele alınmalıdır, gelen ko-
I nunun içeriği nedir? Bu üç noktada ele aldığı için, 
I bu konuyu kendi çerçevesinde mütalaa etmek yerine, 
i üniversite bilim adamlarının ve Parlamentoda bıılu-
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nan, bu konuda uzman arkadaşların bilgilerine mü
racaat etmek suretiyle görüşmelerini genişletmiş ve 
huzurunuza çok açık bir görüş ile gelmiştir. 

Asıl hepinizin üzerinde durması lazım gelen şey, 
bütün bunlar olup biterken orman suçlarının belli 
noktada affına dair kanun yürürlükten kalıyor. Par
lamentonun, amaç bakımından üzerinde ilgi ve hassa
siyet göstereceği asıl konu, milli iradenin belli oldu
ğu bir noktada kanun yayınlanmamak suretiyle, va
tandaşın bu kanundan istifade edemediği konusudur. 
Biz asıl bu tıkanıklığın giderilmesinin görevimiz ola
rak ele alınması lazım geldiğine kanaat getirdik, ki 
en doğru düşüncemiz budur. Bir kanun hiçbir suret
te yürürlükten alıkonamaz. 

Cumhurbaşkanının yayınlamak görevini açıklığa 
kavuşturmak suretiyle derhal bu kanunun yürürlüğe 
girmesini sağlamak Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
üyelerin görevidir arkadaşlar. O halde müsaade eder
seniz bu hususu açıklığa kavuşturalım. 

Sayın Özgüneş'in bu konuda rahat olmasını dile
rim. Bilakis, «Görüşülebilir» kararma vardıktan son
ra, Millet Meclisinin bu hususu incelemek üzere ko
misyon teşkil etmesi, her işte iyi niyet arandığı gibi, 
bizim kararımızı esas itibarıyla gözönüne almak ma
nasını taşır. 

«Efendim, nasıl olsa onlar karannı benimser...? 
Böyle bir varsayımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin yasama görevinin yerine getirilmesi noktasında, 
Millet Meclisi kanadına izafe edip de «Onlar nasıl 
olsa kendi kararlarım yürütmek ister» diye bir hü
küm kurmak yanlıştır arkadaşlar. 

O halde konu sadeleşiyor; Anayasa, kanunların, 
milli iradenin derhal yerine gelmesini, 10 gün içinde 
kanunların yayınlanması görevini Reisicumhura ver
miştir. Reisicumhur bu görevini yaparken, aynı sü
re içerisinde belli gerekçe ile kanunun tekrar müza
kere edilmesidir. Kanun nedir? Getirdiği hükümler, 
getirdiği yasalar veya getirdiği birtakım haklardır. O 
halde bu hakların, bu hükümlerin biran için yürür-
lükten kaEkmaısı asıl üzerintte duruöacak noiktadır. 
Onun için, dikkat ederseniz, biz gerekçemizde ko
nuyu milli iradenin mutlaka ve mutlaka yerine gel
mesi açısından ele aldık ve bu konuyu böylece açık
lığa kavuşturduk. 

Arkadaşlar; 
Onun için biz Millet Meclisinin komisyon teşkil 

etmesi fikrini kararımızda Senatonun kararına önem 
vererek, kabul ederek doğmuş olan uyuşmazlığın hal
ledilmesi için bir iyi niyet kabulü olarak mütalaa edi-
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[ yoruz komisyonda; onun için 92 nci maddeyi Sayın 
Reisoğlu'nun çok açık bir şekilde ortaya koyduğu 
gibi amacı bakımından ele alıyoruz, yalnız şekilci bir 
hukuk değil, amaca yönelen bir hukuk anlayışıyla 
92 nci maddenin bu uyuşmazlık noktasında tama
men yürütülebileceği, uygulanabileceği neticesine var
mış oluyoruz. 

Takdir elbette Yüksek Heyetinizin. 
Sayın Ünsal'ın sorduğu suale gelelim. 
Arkadaşlar; 
Bu kanuna Başkanlığın verdiği önemi biz de ver

diğimiz için kanunun getirdiği bütün aşamaları rapo
rumuzda açıkça ortaya koymuş, yazmış bulunuyoruz; 
raporumuzda bu husus yazılıdır. 

Binaenaleyh, başkaca sorusu olan arkadaş varsa... 
I BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, var efendim, bana 

gelmiştir, ben size okuyorum: 

I Sayın Başkanlığa 
782 sayılı raporun görüşülmesinde aydınlığa ulaş-

I mak yönünden komisyona davet olunan bilim adam
larının mütalaalarının bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle, komisyon adına yapılacak konuşmada Pro
fesör Aksoy, Profesör Güneş, Profesör Kübalı, Pro
fesör Özbudun, Doçent Karamustafaoğlu, Doçent Er-

| oğlu'nun söylediklerinin özeti G'enel Kurula sunulma
lıdır. 

Gereğini arz ederim. 
I Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim hemen açıklayayım. 

isimleri, adları ortaya koymamak suretiyle, üni
versiteden gelen profesörler şuraya kadar açıklamalar 
yaparak, «Acaba bu uyuşmazlığı idare yargısı açısın
dan ele almak mümkün müdür?» fikrini ortaya koy
dular bir kanat; diğer bir kanat da, «Hayır, yasa yap
ma noktasmdaki bütün uyuşmazlıkları Parlamento 
kendi içinde çözümlemek mevkiindedir, idari yargı 
burada söz konusu olmaz» diye konuyu açıklığa ge
tirmiştir; komisyonunuz da yasa yapma noktasında 
meydana gelecek tıkanıklıkların ve uyuşmazlıkların 
Büyük Millet Meclisi çerçevesinde halledilmesi fikri
nin yasa yapma hakkının yalnız Büyük Millet Mecli
sine ait olduğu anagörüşüne bağlı kalarak kabul et-

I mistir. 
Üniversiteden gelen mütalaalar bu iki noktada 

I meydana gelmiştir ve idari yargı fikrini ileri süren 

639 — 



C. Senatosu B : 62 1 , 6 , 1978 O : 1 

arkadaşlar da ki, açıklamalardan sonra, «Hayır, ida
ri yargı söz konusu olamaz, Büyük Millet Meclisi bu 
uyuşmazlığı ve tıkanıklığı kendi bünyesi içerisinde 
halletmelidir», görüşünde birleşmişlerdir. 

Diğer uzman profesör arkadaşlarımızın da anagö-
raşleri şu yazdığımız raporun sonuç kısmındaki esas
lara uygundur; ayn görüşlü olan arkadaşîanmızm 
sözleri de zaten raporda yazılıdır; binaenaleyh, biz ra
pora bilimsel görüşü bir zabıtla tespit etmiş bulunu
yoruz bu işe önem verdiğimiz için, hatta önce bu zap
tın da raporla beraber üyelere dağıtılması fikrini de 
düşünmüştük; fakat buna gerek olmadığı noktasına 
vardık. 

Özeti; Komisyonun anagörüşü olarak, ortaya koy
duğu üç esastan : 

1, Yasalar duramaz. Milli irade hiç bir noktada 
durmamalıdır, durulamaz. Binaenaleyh, yasa derhal 
yürürlüğe girmelidir. 

2i Cumhurbaşkanının yayınlama sırasındaki yet
kileri açıklık kazanmalıdır. 

3. İki Meclis kanadı arasındaki uyuşmazldc, ya
sa yapmak noktasında olduğu için konu; yasa çıkar
mak noktasında olduğu için, 92 nci maddeye göre 
çözümlenebilir. 

Saygılar sunarım. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Huzurunuzu tekrar işgal etmek mecburiyetinde kal
dığım için özür dilerim,. 

Bir iki noktayı belirtmeyi mutlaka lüzumlu görü
yorum. 

Birincisi; evvela Cumhurbaşkanınca geri çevrilen 
bir metinde, eğer Cumhurbaşkanı sadece bası kısım
ları veya maddeleri belirterek, gerekçesini göstererek 
geri çevirmişse, «Metin bütünüyle mi Meclislerde mü
zakere edilir, yoksa sadece Cumhurbaşkanının belirtti
ği maddeler mi müzakere edilir?» meselesi sureti ka-
tiyede söz konusu değildir. 

Gerek Millet Meclisinin İçtüzüğü, gerekse bizim 
İçtüzüğümüzün 84 ncü maddesi açıkça hükme bağ
lamış. İstisnasız metnin tümü müzakere edilir. 

Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğünde, Millet 
Meclisinin İçtüzüğünde hükme bağlanmış bir konu
yu sayın profesörlerin ele alıp, aksine bir hükme 
varmaları karşısında hayrete düştüğümü ve bir ba
kımdan da acaba hukukun bizim anlamadığımız bö

lümleri de var mı diye taaccübe kapıldığımı ifade et
mek isterim. 

Tekrar edeyim ki, şahsi kanaatim odur ki, fiili 
durum budur ki, bizim İçtüzüğün 84 ncü maddesin
de Millet Meclisinin İçtüzüğünde kati olarak hükme 
bağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanı ister sadece bazı maddeleri, is
terse tümünü gerekçeli geri çevirsin, metnin tümü 
Meclislerde müzakere edilecektir. Taa bu İçtüzük
ler değişinceye kadar. 

İkinci konu; arkadaşlanm, kanun yapımında el-
betteki son söz Meclisindir. Çünkü, şurası açıktır 
ki, Senato üyeleri sadece yüksek tahsil yapanlar 
arasından seçilir. Halbuki milletin bütün fertleri 
Millet Meclisi üyesi olabilirler. 

Bu dikkate alınacaktır ki, Anayasa yapılırken son 
söz Millet Meclisine bırakılmıştır, bunun sebebi var
dır; ama kanunlarda son söz Meclisindir diye bir 
otolimitasyona gitmek, kendi kendini kısıtlayarak, 
usul meselesinde de Senatonun hakkını kısıtlamak 
yanlış bir harekettir. 

Kanunlarda böyledir diye, öbür türlü olmasına 
imkân yoktur. Nasıl ki Bütçe evvela Millet Mec
lisinde değil, Cumhuriyet Senatosunda görüşülür. 
Binaenaleyh, Bütçe Cumhuriyet Senatosunda evvela 
görüşülüyor diye, başka konulan buna kıyas etmek 
zannediyorum ki hatalı bir yola götürür. 

Şalisi kanaatim; Anayasa koyucusunun herhangi 
bir noktayı unuttuğunu dikkate almadığını farz et
mek yanlış bir farazidir. Anayasa koyucusu istis
nasız bu kadar önemli bir konuyu, yani Meclisler 
arasındaki ihtilafı ve Meclislerle Cumhurbaşkanı 
arasındaki ihtilafı düşünmemiş olduğunu zannetmek 
yanlış bir düşünüş olur kanaatindeyim. Ancak, ka
naatim odur ki, Anayasa yapıcı bunları İçtüzüğe 
veya kanuna bırakmıştır. Binaenaleyh, mesele ka
naatimce 92 nci madde zorlanarak değil, mutlaka 
bir İçtüzük meselesi veya kanun meselesiyle halle
dilmelidir. 

Şurasını da açıkça ifade edeyim İd; gerek say m 
profesörün, gerekse sayın sözcünün izahları karşı
sında itiraf edeyim. (Belki anlayış kabiliyetimin ye
terli olmayışından tatmin olmadığımı ifade etmek zo
rundayım.) mesele bir zorlamadır. Bunu açık açık 
ifade etmek istiyorum. 

Bir diğer konu; gönlüm çok isterdim ki, ya Ko
misyon veya Komisyona davet edilen ilim adanılan 
mukayeseli bir şekilde meseleyi ortaya koysunlar, çift 
meclisli başka memleketlerde bu konuların nasıl çö-
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zümlend iğini de incelemiş olsunlar. Bu gibi hallerde 
başka memleketlerde nasıl tatbik edildiğini, onlarda 
nasıl hükümlerin mevcut olduğunu dikkate almalı, 
hele Anayasamız yapılırken geniş ölçüde faydalan
dığımız Alman ve İtalyan anayasalarında bu konu
nun nasıl çözümlendiğim ele almakta fayda vardır. 
Belki kendileri almışlardır, burada işaret etmemiş
lerdir. Ben istirham ediyorum; eğer Komisyonda 
gerek davet edilen bilim adamları veya Komisyon 
üyeleri, diğer çift meclisli memleketlerin anayasa
larında bu gibi konuîann nasıl çözümlendiğini eğer 
inceîemişlerse neticesini bildirmelerinde fayda olduğu 
kanaatindeyim. 

Arkadaşlarını; 
Son bir noktayı da belirterek huzurunuzdan ayrıl

mak istiyorum. 
Benim, Anayasanın eaki, orman suçlan hakkında 

«Genel af çıkarılamaz» hükmünün altında imzam 
vardır. Bugün de halen bu kanaatimi muhafaza edi
yorum. Orman suçları hakkında genel af çıkartma
nın yanlış olduğu kanaatindeyim. Bu kanun yapı
lırken de, yani Bir Kısım Orman Suçlarının Affına 
Ait Kanunda da karşı oyum var. Yine de karşıyım. 
Onun için bu, Kanunun erken çıkması veya geç 
çıkması meselesi beni sadece olumsuz yönde ilgilen
dirmektedir. Kanaatimce, milletin menfaatlerine 
aykırı bir hükmün kanunlaşmakta olduğu kanısın
dayım. O hususu da arz ederim. Ayrıca ilk Ana
yasa yapılırken «Orman suçlan hakkında genel af 
çıkarılamaz» hükmüne bütün varlığımla bağlı kaldı
ğımı da ifade etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Müsaa
de eder milsiniz efendim? 

BAŞKAN — Daha söz isteyen var. İsterseniz 
hepsini not ediniz, isterseniz şimdi vereyim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, 
müsaade ederseniz yerimden konuşurum. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz efendim. Ye
rinizden mi konuşacaksınız? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Yerim
den konuşacağım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Komis
yon Senatoya bağlı olarak ve Senatonun bir organı 

olarak vazifesini görmüştür. Senato evvelâ kararını 
vermiştir. Cumhurbaşkanının yeni hükümler meyda
na gelmesi neticesinde kanunun tekrar müzakere edi
lebileceğine karar vermiştir. Bu hususa kendimizi 
muhatap telâkki etmiyoruz. Zorlamadık, işi çözüme 
getirdik. 

İkincisi; Orman kanunları affın dışında kalmalı
dır fikri, bugünün konusu değildir, ayrıca arkadaşı
mızın getireceği bir öneri üzerine görüşülecek bir ko
nudur. Bu hususu da Komisyon kendi görevinin dı
şında saymaktadır. Şahsi kanaatlerimiz hepimizin 
kendi içinde kalır. Onun için vereceğim cevap bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakıhç. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, söz istiyorsunuz. Bu

yurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Bana öyle geliyor ki; Cumhuriyet Senatosunun 

hiç de dikkate almayacağı bir uyuşmazlık üzerinde 
duruyoruz. Diğer bir deyimle, ortada uyuşmazlık de
nen bir şey yokken, âdeta bir uyuşmazlık konusu 
yaratmaya özen gösteriyoruz. 

Ben, biraz önce bulunduğum yerden Komisyon 
Sözcüsü Saym Tahtakılıç'a soru yöneltirken kendile
rinin rapor olarak hazırladığı metni okumuş ve bir
takım noktaları da, hatta özellikle sorduğum, üzerin
de durduğum konuîann da altım çizmiştim. İstedim 
ki, bu noktalan, üzerinde enine, boyuna çalıştıktan 
bir konu olarak kendileri bir daha açütlasınlar ve 
sözlerimin başında söylediğim bir uyuşmazlığın oldu
ğunu da böylece Yüce Senatoya anlatmış bulunsun
lar; ama gördüm ki, onlar o nokta üzerinde hiç dur
mak istemiyorlar. 

Bu metin üzerinde Millet Meclisinde görüşme ya
pılmış; İçtüzük uyarınca konu Cumhuriyet Senato
suna intikal etmiş, görüşmeler yapıldıktan sonra Cum
hurbaşkanına imzalanmak üzere gitmiş, geri çevrilmiş, 
tekrar aynı görüşme ve işlemler yürünıklükten sonra 
ikinci kez gidiyor ve şu anda konuştuğumuz bir geri 
çevirme yeniden ortaya çıkıyor. Bu metinden anladı
ğımıza göre, Cumhurbaşkanının ikinci kez geri gön
dermesi konusunu Millet Meclisi Başkanhğı Millet 
Meclisine intikal ettirmiş, Millet Meclislinin 3 Tem
muz 1975 tarihli Birleşiminde görüşülmüş ve Millet 
Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonunun «İkinci 
kez geri gönderikmez» görüşü Millet Meclisince ka
bul edilmiştir. 

Biraz önce Saym Profesör burada, «Bunun bir 
görüşme sayılamayacağım» açıkladılar. 
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Bizce bu nokta son derece önemlidir. Millet Mec
lisi herhangi bir konuda usule ait veya esasa ait ol
sun, kendisine gönderilen bir işlem üzerinde bir gö
rüş belirtip, bir karar aldıktan sonra oradaki görevi 
bitmiş sayılır ve devam eden işlemden de anlaşılıyor 
ki, Millet Meclisi bu konuda ikinci kez görüşme ya
pılamayacağım, ikinci kez görüşmenin Anayasanın 
anılan maddesine aykırı olacağını benimsemiş, bu be-
ninısemeden sonra yasa metni Cumhuriyet Senatosu
na intikal etmiş, Senatonun Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda Cumhurbaşkanına sonuncu kez gönderi
len metin metninde değişilikler olduğu için, ikinci 
kez geri çevirme sayılamayacağı görüşünü kabul ede
rek Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeye gelmiş. 
Cumhuriyet Senatosu usul uyarınca önce Anayasa 
ve Adalet Komisyonundan gelen bu metin üzerinde 
görüşme yapmış ve Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun görüşünü benimsemiştir. 

Sayın senatörler, tıkanıldık işte bu noktada baş
lamaktadır. Ben sayın hukukçuların ve profesörlerin 
bu noktada dikkatli olmalarını diliyorum. Mademki 
Cumhuriyet Senatosu kendi organı olan Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan gelen metni burada görüşmüş, 
o görüşü benimsemiş; yani bu geri göndermenin, ikin
ci kez geri gönderme sayılamayacağını kabul etmiş, 
o halde yasa metni üzerinde çalışma yapmaya neden 
geçmemiştir?.. 

Barass, cevaplandırılması gereken önemli bir nok
tadır. 

Kanımızca, Cumhuriyet Senatosu kendi organın
dan gelen bu metni kabul ettikten sonra derhal yasa 
metnini ikinci kez görüşmeye başlaması gerekirdi. 

Ben, böyle olmayıp, bu benimsemeden sonra ye
niden bu metnim komisyonlara gönderilmesini ve şu 
hazırlanıp bize başka amaçlı bir metnin bulunup ge
tirilmesini usul yönünden de, esas yönünden de biraz 
uyarsız buluyorum. 

Şimdi, işe bir başka açıdan bakalım; yani Cum
huriyet Senatosu, Millet Meclisinin eie aldığı, çalış
tığı bir metin bulup onun üzerinde mi yürüyecek, 
onun üzerinde mi çalışacak?.. Kaldı ki, konumuzda 
böyle bir metin Millet Meclisinde daha önce görü
şülmüş, gelmiş; ama ikinci kez görüşmeyi, o metin
de bir değişiklik yapmayı Meclis kabul etmemiş, Se
nato kabul etmiş... Kabul ettiğine göre, bu kabulü 
uyarınca bu Yasa metni üzerinde görüşüp, ondan 
sonra yapılacak işlemlerin İçtüzük ve yasa uyarınca 
devam etmesi gerekirken, bu yapılmamış, âdeta bir 
tıkanıklık yaratılmış, bir uyuşmazlık havası verilmiş
tir. 

I Millet Meclisinin herhangi bir konusu, kendi tü
zükleri uyarınca kendilerini ilgilendirir. Bu, hiç bir 
zaman Cumhuriyet Senatosunu bağlamaz ve ilgilen
dirmez. Eğer böyle olsaydı, sanıyorum ki yasa koyu
cular, Anayasayı yapıcılar meseleleri çift meclisli mec
lislerde görüştürmek, tartışmak istemezlerdi. 

Bence, bu noktanın değerli hukukçularımız ve 
aramızda bulunan üyeler tarafından bir aydınlığa ka
vuşturulmasını bekliyorum. Cumhuriyet Senatosu bir 
bakıma görevini yapacağı bir noktada bir başkasın
dan izin ahrcasına görevini bırakmış ve bu usulü tar
tışmaların içerisine girmiştir. Meclisten metin geçmiş 
bize gelmiştir ve metnin Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşülmesi gerekir. Anayasanın 92 nci maddesinde ya
zılı metinde aranan olgular bu örneğimizde yoktur. 
«Adı mademki uyuşmazlıktır, mademki anlaşmazlık
tık', o halde iki Meclis arasında kurulacak bir komis
yonda görüşülür» düşüncesi kammızca yanlıştır. Uyuş
mazlığı âdeta kendimiz yaratıyoruz. Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna bir metin göndermişiz daha ön
ce; o konu üzerinde bir görüş belirtmiş, gelmiş, bu 
görüşü Yüce Senato kabul etmiş; kabul ettikten son
ra çalışmaya devam etmesi gerekir. Devam etmesi 
gerekirken etmemiştir. Bu konunun açıklanmasında 
yerar vardır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Hüsamettin Çelebi, buyurunuz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkamnca S. 
I Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
j Çok önemli bir Anayasa konusu üzerinde, anlaş

mazlığı üzerindeyiz. İki kanatlı bir Parlamentoya sa
hibiz. Bu kanatlardan birinin varlığı ile ilgili bir ko-

j nuyu tartışıyoruz. Dolayısıyla, salonumuzun şu anda
ki durumunu da ben, konunun ağırlığına uygun bul-

j muyorum. 

[ Burada olanlar olsun, çok dikkatli davranmak zo
rundayız. Evvelce Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi arasında bu tip konular, çok küçük gibi gc-

| ıülcn, ama iyi incelenmediği için küçük gibi görülen 
bu tip konular «Aman mesele çıkartmayalım, aman 
falan mesele gecikmesin» anlayışı ile buraya getiri
lip geçirildiği için, Cumhuriyet Senatosu öbür kana
dın kafasında kendilerinin bir büyük komisyonu du
rumuna, derecesine getirilmiştir veya öyle düşünül-

! mektedir. Daha doğrusu, öyle düşünülmekte olduğu-
I dur. O kadar ki, bizim Cumhuriyet Senatosu Genel 
] Kurulu olarak bu binada varlığımız bile, resmi görüş-
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meler sırasında, yarı latife yan ciddi sözlerle yadır
ganır haldedir. Böyle bir ortamda Cumhuriyet Sena
tosu var mıdır?.. Elbette vardır; ama «Cumhuriyet 
fc'ciiatosunun yetkileri nedir?» konusunu, tekrar ifade 
etmek isterim ki, böyle az sayıda üyeyle görüşmekte 
duşumuzdan ben elem duyuyorum; ama... 

BAŞKAN — Sayın Çelebi... 

HÜSAMETTİN ÇELEBÎ (Devamla) — İzin ve
rir misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Üyeler dışarıda oturabilir. Herkesi 
dinlemeye icbar edemeyiz. Bunu durmadan ikaz et
mekle ne demek istiyorsunuz?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Şunu de
mek istiyorum Sayın Başkan : 

Bir meclis, kendi varlığı ve yetkileriyle ilgili ko
nulara iîgî göstereıniyorsa, başka konulara gösterdiği 
ilginin fazla olduğu iddia edilemez. Onu söylemek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Tamam, haklısınız. Evet. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Şimdi, 
bu konuda şöyle olmuş, böyle olmuşa bir profesör 
arkadaşımız bilgi verdi, Sayın Tahtakılıç bilgi verdi
ler. Ben kendi yönUmden hâlâ aydınlanmış değilim. 
Esasen kendileri de çok aydın noktalara değindikleri 
izlenimini vermediler. Kendileri yönünden dahi me
sele aydınlık değildir. 

Bir örnek vermek istiyorum. Bugün çok dinlemek 
istediğim bir sayın üyemizi de burada dinlemek fır
satından şu anda yoksunuz. Anayasa Mahkemesinin 
sayın eski Başkanı bir muhalefet şerhi vermiştir; fa
kat görüşmelere katılmamaktadır. O şerh de, şerh 
edilmeye muhtaçtır. O şerh dahi, şerh edilmeye muh
taçtır ve zabıtlara o şerhin şerhinin de geçmesine ih
tiyacımız vardır. 

Benim, söylenenlere aklımın yatmadığını ifade et
tikten sonra esasa girmeden bir önerim var. 

Sayın Tahtakıhç'a bir soru yönelttim biraz önce. 
Özetin de özeti bir bilgi verdiler. «Komisyona çağı
rılan, bu konuyu bildiği farz olunan veya muhakkak 
sayılan bilim adamlarının orada ne söyledikleri nok
tasında bize hiç değilse bir özet verilsin» diye öner
ge verdim, Sayın Tahtakılıç, biraz önce özetin de öze
ti, ikili bir tasnifle, sonra bütünlemeye doğru giden; 
ama kimin ne söylediği pek anlaşılamayan bir açık
lama yaptılar. 

Şimdi, bilim adamı var, bilim adamı var... Birisi 
bilim adamı, çağırıldığı zaman Anayasa okumuş, bi
risi Anayasayı yapmış. «Efendim, birisi idari yargı 
yönünden söz etti, birisi Parlamento yasama işlerini 
kendi başına çözebilir.» dedi... Kim dedi?.. Örnek 
vermek isterim. Hepsi saygı değerdir; Özbudun mu 
dedi, Turan Güneş mi dedi?.. Benim için çok önem
li. Biri Anayasayı yapan, biri Anayasayı okuyan ve 
okutan... İkisinin iradesi ve açıklaması, sanıyorum ki, 
benim gibi başka sayın üyeler için de daha değişik 
açılardan değerlendirilmeye muhtaç. 

Bunun için benim önerim şudur ; 

Sayın senatörler; 
Bu görüşmeyi burada kesmeliyiz. Komisyona ça

ğırılan bilim adamlarının her birinin ne söylediğini 
bantlardan deşifre ettirerek, bastırarak senatörlerin 
her birine dağıtmalıyız, okumaları, incelemeleri için 
fırsat vermeliyiz; başka kaynakları da okuyup araş
tırmaları için fırsat vermeliyiz ve ondan sonra salim 
bir karara varmalıyız. Sonunda Millet Meclisi bir em
rivaki ile bu yetkiyi de bizim elimizden aldığı zaman 
«Vah nasıl verdik?» demek durumunda kalabiliriz. 
Bu benim endişemdir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Önerinizi 
yazılı olarak mı veriyorsunuz?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Evet 
efend'm. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Elemlim, 
müsaade eder misiniz?,. 

BAŞKAN — Cevap vereceksiniz efendim gayet 
tabii. Şimdi, yalnız bir önerge veriyorlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Önerge
den evvel cevap arz edeyim de ondan sonra... 

BAŞKAN — Hay hay buyurun. Buyurun efen
dim, buyurun. 

Yerinizden mi söyleyeceksiniz Sayın Tahtakılıç?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ye
rimden efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Özür dilerim Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyon her istediği an söz ala

bilir efendim. 
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SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Önce sez rica 
etsem, ondan sonra konuşsa olur mu efendin?,. 

BAŞKAN — İsterseniz Sayın Talıtakılıç... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Buyursun
lar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Safa Reisoğiu. 

SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Takdir buyurursunuz ki, konuya tekrar ayrıntıla
rıyla girecek değilim; yalnız, bir iki noktayı bilgiye 
sunmakta yarar gördüm. 

Birincisi, muhterem arkadaşım Çelebi, «Anayasa
yı yapanla, sonradan okuyup yorumlayan arasındaki 
farka işaret ederim.» demediler; ama aşağı yukarı 
ona getirdiler. Hemen belirtmek isterim ki, Anayasa
yı yapanların, daha doğrusu yapılmasında çalışma şe
refine ulaşanların, Anayasayı yorumlama bakımından 
başka herhangi bir arkadaşına nazaran imtiyazh bir 
durumu yoktur. Hukuk dilinde, daha doğrusu hukuk 
tatbikatında zaman zaman yapılan hataya tabiatıyla 
burada Yüce Heyetinizin düşmesi söz konusu değil
dir. Bazen tatbikatta görürüz, «Efendini, bu madde
yi ben yazdım. Benden daha mı iyi bileceksin?,.» der; 
her madde, hazırlayandan müstakil olarak Yüce Mec
lisin iradesi olarak ortaya çıkar ve ondan sonra her
kes aynı ölçüde okuyup yorumlama hak ve imkânı
na sahip olur. 

Saym Özgüneş arkadaşım, «Millet Meclisinin ve 
Senatonun İçtüzüğünde bu kadar açık hükümler var
ken, profesör arkadaşlarımız bu kadar yamlgıya na
sıl düşüyorlar çok şaşıyorum.» dediler. Acaba yanıl
gıya nasıl düşüyoruz, diye İçtüzükleri okudum. Bak
tım, Millet Mecisi İçtüzüğünde Anayasa hükmü ay
nen tekrarlanmış, başka hiç bir hüküm yok. Zanne
diyorum bizim Senatonun İçtüzüğü Sayın Özgüneş'e 
farklı bir fikir vermiş. 84 ncü madde son fıkrasında, 
«Genel Kurulca; iade edilen kanun, yeni bir tasarı 
veya teklifte olduğu gibi, yeni baştan görüşülür ve 
oylamaya başvurulur.» diyor Sayın Özgüneş, bu fık
rayı, kanunun tümünün her halükârda daima tartışı
lıp, değiştirilebileceği anlamında yorumladılar. Bir 
3'orumdur, yapılabilir. Ancak, hemen belirteyim ki, 
bir yorum yapılırken, madde metinleriyle işte böyle 
bağh kalmaya imkân yoktur. Böyle bağlı kalındığı 
zaman, çok defa maddeye ters düşme tehlikesi orta
ya çskar. 

Nitekim Anayasamızın 93 ncü maddesinde de ay
nı ifade var. «Saym Cumhurbaşkanı, uygun görme-
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diği bir kanunu tekrar görüşmek üzere iade edebilir.» 
diyor. Bu demek değildir ki. Sayın Cumhurbaşkanı 
mutlaka kanunun tümünün yeniden görüşülmesini is
teme zorunda olsun. Nitekim tatbikatta, Saym Cum
hurbaşkanı çok kere belli bir maddenin görüşülmesi
ni istiyor. Onun dışındaki kurallar kanunlaşmıştır; 
Anayasamızın açık hükmü gereğince kanunlaşmıştır. 
Kanunu değiştirme hakkı tabii Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir, arzu ederse değiştirebilir. 

Peki İçtüzükteki hüküm ne olacak?.. Yeni bir ta
san ve teklifte olduğu gibi «Yeni baştan görüşür» sö
zü ne olacak?.. İşte o «Yeni baştan görüşür» sözü, 
iadeye esas teşkil eden maddenin veya kuralın han
gi usul içinde tekrar görüşüleceğini ortaya koymakta
dır. Yani, iade edilen o kural, tıpkı yeni gelmiş gibi 
komisyonlara gidecek, bütün normal prosedüründen 
geçip gelecek demektir. 

Sayın Özgüneş'e teşekkür etmek İslerim, bizi bi
raz acı dille eleştirmiş olsa da, yorumun ne kadar 
önemli olduğunu bir defa daha belirtmek imkânını 
bana lütfetmiş bulunuyorlar. 

Bu arada Saym Ünsal'm bazı tereddütlerini tek
rarlamak isterim. Zannediyorum burada açıklamış
tım; fakat dikkatten kaçmış, tekrarda fayda olacak. 

Sayın Unsal, «Millet Meclisi görüşmüş ki, bir karar 
almış. Binaenaleyh, siz nasıl görüşmediğini söyleye-
ıbiiiyorsunuz?» dediler. Yanlış anlamadımsa aşağı yu
karı bu anlamdaydı. Efendim, 93 ncü madde gereğin
ce Saym Cumhurbaşkanınca iade halinde görüşme 
demek, esasa girip görüşme demektir. Yani, Sayın 
Cumhurbaşkanı mesela, «Şu maddeyi ihtiyaçlara ve
ya Anayasaya uygun bulmadım, yeniden görüşün» 
diyor. Siz, esasa girip görüştüğünüz zaman, 93 ncü 
madde anlamında görüşme yapmış olursunuz. Yok-
$a, şimdi Millet Meclisinin yapüğı gibi, «Sizin ikin
ci defa talepte bulunduğunuz sonucuna vardım, gö
rüşmüyorum.» dediğiniz zaman, Saym Cumhurbaş
kanının görüşme istemini reddetmiş oluyorsunuz, gö
rüşmemiş oluyorsunuz. İşte görüşme, esasa girildiği 
zaman yapılmış sayılır. Yoksa, şekli açıdan «Görüş
müyorum» dediğiniz zaman, reddettiğiniz zaman, gö
rüşme o açıdan 93 ncü madde anlamında yapılmamış 
olur. 

Yine Saym Unsal arkadaşımız, «Niçin Senato 
kendisini böyle Millet Meclisinin ikinci bir unsuru 
gibi görüyor, kendi bağımsızlığı içerisinde mademki 
görüş gerekir sonucuna varmış; girip sorunu görüş
müyor?» diyor. 
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Demin ona da işaret ettim; çünkü 92 nci madde 
gereğince kanunlara ilişkin çalışmalarda, hareket 
noktası Millet Meclisedir. Biz, hiç bir kanunu direkt 
görüşemeyiz. Bu da tartışılabilir, yeni bir formül 
aranabilir. Bu formül eks!ktir, yanlıştır denebilir; 
bunlar ayrı problemler; ama Anayasamıza göre, ha
reket noktası Millet Meclisidir, o yasayı önce ele 
alacaktır. Nitekim bunun önemi şuradadır; demin de 
belirttim: 

Farz edin Yüce Heyetiniz görüştü ve dedi ki, «Ta
mam bu tasan aynen uygundur, kabul ettim.» Millet 
Meclisi de, «Yeniden görüşmüyorum.» demişti. Ve 
aldınız gönderdiniz Sayın Cumhurbaşkanına; «Ol
madı; Anayasaya aykırıdır» dedi. Çünkü Millet Mec
lisinin 93 ncü madde gereğince, esasa girerek görüş
mesi gerekir. Bizim esasa göre görüşmemiz yetmez; 
orası da esasa girip görüşmek zorundadır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Önce... 

SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Evet, önce gö
rüşmek zorundadır. 

Son bir noktayı hemen belirteyim: 
Yüce Senatonun elinde çok önemli bir imkân 

vardır; kendi varlığını hissettirme bakımından. O yüz
den endişe duymamak gerekir. 

Gittik Karma Komisyona, Karma Komisyon bi
zim görüşümüzü benimsedi veya Millet Meclisinin 
görüşünü benimsedi. Millet Meclisi duruma hâkim; 
kararını verdi, «Görüşmüyorum, ikinci kez iadedir.» 
dedi. Sayın Cumhurhasknma gitti; farz edelim Saym 
Cumhurbaşkanı da, Anayasa Mahkemesine başvur
ma ihtiyacını duymadı, kanunu yayınladı; daha doğ
rusu zaten önce yayınlanma mecburiyetinde, sonra 
da başvurmadı. Ne yapabilir Yüce Heyetiniz?.. İşte, 
Anayasadaki usuller içinde grup olarak, altıda bir 
üye olarak hemen Anayasa Mahkemesine gider, «Sa
yın Cumhurbaşkanının iadesi üzerine Millet Meclisi 
esasa göre görüşme mecburiyetinde olduğu halde, 
dikkatini de çekmemize rağmen, kararımıza rağmen 
görüşmemiştir. Dolayısıyla kanun, şekli yönden Ana
yasaya aykırıdır, iptal edin.» der ve bizim görüşümüz 
doğru görüş ise Anayasa Mahkemesi kanunu iptal 
eder. Zaten Yüce Heyetinize Anayasamızda tamnan 
fonksiyon budur. Yani Anayasamız, o statü içindedir 
ki, asıl karar organı Millet Meclisidir, Yüce Heyeti
niz o Meclisin Anayasal düzen içinde en iyi şekilde 
çalışması için kendine düşen görevi yapma durumun
dadır. 

| Bu görev, dikkat çekme yoluyla olur, yeni metin 
teklif yoluyla ohır, bu görev, gerektiğinde Anayasa 
Mahkemesine gitme yoluyla olabilir. Onun için ben 
görevimizin ve fonksiyonumuzun her hangi bir şekil
de zaafa uğradığı kanaatinde değilim. Çünkü, bütün 
Meclisler, aynı zamanda kamuoyu önünde çalışır. 
Biz kamuoyu önüne kendi ağırlığımızı, kendi etki
mizi, kendi bilimsel gücümüzü getirebilirsek, işte bu 
etkide Yüce Senato kendi görevini yerine getirmiş 
olacaktır. 

Tekrar saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Ben isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, buyurunuz efen
dim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, saym üyeler; 

Bu Parlamentonun bir Meclisi olarak yasama ça
lışmalarında bir çıkar yol bulmak, yasama çalışma-

I lannın işlerliğini ve makul ve makbul bir sonuca 
varmasını sağlamak bizim görevimizdir. 

i Bugün, burada birbirine tamamen zıt, hatta esas
ta çelişik çeşitli fikirler ortaya atıldı. Çok ilginç fi
kirlerin daha önce komisyonlarda ortaya atılmış ol
duğunu da, rapordan ve Sayın Komisyon Sözcüsü
nün yapmış olduğu açıklamalardan öğrendik. Bazı bi
lim adamlarının meseleyi bir idari yargı konusu şek
linde düşünebildiklerim de böylelikle öğrendik. 

Hemen başta şunu ifade edeyim ki, idari yargıya 
asla konu teşkil etmeyecek bir sorunun çözümü söz 
konusudur. 

Bir arkadaşımız ve onun gibi düşünen başka üye-
î 1er ve bilim adamları, «Mesele Mecliste görüşülmüş 

sayılır, Mecliste görüşülen kanun tasardan da (Tabii, 
Cumhurbaşkanının geri göndermesinden sonraki pro
sedürü kastediyorum.) Senato Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda görüşüldükten sonra, Senato Genel Ku
rulunda yeniden görüşülür.» derler. Bir arkadaşımız, 
Bu prosedürün işletilmiş olması gerektiğini, bugüne 
kadar işletilmiş olmasının da büyük bir sakınca ol
duğunu ifade ettiler. Bu görüş doğru olabilirdi; Mec
lisin yapmış olduğu şeyin görüşme olduğu kabul edi
lebilseydi. 

'Kıyassn dahi MiBet Mecîlî:n!n yapmış oliuğu 
! şeyin bir görüşme olduğunu kabul etme olanağı ır.;v-
j cut değ'îiif. Görüşme, Sayın Reûsoğîu'mın az önce 
1 ikinci defa söz aîmasmla belirttiği g'M kanun esası-
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hin, Anayasada ve İçtüzükte yasaların nasıl görüşü
leceği hususundaki hükümlere aynen uyulmak sure
tiyle teker teiker maddeleriyle görüşülme*] halinde 
ancak görüşme sayi2ajbiiir. 

Oyaa ne yapılmıştır?.. «Sayın 'Cumhurbaşkanı-. 
nın bir yasayı ikinci kez parlamentoya gönderme yet
kisi yoktur.» denip, esasa girişümeksizin metin Mil
let Meclisimin elinden çıkarılmıştı. Deneıbiiıir ki, Mil
let Meclisi böylelikle Yasa metninin nasıl olması 
gerektiği yolunda bir görüş ortaya koymuştur. Doğ
rudur; ama bu, görüşme deyildir. Dolayısıyla Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
raporu buraya geldi diye, bizim, tekrar kanunun tü
münü görüşme olanağımızın mevcut olduğunu san
mıyorum. 

E, ortada mı bırakacağız? Bunu da sannııyoruim. 
YaLaız şunu söyleyeyim, Kamu Hukukunda, özellik
le Anayasa Hukukunda kıyas geçerli bir yoldur. 
Hatta kıyas bir çok hukuk dallarının aksine Anayasa 
Hukukunun en önemli yaratıcı kaynaklarından h!rv« 
idii\ Bu bakımdan konuya ileride bir tüzük ya da 
yasa değişikliği iie açıklık getirilinceye dek; ama 
mutlaka zorunlu olmaksızın Anayasanın 92 nci mad
desinde konulan yöntemlere göre çözüme bağlaruna-
sında bîr zorunluluk görüyorum. Bu itibarla bu gö
rüşü daha evvel savunmuş bilim adamlarına, üyeleri
ne ve raporda imzalan bulunan arkadaşlarımın gö
rüşlerine katılıyorum. 

Başka türlü bir çıkar yol bulmamız mümkün cîe-
ğiidir. Şöyle düşünüyorum: Biz oturup Mecliste gö
rüşülmüş gibi tekrar kanunu görüşmeye başiayıp so~ 
nuçlandırsak, çok büyük bîr ihtimalle bu kanun gön 
rüşü:meşin deki bir usul hatası yüzünden Anayasaya 
aykırı sayılacaktır. Öyle yapmayıp görüşsek, değişiklik 
yapıp gertiye göndersek Meclis görüşmeziiği için bir 
çtkiîiaza gireceğiz. 

Şu halde, Sayın Rei^^ğhı arkadaşımın ifade ct-< 
tiği guhi, konuyu 92 nci maddenin hükümlerine uy
gun bir komisyonda, karma komisyonda görüşmek ve 
MiSet Meclisimi üç seçenekten biri karşısında bırak-* 
inak zorundayız; yani ya bu karma Jomisıyonun met
nini kabul edecektir ya Cumhuriyet Senatosundan 
geçmCış oîan metali kabul edecektir veyahut kendiâ 
ejki metninde ısrar edecektir. Eğer Millet Meclisi 
buna rağmen görüşmemekte ısrar eder ve yasa metni
ni Başkanın aracılığıyla Sayın Cumıhuı (başkanının im-
zasıma gönderirse, dağrudur. Cumhurbaşkanının im
zadan başka yapacağı bir şey yoktur; ama, o zaman 
Anayasa Mahkemesi yoîu bize açıktır, sayın Cunı-< 

* hurbaşkanına açıktır ve OIÎUÎÎ hakerai<ğiy:3e b:-lki ko-
I nuya Anayasa Hukuku açısından da bir çözüm gc'ir-
I me olanağı bu'acaktır. 
j Sözümün başında ifade ettiğim gibi, biz yasama 

sürecini işler ve açık tutmak zorundayız, tıkanıklık ya-
I Tatmak zorunda değiliz. Tıkanıklık yaratmayalım diye 

olmayan bir şey de yaratmıyoruz. Kıyasen ve kıya
sın caiz olduğu bir hukuk dalında bir sonuç bulma
ya çalışıyoruz, Bu bakımdan tek çözüm yolunun bu 
yol olduğu kanısındayım. Yüksek Genel Kurulun 
takdirlerine saygıyla sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendini. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILÎÇ (Uşak) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Söz istemiyorsunuz. 
Böylece rapor üzerindeki müzakereler bimiş olu

yor, Sayın üyeler. 
Bir önerge var, okuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyona davet edilen bilim adamlarının değişik 

görüşleri olduğu anlaşılmıştır. 
1. Söz konusu görüşlerin bantlardan deşifre edi

lip bastırılarak üyelere dağıtılmasını, 
2. Görüşmelerin ondan sonraki Birleşimde de

vam ettirilmesini öneriyorum.; 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü* 
Hüsamaii'iiî ÇeJeM 

BAŞKAN — Yaınıi, raporun komisyona geri iade
si anlamını taşıyor bu okuduğumuz önerge* 

Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önerge kabul edildiği takdirde Komisyona iade 

anlamını tazammum etmektedir. 
Oylarınıza... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILÎÇ (Uşak) — Efendim, 
Komisyon olarak önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
VEHBİ ERSÜ (Tabii Üye) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VEHBİ ERSÜ (Tabii Üye) — Sayın 'Başkan, 

oiyîamamanız gereken bir önerge. Onun için yerimden 
uyarmak isîiyıorum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan efendim?.. 

— 646 — 
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VEHBİ ERSÜ (Tabii Üye) — Sayın Çelebi ö n » -
ges'ndte; «'Bana riiyalbeiîem iş gören Komisyonum fikir
lerinden, Raporundan daıba önce, tek tek, adlan foeMâ 
oîan sayın öğretim üyelerinin veya yetkililerin fiikir-
ler benfan için daha önemlidir. Ba nedenle, onların 
birer birer basılıp yayınlanması, Sonra müzakere edil
mesi gerekir.» demek istiiyorj 

Bu önergeyi oyladığınız takdirde çok yanlış bir 
yol, bir çığır açılmış olacaktır. Bu Komisyon bizim 
aldımıza niyabet etmektedir. Böyle bir önerge oylana-
maz. Aslında verilemez de, oylanam'az da. 

Eğer bu Mcrieri hepiniz öğrenmek istiyorsak; 
komiisyon raporları hiç bibinize kapalı değildir. Kan 
nun görüşülmeden evvel, görüşülürken, görüşüldük
ten sanra bunları gidip görebiliriz. Bu nedenîe oyla
manız doğru olamaz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. * 
Efendlim, ben de deminden beri arkadaşımı bu 

yoîda uyarmaya çalıştım. Yalnız, kendileri Senato-* 
muzun bir üye sidirler. Komisyona iadesi talebi daima 
mevzubahistir, bu istenebilir. Bu, oylarla haSledıile-
eek bir konudur. Şu veya bu şekilde istek kendileri
ne aîttıirj 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler., 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın senatörler; 
Şimdi Raporun oylarınıza arz edeceğim. Rapor 

kabul edildiği takdirde, Anayasa ve Adalet Komis
yonunun Millet Meclisiyle müştereken kurulacak 
karma kondisyona üye vermesi kabul edıilmüş ola
caktır* 

Raporu oylarımza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 
Millet Meclisiyle müştereken kurulacak karma ko
misyona üye verecektir. 

Bu Raporun görüşülmesi böylece biıtmüş&ir, 

2. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların İnfazı hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile 
geçici 7 nci maddeye bir fıkra ve bir geçici madde 
ilavesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu .(M. Meclisi : 11114; 
C. Senatosu : 1/560) (S. Sayısı : 785) (1) 

(1) 785 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz efen
dim. 

Bir önerge yar, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
(Gündemde (S. Sayısı: 785 olarak) yer alan, (13 

Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile geçici 7 nci mad
deye bir fıkra ve bir geçici madde ilâvesine dair ka
nun) tasarısının, sayıları onbinleri bulan hükümlü ve 
tutuklunun ıslahı amacıyla uygulanacak yeni hüküm
ler getirdiği gözönüne alan komisyonumuz; Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda öncelik ve ivedilik
le görüşülmesinin önerilmesini de karara bağlamış
tır. 

Anılan tasarının; 
1. Gündemdeki bütün işlere takdim edilerek ve 

görüşülmesi bitinceye kadar geçerli olacak şekilde ön
celik ve, 

2. İvedilik ile görüşülmesini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Tokat 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde bulunan 
bazı suç ve cezaların infazına dair kanun tasarısının 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her işte takdimen ve ivedilikle görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve sayın komisyon buradalar. 
Bu tasarıya ait raporun okunup okunmaması hu

susunu oylayacağım efendim. Okunmasını isteyenler... 
İstemeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz isteyenleri sırasıyla okuyo
rum: 

Kemal Sanibrahimoğhı, Mehmet Feyyat, Sadet
tin Demirayak, Hayri Mumcuoğlu. Şimdiye kadar 
bizden söz isteyen, kayıtlı olan üyeler bunlardır. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ben 
de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Sanibrahimoğhı?... Yoklar. 
Sayın Mehmet Feyyat?... Tümü üzerinde önceden 

söz istemişlerdir. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Adalet Partisi 

Grupu adına Sayın Cevdet Aykan konuşacaktır efen
dim. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma ben 
konuşacağım. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın Baş
kan, ben vazgeçtim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi söz alanları tekrar 
okuyorum: 

Sayın Sanibrahimoğlu kendi adına, Mehmet Fey-
yat kendi adına, Sadettin Demirayak vazgeçtiler, Hay
rı Mumcuoğlu kendi adına, Sayın Güneş Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına, Sayın Aykan, Adalet Par
tisi Grupu adma, Sayın Irmak herhalde kendi adına?... 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Evet, kendi adıma. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Cevdet Aykan, buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA CEVDET AYKAN (To
kat) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Bu yasa tasarısıyla, Sayın Bakanın Tercüman Ga
zetesindeki beyanlarına göre, cezaevlerinde bulunan 
takriben 30 bin hükümlünün derhal yararlanabileceği 
bir konuyu görüşmekteyiz ve yine bu yasa tasarısıyla 
bundan sonra suç işleyecek ve bundan dolayı mah
kûm olacak vatandaşlarımızın cezalarında bazı indi
rimler, kendilerine bazı sosyal haklar ve hapishane
den çıktıktan sonraki hayatlarında mali ve sosyal 
bazı imkânlar sağlayan bir yasa tasarısını görüşmek
teyiz. 

Sayın Bakanın ifade ettiklerine göre, bu yasa ta
sarısı bir genel af mahiyetinde bir tasarıdır; hem bu
günü kapsayan, hem de ilerideki suçluları kapsamı 
içine alacak bir genel af niteliğindedir. 

Adalet Partisi Grupu olarak bu yasa tasarısına 
olumlu oy vereceğiz, destekleyeceğiz. Şüphesiz ki, 
bir büyük parti olarak, Adalet Partisi olarak bir grup 
vatandaşımıza birtakım haklar getiren ve onların 
ailelerinin ıstıraplarını azaltacak nitelikte olan ve bir 
hak getiren bir yasaya karşı olmamız düşünülemez. 
Yalnız şu soru var: 

Bir yasa bir grupa hak verirken başka haklarla 
sağlıklı ve makul bir denge içinde olmalıdır. Acaba 
bu yasa tasarısı getirdiği haklarla diğer hakları ko
ruyacak nitelikte midir?... 

Yine bu yasa tasarısının getirdiği haklar toplumu
muzun bugünkü tartışmakta olduğu, öncelikle ve ağır
lıkla tartışmakta olduğu asayiş, can güvenliği, kanu
na saygı sorununa kısa ve uzun vadede katkı sağla
yacak mıdır?... 

Hepinizin bildiği üzere, halen toplumumuzda ön
celiği olan sorun, kanun hâkimiyetini, can güvenliği
ni ve her türîü özgürlüğümüze, haklılığımıza yönelti
len saldırılan kontrol altına almak ve bunların artma 
eğilimlerini engellemektir. 

Yine vatandaşlarımızda ve hepimizde yaygın olan 
inanç şu ki, son yıllarda Devletin bütünlüğüne, Dev
letin hükmi şahsiyetine, millet olarak bütünlüğümüze, 
ülke olarak bütünlüğümüze yöneltilen politik nitelik
te birtakım suçlar vardır ve bu suçlar artma eğilimin
dedir. 

Yine gazete haberlerinden biliyoruz, bu suçların 
kapsamı ve tecavüzlerin kapsamı gelişlemekte, bizim 
için, ülkemizdeki Müslüman vatandaşlarımız için mu
kaddes sayılan mabetlerimize, camilerimize dahi sal
dırılar genişlemektedir. 

Ülkede kanun hâkimiyetini sağlamak en önde ve 
en önemli sorunumuz olarak görünüyor. Acaba böy
le bir ortamda bulunduğumuz bu dönemde, böyle bir 
ortam içinde, bu yasa tasarısı ülkede asayişin sağlan
masında, bugün için ve orta vadede olumlu bir kat
kıda mı bulunacaktır, yoksa bunun katkısı olumsuz 
mu olacaktır? Bu, grupumun, bütün iyi niyetine rağ
men ciddi bir endişesidir ve bu endişenin yalnız gru-
pumda olduğu inancında değilim. Grupumun inancı 
o ki, bu, ülkede yaygın bir endişedir. 

Acaba Hükümet olarak, ülkede can güvenliğini 
ve asayişi sağlamada öncelik bu yasaya mı verilme
liydi ya da bu yasayla beraber, siyasi paritlerin tartış
tıkları, Parlamentomuzda tartışılan diğer tedbirlerin 
getirilmesi gerekmez miydi? 

İki gün önceki Milliyet Gazetesinde, bir önceki 
gün «10 gencimizin hayatını kaybettiği» ifade edili
yordu. Bugünkü Tercüman Gazetesine bakıyorsunuz, 
yine pek çok gencimiz hayatım kaybetmiş. Her gün 
birkaç bankanın soyulduğu ifade ediliyor ve asayişle, 
Devlet ve millet bütünlüğüyle ilgili konu gündemimiz
de... 

Böylesine önemli bir konuyu tabii çok boyutlu, 
çok geniş şekilde konuşmamız lazım. Bu konuşuluyor; 
başka toplumlarda da konuşuluyor. Benim bildiğim 
yalnız İngiltere'de bir yıl içerisinde Parlamentoda asa
yiş konusu dört defa (ki, İngiltere'deki asayiş sorunu 
Türkiye'deki boyutlarda ve nitelikte değildir) genel 
görüşme konusu olmuştur; fakat ülkemizde asayişle 
sorumlu bakanların; özellikle İçişleri Bakanının ve yi
ne eğitim özgürlüğüyle sorumlu Milli Eğitim Baka
mımı ifadeleri, bu konunun ciddiyetinin bu devlet 
adamlanmızca ve onların temsil ettiği Hükümetçe ye-
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teri kadar ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmediği 
kuşkusunu yaratmaktadır. Bu kuşku haldi, yayılan, 
büyüyen bir kuşkudur. 

Yine hepimizin bildiği üzere, büyük şehirlerimiz
de; özellikle büyük şehirlerimizde vatandaşlarımızın 
güvenlikleriyle, özgürlükleriyle ilgili korku vardır ve 
bu korku her gün daha çok yayılmaktadır. 

Acaba, bütün bu ortam içerisinde bu yasa, mev
cut yasalarımıza eklendiğinde, mevcut uygulamaları
mızla beraber, ülkemizde korku yaratan bu ortamı 
giderecek midir? Ona olumlu katkıda mı bulunacak
tır? Şüphesiz, bu ciddi soruya ciddi olarak cevap bul
mamız lazımdır. 

Sayın senatörler; 
Say m Bakan 20 ve 21 Mayıs tarihli Tercüman Ga

zetesinde çıkan beyanlarında, hapishanelerimizdeki 
kötü sağlık koşullarından, kötü yönetimden açıkça ve 
cesaretle söz etmektedir. Bunlar bizim gerçeklerimiz. 

Toplumumuza baktığımız zaman şunları görüyo
ruz : 

Hapishanelerimizde 50 bin civannda tutuklu ve 
hükümlü vardır ve bu suçluların yaş grupu itibariyle 
20 ile 35 arasındaki grupu suçlu oranında en büyük 
kesimdir, en büyük gruptur. 

Başka toplumların rakamlarıyla karşılaştırdığımız 
zaman şunu görebiliriz : 

Mesela; dört yıl içerisinde İngiltere'de suç işleyen 
suçlu sayısı % 50 oranında bir artış göstermiştir. 20 
yılda baktağımz zaman bu artış dört misli. Tabii o 
grupta İngiltere'nin rakamlarına baktığınız zaman şu
nu görüyoruz; suç işleyenler daha genç grupa doğru 
kayıyor. Bir rakam vereyim : 14 ilâ 25 yaş grupunun 
% 5'i her yıl bir suç işlemekte. Bizim rakamlarımız 
biraz daha değişik, br'zinı rakamlarımızda yaş grupu 
biraz daha yüksek ve yakalanan, hüküm giyen ya da 
tutuklanan suçlu sayısı oranı nüfusumuza baktığımız 
zaman biraz daha düşük. Tabii bu demek değildir ki, 
Türk toplumunda suçlu sayısı ya da oram az; ama ya
kalanan ve hüküm giyen daha az. Son yıllarda çok 
ciddi bir eğilim mevcut. Suçun türü değişiyor, suç yer
leri değişiyor büyük şehirlere kayıyor ve suçlulaı genç 
grupa, belli eğitim görmüş grupumuza doğru kay
makta. 

Bu eğilimleri ileri uzatırsak, geliştirirsek demektir 
ki, Türk toplumu ve bir de Türk toplumundaki ha
len mevcut ülke içindeki (yumuşak bir kelime kullan
mak için «aşın uçların tartışması» diyelim) aşırı uç
ların Devlete yönelik faaliyetleri ve bir de genellikle 
kabul ettiğimiz ülke dışındaki birtakım güçlerin milli 

bütünlüğümüzü bozmaya ya da bölmeye, tahrip et
meye yönelik ciddi eğilimleri bizdeki suç ve suçlu 
oranım artıracaktır. 

Yine ayrıca çağımızda şehirleşme ile kişi üzerin
deki sosyal kontrolün azalması, yine çağımızda top
lumlardaki refahın artmasıyla suç arzusunun ve su
ça teşvik edecek faktörlerin çoğalması, okulda ve 
ailede sosyal kontrolün azalması suçlu oranını artıra
caktır. 

Bütün bunları şunun için arz ettim : Suçlu soru
nuna ve suç işleme eylemine özellikle ve tabii önce
likle Devletin bütünlüğüne, millet bütünlüğüne ve ça
lışma hayatımızın ahenkli işlemesine, eğitim özgür
lüğünü engelleyen, zedeleyen suçlara karşı çok ciddi 
bir yaklaşımı benimsememiz lazımdır. 

Şüphesiz her toplumda suçu karşılamanın en et
kili önlemi her günün ihtiyaçlarına, hem de geleceğin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir polis gücüne sahip 
olmaktır. 

Hepinizin bildiği üzere Sayın Başbakanımız polis 
gücünü hasta olarak nitelendirmiştir; hasta olarak. 
Bunu Sayın Başbakanı ya da Sayın Başbakan adına 
konuşan Sayın İçişleri Bkanımızı eleştirmek için söy
lemiyorum. Söylememin amacı şu : 

Bu yasa nedeniyle öncelikle getirilen bu tedbirin 
yaratması muhtemel eğilimlere dikkati çekmek için. 
Tabii bir Devletin Başbakanı o ülkedeki polisin has
ta olduğunu söylüyor ve aradan geçen beş ay içeri
sinde bununla ilgili etkili bir şey yapılamamış o'ması 
ciddi bir eksikliktir. 

Yine polisteki yönetimle ilgili bazı derneklerin po
lisin işleyişine; tarafsız şekilde işleyişine müdahale 
ettiği İçişleri Bakanının tekrarladığı beyanıdır. Yalnız 
vatandaşların şikâyetleri değil, İçişleri Bakanının be
yanının; ama onunla da ilgili bir tedbirin halen geti
rilememiş olması ciddi bir eksikliktir. 

Tabii polis gücünün yanında bir ülkede kanun 
hâkimiyetim sağlamak için kuralların yeterli olması 
lazım. Özellikle toplu suçlara ve Devlete yönelik suç
larla ilgili, devlet güvenlik mahkemeleri ile ilgili 
Anayasanın emrettiği, öngördüğü yasal boşluğun dol-
durulmaması yine ciddi bir eksiklik. Yine Sayın Ada
let Bakanının Tercüman Gazetesindeki beyanından 
ve Hükümetin genel tutumundan anladığımız, halen 
bu konuda neyin yapılacağı dahi kararlaştırılmış de
ğil, daha tartışma safhasında. 

Yine ülke içerisine baktığımız zaman bu siyasal 
ve sosyal ortamda, çok değişik (nedenlerle oluşan bu 
ortamda cezanın ve yargımn etkinlikle ve tarafsız 
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olarak uygulanmasında bazı ciddi şikâyetler vardır. 
Bazı yerlerde yargının temsilcilerinin endişe içinde 
olduğu; yani yargıyı, kanunu uygulayacak olanların 
kendi güvenliklerinden endişe içinde oldukları söylen
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Bunları ifade etmemin nedeni şu : Biz bu yasaya 

olumlu oy vereceğiz. Çünkü, bir grup vatandaşımıza 
bazı haklar getirmektedir, onların ailelerinin ıstırap
larım azaltmaktadır ve umudumuz o ki, bu vatandaş
larımız bu yasa ile kazandddarı hakkı ilerideki ha
yatlarında iyi kullanacaklardır. Yine umudumuz o ki, 
bu yasayla getirilen haklar halen suç işlememiş birta
kım vatandaşlarımız için bir kolaylık olarak anlaşıl
mayacaktır; fakat ülkede kanun hâkimiyetini, can gü
venliğini, özgürlüklere yönelen her türlü tehdidi Hü
kümet karşılamada yeterli olmazsa, bunun yerine 
birtakım kısa vadede hoş görünen tedbirlere yönelir
se, bu yalnız ülkeye birtakmt sorunlar getirmekle kal
mayacaktır; ülkede yargıya, ülkede Devlete güveni 
tahrip edecektir. Biz istesek de, istemesek de halen 
ülkenin en önemli sorunu asayiş sorunudur. Bunu 
Hükümet ya da Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı 
ne ölçüde anlarsa anlasın, hangi ölçüde ifade ederse 
etsin, ifadeleri hepinizin bildiği gibi, anarşinin kont
rol altına alındığı ve bunların yakın bir gelecekte ta
mamen kontrol altına alınacağı şeklinde. Bizim tefsi
rimiz o ki, Sayın İçişleri Bakanı olayın ciddiyetin!, 
(Özellikle Milli Eğitim Bakanı da dahil) tam ve ger
çekçi şekilde ve cesaretle değerlendirebilir durumda 
değildir. 

Muhalefet olarak, Parlamento olarak bu sorunu 
(TAe getirmede ya da bu soruna çözüm bulmada ya 
da bu sorunu kamuya kabul ettirmede kusurumuz, 
eksiğimiz veya başarımız ne ohırsa olsun; halen va
tandaşın sorununun konusu can güvenliği sorunudur, 
bu konu olmuştur. Bizim bunu ne büyütmemiz, ne kü
çültmemiz ne de önemseyip önemsememiz meseleyi 
değiştirmez. Mesele vardır ve her gün büyümektedir. 

Hükümetin getirdiği bu yasa tasarısı, mevcut uy
gulamalara ve mevcut yasalarımıza eklendiğinde aca
ba bu ülkedeki asayişi sağlamada yararlı olacak mı
dır, olmayacak mıdır?.. Temennimiz yararlı olması; 
ama bu kuşkumuz mevcuttur. Tabiî kusur bu yasa
nın değildir. Kusur bir tedbirler paketini getirmede 
kusurüu olan Hükümetindir. 

Bir grup insana hak vermek, hak tanımak o grup 
insan için bir eksiklik değildir; ama bîr grup insanın 
suç işleyeceği ortamı gidermede Hükümet kusurlu 

1 , 6 . 1978 O : 1 

oîursa, 'bir grup suç işleyen vatandaşımızın derhal 
yakalanmasında hükümet başarılı olamazsa, idare ba
şarılı olamazsa, suçun süratle ve etkin şekilde karşı
lanmasında idare başarılı olamazsa, bu doğrudan doğ
ruya idarenin kusurudur. 

Tabii, aynı zamanda idarenin görevi yalnız bir-
takım yasalar getirmek, yargıyı işletmek, polis gücü
nü işletmek, geliştirmek değildir. Bir de toplumda 
sağlayacağı önderlikle, tutumu ile sorumlu vatandaş
lık anlayışını getirmesi lazımdır, bunda başarılı ol
ması lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu anlayışla bu yasanın, hapisanelerimizde halen 

tutıikîu olan vatandaşlarımızın ve onların ailelerine ve 
bundan sonra bu yasadan faydalanacak olan vatan
daşlarımıza hayırlı olmasını; bu yasanın toplumda di
ğer hakları zedelemeyecek ölçüde kullanılmasında 
Hükümetin ve uygulayıcıların dikkatti olması dileği 
ve temennisiyle hepinizi saygı île selamlıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. {AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ha

san Fehnri Güneş. Buyurunuz efendim. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

İnfaz Yasasında değişiklik yapılmasını öngören bir 
tasarıyı görüşüyoruz. 

Adalet Partisi sayın Sözcüsünün konuşmasını dik
katle dinledim. Kuşkusuz tasarıya karşı olumlu tavır 
almaları sevindiricidir. Ancak, tasarının gerek tek
nik, gerek hukuki ve de ıslaha ilişkin niteliği üzerinde 
durmaktan çok, tasarıyı genel politik konular bakımın
dan e!e almayı uygun gördüler; kendi tercihleridir. 

Şa var ki, kuşkusuz bu tasarı değindikleri gibi 
anarşik olaylara ve de asayiş konusuna direk yönelik 
değildir; ama tercih yapılmıştır. Bu tasarı gündeme 
clınımştır, şimdi bunu görüşüyoruz. Öyle bir tasarı 
gündeme alınmış olsaydı bu görüşülebilirdi ve bu ko
nu yeıti de değildir. Partilerinin uzun süre iktidarda 
olduğu zaman içinde de can güvenliği konusu, asa
yiş konusu bu memleketin gündemiriin hep birinci 
maddesi olagelmiş idi. O zaman da onları önlemeye 
yönelik bîr tasarıyı gelip burada görüşemedik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beni daha ziyade görüşmekte olduğumuz tasan 

çerçevesinde kalmak istiyorum. İnfaz Yasamızda de
ğişiklik yapıyoruz. 



G Senatosu B : 62 1 , 6 . 1978 O :, 1 

'Aziz arkadaşlarını; 
Artık infaz anlayışı bugünkü çağa göre biçim al

mıştır. Eski zindancılık anlayışı bugün geçerli değil
dir. Kişiyi topluma bedensel ve ruhsal uyum içinde 
iade etmek, onu toplumla, çevresiyle entegre olabile
cek biçimde donatmak, bugünkü infaz ve ısladım özü 
ve espı'isldir. Bu tasarı bunu amaçlamıştır, bunu ye
rine getirmek İstemektedir. Bunun için suçluyu sadece 
alıp duvarların ardana kapatmak, orada kaderiyle baş-
'başa bırakmak, sağlıksız koşullar içerisinde bırakmak, 
eğitimden yoksun bırakmak hiçbir şeyi halletmez. 
Onu, geldiği topluma, o toplumla daha büyük prob
lemler içinde iade ederiz ve suçu önlemek değil, suç
lu yetiştirmek gibi bir işlevi yürütmüş oluruz. 

Bugünkü infazın amacı, suçluyu bir dafoa cezaevi
ne suç işleyerek dönmeyecek bibimde topluma ka
zandırmaktır. Onun için suçlunun reMbilitasyonu söz 
konusudur, suçlunun korunması söz konusudur, suç
lunun iyileştirilmesi söz konusudur. 

CezaeVine giren insan için asıl problem, ilk prob
lem onu olduğundan da*ha kötü hale getirmemektir. 

Değerîi arkadaşlarım; 
Uygulamadan gelen arkadaşlarımız hep 'bilirler ki, 

bir tesadüf suçlusu olarak, bir kader suçlusu olarak 
cezaevine giren insanın, kişinin, çocuğun topluma es-
k'îsi kadar, eski niteliklerini koruyarak dönmesi son 
derece kuşkuludur, o şans çok düşüktür. Öyle ise 
cezaevlerinde önce suçluyu eskisinden daha kötü ol
mayacak, değerlerini daiha da yitirmeyecek düzeyde 
tutmak zorundayız. Sonra?.. Onu toplumla entegre 
edebilecek bir rehabilitasyona tabi tutmak zorunda
yız. Sonra?.. Onu iViIeştirerek, toplumla problemi 
nerede ise, çatışması nerede ise, uyuşmazlığı nerede 
ise onu gidererek topluma döndürmek zorundayız ki, 
tekrar suç iş'eyeerk cezaevine gelmesin. 

^Bakanlığın, Hükümetin önümüze getirdiği tasarı
daki ilkeler bunu amaçlamıştır. 

Şunu söylemek lazımdır ki, bu yeni icat edilmiş 
bir şey de değil. Daha önce İtalya'da, İngiltere'de, 
Amerika Birleşik Devletlerinin bazı eyaletlerinde de 
'benzer uygulamalar yapılmıştır. Bunu söyleyince şu 
noktaya ulaşmak köîay; o haîde bu, modern infaz sis
temline Türkiye'de bir gidiştir ve son derece olumlu 
'bir adımdır. 

'Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının amacı şu; 
Az eVvel arz etmeye çalıştığını modern infazın il

kelerini gerçekleştirmeyi amaçlamış ve onun için bazı 
aşamalar getirmiştir. 

Sayın Aykan «Bu genel af niteliğindedir. Onun için 
b'lzim kuşkumuz vardır.» dediler. 

CETOET AYKAN (Tokat) — Daimi.. 
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Daimi ve genel af... Evet, daimi ve genel 
af niteliğinde olmadığını arz edeceğim. 

AHMET €EMİL KARA (Trabzon) — Müstak
bel af. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Olmadığını arz edeceğim. 

«Biz onun için kuşku içindeyiz.» dediler. Af mı, 
değil m'i onu arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kere öyle değil. Af tasarısı görüşmüyoruz, in

faz tasarısı görüşüyoruz; cezanın yerine getirilmesi 
t&'sansmı görüşüyoruz. Onun için «iyileştirmek» açı
sından iîer'i gitmişiz, o açıdan yaklaşmışız soruna. 

Djlyor ki tasarı; hükümlü cezaevine girecek. Sonra? 
Bir süre sonra cezaevi komisyonu bunun iyi halli 
olup kınadığına karar verecek... Öyle ise önce iyi 
hainliğini saptayacak, cezaevi komisyonu. Bu komis
yonda kimler var, kural olarak? Psikolog var, sos
yolog var, öğretmen var, ustabaşı var, infaza var, 
nîüdür vesallre var. Bunlar toplanacaklar ve diyecek
ler ki, «'Bu iyi halli bir mahkûm.» Sonra? İyi halîiliği 
saptanınca, bu mahkûmu iş esası üzerine kurulmuş 
nçsk ve yan açık cezaevlerine gönderecekler. Yarı 
açık ve açık cezaevlerinde bu mahkûm cezasını çalı
şarak çekecek. Yani amaç şu : Topluma döndüğü za
man iş •sa'hîbi olsun, meslek sahibi olsun, cezaevünde 
de infazı sırt üstü yatarak geçirmeyi yeğlemesin. 

'Eğitimin en önemli niteliklerinden birisi meslek 
eğitimidir. Çalışarak meslek eğitimi görecek. Bu çalış
ması sırasında da iyi halliliğini sürdürecek; disiplin 
cezası almayacak, iki kereden fazla kapalıya iade edil
meyecek, firar etmeyecek. Bütün bunlar tespit edilir, 
görülür ise, bu hükümlünün artık topluma uyma ka-
biîiyetinin, şansının arttığı tespit edilecek ve ona bir 
sın evvel iade edilme primi verilecek. 

Değerîi arkadaşlarım; 
İki malıkûm var. Birisi diyor ki, «Ben kapalı ce

zaevinde yatarım sırt üstü. Çalışma da hikâyedir. Ben 
dışarıya çıkınca gene işime bakarım.» 

Bir d'iğeri çalışıyor; iyi halli, namuslu, yaptığın
dan pişmanlık duymuş, cezaevi disiplinine uyuyor, g!i-
diyör bir atölyede ustamn emrinde harıl harıl çalışı
yor; üretiyor, yararlı bir insan, usta oluyor, 'bir şey 
öğreniyor. 

— 651 — 
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Şİmdi bu ikisini de, {Meşruten tahliye, şartla tah
liye yasamızda var; üçte birinden yararlanır.) yatanı 
da üçte birinden yararlandıracaksınız, çalışanı da; iyi 
halHIİk göstereni de, göstermeyeni de... Bu olmaz. 

O halde, iyi hainlik gösterene, iş esası üzerinde ça
lışıp kendisinin eğitilmesine yardıma olana, topluma 
intibak etmek için çaba gösterene prim vermek zorun
dasınız. Nedir bu prim? Ayda altın gün önce, şartla 
tahliye etmek. 

Değerîi arkadaşlarım; 
(Bunu Vermezseniz onu çalışmaya özendiremezsi-

niz, iyi halli oümaya özendiremezsiniz. Öyle ise in
fazın esas esprisini kaybedersiniz. 

Yine bu tasarı çok önemli h;r şey getiriyor; ceza
ların şahsüeştirilmesi ilkesini somutlaştırıyor, uygula
nır hale getiriyor. 

Uir suç işler bir kişi, alırsınız cezaevine koyarsı
nız. Bakmakla mükellef olduğu karısı vardır; meslek 
sshCbi de değildir, sokakta kalır. Çocuğu vardır, eği
timi yarım kalır; boyacılık yapar, yapamaz vesaire. 
Kızı vardır, endişe edilir yollara düşebilir. İhtiyar 
anası vardır, babası vardır, bakımsız kalır. O adamı 
cezaevine kapatırsınız, cezasını bakmakla yükümlü 
olduğu herkes çeker. Suç işleyenin cezasını böyle her
kese yansıtmaya; Devletin hakkı yok, toplumun hak
kı yok. Modern devlette cezaevine giren hükümlü
lerin ailelerine bakmakla mükellef olduğu insanlara 
yardım eden, onlara el uzatan, onların geçimini sağ
layan kurumlar vardır. Bizde bu yok. Kurulabilir; 
gelir inşallah, o da gelecektir. 

Şimdi bu uyguîama ile şahslleştirmeyi getiriyoruz. 
Nasıl gevriyoruz? Az evvel arz etmeye çalıştım; hü-
küm!ü iş esası üzerine kurulu açık ya da yarı açık 
cezaevine ayrıldı mı, çalıştığı her gün için yevmiye 
alıyor değerîi arkadaşlarım. Bugünkü 60 liraya yakın 
para alıyor. Bu, 1974'te sanıyorum ki, 10 lira civarın
da idi. Ba artabilir; günün koşullarına, cezaevinin 
koşularına göre artabilir, değlşehilir ve bu suretle 
çoîuk - çocuğunun, ailesinin nafakasına katkıda bu
lunmak imkânı oluyor. O halde şahsiîeştirme ilke
sini belli ölçüde, büyük ölçüde gerçekleştiriyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Bir önem'i özelliği de; bu tasan ile hep söyleme

ye çalıştığım gibi, cezaevlerini zindan olmaktan çıka
rıp, üreten birimler haline getirmesidir. Mahkûmu üre
tici hale getirmesidir. Cezaevlerini fabrika haline, mo
dern işletmeler haline getirmesidir. Bu da çağdaş bir 
yaklaşım tarzıdır. 

Af mıdır, değil midir?.. Bîr kere isminden de bel
li af değildir; bir infaz yasasıdır; ama bu yetmez 
gayet tabii. 

Şimdi, af cezayı kaldsrır, suçu kaldırır, mahkûmi
yeti bütün sonuçlarıyla kaldırır. Bu, ne cezayı kal
dırıyor, ne mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla kaldırı
yor. Af mı?.. 

Af bir kere yapılır; 'bir kere ve seyyanen herke
se aynı yaparsınız ve politiktir. Bu bir kere değil, 
devamlı ve seyyanen değil. Ya? Kişinin tutumuna, 
davranışına, ıslah olma kabiliyetine göre bir indirim 
yapılıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Affı yaparsınız, adamı bırakırsınız, yenliden suç 

işler, işlemez, geri alamazsınız affı. Bunu geri alır
sınız. «Ben seni şartla tahliye ettim, iyi hallillk gös
terdin, iş esası üzerine kurulmuş cezaevinde de iyi 
çalıştın, seni ben, üçte birden geride kalan sürenden 
de ayda altı gün indirerek tahliye ettim; ama eğer 
bu. süre içinde yeni bir suç işlersen, bu indirimi de, 
şartla tahliye süreni de geri alırım. Hem ikinci işle
diğin suçun cezasını aynen çekersin, hem bu verdiğim 
indirimi, primi geri alırım.» diyor, yasa. Afta var mı 
ba? Af geri alınır mı? 

Başka? Af o güne kadar işlenmiş suçlan kaldırır, 
yahut mahkûmiyeti kaldırır. Bu Yasa bugüne kadarki 
bütün mahkûmiyetlere şamil mî? Değil Şu anda ce-
zcevıe'rinde olanîara; ama hepsine gene değil, açık 
ve yan açık kurumlarda cezaları infaz edilmekte 
olanlara, iyi halli olanlara şamil. Çok rica ederim, 
bu af mı? 

Değerli arkadaşlar; 
Buraya bir af yasası gelirse, hep beraber onun 

karşısına çıkalım; ama affı bu derece politika dışına 
çeken, affı bu rerece ıslaha, infaza, iyileştirme esası
na bağlayan, apolitik hale getiren bir yasa geîirse el-
'biriiğiyîe onu desteklemeliyiz. 

Bana af diye bilirsek, politikası olmayan bir af tır. 
Yani şunu demek istiyorum, politik olmayan bir af
ur. Kişiye, hükümlünün iyi olmasına, infaza, ıslah 
şartma bağlı bir aftır. Buna af denebilir; ama devam
lı o şartları getirdiği zaman. 

Aslında periyodik aflar, hepimizin karşısına çık
ması gereken ve gerçekten toplumda olumsuz etkile
ri olan, cezaevi kültürüne girmiş insanlar için son de
rece olumsuz beklentiler yaratan müessesedir, peri
yodik aflar. Bunlara karşı olmakta evet; ama bunun 
onlarla hiçbir alakası olmadığını deminki maruza
tımla izah etmeye çalıştım. 
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'Değerli arkadaşlarım; 
IBir başka konudan bu tasan eleştirilmektedir. 

Denmektedir ki, «Şartla tabiiye kararı (Şimdiki indi-
ranîe bera'ber) cezaevi idaresi, cezaevi savcısı tarafın
dan alınmaktadır. O halde bu idari bir karar niteli
ğindedir. Yargıç kararının idari bir karar ile azaltıl
ması, yerine getirilmemesi doğru değildir.» Bu hu
sus burada ileri sürülmedi; ama kamuoyunda ileri 
sürüîdüğü için kısaca değinmek istiyorum. Bu son 
derece yanlıştır. Çünkü şartla tahliye kararını, nihai 
kararı da veren Yasanın 19 ncu maddesine göre yar
gıçtır. İda'ri bir karar değildir; şartla tahliye kararı 
kesin oîarak yargı niteliği taşıyan yargıç karandır. 

Değerli arkadaşlarını; 
(Bu Yasada, Yasanın tümü ile tam entegre ola

mamış bazı maddeler bulunabilir, dili üzerinde ko
nuşulabilir, bazı müesseseleri henüz getirmediği söy
lenebilir. Bu konulan ben de açıklamak istiyorum. 

Bu tasarıyı yaklaştırdığımız zaman kuşkusuz me
sele halfolmaz. Yani cezaevîerimizdeki hükümlüler ar
tık, bu tasarı yasalaşır yasalaşmaz, infaz problemi 
halledilmiş, topluma kolay intibak edehilen insanlar 
haline gelmez. Başka noksanlarımız var, onlan ta
mamlamak zorundayız. Onlar nedir? Önce iş esası 
üzerine kurulmuş cezaevi sayısını çoğaltmak lazım. 
Cezaevi yaparken zindan yapmamak lazım, kale yap
mamak lazım. Fabrika gibi, atölye gibi nüvesi iş 
olan, içinde konferans salonları, eğitim salonları, okul
lar moral için, kalkınmaya, ruh kalkınmasına, beden 
kalkınmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olacak ku
rumlar bulunmalı. 

Üîkemizde bunlar az. Bunlar, benim 'bilebildiğim 
kadarı i!e 18 taneydi. Sayın Bakanın ve Bakanlığın ye
ni yaklaşımı ile kendi içindeki yeni reorganizasyonu 
ile bu yöne hızîa yönelinmiş ve 18 olan iş esası üzeri
ne kurulu cezaevi sayısı çok kısa bir süre içinde 34'e 
yükseltilmiştir. 34 yeterli bir sayı değildir; ama çok 
kısa süre içinde ulaşılan bu sayı da azımsanacak bir 
'sayı değildir. Kuşkusuz bu tempo ile iş esası üzerine 
kurulu cezaevi sayısı artırılacak ve bu Yasanın uy
gulama kabiliyeti artırılacaktır. 

Bir önemli sıkıntı daha vardır bu Yasanın ger
çekleşmesi bakımındandır; personel sıkıntısı. Hep söy
lenir; «Efendim iyi hallilik kararım kim verecek? 
Eğitim düzeyi son derece düşük gardiyan oturacak, 
iyi hallilik kararı verecek, savcı imzalayacak, yargıcın 
önüne gidecek.» Eh, bu yeterli mi, değil m!i, suiisti
male müsait mi, değil mi? Her cezaevinde bu komis
yona pedagog, sosyolog, öğretmen, ustabaşı gibi iyi 

belliliğe objektif karar verecek elemanlar, uzmanlar 
sokulabilecek mi? Bugün bunlar elde var mı? Yok. 
Mutlaka banların gerçekleşmesi lazım. Ben, Bakanlı-
ğnı yaklaşımından bunların gerçekleşeceği umudunu 
taşıyorum. 

Örneğin, Bakanlık bir Merkezi Gardiyan Okulu
nu açmıştır, faaliyete geçirmiştir. 42 mevcutlu bir per
sonel okulu bugün faaliyet halindedir; cezaevi mü
dürü, cezaevi yöneticisi, muhasebecisi yetiştirmekte
dir. Sosyolog, pedagog gibi yükseköğrenim görmüş, 
cezaevlerinde görev almak isteyen; yanlış hatırlamı
yorsam 172 kişiyle mülakat yapılmıştır. Bunların gö
revlendirilmesi için çalışmalar vardır ve öğretmenler
le cezaevlerinde görev almalan konusunda görüşme
ler başlamıştır. Bütün bu yaklaşımlar cezaevlerine 
modern infazı getirecek olan bu Yasanın uygulama 
kabiliyetini yükseltecek girişimler olarak görülmek
tedir. 

Sayın senatörler; 
Kuşkusuz bu yasadan sonra infaz yargıçlığı mü

essesesi de bu sistem içine girmeli ve sisteme tam 
olarak girmelidir. Bu bir noksandır, bunun tamamlan
ması da gerekir. 

Çok önemli bir noksan infaz sonrası kurumlar
dır. Bugünkü ülkemizde bunlar yok; ama Bakanlığın 
Meclise sunduğunu haber aldığımız Patronaj Kanu
nu da gerçekleştiği takdirde, gerçekleştiğinde bu sis
temin çok önemli bir halkası da tamamlanmış ola
caktır. Çünkü, cezaevinde kişiyi ne kadar iyi eğitir
seniz eğitin, onu iş sahibi yapın, cezaevinin kapısın
dan topluma bıraktığınız zaman hepsinin ayakta dur
ma kabiliyeti yoktur. Onu bir süre daha himaye et
mek, ona belki yardım etmek, ona belki kredi ver
mek, iş sağlamak gibi olanaklar sağlanmalıdır. İşte 
bunun için getirilmiş olan Patronaj Kanunu, infaz 
sonrası koruma müessesesi bu noksanı da giderecek
tir. 

Değerli arkadaşlar; konuşmamın içinde söylemeye 
çaîîştığım gibi, hükümlü ailelerine, muhtaç hükümlü 
ailelerine yardım eden kurumların toplumumuzda, 
ülkemizde bulunmaması da dikkat çeken bir noksan
lıktır. Bakanlığın buna da aynı yaklaşımla uzanıp bu 
meseleyi de halledeceğini umut ediyoruz. 

Çok önemli bir konuyu, izin verirseniz söylemek 
ve sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Suçlu ile suçsuz arasındaki sınır, çizgi hapishane 

duvarlarından çok daha incedir. Hepimiz içimize dö
nüp kendi kendimize arkamıza bakarsak, hayatımızda 
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bir hayli suç işlediğimizi biliriz. Toplumda yakala
nabilmiş suçlular vardır, yakalanamamış suçlular var
dır. Cezaevlerindekiler yakalanabilmiş suçlulardır. 
Belki çoğumuz yakalanamamış suçlularız. 

Suçluları ıslah edeceğiz diye onları 10 sene, 20 
sene hapishanelere kapatmanın bir faydası yoktur. 
Cezanın önleme hassası cezanın ağırlığı değildir. Ön
leme hassası kişinin derhal yakalanacağına inanma-
sıdır ve suçtan hemen sonra, çok kısa bir süre içinde 
cezalanacağına inanmasıdır. 

Bunun uygulamasını örneğin İngiltere'de, Kana-
da'da yaptılar; idam cezasını bir süre kaldırdılar. Bak
tılar ki, ölüm cezasını müstelzim suçların sayısı art
madı. İdam cezası yok diye o suçlar fazla işlenme
di, onun üzerine idam cezasını kaldırdılar. Bazı top
lumlar da tekrar koydular. 

Şunu demek istiyorum ki, cezaevlerinin içine düş
müş insanları ne kadar çok zaman orada yatırırsak, 
ne kadar mahrumiyet şartları içinde yatırırsak, 
ne kadar eza, cefa edersek, ne kadar sıkıntıya sokar
sak o kadar infaz yerine gelir, diye düşünüyorsak, 
birkaç asır geride bir düşünceyi kafamızda taşıyo
ruz demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün artık infaz bu nitelikte değildir. Bunu kay

betmiştir. Cezaevinden çıkan insanlar bugün toplu
mumuzda hâlâ bir psikolojik itme ile karşılaşmakta
dır. Hükümlü hangi işyerinin kapısına gitse psikolo
jik bir itme ile karşılaşır. Yani o damga onun alnın
da vardır; hükümlü olmanın damgası. 

Adalet Bakanının, Adalet Bakanlığının çağdaş dü
şünceye çok yatkın yeni personeli elbette bunu da 
düşünmeli, hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra 
bu toplumda psikolojik bir itme ile karşılaşmamala
rı için önemli bir tanıtına, propaganda faaliyeti yü-
rütmelidirler. 

Adalet Bakanlığından bu yasanın başarı şansını 
artıracak bu kurumların biran önce oluşturulmasını 
yürekten bekliyoruz ve bunu şu anda gerçekleştirdik
leri girişimlerden de büyük ölçüde umuyoruz, ger
çekleştireceğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Beni dinlediğiniz için Grupum adına hepinizi say

gı ile selamlarım efendim. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Grupları adma başka konuşmak isteyenler?... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Söz isti

yorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim?... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Şahsım 

adına. 
BAŞKAN — Hayır, grup adına 56 ncı maddeyi 

uyguluyorum efendim. 
Milli Birlik Grupu adına, Kontenjan Grupu adına 

başka konuşmak isteyen?... Yok. 

O halde, Adalet Partisi Grupu adma Sayın Aykan, 
buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA CEVDET AYKAN (To
kat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Yanlış hatırlamıyorsam 12 dakika civarında bir 
konuşma yapmıştım, o civarda kısa bir konuşma idi. 
Amacım, bu Kanunun bir an evvel çıkmasım iste-
memdi. Tabii Grupum onu istiyor; bir an evvel çık-
sm... 

Sayın Hasan Fehmi Güneş Grupu adına yaptığı 
konulmada bana şu duyguyu verdi ki, ben ya kendi
mi tam anlatamadım ya da kendisi daha başka bir 
şekilde konuya yaklaşmak İstedi : Sorun, bu Yasaya 
karşı olup olmamak, ya da bu Yasanın maddelerinin 
yeterli olup olmadığından önce, toplumda asayişi sağ
lamada önceliği neye vermemiz konusu ve bunu hangi 
bütünlük içinde almamız konusudur. 

Şimdi benim partim, önceliği, toplumda kanun hâ
kimiyetinin sağlanmasına veriyor. Partimin genel tu
tumu bu. Suçlunun korunmasına değil, önceliği top
lumun korunmasına, toplumda kanun hâkimiyetinin 
korunmasına veriyor. 

Tabii konuya iki türlü yaklaşabiliriz : Bir, suç di
ye yaklaşabiliriz, bir de suçlu diye yaklaşabiliriz. 

TabH ben eğitim itibariyle bir hukukçu değilim, 
sosyal bilimlerle uğraşan bir insanım. Konuyu o açı
dan da almak istemiyorum. Tabii bu konu dünyada 
insanlığın var olduğundan beri, toplum hayatının var 
olduğundan beri muhtelif yönleriyle konuşulan bir 
konu. Ama, bizim bir konumuz var; toplum olarak 
bir konumuz var. Diyoruz ki, «Toplumumuzda can 
güvenliği yok» ve ifade ediyoruz, diyoruz ki, «Büyük 
şehirlerimizde mal güvenliği, mala yönelik, özgür
lüklere yönelik, eylemler artıyor» Yine gazetelerin 
ifadeleri, toplumumuzda bizim alışık olmadığımız, bi
zim için mukaddes sayılan mabetlerimize birtakım 
saldırılar ve yine bizim mazide kabul etmediğimiz, bil
mediğimiz türde suçlar oluyor. 

Şimdi, bir bu suçları anlamamı/ meselesi var ve 
bir de bunların ileride yaratacağı tehlikeyi bugün ala
cağımız hangi tedbirlerle karışlayabiliriz sorusu var. 
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Grupurnda hukukçu arkadaşlarım tabii bu Yasayı 
değerlendirdiler. Yasanın hukuki anlamda bir af ol
madığını; yani sonuçlan iîe bütünüyle suçu kaldıran 
bir yasa olmadığım söylediler. 

Sayın Bakan, herhangi bir şey için değil; yani bir 
tartışma için değil; «Yeni infaz yasası bir genel af-
tır» diyor. Tercüman Gazetesi «Bir genel af tu» di
yor ve ilave ediyor. Burada tabii hepsini okumama 
lüzum yok. «Bu» diyor, «Bundan sonraki suçlar için 
de bir af tır» ve rakamlar veriyor. 

Tabii sizler hukukçusunuz. Bir suç işlendiği za
man, bazı suçlarda yargıç genel olarak takdirini kul
lanarak 1/6'ya kadar verdiği suçu azaltıyor. Bazıla
rında suçun mahiyetine göre yine takdirini kullana
rak suçu azaltıyor. Diyelim ki, 1 yıla mahkûm oldu. 
Mesela Sayın Bakanın verdiği örnek : «Cezaevinde 
kalacağı gün, 173 gün» Rakamlar veriyor. Bu tartı
şılabilir. Efendim, yasamızın bir yıl cezaevinde kal
ması gereken bir insanı 173 günde çıkartması doğru 
mudur, değil midir? 

Genel kavram şu ki, bir insan, bir suçlu toplum 
için bir tehlike teşkil etmediğinde, bazı toplumlarda 
bu cezaevinde ne kadar az tutulursa, o kadar yararlı 
olduğu görüşü var; ama bir kişi toplum için suç teş
kil ederse bunun, toplumu korumak, toplumdaki öz
gürlükleri, hakları korumak için tek bilinen şeyin; et
kili, süratli şekilde hapishanede tutmak olduğunu ka
bul ediyorlar. Bu tabii, Sayın Alacakapîan'm ve di
ğerlerinizin sahasına girmiş olmayayım, bu genel oîa-
rak kabul edilen bir şeydir. Referans vermeye de ta
bii her zaman hazırım. Şimdi mesele şu : 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, zannederim 1974 yılında bir af tasarısı çıkar

dık. Sayın Hasan Fehmi Güneş buyurdular ki, «Sık 
sık af çıkarılmasının karşısındayız» Şimdi biz çıkar
dığımız afla bir insana iyilik yaparken, başka bir gru-
pa teşvik niteliğinde bir hareket yaparsak, ona kötü
lük yapmış oluruz. Yani, bir insana «Sen bu suçu 
yaptın, seni bağışlıyorum» dediğimiz zaman, bu tutu
mumuz başkasına da, «Sen suç işle» tarzında bir tu
tum olursa, başkalarına kötülük yapmış oluruz. Tabii 
benim ifade etmek istediğim şuydu : 

Toplumumuzda suç eğilimi artıyor ve Grupumun 
kanaati, benim katıldığım, ifade ettiğim, saygıyla ka
tıldığım ve saygıyla ifade ettiğim kanaat şu : 

Sayın İçişleri Bakanım dikkatle dinledim, Sayın 
Milli Eğitim Bakanını da dikkatle ve gayet olumlu 
niyetlerle dinledim. Türkiye'de anarşinin, kanunsuz 

eylemlerin ve özellikle ülke bütünlüğüne, millet bü
tünlüğüne yönelmiş suçların ciddiyetle değerlendiril
diği intibaını almadım. Bu benim intiham, Grupumun 
intibaı ve Grupum bundan ciddi olarak endişe edi
yor. 

Şimdi benim arzım şu : 
Birtakım tedbirler var. Bu kanundur. Benim bildi

ğim 1967 yılında ilk defa bununla ilgili bir tasarı Mec
lise geldi. 1967'de Patronaj Kanunu geldi. O zamanki 
şartlara göre, o zamanki ihtiyaçlara göre tutuklu ve 
hükümlülere, tutuklu bulundukları dönem içerisinde 
ve ondan sonraki hayatlarında (Sizin Patronaj Ka
nunu olarak belirttiğiniz, şimdi zannediyorum Büt
çe - Plan Komisyonunda) ona birtakım kolaylıklar, 
haklar getiren, insani muamele getiren bir yasa idi; 
gerçekleşmedi. Yani benim mensup olduğum parti, 
1967 ythnda bu Kanun dayandığı görüşü tasarı ola
rak buraya getirmişti, ben onları şey yapmadım : Ka
tiyen hiç birimiz buna karşı değiliz; fakat soru şu : 

Bu tasarı tabii yeterli değil. Sizleri teşvik etmek 
istiyorum, zorluyorum. Siz Grupunuzu zorlayın lüt
fen. Zorlayın, deyin ki, «Sayın Başbakan siz polis 
için hasta dediniz, böyle tanımladınız; ama polisi dü
zeltmekle ilgili biz ne yapıyoruz? Yaptıklarımız bu
güne kadar nedir?.. Önceliği ona vermemiz lazım» Siz 
zorlayın lütfen Grupunuzu. 

Şimdi, birtakım derneklerle ilgili kanun tasarısına 
ihtiyaç okluğu söylenir. Daha evvel Grupum şey yap
tı; Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili ihtiyaç yıl
lardan beri tartışılıyor. Biliyorsunuz çıkmadı. Zorla
yın bunları. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunuyla ilgili 
bir tasarıya ihtiyaç vardı. Ondan sonra Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanunu ile ilgili bir tasarıya olan ihti
yaç tekrar tekrar ifade ediliyor. Siz değerli bir hu
kukçu arkadaşımızsınız. Grup Başkanı olarak Gru-
punuzda zorlamanız lazım ve bunların gelmesi lazım. 
Niye gelmesi lazım?.. Gelmezse bu tasan; benim ve 
Grupumun anlayışı o ki, bu tasarı tek başına toplum
da huzuru sağlamada, çıkanlara birtakım iyiliği ola
bilir; ama genel olarak toplumda huzuru sağlamada, 
benim partimin öncelik verdiği, toplumda kanun hâ
kimiyetini sağlamada faydalı olacağı endişesidir. 

Bazı toplumlarda durum değişiktir. Mesela 1972 
yılında İngiltere'de çıkan son af yasası şunu getirmiş
tir : Ateşli silahlarla ilgili ve öldürmeyle ilgili birta
kım suçları af yasasının dışında bırakmıştır. Tabii 
toplumlar değiştikçe, toplumlardaki anlayış değişiyor, 
yargı varsayımı değişiyor. Belki ileride, beş sene son-
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ra, on sene sonra toplum der ki, ateşii silah kullana
nı af kapsamına alacağım; ama bugün diyor ki, bu
nu affın dışmda bırakmamız lazım. 

Şimdi bu bütününe getiren bir husus, ben bunu 
da tartışmıyorum; ama halen hepimizin müşterek so
rumluluğu, toplumumuzda kanun hâkimiyetini ve öz
gürlüklere yönelen suçları önlemektir. Biz bunları ön-
lemezsek, demin de arz etiğim gibi, toplumumuzda 
yalnız anarşi olmaz, anarşi büyümez, bizim yargıya 
ve Devlete güvenimiz yok olur ve tabii bunu da sağ
lamak kolay olmaz ve belki büyük güçlüklerle, büyük 
sefaletlere duçar olur. 

Sonra, şu yeterli bir şey değildir : Bir insana, «Sen 
hapishaneye girersen ben sana iyi bakacağım, iyi ola
caksın, sonra çıkartacağım» demek yeterli değil; ama 
kolay bir şey. «Ben senin suçunu affedeceğim» de
mek belki kolay; ama zor olan husus, bu insanın suç 
işlemesine mani olmaktır. Bu zordur, çok yönlü tedbi
ri gerektirir; ama gereken budur. 

Suç nedir?.. Tabii bunu deeğrli arkadaşlarımın hep
si benden iyi bilirler, kişinin niteliklerinden gelen ve 
kişinin içinde yaşadığı sosyal ortamın karşılıklı elki-
leşimiyle oluşan bir fiildir. Bunun toplumlara göre 
değişik şekilleri var. 

Biz acaba suçu önlemede ne yapıyoruz?.. Adam 
suç işledikten sonra yaptıklarımızın gayet tabii öne
mi var; ama önceliğimiz, suçu önlemede yaptıkları
mız olması lazımdır. 

Tekrar tekrar ifade ettiğim, benim ve mensup ol
duğum Adalet Partisi Grupundaki arkadaşların kanı
sı şu : Hükümet halen suçu önlemede, suça teşebbüs
ten caydırmada tedbirleri getirmede tutarlı, yeterli ve 
süratli değildir. 

Bu düşüncelerimi saygıyla arz ettim. Maddeler 
üzerinde gerekirse konuşurum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, şimdi gruplar adına konuşmalar bitmiş

tir. Buradaki kayıt sırasına göre üyelere söz verece
ğim. 

Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu?.. Yok. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yok. 
Sayın Hayri Mumcuoğlu, buyurunuz efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Çalışma süremizin bitmesine çok kısa zaman kal
dı. Bu itibarla, kısa bir maruzatta bulunmak istiyo
rum, 

Müzakere ettiğimiz tasarı, bir infaz yasa tasarısı
dır. Tasarının lehinde oy vereceklerini ifade eden 
arkadaşım, tasanya karşı olanlar tarafından ileri sü
rülen sakıncaları dile getirdi. Genellikle tasan üzerin
de görüş ileri sürenlerden bir kısmı o kadar ileri gi
diyor ki, tasarının Anayasaya dahi aykırı olduğunu 
söylüyorlar; fakat genellikle tasarıya karşı olanlar, 
tasarınm ileriye de muzaf bir af niteliği taşıdığını ve 
mağdurların hiç düşünülmediğini ifade ediyorlar. 

Yine tasarıya ilişkin itirazlarda, «İyi halin tespitin
de suiistimaller olacağından ve iyi hali tespitte yete
nekli elemanlar bulunmadığından» bahsediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir insan yapısı olan her şeyde kusur şüphesiz 

bulunabilir. Şimdi tasarıya karşı olanların genellikle 
eğilimlerinde, yasaların belli ettiği cezaların aynen 
çektirilmesi, hatta bugün toplumun içinde bulunduğu 
koşullar nedeniyle bu cezaların dahi bir ölçüde artı
rılması eğilimi seziliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ceza hukuku tarihinde, cezaların artırılması ve 

infazın şiddetle uygulanması hiç bir zaman suçların 
önlenmesine ve insan denen aziz mahlukun ıslahına 
yaramamıştır. 

Bugün, modern ceza hukukunda amaç, insanın 
ıslahıdır. Biz 1926'dan bu yana Batı âleminin 19 ncu 
Yüzyıl başından itibaren tatbik ettiği infaz usulleri
ni denemişizdir. Ceza Kanununun ilk uygulanmasın
da geceli gündüzlü tecrit, «Pensilvanya sistemi» uy
gulanmış. Ondan sonra, «Auburn sistemi» ne dönül
müş. Bu sistem de geceleri tecrit edilmiş, gündüzleri 
toplu, bir arada bulunma; çalışma yok, çok mahdut 
ölçüde. Ondan sonra, 3038 sayılı Yasayla tedrici ser
bestlik sistemine geçmişiz. Ondan vazgeçmişiz, 6123 
sayılı Yasayla sakıncaları anlaşılmış bugüne dönmü
şüz. 647 sayılı ve Temmuz 1965 tarihli bu İnfaz Ya
sası, bizim modern infaz sistemine yaklaşmamızın 
bir ifadesidir ve bu yasada da ileri bir aşama teşkil 
eden bu değişikliği, bu nedenle ben naçizane tasvip 
ediyorum. 

Arkadaşlarım; 

Mağdurun düşünülmemesi görüşünde isabet olma
dığı kanısındayım. Mağdur, ceza davasında müdahil 
olarak bulunabilir. Savcı, yetkilerini kullanarak, hat
ta temyize de başvurarak ceza tayinini isteyebilir; fa
kat ceza bir defa kesildikten sonra, mağdurun yalnız 
şahsi hakkı söz konusudur, infazla, ıslahda vazife 
Devletindir. 
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Bu tasarının Anayasaya aykın olduğunu ileri sü- J 
renler, Anayasanın 132 nci maddesinin son fıkrası 
hükmüne istinat etmek istiyorlar ki, bu fıkradaki, 
«Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare 
mahkeme kararlarını hiç bir surette değiştiremez...» 
hükmündeki espiri başkadır. Biz bu tasarıyla (Ka
nunlaştığı takdirde) meşruten tahliye süresini, şartla 
salıverme süresini genişletiyoruz. Bir tahliye sözko-
nusu değildir. 

Sonra, af ile meşruten tahliyeyi birbirine ben/et
mek dahi hatalıdır. Burada yetkili arkadaşlarımızın 
bir dil sürçmesi olduğunu kabul etmek lazımgelir. 
Meşruten tahliyede,- tahliye süresi suç işlemeden geç
tiği takdirde, ancak hükümlü cezasının infaz edilmiş 
sayılacağı durumuna düşer. 

Arkadaşlarım; 
Sözü uzatmayayım. Bugün Türkiye cezaevleri dik

kate alınırsa emsali cezaların Batı memleketlerinde 
uygulanmasının iki katı, hatta üç katı cezadaki azap 
verme unsurunun Türk mahkûmuna çektirildiği açık
ça görülür. Bir koğuşun istiap haddinin üç katında 
mahkûm bulundurmak, o cezayı asgari sağlık şart
larından da yoksun bir yerde çektirmek anlamına ge
lir. 

Arkadaşlarım; 
Bizim Anayasamız İnsan Hiikları Evrensel Beyan

namesinin 30 maddesini de serpiştirmişim İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 5 nci maddesinde he
pinizin bildiği gibi, «İnsanlara eziyet, işkence yapıla
maz, insan haysiyetini, onurunu kırıcı ceza verile
mez...» der. Anayasamızın 14 ncü maddesi de, «Kim
seye eziyet ve işkence yapılmayacağı, insan haysiye
tiyle bağdaşmayan ceza verilmeyeceğini» amirdir. 
«Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz» diyen Ana
yasanın 14 ncü maddesinin hükmünün yorumlanma
sında, cezaların da insanlık haysiyetine bağdaşan ko
şullar altında infazı gerektir. 

Bugün cemiyetin içinde bulunduğu koşullar şöy-
leymiş, böyleymiş... 

Arkadaşlarım; I 

Bu yasa tasarısıyla böyle bir bağlantı kurmak da 
kanımca hatalıdır. Suçları önlemek için tedbir ala
lım; beraberim. İnfaz müesseselerine yetenekli ele- ı 
manlar yetiştirelim; beraberim. Ama, gelin görün ki, 
cezaevlerinin idaresi 1929 yılından beri Adalet Ba
kanlığına bağlandığı halde, infazda ancak yeni yeni 1 
modern adımlar atmaktayız. J 

Bu itibarla tasarının lehinde oy kullanacağım gi
bi, tasarıya Genel Kurulun iltifat etmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mumcuoğlu. 
Efendim önergeler var, geliş sırasına göre okutu

yorum. 

Sayın Başkanlığa 
785 S. Sayılı yasa tasarısı üzerindeki görüşmeler 

bitinceye kadar Birleşime devam edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Konya 

Uğur Alacakaptan Erdoğan Bakkalbaşı 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümü görüşülünceye kadar çalışmalara 

devamı arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Bu önergelerin aleyhinde, lehinde 
söz isteyen var mı efendim? Yok. 

O halde, elimizdeki bu tasarının görüşmelerinin 
bitimine kadar mesaimizin sürmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Sadi Irmak, buyurunuz efendim. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İn
faz mtiodiarimıza yeni bir yön getiren ve mahkûm
ları hiç olmazsa belli bir ölçüde iyi hale ve çalışma
ya teşvik eden tasarıyı olumlu karşıladığımı arz et
mek istiyorum. 

Sayın Adalet Bakanımızın vazifeye gelir gelmez 
infaz konusu ile yakından ilgilenmesini olumlu bir not 
o-arak takdirle karşılıyorum. 

Keşke bu güzel tasarıyı getirirken af polemiği hiç 
ortaya çıkmasaydı. Haklı olarak toplumumuz af ko
nusunda, geçirdiği hazin tecrübeler dolayısıyla son 
derece hassastır ve korkarım ki, tamamıyla insani bir 
gayeyle hazırlanmış olan bu tasarının bir af şeklinde 
hiç değilse bazı kamuoyunda aksettirilmesi ve resmi 
kişilerin bu tabiri kullanmaları, bir nevi suç işlemeyi 
teşvik karakterini almasın. 

Elbette memleketimiz bir hukuk sistemine sahip 
olmak bakımından, artık geride kalmış olan cezai bir 
öç alma telakkisinden hamdolsun çok uzakta bulun
maktadır ve arkadaşlarımızın söylediği gibi, Cumhu
riyetten bu yana, elden gelen imkânlar içerisinde UH 
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faza insani bir yön vermek, bir ıslah yönü vermek için 
çok şeyler yapılmıştır. Elbette bu yapılan şeyler ye
terli olamamıştır; memleketin ekonomik kalkınması 
buna imkân vermemiştir, 

Elimizdeki bu tasarıya ivedilik karakteri vermesi 
gereken faktör, bugünkü infaz müesseselerimizin son 
derece hazin bir durumda olması, bu tasannm bir an 
evvel gerçekleştirilmesinde çok esaslı bir amil olmak-
tadır. Çünkü, ceza müesseselerimiz bugünkü halinde 
kaldıkça bir ıslahtan bahsetmek hayal olur. Aksine, 
«Suça teşvik» demeyeyim; ama daha maharetli suç 
işlemeyi öğreten müesseseler haline gelmekte, sıh
hati ve morali büsbütün tahrip etmekte ve tahliyeden 
sonra insanları bedenen ve ruhen yan sakat bir hale 
getirmektedir. Buna memleketin imkânları içinde sü
ratli bir çözüm bulmaya doğru gitmek lazımdır. Sa
yın Bakanı bu istikamette çalışır görmekle bir mem
nuniyet duymaktayım. 

Şu var ki, suçluluğun önlenmesinde infazın sade
ce insanileştirilmesi kâfi değildir, iki faktör çok mü
himdir. Birisi, suç işleme sebepleri üzerinde memle
kette esaslı bir etüt yapılmasıdır. 

1932'de böyle bir müessese ilk defa olarak İstan
bul Üniversitesinde kuruldu. Kriminoloji Enstitüsü 
kurucuları arasında bulunmakla mübahiyim. Ancak, 
itiraf etmeliyim ki, şu ana kadar çalışmaları istediği
miz verimi getirmedi. 

Öyle ilmi bir çalışmaya da ihtiyaç göstermeden 
hemen söylenebilir ki, Türkiye'de suç işleme motifleri 
Avrupadakinden çok farklıdır. Bizde tamperaman gi
bi ruhi faktörler, bünyevi faktörler; yani profesyonel 
suç işlemekten ziyade enstantane olarak suç işleme 
karakteri daha ön planda gelmektedir ve bunun neti
cesi olarak da adaletin geç tevziinden doğan aile hu
sumetleri, kan davaları alıp yürümektedir. Acaba kan 
davasından mahkûm olan mahkûmlarımız ne miktar
dır? Kafi bir şey şu anda söyleyemem; ama herhalde 
ihmal edilmeyecek bir rakama baliğ olacağı kanaatin
deyim. Bunun için eğitim müesseselerimizin, dini mü
esseselerimizin harekete geçmeleri zamanı çoktan gel
miş geçmiştir. Çünkü, bu kan davaları Milletimizin ka
rakterine, dinimizin emirlerine, insani gidişlere son 
derece ters düşen bir durum arz etmektedir. Bilhassa 
dini müesseselerimizde bu İstikametteki telkinlerin 
çok daha yoğunlaşması gerekmektedir. Çünkü dinimiz 
bütün diğer ulviyetleri yamnda suçtan uzak olmayı, 
affetmeyi, bağışlamayı, kinleri hazmetmeyi birinci de
recede emreden bir din olarak, bunun muhtevasını ge

niş kitlelere daha geniş ölçüde duyurmak faydalıdır 
zannediyorum. 

Böyle bir knminolojik etüdün Adalet Bakanlığı ca
miamız içerisinde de tecrübeli hâkimlerimizden mü
rekkep ilmi karakterde çalışacak bir teşekkülün ku
rulması lüzumuna inanmaktayım. 

Ayrıca bir hükümlüler arşivinin bulunması la
zımdır zannediyorum. Nitekim mahkemelerin uzun 
sürmesinin sebeplerinden bîr tanesi de «Eski mahkû
miyeti var mıydı, yok muydu?...» suallerinin uzun za
man muhaberelere meydan vermesi rol oynamaktadır. 

Bu tasarıda beni memnun eden bir taraf da, kıs
mi de olsa «Tahliye olmuş mahkûmlara kredi verile
bilir» cümlesini ihtiva etmektedir. Gönlüm elbette 
bunun çok daha ilerisini istemektedir. Bu adamları 
mutüaka topluma kazandırmak mecburiyetindeyiz. Al
nındaki kara lekeyi kabil olduğu kadar süratle unut
turmak ve onun cemiyete yeniden entegre etmek du
rumundayız. Onun için, Hükümetin getireceğini vaat 
ettiği bu istikametteki tasannm da bir an evvel ge
tirilmesi lazımdır. 

Bizdeki suçlu tipinin büyük ölçüde psikiyatrik 
kaynaklardan aîdığsnı tahmin ediyorum. Bu bakımdan 
tahliye olanları bir taraftan cemiyete yarar hale ge
tirirken (kredi ile, yetiştirme yollarıyla, iş bulmalarını 
kolaylaştırarak), bir taraftan da psikiyatrik murake-
be altında tutup tedavi etmelidir. Bugün bunların bü
yük bir kısmı kabili tedavi hale gelmiştir. 1<M5 sene 
evvel bu gibi hallerin karşısında tıp acizken, bugün 
basit bazı müdahalelerle; hatta bazı ilaçlarla bu krı-
miııaî istidatları bastırmak, tedavi etmek mümkün ha
le gelmiştir. Onun için bu bakımdan da Bakanlığımı
za vazife düştüğüne kaniim. 

Bu, heyeti umumiyes'iyle iyilik getiren bir tasarı
dır. Nitekim her iki ana partimizin temsilcileri ta
sarıyı olumlu karşılamışlardır. Bu hayırlı bir alâmet
tir. Sayın Bakana da kuvvet ve cesaret vermek istiyo
ruz, takdir ediyoruz. Gelir gelmez Şimdiye kadar hay
li ihmal edilmiş olan bu alana kendini verdi, in
şallah daha büyük hizmetler kendisine mukadder olur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 
Efendim, söz sırası Sayın Uğur Alacakapian'dadır. 

Buyurun efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Br.şkan, değerli üyeler; 

Hemen sözlerimin başında bu tasarıya büyük bir 
sempati iîe baktığımı dile getirmek isterim. Bunun 
da çeşitü nedenleri var. Ceza Hukukunda insan (Tür-
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kiye'de bu hukuk dalı bir bilim hüviyetine kavuştu
ğundan beri) en çok ihmal edilen unsurdur. Ceza 
Hukukundaki insana çoğu zaman Borçlar Hukukun
daki bir aktın konusu gibi bakardık, ama bu tasarı 
Adalet Bakanlığının ve onun çok değerli mensupları
nın, artık Ceza Hukukunda bir insanın olduğunu ve 
suçludaki insan yerine, çok maruf bir deyimle, in
sandaki suçluyu yok etmenin, toplumların birinci 
derecede amacı olması gerektiğini ifade etmeye baş
lamış olmalarıdır. 

Aslında bu tasarıya sempati ile bakmanın sebebi, 
sadece insana insan gibi yaklaşması, en ağır saydığı
mız suçluda dahi ihmal edilemeyecek bir insani yön 
bulunduğunu beyan etmesi, ilân etmesi değildir. Bu 
tasarı aynı zamanda bir müevvel ikrardır. Bu tasarı, 
Türk toplumunun, Türk insanına karşı bugüne ka
dar üstüne düşeni yapmadığım ve hatta uzunca bir 
süre de yine kendi özellikleri ve olanaksızlıkları yü
zünden yapamayacağını ikrar eden bir metindir. 

Aftır, değildir... Belki aftır, hatta aftır. Tasarı 
ilk şekliyle her halde bir af tasarısı değildi; meseleye 
nasıl yaklaşırsanız yaklaşınız. Eğer bunu otomatik 
işleyen bir af diye yorumlamak mümkünse, bu daha 
çok Meclislerde bizlerin gayretiyle olmuştur. En 
azından, bu bir eleştiriyse, Adalet Bakanlığı ve Hü
kümet bu eleştiriye müstehak değildir. Çünkü, ta
sarının gerekçesinden ve orijinal metninin incelen
mesinden anladığımız gibi, bu tasarı üç esasa 
dayanmaktadır. Gerekçeyi okuduğunuzda görüyor
sunuz: Islah amaçtır; ama bu amacın gerçekleştiril
mesinde en önemli faktör çalışmadır. Ancak, tecrü
beler göstermiştir ki, mahkûm ya buna intibak etme
mekte ya da başka nedenlerle çalışmamak için muh
telif yollara başvurmaktadır. Burada üçüncü pren
sip geliyor: Şu halde hükümlüyü çalışmaya özen
dirmek lazımdır ki, onu topluma, cezaevine girdi
ğinden daha iyi bir insan olarak geri verelim; ama 
sonradan öyle hükümler koymuşuz ki, bu amaç bir 
tarafa itilir olmuş. 

Ona rağmen; yani bu değişiklikler yüzünden tasa
rıyı belki otomatik işleyen bir af tasarısı saymanın 
mümkün olmasına rağmen, her beş yılda bir ya da 
her seçim arifesinde veya sonrasında af çıkarmak 
yerine;yani hukuku ve insanı politikaya âlet etmek
tense, otomatik işleyen böyle bir mekanizmayı ben 
yeğ tutarım. 

Bu tasarı bir müevvel ikrardır demiştim. Müevvel 
ikrar oluşu, demin söylemeye çalıştığım gibi, Türk 
Devletinin ve toplumunun, insana karşı bugüne ka-
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dar yapmakla mükellef olduğu şeyleri yapmamış ol
masından dolayı değildir. Bu ikrar, «Suçluyu ve ka
dar ceza verirsek, o kadar iyi sonuç alırız» düşün
cesinin artık bizde de iflâs etmiş olduğunu göstermesi 
bakımından da bir müevvel ikrardır. 

Sosyoloji göstermiş; özellikle hukuk tarihi göster
miştir ki, Ceza Hukuku devamlı bir ilgalar tarihidir. 
Bunun anlamı şudur : 

Toplumlar geliştikçe, daha ileri noktalara gittikçe, 
daha önce suç sayılan eylemlerin çoğu meşru eylem
ler haline geiir. Özeilikle teknolojik ve onun doğal 
bir sonucu olarak düşünsel gelişmeler, toplumları ve 
devleti, bazı fiillere hoş görüyle bakmak, hatta bir 
ara bastırılan, idam cezalarıyla cezalandırılan ey
lemleri teşvik etmek gibi bir görevle karşı karşıya 
bırakmıştır. 

Ceza Hukuk tarihinin devamlı ilga oluşu, sadece 
suç sayılan tfiillerin zamanla suç olmaktan çıkarılma
sında değil, cezaiarîn azaltılmasında da görülür. 

Şu tasan bugünkü yasalarımızdaki cezaların son 
derece ağır olduğunu ve çok değerli üstadım Sayın 
Mumcuoğlu'nun da belirtmeye çalıştığı gibi, cezaları
mızın çoğunun gerek süreleri, gerek nevileri, gerek 
çektirillş biçimleri bakımından insan haysiyetiyle bağ
daşmaz, hatta bir işkence ve eziyet niteliğinde ceza
lar olduğunu müevvel ikrardır. 

Amerika'da bir deney yapmışlar; hâkim olacakla
rı ve halen hâkimlik görevini yapanları, «Tutuklular 
ve hükümlüler hangi koşullar altında yaşıyorlar ya
hut yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar» diye cezae
vine sokmuşlar. Hemde 15 gün sonra çıkacaklarını 
bilerek, bir deneyin aracı veya deneyi yapan kimse 
olarak girdikleri bilinciyle soktukları halde, 24 saat
ten fazla dayansîmamıştır. Bir hükümlünün veya tu
tuklunun hangi koşullar altında o dört duvarın için
de kaldığını görebilmek için, o dört duvarın içine gir
mek lazım. O bakımdan bu tasarıya büyük bir sem
pati ile baktığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Şüphesiz daima îayik olanı affetmek ve affettiği
miz kimsenin affa laysk olup olmadığını araşürabil-
mek ve saptayabilmek olanaklarına da saiâp bulun
mamız lazım. Benden evvel konuşan değerli Senato 
üyesi arkadaşlarım, bu gereklere büyük bir isabetle 
değindiler. Tekrarında yarar görmüyorum. Ancak bu 
görüşlere katıldığımı söylemekle yetineceğim. * 

Tabii metin bizlerin yaptığı değişikliklerle veya 
eklerle bu vasfım oldukça yitirmiş görünüyor. Fakat 
ben, Adalet Bakanlığımızın Cumhuriyet kurulduğun
dan beri adaletteki reformu sadece yasaları değiştir-
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mek, kurumlara pek dokunmamak ya da «İnsanlar 
nasıl olsa yaşar gider» gibi bir düşünceyi artık bu ta
san ile terk etmeye başlamış olmasından dolayı ile
riye büyük umutlarla bakıyorum. Tabii içimde birta
kım kuşkularla bakıyorum. Çok objektif olmak isti
yorum, kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. 

Bugüne kadar bütün kurulan hükümetlerin prog
ramlarım inceleyiniz. Hakkında en az laf edilen veya 
edildiği zaman da en boş laf edilen Devlet hizmeti 
adalet hizmetidir. Birer paragraf, kısa bir kaç cüm
le ile getirilmiş Devlet hizmetleridir bunlar; hükümet 
programlarında. 

Sadece yasaları değiştirmenin birtakım reform, 
hatta devn'm sayılabilecek hükümleri getirmenin, bun
ları kurumlarla ve o kurumları işletecek kişileri ye
tiştirmesi, onlara yeni olanaklar sağlamak gibi birta
kım yeni katkılarla bütünleştirmezsek; biz, ya tem
belliğe ya da adamsendeciliğe kendimizi kaptırabiii-
riz. 

Bu itibarla asbnda haksız yere çok ağır ceza ye
miş bir kimseyi ya ıslâhı nefsettiği için ya da bir me
kanizmanın doğal bir sonucu olarak belki asıl ceza 
güreşimin yarısından önce yahut yarısı kadar yattık
tan sonra özgürlüğüne kavuşturacak olan bu tasarı, 
mademki biz haksızlıkları hu yoldan giderebiMyoruz, 
mademki, insana daha az ıstırap çektirmeyi bu yol
dan sağlayabiliyoruz, gibi kolayca bir düşünceye bizi 
kaptırmasın. 

İnsan her zaman rakamlarla ölçülebilen bir var
lık değildir. Ceza Hukukunda çok alışılmış bir yol
dur; insana rakamların gölgesinde bakmak. Bir 
kimseye 18 sene 8 ay 5 gün ceza verirsiniz, ne ma
nası var? Bir kimseyi şu veya bu infaz hükmüyle 
8 ay 3 günde dışarı çıkarırsınız yahut 10 yıl 3 ay 5 
gün yattıktan sonra dışarı çıkarırsınız; bu, neyi ifa
de eder? Bu, belki o adama bir kurtuluş yolunu aç
maktır; ama onu daha iyi insan yapmak... İşte asıl 
önümüzdeki sorun bu. 

Şunu yakından biliyorum; Adalet Bakanlığı için
de buna yürekten inanmış ve bu amaçlan çok ehil 
bir şekilde ve çağdaş dünyanın cezaların infazına iliş
kin kural ve ilkelerine uygun biçimde gerçekleştirebi
lecek çok değerli elemanlar vardır. Ümit ederim ki, 
biz politikacılar ve bu Devletin bürokratları, bu de
ğerli insanların bu çok onurlu ve çok insani amaçla
rını kösteklemeyiz. Meseleye sadece mali imkânlar 
açısından bakmayız. Meseleye suçlu insan, kötü in
san gibi artık çok eskimiş, klasik olmak niteliğini da
hi yitirmiş bir yaklaşımla bakmayız, hele «Mağdur-

j 1ar ne oluyor?» gibi Ceza Hukukunun çağdaşlığına 
uygun düşmeyen bir şekilde yaklaşmayız. 

Ceza Hukuku bir şahsi öç hukuku olmaktan çıka
lı çok oluyor. Hatta kamusal bir öç de değil. Ceza 
Hukuku şahsi öç olma vasfını yitirdiği içindir ki, bu
gün şahsi yahut kişisel dava dediğimiz davalar, çok 
sınırlı şekilde tanınmış olanaklar olduğu halde, ya
dırganan davalardır. Hatta bugün benim oğlumu ve
ya kızımı yahut babamı öldüren yahut beni yarala
yan kimse cezalansın, diye ceza davasına müdahale 
eîme vakıası dahi yadırganan bir kuram haline gel
miştir. Zarara uğradıysanız hukuk mahkemelerine gi-

I dersiniz; ama cezalandırmayı talep etmek, cezalan-
I dırmak ve bir kere cezayı verdikten sonra da bunun 

gereklerini yerine getirmek ancak Devletin kamusal 
J yararlar açısından ve insanı tekrar insan haline ge-
| timıek açısından icrası gerekli bir hizmettir. 
İ 
I Mağdurların korunması şüphesiz lazım. Bu ihti

yaç mutlaka Türkiye'de de duyulmalıdır. Mağdurla-
I rın korunduğunu Türkiye'de sanmıyorum; ama mağ

durların korunması başkadır, suçluların cezası başka
dır. Banlar birbiriyle ilintisi olan konular değildir. 
Suçîulan hiç affetmeyiniz, 30 seneye mahkûm ettiği
nizi 30 sene cezaevinde tutunuz, mağdurları koruma
dıktan sonra... Bu onîan korumak anlamına mıdır? 
Bu, olsa oîsa onların kişisel öç duygularını tatmin et
mektir. 

I Size bazı ilginç rakamlar vermek isterim. Bilmi
yorum kaç tane suç ölüm cezasını gerektirir, Türki
ye'de. Ama, 30 yılı, 20 yılı, 24 yılı, 15 yılı gerektiren 
suçların sayısını hiç bilmeyiz. Bilir misiniz bugün 
Danimarka'da en ağır ceza 16 yıl hapistir, hem de 
nasıl hapis. 

Sayjn Grup Sözcümüz değerli arkadaşım Güneş, 
bu Kanunun bazı yeni tedbirlerle ve o tedbirlerin 

I alınmasını sağlayacak yasa değişlkleriyle tamamlan
ması gerektiğini, artık cezaevlerinin bir zindan ol
maktan çıkarılması zorunluğuna değindi, katılırım. 

I Cezaevlerinin îaboratuvar gibi olması, cezaevlerinin 
bir okul gibi olması, cezaevlerinin bir atölye, bir fab
rika gibi, bir çiftlik gibi olması, insanı çalışmaya ve 
insan olmaya, insanlığını yeniden kazandırmaya özen
dirir kurumlar olmasını istemiştir. Tabii bizim daha 

I okullarımız böyle değil. «Bunları biz otellerde mi ya-
I tıracağız, cezaevinde mi?» gibi birtakım yaklaşımlar

la da cevaplandırmak mümkündür; ama bunlar artık 
I bütün dünyanın terkettiği görüşlerdir. 
I Hatta ceza fikri dahi değişmektedir, bugün dün-
I yada. «Suç diyelim mi, ceza diyelim mi?» tartışması 
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yapılıyor. Bu hiç değilse küçükler için (Ki, bu kü
çüklük yaşı birçok ülkelerde 21'e kadar varır) artık 
terk edilmiş kavramlardır. Bugün suçFu çoculdar lafı 
dünyamn (Ki, bu çocuklar lafına 21 yaşındakiler de 
dahildir) uygar birçok ülkelerinde terkedilmiştir. 
«Yardıma muhtaç çocuklar» tabiri yahut «Korunma
ya muhtaç çocuklar» deyimi tercih edilmektedir. «Ce-
vaevi» denmemektedir; hatta «Islahevi» de denme
mektedir. Birçok rüştünü ispat etmemiş kimse dün
yanın birçok ülkelerinde karakollarda müşfik komi
serler ve polis memurları tarafından biraz kulağı çe
kildikten sonra, biraz nasihat aldıktan sonra ailesine 
teslim edilmektedir. Yahut ailesinde onu daha iyiye 
götürmek potansiyeli görünmüyorsa; bir başka koru
yucu aileye yahut devletin ihtimamına teıkedilmek-
tedir. Artık bizim suçlu dediğimiz insana da, onun 
işlediği suçluya da toplumlar böyle bakmaya başladı
lar. «Kana kan, intikam» slogonı; bu ancak bugün 
Türkiye'de iğrenç bir siyasal slogandır. İnsani tara
fı, hukuki tarafı, toplumsal tarafı olmayan bir slo-
gam 

Bu nedenle sözlerimin başında da ifade ettiğim 
gibi, bu tasarıya büyük bir sempati ile bakıyorum. 
Çok noksan olduğunu, tamamlanmaya muhtaç bir
çok yanları olduğunu bilerek, belkide tamamlanma
ya muhtaç yanlarının getirdiğinden çok fazla olduğu
nu bildiğim halde böyle düşünüyorum; ama tatbika
tında yardımı olur düşüncesiyle bazı yanlış tarafları
nı da yahut bana yanlış görünen taraflarının da, ce-
vaplandırılabileceği düşüncesiyle, açıklık getirilebile
ceği düşüncesiyle bilgilerinize sunmak isterim. 

Tasarının 1 nci maddesinde «Ek Madde 2.» baş
lığım taşıyan... 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, maddelere geç
medik efendim... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Genel 
olarak konuşuyorum efendim. 

Maddelere geçilmemiş olsa dahi, tasarının tüm de
ğerlendirmesi yapılırken, bazı madde hükümleri üze
rinde durulması doğaldır ve zannederim bu Meclis
lerin yıllardır süren uygulamalarına da gayet uygun
dur. 

Bu itibarla izin verirseniz, bir iki ufak değerelen-
dırmemi yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Bu mad
denin 3 ncü fıkrası, sanırım Türkçe dil kurallarına 
pek uygun yazılmamıştır. Kanunun birçok hükümleri 

böyledir; ama maddenin, Türkçe bakımından en an
laşılmaz bölümü bu kısmıdır. Sanının ya değerli Ba
kanımız yahut Komisyonumuz bu maddenin nasıl an
laşılması gerektiği yolunda bu Meclisin değerli üye
lerine ışık tutacaklardır. 

Yine gereksiz gibi görünen bazı hükümler vardır. 
Madde 2 ve Ek Madde 4 bana böyle gelir; ama bel
ki ben yanlış düşünüyorum. Bir yardım imkânı, kredi 
imkânı vermek amacına yönelik bir madde. Sanki, 
bu madde olmasa da bu imkân sağlanırmış gibi geli
yor. Acaba, bizim göremediğimiz birtakım hususlar 
mı var?.. 

Değerli Bakanımız ve Komisyonun değerli üyele
ri bu konuda söz aldıklarında bizleri sanırım aydın
latacaklardır. 

Sözlerimi daha fazla uzatmadan burada keserken; 
hiç değilse bu alanda ve çok muhtaç olduğumuz bir 
alanda insani bir yaklaşım yolunu açmış olan Adalet 
Bakanlığına ve onun değerli Bakanına şükranlarımı 
bir kez daha ifade etmek isterim. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alacakap
tan. 

Söz sırası Sayın Özgüneş'te, huyurunuz efendim. 
Divan olarak sayın senatörlerden bir ricamız var; 

saat 15,00'ten beri burada oturuyoruz, arkadaşları
mız konuşmalarını lütfen biraz kısa tutarlarsa bizi de 
memnun ederler. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Vaktin gecikmiş olduğu şu zamanda cidden ko
nuşmanın pek talihli bir şey olmadığını biliyorum. 
Ancak, sayın senatörlerin birkaç dakikalarını daha 
sarfetmelerinin konu bakımından önemli olduğunu 
zannediyorum ve biran evvel evlerine gitmeyi, bura
da bu konunun daha iyi açıklanmasına tercih etme
yeceklerini de zannediyorum. 

Arkadaşlarım; 
Suçun yok edildiği bir toplumu tarih kaydetmi

yor. Türkiye'de de suç vardır dolayısıyla ceza da ola
caktır. Ancak, suç karşısmda (Sanıyorum ki, Adalet 
Bakanlığının değil) Devletin iki anagörevi vardır. Bun
lardan birisi, suç atmosferini ortadan kaldırmaktır. 
Toplumun gerek sosyal, gerekse ekonomik zeminini, 
suça zeminlik teşkil eden atmosferi ortadan yok et
mektir, suçun yapılmamasını temin etmektir. Ferdin 
toplumla ters düşen unsurları ortadan kaldırmaktır. 

İkincisi, suç işleyen insanı ıslah etmektir. Ben 
önce ikincisinden başlayacağım. 
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Kanaatimce bugün, Adalet Bakanlığının üç ba- [ 
kımdan suçluyu ıslah etme imkânı elinde yoktur. Bi- I 
rincisi, evvelâ imkânları zayıftır. Adalet Bakanlığı ço- I 
ğu kere sadece kendi imkânlarıyla suçluyu ıslah et- I 
me çarelerini aramaktadır. Halbuki bu bir Adalet I 
Bakanlığı konusu değil, bir Devlet konusudur. Adalet I 
Bakanlığı bu işi yaparken, Devletin bütün teşkilâtıy- I 
le TRT'sinden Milli Eğitim Bakanlığına, Diyanet İş
leri Başkanlığından Kültür Bakanlığına kadar, ne 
kadar insan forme eden müessese varsa, Devletin I 
elinde insan forme eden bütün müesseseleri harekete I 
geçirmeye, bunları koordine ederek bu insanları is- I 
Iah etmeye mecburdur. I 

İkincisi, Adalet Bakanlığının üzerinde geniş ve 
ağır bir adet baskısı vardır. Bu kadar suçluyu bu 
Devletin imkânlarıyla ıslah etmek mümkün değildir. 
Eğer bana mektup yazan vatandaşların söyledikleri 
doğru ise, bugün cezaevlerinde her hükümlüye bir ya- J 
tak bulmak, insanca yaşamasını temin etmek imkân- I 
lan elimizde yoktur. Şu halde Adalet Bakanlığının 
elinde, eğer bir hükümlüyü, insan haysiyetinin asgari 
seviyesinde tutmaya imkân yoksa, ona yatak temin I 
etme imkânı yoksa, ona yiyecek temininde büyük 
güçlük çekiyorsa ve nihayet hapishaneleri hüküm
lüleri almıyorsa, ağır bir adet baskısı varsa; bu tak
tirde bu Adalet Bakanlığından bu hükümlülerin ısla
hını istemek son derece zordur sanıyorum. 

Bu ikinci konuda, adet baskısını azaltmakta sanı
yorum ki, bu kanunun büyük bir etkisi olacaktır. Eğer 
bir kısım insanlar suç işledi, pişmanlık duydu ise, ye
teri kadar ıslah edildiyse hâlâ «Bunu ben ille de ce
zaevlerinin içinde tutacağım» demenin bu bakımdan 

a büyük zararları olduğu kanaatindeyim. Çünkü 
gaye, bir intikam almak değil, çünkü gaye bir kısım 
insanlara eziyet etmek değil. Aksine, bir faydası var, 
cezaevlerini bir ölçüde boşaltmak, dışarıya çıktığı 
zaman suçu tekrarlamayacak insanları bırakmak ve 
hele mağdurda intikam duygularını alevlendirmeye- I 
cek kadar bir zaman geçmişse, suç üstünden (O ka-
darcık bir zaman eğer toplumdan uzak kalmışsa bu 
insan) bu taktirde bunu bırakmakta sanıyorum ki, I 
sırf hükümlüleri ıslah etme imkânlarının daha etkili 
bir şekilde kullanmak için fayda vardır. 

Adalet Bakanlığının üçüncü imkânsızlığı, suçların ! 
sebepleri üzerinde yeteri kadar bilgisi yoktur. I 

Yüksek Hâkimler Kurulu kurulduktan sonra, sa- j 
nıyoraım ki, Adalet Bakanlığının işi geniş ölçüde azal
mıştır. Binaenaleyh, Adalet Bakanlığı bir fonksiyon I 
değişikliğine gitmeye ve suçların sebeplerini, dünya 

[ ortalamasına nazaran Türkiye'deki bazı suçların du-
I rumunu ve nihayet Türkiye ortalamasında bir artış 
I olup olmadığını araştıracak, araştıranlar imkân sağla-
I yacak bir istikamete gitmelidir. 
I Bundan zannediyorum üç sene önce idi, Adalet 
I Bakanlığının yine bu suç ile ilgili bir kanunu müza-
I kere edilirken, Adalet Bakanlığı temsilcisine sordum, 
I dedim ki; «Bu suçlar, bu suç bakımından dünya or

talaması ile bizim ortalama nasıldır?» «Efendim, bi-
I zim Adalet Bakanlığında böyle bir bilgi yoktur.» den

di. «Bu suç Türkiye ortalaması bakımından artıyor 
mu eksiliyor mu?» sorusuna da «Bizim Bakanhğı-

I mızda böyle bir bilgi yoktur.» dendi. 
Şu halde, Adalet Bakanlığı evvela bu suçların se

beplerini, artıyorsa artış sebeplerini, eksiliyorsa eksil
me sebeplerini incelemeli, inceletmeli, incelemek iste
yenlere imkân sağlamalı ve bu konuda bütün Devlet 
teşkilatı, özellikle öğretim kurumlarımızla irtibat yap-

| malıdır. Arkadaşlarım, hemen şurada söyleyeyim ki 
I maalesef Devlet teşkilâtıyla üniversitelerarası ko-
I puktur. Üniversiteler ayrı bir âlemde ayrı bir du

kalık gibi faaliyetlerini devam ettirmekte, buna mu
kabil Devlet kendi işlerini ayrı bir istikamette yürüt
mektedir. Halbuki, üniversiteler, bu gibi araştırmalar
da mutlaka gönüllü olarak gelebilecek durumdadır
lar. Ben sanıyorum ki, üniversitelere bu hususta mü-

I racaai yapıldığı zaman, kimse hiçbir güçlükle karşı
laşmayacaktır. 

I Arkadaşlarım; 
Bu konuyu bitirmeden evvel bir noktaya daha do

kunmak istiyorum; o da sübyan koğuşlarıdır. Bana 
mektup yazan insanlar, «sübyan koğuşlarını görüp de 

I yüzü kızarmayacak, insanlığından utanmayacak in
san acaba bu memlekette var mıdır?» diye soruyor ve 
diyorlar ki, «Bugün birçok sübyan koğuşlarına gi
ren, girdiğinden çok daha ahlaksız olarak, çok daha 
topluma küskün olarak çıkar ve sübyan koğuşlarında 
çocukların ırzları ve namusları emniyet altında değil-

I dir, birtakım homoseksüel gardiyanlar bu çocukların 
ırza ve namuslarına göz dikmişlerdir.» 

Arkadaşlarım; 
Şu halde, eğer cezaevleri ıslah edilecekse, bu Dev-

I let buna birtakım imkânlar sağlayacaksa, sanıyorum 
I ki, başlanacak ilk yer sübyan koğuşlarıdır. Bu yavru-
I iar daha dünyanın ne olduğundan pek habersiz, yete-
I ri kadar eğitim almamış, belki de toplumun sillesini 
j yemiş bu çocukları götürüp burada daha ahlaksız, 

daha berbat, topluma tamamen ters düşmüş hale ge-
I tirlp ondan sonra götürüp topluma bırakmak zanne-
I diyorum ki, Devletin vazifesi değildir. 
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Yine bana vatandaşların yazdığı mektuplara gö- r 
re, hükümlülerin çektiği ıstırabı, aynı ile hükümlüle
rin aileleri de çekmektedir. Zaten babası, kardeşi, 
anası, evladı hapishane duvarlarının içerisine girmiş i 
bir insan yeteri kadar mağdur edilmiş mağdur olmuş
tur; fakat bunları ziyaret etmek için gittikleri zaman- I 
larda, maalesef bu mahkûm ailelerine iyi muamele 
edilmemektedir, ağır muamele ile karşılaşmaktadır
lar. Şurasında hiç şüphe yok ki, suçlu olan, ceza gö- I 
ren içeridedir. Onu ziyaret etmek için, onun biraz 
ıstırabmı hafifletmek için gelenlere işkence yapmak j 
Devletin haysiyetiyle kabili telif değildir. I 

Arkadaşlarım; I 

Zaten fikirlerimi madde başlarında arz etmek is- I 
tiyorum: Sayın Başkanın ikazına da uyarak; bu kıs- 1 
mı böyle madde başlarıyla izah ettikten sonra, birin- I 
ti kısma geçmek istiyorum. Yani suç atmosferini or- I 
tadan kaldırmak. I 

Bu görev, sadece Adalet Bakanlığının görevi de
ğildir, Devlet görevidir. Devletin bütün kurumları I 
bu mevzuun üzerine yürümelidir. Ben, sadece bir 
örnek vermek için söylüyorum, lütfen televizyonu ve I 
radyoyu bir gün sabahtan akşama kadar takip edin, I 
acaba yaygın eğitime, halk eğitimine ayrılan müddet I 
ne kadardır? Son derece azdır. Halbuki haîk eğitimi, 
yaygın eğitim geniş ölçüde bu*"*suç atmosferini orta
dan kaldırabilir. Mutlaka, Adalet Bakanlığı TRT ile I 
işbirliği yaparak yaygm eğitimi geliştirmelidir, halk I 
eğitimine büyük bir vüsat vermelidir. Bugün erkekler
de memleketin yansından çoğu okuma - yazma bil- I 
memektedir. Kadınlarda bu nispet dörtte üçtür. Ka
dınların dörtte üçü, erkeklerin yansı okuma - yazma I 
bflmeyen bir memlekette göze ve kulağa hitap eden I 
eğitim araçlarının büyük önemi vardır. Bütün bu ger- I 
çekler ortada iken, maalesef TRT sadece vur patlasın, I 
çal oynasın ilkesinden başka bir ilkeyi hesaba katma
maktadır ve yaygın eğitime, haîk eğitimine önem I 
vermemektedir. İnsan forme eden Devlet kurumlan I 
arasında, maalesef koordinasyon yoktur. 

Burada zannediyorum ki, Devletin bu görevine 
Adalet Bakanlığı bakımından büyük ölçüde yardım 
etme imkânı var. O da, demin arz ettiğim gibi, suçu 
izlemektir. Bir memlekette şu veya bu konudaki suç 
artıyor imi ekşitiyor mu? Artıyorsa sebepleri ne, ek-
siliyorsa sebepleri ne. Suçu ortadan kaldırmak için, 
acaba neler yapmak lazım, hangi Devlet kurumlannı ı 
bunîann üzerine doğru yürütmek lazım. Bunların 
üzerinde Adalet Bakanlığı çalışmalıdır. I 

Demin de söylediğim gibi, Yüksek Hâkimler Ku
rulu kurulduktan sonra, Adalet Bakanlığının işleri ar
tık son derece hafiflemiştir. 

Arkadaşlarim, ben bir kısım vaîandaşlanmızın 
bana yazdıkları mektupların bir kaçım burada dile 
getirmek istedim. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mehmet Öz
güne?. 

Efendim bir önerge var okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
785 Sıra sayılı tasan ve rapor üzerindeki görüş

meler yeterlidir. Konu ve yasanın gerekçesi anlaşıl
mıştır, maddelere geçilmesini öneririm. 

Ömer Naci Bozkurt 
Gümüşhane 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kaç kişi konuş
muş efendim? 

BAŞKAN — Yedi kişi konuşmuş efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kaç kişi daha 

var? 
BAŞKAN — Dört kişi daha var. 
Yeterlik önergesi üzerinde söz isteyen efendim; 

aleyhinde, lehinde? 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Önerge üzerinde 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Aleyhimde mi bulunuyorsunuz efen

dim? 
LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Usul 
hakkında bir şey söylemek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Manisa) — Efen
dim, yeterlik önergesinin, Komisyonun mütalaasın
dan sonra oya konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gayet tabii efendim, o . öyledir. 
Onun izahına gerek yok. Komisyon, Bakan önce ko
nuşacaktır. 

Buyurun Sayın Doğan. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 
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Son derece önemli bir mevzu müzakere edilmek
tedir. Kıymetli hukukçu arkadaşlarımız görüşlerini 
beyan ettiler; fakat daha da aydınlatılmasına ihtiyaç 
olan hususlar vardır. Bu hususlar da belirtildikten 
sonra önerge işleme konulsa çok daha iyi olur. Mese
la suçların azaltılması, asgariye indirilmesi meselele
ri üzerinde duruldu; fakat yeteri kadar durulmadı. 
«İnsanların iyisi insanlara faydalı olanıdır.» Bu dü
şünce, maarifimiz tarafından eğitilmekte olan bütün 
insanlarımıza telkin edilmiş olsa ve böylece yetiştiril
miş olsalar, zannediyorum ki, suçlar asgariye indi
rilir. Halbuki bu konulara yeterince temas edilme
miştir. 

İkinci olarak; suçların azaltılması mevzuunda di
yanet konusunda da bazı hizmetlerin yapılması lazım. 
Bu konu belirtibîiemiştir. Müsaade buyurursanız mi
sal olarak arz edeyim: 

Mesela, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'miz-
deki bütün vatandaşlarımıza şu gerçekleri çok rahat 
belirtmesinde fayda vardır ki, suçlar azalsın. Mese
la, Kur'an da bir Ayeti Kerime vardır: 

«Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş 
gibi suç kazanmıştır manen. Diğer taraftan bir in
sanın hayatını kurtaran, bütün insanlığa hayat ver
miş gibi mükâfat kazanır» diye beyan buyurulmak-
tadır. ı 

Halbuki, bunların tamamı vatandaşlarımıza yete
rince öğretilse, bu suçlar asgariye inecektir. Suçlar 
belki de çok az olacak, yeri geldiğinde hatta bunla
rın af cihetine de gidilme durumları olacaktır. 

Müsaade buyurursanız bir hususu daha belirt
mek istiyorum. Bu husus belirtilmeden bu tasarının 
maddelerine geçilmemesi gerekiyor. 

Arz edeyim : Halkımız dinine bağlıdır, dinine düş
kündür. Dinin prensiplerine son derece hürmetkar
dır. Yurdumuzda birtakım kan davaları olmakta
dır, bazen bakıyorsunuz ki, suçu işleyen başkasıdır; 
ama o suçu işleyen kimsenin yakınlarından kardeşi, 
babası veya amcası veya o kabileden olan bir kimse 
başkası tarafından katledilmekte. Nitekim, geçen yıl 
Doğu illerimizin birisinde 13 vatandaşımız bir hiç 
yüzünden, bir kan davası yüzünden öldürülmüştür ve 
haliyle hepimizin yüreği sızlamıştır. Halbuki, bütün 
bu vatandaşlarımıza şu gerçekler anlatılsaydı ki, me
sela manen, dini yönden iki insan... 

BAŞKAN —Sayın Doğan, size yeterlik önergesi
nin aleyhinde söz verdim. 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Aleyhinde konu
şuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz konuşuyorsunuz, müzakereye 
devam edip etmeme... 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Evet efendim, 
aleyhinde olduğumu hemen belirteceğim. 

BAŞKAN — Lütfedin, bize yardımcı olun. 
LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Size yardımcı ol

maya gayret ediyorum Sayın Başkanım. 
«İki Müslüman birbiriyle silahı eline alır, çarpı

şır, biri diğerini öldürürse, ölen de öldüren de ateşte
dir» buyuraluyor. Eğer bunlar, vatandaşlarımıza an
latılmış olsa bu suçlar azalır ve böylece suç işleme 
azalınca Türkiye'mizde kolaylıklar kendim göster
miş olur. 

O halde, suçların azaltılması ile ilgili düşüncesi 
olan arkadaşlarımızın da düşüncelerine daha geniş 
imkân vermek için önergenin aleyhinde bulunuyorum. 
Acaba Sayın Bakanımız bu mevzularda neler düşünü
yor, bunları da lütfederlerse bizi tenvir etmiş olurlar. 

BAŞKAN — Bakanı dinleyeceğiz efendim. 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Bu itibarladır ki, 
önergenin aleyhinde oldum, önergenin kabul edilme
mesi yolunda oy kullanmanızı istirham eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Komisyon adına Sayın Fahri Dayı, buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Üzerinde müzakere ermekte olduğumuz 647 sayılı 
Yasaya üç ek madde, geçici 7 nci maddeye bir fıkra 
ilavesine ve bir de geçici madde ilavesine dair yasa 
tasarısı hakkında komisyonumuzun görüşlerini arz 
etmek isterim. Bilahara da grupları adına konuşan 
sayın üyelerin ve kişisel görüşlerini açıklayan değerli 
üyelerin bazı görüşleri üzerinde de durmak isterim. 

Ancak, cevaplarımızda İçtüzüğün 35 nci maddesi 
muvacehesinde aynen ve ancak bu yasa tasarısı ile 
ilgili olan hususlar hakkında Komisyon görüşlerini 
ifade edeceğiz. Bu yasa tasarısıyla ilgili olmayan bazı 
temenniler hakkında görüş bildirmemizin, Komisyon 
olarak olanak dışı olduğu hepinizce malumdur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün için Modern İnfaz Hukukunda, özellikle 

Batı ülkelerinde kabul edilen sistem treat'ment dedi
ğimiz iyileştirme ıslah etme, insanı ahlaklı bir hale 
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getirme eğitme ve aynı zamanda onu bir meslek sa- ı 
bibi yapmak suretiyle topluma yararlı bir halde ka
zandırmadır. Geçmişte güdülen ibreti müessire veya 
öç alma bugün Ceza Hukukunda terk edilmiştir. Bu 
yasa tasarısı, esas itibarıyla hükümlülerin iyi halli ol
masını, iyileştirilmesini, ıslah edilerek cemiyete yeni
den iyi bir insan olarak ve meslek sahibi olarak ka
zandırılması amacını gütmektedir. 

Esasında bu yasa tasarısı, 1975 yılında Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesinde cezaevlerinin çalışma
sıyla ilgili karara da, 5 nci maddesine de uygundur. 
Biliyorsunuz Avrupa Konseyinde kabul edilmiş ve 
üye devlet hükümetlerince uyulması gereken hüküm
ler arasında, çalışma koşullarının cezaevinde üretim 
amaçları ve ücretler olanaklı olduğu ölçüde ve ceza
evlerindeki çalışmanın özel tabiatı da göz önüne alı
narak dışarıdaki standartlara uyumunu sağlamak gö
revi verilmektedir. 

Bu yasa tasarısı ile getirilmek istenilen hususlar, 
bilhassa iyi halli, ıslah olmuş, müşahade neticesinde 
iyi halli olduğu saptanmış kimselerin 19 ncu madde 
uyarınca şartlı salıverme miktarlarının bir nispet da
hilinde genişletilmesi anlamındadır. Şartlı salıverme
den sonra, iyi halli olduğu saptanan, müşahade altına 
alınmış bulunan kimselerin cezalarının, şartlı salıve
rilmeden sonra, her ay için altı gün daha indirime 
tabi tutulması esası getirilmiştir. 

Gene bu yasa tasarısı ile açık veya yan açık ce
zaevlerine gitmeyi hak kazanmış; ama olanaklar ol
madığı için bu açık veya yan açık cezaevine nakle-
dilememiş, kendi kusuru olmadığı için nakledileme-
miş kimselerin de bu hükümden faydalanması im
kânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Keza yine bu yasa tasarısında bedeni hastalıklar 
veya yaş nedeniyle çalışma olanakları olmayanlardan 
iyi halli olanların da bu imkândan istifadesi mümkün 
kılınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yasa tasarısının bîr af yasası olup olmadığı 

hususunda bazı değerli üyeler burada konuşmuş bu
lunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir sayın üyenin de ifade ettiği gibi, af cezayı or

tadan kaldıran, hatla bütün neticeleriyle ortadan kal
dıran ve tüm hükümlülere uygulanan bir husustur. 
Oysa ki, şartlı salıverme tüm hükümlülere uygulan
maz. Kimlere uygulanıyor? İyi hallilere uygulanıyor, 
ıslah olmuş olanlara, nedamet getirmiş olanlara uygu
lanıyor. Yoksa, bütün suçlulara uygulanma, diye bir J 

şey bahis mevzuu değildir. Bu şartlı salıverilme sonu
cunda salıverilmiş olanların cezaları da ortadan kalk
mıyor. Şartlı salıverme süresince yeniden bir cürüm 
işlerse, şartlı salıverme geri alındığı gibi, indirim ve 
geri alınmak durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bina
enaleyh, bunu bir af olarak nitelemek mümkün de
ğildir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bazı arkadaşlarımız gerçekten infaz hukuku ba

kımından, infaz müesseselerinde personel hususunda 
da durdular. Biz de Komisyonda gerek infaz mües-
seselerindeki personelin daha iyi eğitilmesini, burada 
doktor, psikolog, sosyolog, uzman yöneticilerin bu
lunması lüzumuna işaret ettik. Aslında müşahade ve 
sınıflandırma merkezlerine ait yönetmeliğin 4 ncü 
maddesinde bunlar var; ama bugüne değin öyle zan
nediyoruz ki, olanaklar yetmediği için bu idare kurul
ları yönetmeliğin öngördüğü ,şekilde tam teşekkül 
edememiş; ama öyle inanıyoruz ki, bundan sonra 
gerçekleştirmek için Adalet Bakanlığınca büyük çaba 
sarf edilecektir. 

Sayın Uğur Alacakaptan, bu tasarıdaki bilhassa 
1 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki dilde anlaşıla
maz bir hal olduğunu ifade ettiler. 

Gerçekten Komisyonumuzda bu husus müzakere 
edildi ve bundan böyle kanunlarda üslup ve terim 
birLğine, yabancı sözler yerine karşılığı bulunan ve 
kullanılan Türkçe kelimelerin kullanılması lüzumuna 
işaret edildi. Ancak, takdir buyurursunuz ki, bu yasa 
tasarısı müstakil bir tasan değil. Bu yasa tasansı, 647 
sayılı Yasaya monte edilen bazı maddelere ait bir 
yasa tasansıdır. Binaenaleyh, 647 sayılı Yasada kul
lanılmış olan deyimlere, yasa tasarısında da intibak 
edilmiştir. Aynca, Komisyonumuz, kanunlaşmanın 
gecikmesine sebep olmamak için bunu bir temenni 
olarak da iletmiş bulunmaktadır. 

Hepinize saygılar sunanm arkadaşlanm. (CHP sı-
ralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Can? Yoklar. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Buradalar. 
BAŞKAN — Ben, dışandaki adamı burada kabul 

edemem ki Sayın Betil. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Mazeret söyleyerek 
bir dakika için dışarı çıktılar efendim. 

BAŞKAN — Aman Beyefendi, mutlaka bekle
memiz şart mı? (AP sualanndan «Hayır, hayır» ses
leri) * 
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Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir; 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 Temmuz 1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların 
tnfazı Hakkındaki Kanuna 3 Ek Madde ile Geçici 

7 nci Maddeye Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde 
İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir : 

Ek Madde 2. — Hükümlülerin yarı açık veya 
açık cezaevlerine seçilmelerine karar verme işlemi, 
Adalet Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde 
tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen 
şartla salıverilme tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bil
dirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda ça
lışanlara öncelik tanınmak kaydıyla; 9, 10 ve 11 nci 
maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri 
sonucu yarı açık veya açık müesseselere naklolunan 
hükümlülerin; anılan müesseselerde kaldıkları her ay 
için 6 gün, 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkrala
rına göre tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerin
den indirilmek suretiyle şartla salıverilme işlemi ya
pılır. 

Kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan yarı 
açık veya açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak ka
zanıp da olanak sağlanmaması sebebiyle ııakloluna-
mayaniar ile aynı niteliklere haiz oldukları halde yaş 
ve bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışma şartlarına 
intibak edemeyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettik
leri hak tarihinden sonra kapalı kurumlarda geçire
cekleri süreleri de yarı açık veya açık müesseselerde 
geçmiş sayılır. 

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananla
rın, yarı açık veya açık kurumlara ayrılmalarına iliş
kin idare kurulu kararından önce tutuklu ve hüküm
lü olarak çalışmak veya çalışmak isteyip de çahştırıl-
masma olanak sağlanamaması suretiyle veya yaş ve 
bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışamayanların, iyi 
hallilikle geçirdikleri günler, 1 nci fıkradaki indirime 
esas sürelerine eklenir. 

Her iki halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan 
az süreler hesaba katılmaz. 

Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar veril
mesi halinde, bu kararla birlikte 1, 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan indirim de geri alınmış olur. 

Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci fık
rada beiirtilen nitelikleri haiz olduğu halde kapalı 
müesseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı 
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i cezaevlerine iade edilenler veya yarı açık veya açık 
cezaevlerinden kapalı kurumlara iadeyi gerektiren 
hareketleri sebebiyle 2 nci fıkraya göre kazandıkları 
haklan en az iki defa kaybedenler; evvelce yan açık 
veya açık müesseselerde veya bu kurumlara ayrılma
ya hak kazandıklan tarihten sonra kapalı cezaevle
rinde geçirdikleri süreler dahil hiç bir surette indirim
den yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... (CHP sıralarından «Yok, yok» sesleri.) Yok. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Var efendim, 
ben varım. 

BAŞKAN — Ne söyleyeceksiniz?... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ne söyleyece

ğimi ben bilirim, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yalnız rica ediyorum Sayın Feyyat, 

biraz kısa olsun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka

nım, zatıâîinizin içinde bulunduğu durumu da biliyo
rum, herhalde sizi sıkmadan sözlerimi kısa kesece
ğim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Uygulamalardan bahsedeceğim. Kısa bir sürede de 

o'sa dahi, cezaların infazı ile ilgili kanunların uy
gulanmasından şahsen gösterdiğim bazı çabalar, gö
revimden ayrıldığım güne kadar, geçmişteki bütün 
Adalet Bakanlarının hangi siyasi kadroya mensup 
olarsa olsun tefrik yapmadan ağır baskılarına, ceza
larına rağmen, bugün gelen, bize mutluluk veren bu 
Kanunun ruhunu uygulamış sabık bir Cumhuriyet 
Savcısı olarak aynı mutluluk içerisinde konuşmak is
tiyorum. 

Bu memlekette çok yazarlar var, çok hukukçular 
var. İnfaz sistemini çok iyi bilenler var. Bu konuda 
çok kitap yazanlar var. Para da kazanırlar o kitaplar
dan; ama ben şahsen izledim, uygulamalarda hüküm
lülerin haklarına riayet eden Cumhuriyet savcılanna 
en ağır cezayı vermekte sakınca göstermemişlerdir ve 
Bakanlığın bu konudaki geçmişteki bazı hatalı 
tutumlarına âdeta çanak tutmuşlardır. Ozellilde bu 
konuda hassas olan meslekdaşlarımı ve bu patronaj 
sistemine uygun hareket edenleri ezmişlerdir ve bugün
kü tevkifevleri Genel Müdürümüz bunu çok iyi bil
mektedir. Bu müessesenin başına gelmiştir ve geçmişi 
çok iyi takdir ederler. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte bu gerekçeyle şunu arz etmek isterim. Zaten 

Kanununuz iki maddeden ibarettir. İki maddeden iba
ret olduğuna göre, madde üzerinde konuştuğum tabii
dir. 
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©en basit bir ifade ile toplum içerisinde üç dört 
hane tanırım: iş hanesi, kâr edilen hane. Ondan son
ra hastaneler geîir. Hastaneleri de 3'e ayırırız. Bun
lardan birisi cîsmani, bedeni hastalıklar; ikincisi, akli 
hastalıklar. Üçüncüsü, ahlaki yönden ıslah için ceza
evi. Bu itibarla, cezaevlerini diğer müesseslerden ayır
mamanın zorunluğu benden önceki konuşan arkadaş
ların gayet etraflı gerekçeleriyle açıklanmıştır. 

Bu Kanun çıkacaktır. Eskiden de kanunlar çık
mıştır; fakat uygulamalarda daima sabote edilmiştir. 
Rahatlık düşünülmüştür. Bir adliye müfettişi hatırla
rım; bir adalet cihazını teftiş ederken «Falan yere ve
ya Eskişehir iline uğradım hâkimler, savcılar çok iyi 
geçiniyorlar, aralan çok iyi, mutlu oldum» dedi. Ce
vaben kendisine sayın müfettiş siz geldiniz; burada 
hâkimlerin, savcıların, kâtiplerin arasındaki ahengi 
iyi gördünüz, adalet de iyi dedim. İşte bu zihniyet ha
len devam ettirilmektedir. Sayın Bakanımız istisnadır. 
Adalet kaldrosundan gelmeyen bir Bakan olarak bu 
kaosu, bu çemberi yırtınıştır ve kendilerine huzuru
nuzda teşekkür ederim. 

Bu korporaiik zihniyetini, elinin tersiyle itmiştir. 
Türkiye'de biliyorsunuz korporasyonlar devrini yaşat
mak isteyen kadrolar vardır. Bu kadrolardan birisin
de, adalet mensuplarının teşekkül edeceği, adalet men
suplarının bu yöne itilmesi hususunda gayretler var
dır. !şîe Sayın Adalet Bakanı, cezaevleriyle ilgili Ka
nun tasarısında çok büyük sorumluluk Vermekle bu 
tehlikeyi bertaraf etmiştir.* 

Hatırlarsınız Sayın Celâl Bayar'uı infazın tehiri 
ile ilgili cezaevinden çıkarılışına, ayrılışlarına kadar. 

İnfazın tehiri hiç bir zaman uygulanmamıştır; ama 
bir politikacı, bir gazeteci veyalıutta daha büyük bir 
erkân cezaevine girerse, ki girdiği içindir bazı mü
esseseler düzelmiştir ve Sayın Celâl Bayar'ın infazı
nın tehiri, istisnai bir muamele gibi gösterilerek ya
pılan uygulama yerinde bir uygulamaydı; ama o uy
gulamadan sonra, ilk olarak (bir savcı olarak) bu 
uygulamayı gariban vatandaşlara uyguladığından do
layısıyla bütün Türkiye'de bu yaygınlaştı ve evinde 
yatarak cezanın infazı raporlu olması halinde tehir 
edilmiştir. 

İşte Saym Bakandan ve Bakandan sonraki gele
cek bakanlra ve değerli kadrodan istirhamım, bu 
Kanunun getirdiği bütün yükümlere has, ideal kural
ların objektifliğinde hassas olmamız lazım. Eğer bu 
belli bir zümre için, belli bir kesim için, belli ceza
evleri için uygulanıp da, diğerleri için uygulanmazsa, 
hiç bir faydası olmayacağı ve Türkiye'de tefrikaya 
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sebebiyet vereceği izahtan varestedir. Bunun basit 
bir misalini vereyim: 

Cezaevlerinde iş arama izni vardır. Kanunda, 
bir hükümlünün cezasının bitimine 15 gün kala iş 
arama iznine çıkacağı belirtilmiştir. İstanbul'daki 
bir hükümlü Hakkâri'den gelmiştir, İstanbul'da ce
zasını çekmiştir, cezasının bitimine 15 gün kala 
tahliye edilmiştir, sabah gidip, akşam gelecektir. 
Bu ne demektir?.. İş aramama izni demektir. Bu, 
keyif izni olur. Bu hükümlü, cezaevinden çıktıktan 
sonra, ya Hakkâri'de, ya Kars'da, memleketine ya
kın bir yerde iş arayacağına göre, o halde gece ve 
gündüzü bu izne katmak lazım; ama tüzük ve yönet
melikle bu bertaraf edilmiştir. 

Uygulamalar, kanunların, Anayasanuı ve ideal 
hukuk kurallarının vatandaşlara bahşettiği imkânla
rı tamamıyla bertaraf etmiştir. Çünkü, uygulayıcı
lar kendilerini kamunun görevlisi değil, uygulayıcı
ların saadeti gibi, bir korporasyonun mensubu gibi 
müşahade etmektedirler, nedeni budur. İşte bu kor-
poratif düşünce tarzından sıyrılmalarının zorunluluğu 
şarttır. Aksi halde bu Kanun, genelliğini, objektif
liğini kaybeder. 

Bir akıl hastası salaha kavuşuncaya kadar tedbir 
altında hastanededir, suçludur. Türkiye'de, dikkat 
edin belli yörelerde hastane vardır. Bu konu Ada
let Bakanlığım aşar, Adalet Bakanlığı ile Sağbk ve 
Sosyal Yardım Bakanlığını müşterek ilgilendirir. Te
davisi imkânsız hastalarla, tedavisi mümkün olan 
hastalar bir aradadır ve Türkiye'nin beş - altı hasta
nesi âdeta birer eski muharebe askeri kışlası gibidir, 
koğuşlar tıklım tıkkmdır ve tedavisi mümkün olan
lar da tedavi edilemeyecek hale gelmektedir. 

İşte, bu imkânsızlıklar içerisinde bu ideal Kanu
nun uygulanmasına bazı imkânlar verilmiştir ikinci 
maddede; bu ümit vericidir, kötümserliğimizi berta
raf etmektedir. 

Cezaların şahsiliği prensibi hakkında arkadaşla
rım gayet güzel gerekçelerle bahsettiler. HükümMi-
rün çalıştırılması şarttır; ama «Çalıştırılmayan bir 
hükümlü çalışacak durumda ise, aynı haklardan ya
rarlanır.» hükmü, eşitüik ilkesini sağîamaz. Her hü
kümlü çalışmak ister. Çalışmayanın, çalışanlar gi
bi ayda altı gün istifade etmesi, o hükümlüye o avan
tajı sağlamaz. Çünkü, hükümlü bir insandır, emek 
sahibidir, üreticidir. Sayın Bakanımızın behemahal 

| sen birkaç ay içerisinde gösterdiği gayretin daha da 
! nvtınîması ve iş esası üzerine müesses yan açık ve 
1 açık cezaevlerinin artırılması zaruridir. Aksi halde, 
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cezaevine giren ve çalışmayan bir kimse süreden ka- j 
z&nacaktır; ama evinde kalan aç çoluk çocuğuna ba
kamayacak ve battaBaşan, atıîlaşan emeğini değer-
fendireMieyecektir. j 

Üçüncüsü; çalıştırılacağı gibi, emeğinin karşılığı
nın yerilmesi konusudur. Son zamanlarda Adalet J 
Bakanlığı, geçmişe nazaran kıvanç verici çalışma
larda bulunmuştur ve ücretler 30 liraya kadar çıka- I 
rılmıştır. Bunun da yetersizliğine inanmaktayız. Bu 
itibarla, çalışan hükümlünün emeğinin karşılığı ve
rilecektir. Bu, hükümlüye bir teberru değildir, bir i 
iyilik değildir. Mademki çalıştırılıyor, mademki 
üreticidir, ürettiğinin karşılığı kendisine ödenmesi- I 
diı. 

Dördüncüsü, çalıştırılan emekçinin sorumlu oklu
ğu aile kadrosu var. Nafaka mükellefiyetinin yerine i 
getirilmesi lazımdır. Çalışan hükümlünün, dışarıda I 
kalan eşi ve çocuklarının kendisiyle beraber ceza- I 
landurlmaması, cezaların şahsiliği prensibinin uy
gulanması için muhakkak ki, kendi iradesi dışmda 
bir hâkim kararı varsa, nafakayla mükelîefse, pa- j 
rası oraya transfer edilmelidir. I 

İşte, bütün bunların sağlanması halinde bu Ka
nun geçerli olacaktır. Bütün bunların sağlanması I 
için; yönetmelik, tüzük değişikliği ve dolayısiyle im- I 
kânların araştırılması halinde bu Kanun, kanun ola- I 
çaktır. Aksi halde, bu Kanun sadece çalışan mah
kûmlara ayda altı gün tenzilat gibi bir nevi zımni af 
niteliğini taşımaktan ileri gidemeyecektir. I 

Değerli arkadaşlarım; j 
Sabrınızı tükettim, bir espiriyle sizi yorgunluk

tan, ataletten kurtarmaya çalışayım. 
Bir cezaevinde baktım yeralnnda kuyu gibi, 20 

tane mahkûm, bir türlü Bakanlıktan tahsisat isteye
mez oîdunı, istedim gelmez. Tank tabur kuman-
dadına istirham ettim, oradan geçince tank vurdu, 
yıktı cezaevini, Bakanlık şaşırdı, tabii perişan du- | 
ramda. Hemen bir yer tut; zaten yaptırılan bir yeri j 
kiralayacağıma peşinen karar vermişim. Ora yapı- j 
hncaya kadar hükümlüleri cami avlusunda 15 gün j 
kadar çadır içerisinde muhafaza altında tutuyorduk. 
Tabu caminin avlusunda olduğu için bu vesileyle I 
ibadetlerini de yapıyorlardı. Derken, Adalet Parti- j 
sinden bir kanat bizi gericilikle suçladı, hükümlülere 
ibadet yaptırıyor diye. 

Bu hükümlüler, nihayet yeni cezaevine taşındı; 
yeni cezaevine taşındıktan sonra, cezaevinin ya
nında jandarma garnizonu; cezaevi ve cezaevinin de 
yanında küçük küçük evler... Hükümlülerin bütün { 

gelen eşleri, çocukları o evlerde otururlardı ye gün
düzleydin görüşme saatinde eşleriyle beraberdi. Ak
şam oldu mu hükümlüler kapanır yerlerine, esteri 
de ya evlerine gider, ya da orada kalır. 

Değerli senatörler; 
Netice itibariyle biraz evvel gayet sitayişle umut

la bahsettiğiniz patronaj sistemiyle ilgili hükümleri, 
biliyorsunuz, sosyalist ütopiklerin adaları var. Ben 
de, küçücük bir" yerde bunun uygulamasını yaptım 
ve kamuoyu da benimsedi. Hatta, bazen tüzüğü de, 
yönetmeliği de aşıyordu. Adalet Bakanlığı müfet
tişleri gelip bu konuda tahkikat yapmazlar. Ben 
kendimi ihbar ettiriyorum, «Bu konuda tahkikat ya
pın..» «Aman, aman durun, gereksiz, lüzumsuz tah
kikatlar...» Ben onlardan da bir netice alamazdım. 

Bu itibarla, Türkiye'de her iyi iş için kanun ve 
tüzükleri zorlayarak uygulasak da, o kamu tarafından 
benimsendi. Öyle benimsendi ki, tüzük ihlâl edildi 
denmez. Mahkûmlar sabah saat yedide arabalarına 
biner, köylerden ortaokul çocuklarını okullarına ge
tirir. Akşam saat beşte ortaokuldan çocukları alır, 
köyüne götürürdü ve akşam gelirdi. Bir tek vatan
daş ihbar etmemiştir ve Adalet Bakanlığı müfettişi 
geldiği zaman ben kendimi ihbar ettiğim zaman 
«Aman dur» derdi. 

Bu itibarla, kanunları kanun eden uyguîamadır 
arkadaşlar. Eğer bir uygulama, beşeri vicdana 
uygunsa o kanun yazılı olmadan vardır. 

Bu itibarla, bu cezaevinde hükümlülerin anarah-
mine düşen çok çocukları olmuştur ve kendilerinden 
ricam oldu: Hanginiz, hangi siyasi partiye mensup-
sanız, çocuğunuza erkek ise, o parti liderinin ismi
ni, kız ise liderinizin hanımının ismini verin. Ben 
bunu beş - on sene evvel uyguladım, Parlamento 
daha yeni ba yola geliyor. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Birinci maddeyi oyîarmiza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 

sayılı Kanuna aşağıdaki ek 3 ve 4 ncü maddeler 
eklenmiştir: 

Ek Madde 3. — Hazinece adalet hizmetleri ile 
ceza, infaz, ıslah ve tutuklama hizmetleri için tahsis 
edilen bina ve arsaların, tahsis amaçlarına uygun 
olarak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri halinde 
bunların satışına ve satış parasının açık cezaevlerin
de kullanılmak üzere, Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
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Müdürlüğü kuruluşuna bağlı döner sermaye büt
çesine gelir kay d ma Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

2548 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre tahsil 
edilen harçlar Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermaye bütçesine aktarılır. 

BAŞKAN — Ek madde 3'ü oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 4, — infaz kurumlarından tahliye 
edilen meslek ve sanat sahiplerine T. Halk Banka
sınca, meslek edinme kredisi verilebilir. 

BAŞKAN — Ek madde 4'ü oylarınıza arz ediyo
rum: Kabu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi ekleriyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Adı geçen Kanunun geçici 7 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Her grup için ayrı cezaevleri ikmal edilinceye 
kadar müşahade görmüş hükümlülerin gerektiğinde 
gruplandınmıış cezaevlerine nakilleri Adalet Bakan-
hğmca yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabuî edilmiş
tir. 

Madde 4. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 10 ncu madde eklen
miştir: 

Geçici Madde 10. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği talihten önce yarı açık ve açık müesseselerde 
bulunanlarla kapalı infaz kurumlarında olup, açık 
veya yan açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak ka
zanmış olan hükümlülerin, tutuklulukta geçen süre
leri de çalışmakla geçmiş sayılarak değerlendirilmek 
suretiyle Ek Madde 2'deki şartlar dairesinde indiri
min hesabında nazara aîınsr. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi, Ek Geçki Madde 
10 iîe birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarmıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu Kanun hükümlerini Adalet Ba
kan; yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabuî edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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| CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
J söz istedim efendim. 
I BAŞKAN — Beyefendi, ben sizin bu yürütme 
j maddesinde söz isteğinizi bir espri diye kabul ettim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Kâğıt gönderdim, 
j söz istedim efendim. 
I BAŞKAN — Oylandı, geçti bu. Böyle bir şeyîe 
[ ilk defa karşılaştığımız için, ben bir espri yapıyorsu-
j nuz zannettim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Hayır ciddi olarak 
I istedim. 
I BAŞKAN — Adalet Bakanının yürüteceği kanun 
J üzerinde söz isteme şeklini düşünemedim, affedersi-
j niz oylandı. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Müsaade ederse-
j niz... 
j BAŞKAN — Efendim, oylandı. Tekriri müzakere 
i ister, onu yapmamız mümkün değil. 
I Efendim tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
I var mı?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka-
j bu5 edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
i ben de tümü üzerinde söz istemiştim. 
j BAŞKAN — Şimdi Sayın Ucuzal, onu da şöyle 

düşündüm. Sayın Bakan eğer bir konuşma arzu eder
se, son söz senatöründür, diye size söz vereceğim. Ben, 
bu açıdan düşündüm. 

j Sayın Bakan konuşmak istiyorsanız, buyurun efen-
İ dim. 

ADALET BAKANİ MEHMET CAN (Adana Mil-
I letvekili) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar! 
j Bütün partilere mensup üyelerin Mecliste olsun, 

Senatoda olsun İnfaz Yasasındaki değişiklik önerimi
ze olumlu katkılarda bulundukları ve olumlu oylar 

s da verdikleri için hepsine çok çok teşekkür ederim. 

i Kıymetli arkadaşlar; 
Türkiye'nin kötü koşullarından dolayı bir serede 

cezaevlerimize girenlerin adedi 200 bin kişidir. Çok 
korkunç bir rakamdır, bu. Halihazırda cezaevlerimiz-
de 50 binin üzerinde mahkûm ve tutuklu vardır. Ce-

! zaevlerimizin koşulları çok kötüdür. Bazı cezaevleri-
mizde bir yatağa üç kişi, dört kişi düşmektedir. Bu, 
ahlak için de, her türlü manevi vasıfları da tahrip 
edici bir koşuldur. Biz, bu Yasa ile bu hacmi de fe-

j rahlatmak, onlara bir nevi insanca yaşama koşulunu 
I vermek istiyoruz. 
| Ayrıca, cezaevleri bilhassa büyük şehirlerdeki suç-
I lan üreten merkezler olmuştur. Büyük suçlular, % 95'i 

bulan masumları bir nevi eğitime tabi tutuyorlar, ken-
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dilerine tabi kılıyorlar. Bu yönü ile de, anarşiyi ön
lemek yönüyle de bu Yasa çok yararlı olacaktır. Ya
sanın asıl en büyük vasfı da, ıslahtır. Burada temel 
koşulumuz ıslaha yönelik olmaktır, çalışmaya yöne
lik olmaktır, eğitime yönelik olmaktır, onlara bir mes
lek edindirmektir, cezaevlerinden çıktıktan sonra bun
lara birer alim bilezik taktırmaktır. 

Toplumumuzun % 65'i cahildir, okuma - yazma 
bilmemektedir. Ayrıca, % 54'ü hiç bir meslek sahibi 
değildir. Bu koşullarla çıktıktan sonra, bir de kara 
damga vurulan insan, derhal iş arıyor, hiç bir yerde 
iş bulamıyor. Özel sektörde buîamamaktadir. Devlet 
sektöründe bulamamaktadır. Bunları toplum da tek
rar cezaevlerine itmektedir. Bu durumu da önleyece
ğiz. Açık ve yarıaçık cezaevlerinde birer meslek edin
dirdikten sonra, bunlara her meslek grupuna göre 
Halle Bankasından meslek edinme kredisi alacağız. 
Ayrıca, bizim açık ve yarıaçık cezaevlerine dönebile
cekler kendi sektörümüzde, kendi iş branşımızda pi
yasa fiyatı üzerinden çalışma olanağını bulacaklardır. 
Bir nevi patronaj müessesesini de getirmiş oluyoruz, 
bu anlayışımızla. 

Üçüncü büyük vasfı, af kanunlarını önleyecektir. 
53 senede 14 tane af yasası çıkmıştır. Bu af yasaları, 
bir yerde Devleti zayıf kddığı gibi, maalesef suçlu 
oranını da artırmıştır. Alti aya kalmadan cezaevleri-
nıiz gene dolmuştur. Artık bundan sonra «Af» keli
mesi çıkmayacaktır. Sayın Cevdet Aykan bilmiyorum 
bunu nasıl değerlendirdiler; ben her cezaevinde, Yoz
gat Cezaevinde bile «Af yoktur» dedim. Mahkûmla
rın karşısında bu tezi ileriye sürüyorum; «Af yok
tur» Bunu vurguluyorum. Yani, mahkûmlar artık 
umudunu kessinler. İyi olanların yanındayız, kötü 
olanların ise karşısındayız. 

Rakamlara ait bir şey vermemiştim; sayın muha
bir onu kendisine göre kapsamından çıkararak oka-
yucuîara aktarmış oîsa gerek. 

Bundan sonra kapalı cezaevi yapmayacağız. Hep 
açık ve yanaşığa doğru yöneleceğiz. İş esasını kura
cağız, Kısa zamanda 18 olan açık cezaevimizi 34'e 
yükseltmiş bulunuyoruz. Bunu da çoğaltmaya devam 
edeceğiz. 

Cezaevlerisnizin personeli, maalesef kifayetsizdir, 
koşullan dolayısıyla. Bugün kaliteli personel cezaevine 
gelmemektedir. Gardiyan bulamamaklayız. Ankara 
ve İstanbul'da birer hafta fasıla ile gardiyanlar ay
nim gitmektedirler. Ücretleri azdır. Mahkûmların içe
risinde hayat sürmek bir Bevi ceza çekmektir. O ko
şullar dolayısıyla, personel sıkıntısı çekmekteyiz. 
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I Bunlar için döner sermayeden ek ücret vermeyi 
düşünüyoruz. Yakında karara geçilecektir. Böylelikle 
kaliteli personel bulma olanağına kavuşacağız. Psi
kolog, sosyolog tutacağız. Öğretmen kadrolarımız 
münhaldır, onlara da ek ücret vermek suretiyle öğ-

I retmen kadrosunu da takviye edeceğiz. 
Bütün maksadımız insancıl davranmaktır. Bunla

rın % 95'inin hatta % 98'inin dışarıdakilerden bü
yük bir farkının olmadığıdır. Kötü koşullar, örf ve 
âdet bu insanları buraya itmiştir. Çoğu, çok saygılı
dırlar. İnsandırlar, biz onlara insanca yaklaşırsak hiç
bir şey kaybetmeyeceğimiz inancındayım. Bütün par-

I tilerimizin de bu yönde yaklaştıkları için, hepinize 
huzurunuzda çok çok teşekkür eder, hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yasamız, Türk Ulusuna ve cezaevinde ıstırap çe
kenlere hayırlı ve uğurlu olsun kıymetli senatörler. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
I Son söz Saym Ömer Ucuzal'mdır. Yalnız rica edî-
I yorum çok kısa olsun, lütfen. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Tümü oy
landıktan sonra olur mu?» 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. Son söz Ba
kan konuştuktan sonra doğar beyler. Yapmayın Al-
lahaşkına, 

! UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Olur mu?.. 
BAŞKAN — Ne diyecek canmı?.. Teşekkür ede-

I cek o da beyefendiler. Yapmayın Aliahaşkma, lütfen 
efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Emsal olmasın. 
j BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal, çok kısa ol

sun efendim. 
! ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım kendi
lerine göre çok güzel fikirler koydular. TabJi vaktin 
daraldığım biliyorum, Kanunun bitirilmesi için de 
saat î9.00'dan sonra çalışma imkânının sağlanması 
dileğinde -ben bulundum. Bu bakımdan, vaktin ilerle
diğini de hesap ederek, huzurunuza' 3 - 5 kelime söy-

i lemeye geldiysem, beni hoşgörün. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müzakere uzan sürdü, 6 saale yakın bir süredir 

i müzakere devam ediyor, birçok değerli üye konuştu-
i 1ar. Esasen parti olarak Kanun hakkındaki görüşü-
j raüzli Grupumuzun değerli Sözcüsü Saym Aykan be-
| yan ettiler. Tabii İnfaz Kanununda, 647 sayılı Ka-
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nunun meriyetinden bugüne kadar geçen tatbikatta 
doğan eksiklikler her kanunda olduğu gibi var; ısla
hına taraftarız. Bu Kanunun getirdiği imkânlardan 
faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dile
yeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yalnız müzakereleri başından sonuna kadar takip 

ettik. Mevzu, infazın ötesinde suç ve ceza, Ceza Hu
kuku sahasında bir istikamette görüldü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabii Parlamentoya düşen vazifeler var, aksaklık

lar var, türlü görüşler var; ama bir İnfaz Kanununda 
2 - 3 değişiklik nedeniyle ortaya konulan fikirlerle 
irtibat kurmak mümkün olmadı. Cemiyetlerde gide
rek suç sayılan ve sonradan suç olmayan ve hoşgö-
rülen şeyler de vardır; ama Kanunu, Ceza Hukukunu, 
Ceza Kanununu yaşatmamızda da gerek var. İnsan
oğlunun fert olarak, onun meydana getirdiği toplum 
olarak çok saygılı ve sadakatla bağlı olduğu hususlar 
vardır. Bunların zedelenmesine, bunların hırpalanma
sına veya bunların ortadan kaldırılmasına kolay ko-

....y. 

lay imkân verilmez. Cemiyette huzuru sağlamak için 
kanun varsa; o halde mağdurla beraber, mağduru 
yaratan kişi düşünülürken, onun mağduriyeti düşü
nülecektir. Cemiyete karşı işlenmiş suçta cemiyetin 
korunması gerekir. 

Birtakım teşekkül etmiş esasları, benim kanaatime 
göre, burada yavaş yavaş bir fikre alıştırma yönün-
da çaba sarf edildi. Yeri geldiği zaman cevaplarını 
vermek üzere Kanundan istifade edecek kişilere ha
yırlı olmasını ve milletimizin bütün evlatlarına bir cay
dırıcı husus olarak imkân sağlamasını diler, Yüce He
yeti saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim tasarı böylece kanunlaşmışta. Türk mil

letine ve cezaevlerinde bulunan kişilere hayırlı, uğur
lu olmasını dileriz. 

Sayın senatörler; 
Böylece bugünkü işlerimiz bitmiştir. 6 Haziran 

1978 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 20.25 

)>m<{ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

62 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 6 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bazı ormanı suçlarının affına ve (bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair 
1542 sayılı Kanun ile 26 Haziran 1973 gününde aynı 
başlık altında kabul edilen 1779 sayılı Yasa hakkında, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 Haziran 
1976 tarihli 82 nci Birleşiminde alman karar ile Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 5 Ocak 1977 tarihli 28 
noi Birleşiminde alınan kararların birbirine aykırı ol
ması nedenliyle konunun çözümü için Anayasanın 92 
nci maddesine göre bir Karma Komisyon kurulup 
kurulamayacağına dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/1416) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1978) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAN VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğı> 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'dc 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is 
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejaı 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bıvkısel yağ ve margarin ko 
nusunda' Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/ 6J, 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı üçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nın, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa üişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır? 
ması isteyen önergesi. (10/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

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

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or-
lan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
tnunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö-
-üşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
lakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 
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12. — Kırklareli eski Milletvekili M, Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayıh Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 s 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayıh raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayıh ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarM: 22.2.1978) 

13. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayıh Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yıh Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayıh Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 noi ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

14. — içişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayıh Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayıh 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayıh rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

15. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) ' 
Deniz Baykal'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayıh Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayıh Melek İpkin'e ait Kara
sın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayıh 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

16. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayıh Ramazan 

Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar* 
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayıh 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 sayıh rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena-
rosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

17. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Müh Savunma Bakam) Düekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ah Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Düekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayıh raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

18. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayıh Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Düekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayıh rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C, 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

19. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayıh Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 taril 
ve 154 sayıh rapor hakkmda tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

20. — İstanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) llhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı-Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 



Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi.. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.Z.1978) 

21,, — Prof, Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı tshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Kara* Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

23. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 .: 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 , 3 . 1978) 

24. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

26. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 , 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakam 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 a 3 . 1978) 
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. 2 9 . — K ü t a h y a eski Milletvekili (Eski Maliye I 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftarik Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

30. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbik: edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis 
yortunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

31. — îzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitmi Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka 
rarm Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

32. — îzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 , 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık | 

Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya
zıcıya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı 
raporu (C. Senatosu ; 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 sayılı ra
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

36. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşiıı'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
31, 6 . 3 . 1975 tarih ve 31, 21 .2 . 1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 1 1 . 5 . 1978) 

37. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'm Dilekçe Karma Komisyonu Genci 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 , 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı raporu ve . 3 . 5.1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978) 
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38 — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma- j 
üye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
mlunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın I 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka- I 
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku- I 
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo- I 
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve I 
3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e î nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

• « m< 

A lKİNCt G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 

tŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
t§LER 

X 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı 
Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile 
geçici 7 nci maddeye bir fıkra ve bir geçici madde 
ilavesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/114; 
C. Senatosu : 1/56C) (S. Sayısı : 785) (Dağıtım tari
hi : 30 .5 .1978) 

(62 nci Birleşim) 





Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :785 

13 Temmuz 1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanuna 3 Ek Madde ile Geçici 7 nci Maddeye Bir Frkra 
ve Bir Geçici Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/114; C Senatosu : 

1/560) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 74) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 5 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1497 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 5 . 1978 tarihli 147 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile geçici 7 nci mad
deye bir fıkra ve bir geçici madde ilavesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 16, 18 . 5 . 1978 tarihli 145 ve 147 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 74) 

TC 
Başbakanlık 15 . 3 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-164 j 01731 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 9.2.1978 
tarihinde kararlaştırılan «Cezaların İnfazı hakkındaki 647 saydı Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci madde
ye bir fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GEREKÇE 
13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanun; cezalandırma ve cezaların 

infazı müessesesinde, suçlunun; kişiliğine, ruh ve karakter yapısına, istidat ve yeteneklerine uygun düşe
bilecek terbiye, eğitim ve çalıştırma yolları ile bir daha suç işlemesini önleyecek şekilde ıslahının ve topluma 
yararlı bir unsur olarak iadesinin sağlaniması için gereken hükümleri vaz etmiş, bu suretle infaz hukukumuza 
yeni bir veçhe ve düzen getirmiştir. 

647 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar sürdürülen uygulamada, hükümlü ve tu
tukluların ıslahı için yukarıda sayılan faktörlerin en yararlısının çalışma olduğu müşa.hade edilmiş, bu sebeple 
kapalı infaz kurumlan yanında yarı açık ve açık infaz kurumları sayılarının artırılması, süratle çoğalmakta 
olan hükümlü sajoısı yanında mali kaynakların daha verimli kullanılması, infaz kurumlarındaki insan gücü
nün değerlendirilmesi ve çalışmanın bütün kötülükleri önleyecek bir ıslah vasıtası olduğu esasından hare
ketle, hükümlülerin tamamına şamil bir çalışma sisteminin ihdası cihetine gidilmiştir. 

Ancak, 12 seneden beri yapılan incelemeler sonunda hükümlülerin, kapalı kurumlar ile, çok daha imkânlı 
olan yarı açık ve açık kurumlarda dahi ıslahda önemi aşikâr olan okul, kütüphaneden yararlanma, konfe
ranslar, müzik, folklor ve sportif faaliyetlere ilgi duyarak alıştıkları halde, en önemlisi olan ve tahliyeleri 
sonrası kendilerine büyük menfaat sağlayacak bulunan kurumda işe çok zor ve geç intibak ettikleri, çalışma
mak için muhtelif yollara başvurdukları, miktarı az da oba bilhassa açık ve yarı açık kurumlardan firar ettik
leri, bununla beraber işe alışkanlık başlayıp bir meslek ve sanat öğrenmenin bilincine varanların iyi bir kalfa 
veya usta oldukları tahliyelerimden sonra bu sayede hayatlarını iyi bir şekilde idame ettirdikleri tespit edil
miştir. 

Bazı batı ülkelerindeki uygulamalardan da esinlenmek suretiyle yapılan bilimsel araştırmalar neticesi, 
hükümlüyü çalışmaya teşvik ve bu husustaki güçlükleri gidermek maksadıyla, infaz hukukumuza ve iç bün
yemize en uygun görülen sistem getirilmeye çalışılmış ek maddede; belirtilen süre aşılmamak ve kapalı ce
zaevlerinde çalışanlara öncelik tanınmak kaydıyla, tabi tutulacakları müşahadeleri sonucu yarı açık veya açık 
müesseselere naklolunan hükümlülerin, anılan müesseselerde kaldıkları her ay için 6 günün, tespit edilecek 
şartla salıverilme tarihlerinden indirilmesi suretiyle şartla salıverilme işleminin yapılması, uygulamadaki müş
külatı önlemek için bir aydan az sürenin hesaba katılmaması, şartla salıverilme ile bihakkın tahliye arasında 
geçirilecek süre zarfında suçluların bir oto kontrol için de ıslahına imkân verilmesi maksadıyla şartla salı
verilmenin geri alınmasına' karar verilmesi halinde, bu kararla birlikte yukarıda belirtilen esaslara göre 
yapılan indirimin de geri alınması, topluma yararlı bir unsur olarak iade edilmek için yalnız çalışma kâfi 
olmayıp ıslahın esas unsurları içinde daima iyi haildik mündemiç bulunduğundan, yarı açık veya açık mü
esseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı cezaevlerine iade edilenlerin evvelce yarı açık veya açık 
müesseselerde geçirmiş oldukları süreler dahil hiç bir suretle yapılan indirimden yararlanmaması, öngörül
müş, geçici medde ile de, müktesep hakların ihlâl edilmemesini temin için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce anılan müesseselerde bulunan hükümlülerin bu müesseselerde geçen sürelerinin de indirimin hesabın
da nazara alınması esası getirilimiş, böylece açık veya yarı açık müesseselerde 1 yıl kalan hükümlünün, 
19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü maddelerine göre tespit edilecek şartla salıverilme süresinden; 72 gün, 1977 
yılı uygulamasına göre 8 yıla kadar bu müesseselerde kalabilmesi mümkün olduğundan icabında 576 gün 
evvel meşruten tahliye edilmesi sağlanmış, bugüne kadar ıslahın en önemli vasıtası olan çalışmanın, severek 
yapılan şümullü bir sistem haline getirilmesi düşünülmüştür. 

Anca;k, 647 sayılı Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesine göre altı aydan yukarı infaz: 
gereken cezalan bulunan hükümlülerin müşahadeye tabi tutulmaları gerektiği halde, mezkûr kanunun 7 nci 
maddesine istinaden bugüne kadar bakiye cezaları üç sene ve daha yukarı olan hükümlüler müşahadeye 
tabi tutulmakta ise de; müşahade ve sınıflandırma merkezlerinin kifayetsizliği, sınıflandırılan cezaevlerinde 
hükümlülerin gruplara ayrılmasının imkânsızlığı, hükümlülerin aileleri ile gerekli teması sağlayamaması ve 
nakil masraflarının bütçeye bir hayli külfet tahmil etmezi gibi sebeplerle her grup için ayrı cezaevleri yapı
lıncaya kadar müşahade görmüş hükümlülerin gerektiğinde, gamlandırılmış cezaevlerine nakillerinin Adalet 
Bakanlığınca yapılabilmesi uygun görülmüştür. 

Bu düşüncelerle sözü edilen kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir fıkra ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 785) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ek madde ekinin 1 nci fıkrasında, tasarının genel gerekçesinde tafsilen temas edilmiş bulu
nan sebeplerle, tabi tutulacakları müşahade neticesinde yarı açık veya açık müesseselere naklolunan hüküm
lülerin, evvela 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarına göre şartla salıverilme tarihlerinin tespit edilerek, 
anılan müesseselerde kaldikları her ay için 6 günün bu tarihlerden indirilmek suretiyle şartla salıverilme işle
minin yapılması, bir aydan az sürelerin hesaba kaıtümaması, 2 nci fıkrasında, 1 nci fıkra gereğince yapılan in
diriminde şartla salıverilmenin geri alınması halinde, bu kararla birlikte geri alınması, 3 ncü fikrasında ise, 
yarı açık veya açık müesseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı cezaevlerine iade edilenlerin evvelce 
yarı açık veya açık müesseselerde geçirdikleri süreler dahil hiç bir suretle indirimden yararlanmaması öngö
rülmüştür. 

Madde 2. — Geçici 7 nci maddeye eklenen fılkra ile, hükümlülerin aileleri ile, gerekli teması sağlayabil
meleri ve nakil masraflarının bütçeye tahmil ettiği külfeti tahfif etmek maksadıyla müşahadeye tabi tutulmuş 
hükümlülerin gerektiğinde Adalet Bakanlığınca nakillerinin yapılabilmesi esası benimsenmiştir. 

Madde 3. — Geçici madde 10 ile, yapılacak indirimin' hesabında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, yan açık veya açık müesseselerde bulunan hükümlülerin bu müesseselerde geçen süreleri de nazara 
alınmak suretiyle kazanılmış hakların ihlal edilmemesi sağlanmaik istenmiştir. 

Madde 4. — Kanunun yürürlük tarihi açıklanmıştır. 

Madde 5. — Yürütecek makam gösterilmiştir. 

MHP 
Millet Meclisi Grupu 13 . 3 . 1978 

Başkanlığı 
2/152 

Millet Meclisi Başkanlığına 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesi, 1 nci fıkra
sının ekteki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara Kayseri 
Alparslan Türkeş Necati Gültekin Mehmet Doğan 

İstanbul Çorum 
Turan Kocal Mehmet Irmak 

G E R E K Ç E 

647 sayılı Kanun için geçerli olan gerekçeler aynen değişiklik teklifimizin de esasını teşkil etmektedir. Suç
luların topluma kazandırılması, cemiyete faydalı insanlar haline getirilmesi bir müddet ayrı tutulduğu cemi
yet hayatına faydalı bir fert olarak iade edilmesi infaz sisteminin esasını teşkil etmelidir. Cezasını çektiği sü
re içinde itaatli, iyiliğe ve doğruluğa yönelmiş, cezaevinden çıktığı takdirde de bu müsbet durumunu sürdür
mesi kuvvetle muhtemel (yöneticilerde bu kanaati uyandırmış) sayılan bir mahkûmu bir an önce cemiyet ha
yatına iade etmenin toplum menfaatlerimiz için de faydalı olacağı bir gerçektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 785) 
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C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 22.5.1978 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı ÖZETİ 
M. M. C. S. 

74 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna 3 Ek Mad
de ile Geçici 7 nci Maddeye Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde İlavesine Dair. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 62 gün 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE s 62 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 22.7.1978 

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

1 — Anayasa ve Adalet Komisyonuna 18 Haziran 1978 tarihine kadar süre. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 5 . 1978 

Esas No. : 1/560 
Karar No. : 43 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 Mayıs 1978 tarihli 147 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen 
«13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile geçici 7 nci 
maddeye bir fıkra ve bir geçici madde ilavesine dair kanun tasarısı», Millet Meclisi Başkanlığınca 22 Ma
yıs 1978 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulmuş, aynı tarihte de Komisyonumuza havale edil
miştir. 

Komisyonumuz; 24 Mayıs 1978 tarihli toplantısında Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 28 nci maddesi
nin gerektirdiği kararı aldıktan sonra, anılan tasarıyı, Adalet Bakanı Mehmet Can ve bu Bakanlığın öteki 
temsilcileri hazır bulundukları halde incelemeye başlamıştır. 

1. 1965 yılında yürürlüğe giren 647 sayılı Yasa, suçluların, kişilikleri, yetenekleri ve öteki vasıfları gözö-
nünde bulundurularak terbiye edilmeleri, eğitilmeleri ve çalıştırılmaları yollarıyla bir daha suç işlemelerini 
önleyecek biçimde ıslâh edilerek topluma iadesini sağlayacak hükümler getirmiştir. 

Hükümlü ve tutukluların ıslâhı için, meslek ve sanat sahibi olmalarını amaçlayacak biçimde çalıştırılma
larının en yararlı önlem olduğu, bu nedenle yarı açık ve açık infaz müesseselerinin süratle iyi hali görülen 
bütün hükümlü ve tutukluları alabilecek sayıya yükseltilmeleri gerektiği, bu müesseselerde, hükümlü ve tu
tukluların yararlanabilmeleri amacıyla okul açılmasının, kütüphane kurulmasının, konferanslar tertip edil
mesinin, müzik, folklar ve sportif faaliyetlere olanak verilmesinin, ıslâhla, çalıştırmadan beklenen yararı bü-
tünleyeceği hakkında tasarı gerekçesinde ileri sürülen görüşler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Komisyonumuz; bu arada, amacın bütünüyle gerçekleşebilmesi için, infaz müesseselerinin uzman yöne
ticilere, öğretmenlere, hekimlere, psikolog ve sosyolog gibi uzman elamanlara, öğretim kadrosu için yetenekli 
teknisyenlere kavuşturulmasını ve hükümlülerin salıverilmesinden sonra iş bulabilmelerini, korunmalarını ve 
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toplum içinde yararlı birer varlık olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini amaçlayan patronaj müessesesinin 
kurulmasını da temenniye değer görmüştür. 

Komisyonumuz; hazırlanan kanun tasarısı ve tekliflerinde terim ve üslup birliğinin sağlanmasını ve ya
bancı sözcükler yerine karşılıkları olan ve kullanılan Türkçe sözcüklerin kullanılmasını da gerekli görmüş, 
ancak tasarının kanunlaşmasında gecikmeye neden olmamak için de bu konuda bir değişiklik yapma yoluna 
gitmemiştir. 

Tasarıdaki hükümlere gelince : 
Komisyonumuz; Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen hükümler için Millet Meclisi Adalet Ko

misyonu tarafından düzenlenen raporda gerekçe olarak ileri sürülen görüşleri uygun bulmuştur. 
Komisyonumuz; salıverilenlerden meslek ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarını uygulayabilmeleri 

için muhtaç oldukları kredinin sağlanması için bir önadım olabileceği düşüncesiyle, tasarıya, Millet Mecli
si Genel Kurulunca (Ek madde 4) olarak eklenen hükmü de uygun görmüştür. 

2. Komisyonumuz; yukarıdaki maddede açıklandığı üzere sonuç olarak, Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul olunan 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Kanuna 3 ek madde ile bir geçici madde ve o kanunun 
geçici 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun tasarısını aynen kabul etmiştir. 

3. Komisyonumuz; bu tasarının sayıları on binleri bulan hükümlü ve tutuklunun ıslâhı amacıyla yeni hü
kümler getirdiğini gözönüne alarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna önerilmesini de karara bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı. 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 
Toplantıya katıldı. 

Mazereti nedeniyle oylamada 
bulunamadı. 

ADANA MİLLETVEKİLİ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 1712 Sayılı Kanunla Değişik 19 ncu Maddesinin 1 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 647 Sayılı Kanunun 1712 Sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük Süresinin 1/2 sini ve müebbet ağır hapiste 18 yılını çek
miş ohıp da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunanlar talepleri olmasa dahi şartla salıverilirler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cezaların infazı Hakkındaki 647 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici 7 nci Maddeye Bir Fıkra ve Bu Ka
nuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Hükümlülerin yarı açık cezaevlerine seçiîmeleriiie karar verme işlemi, Adalet Bakan
lığınca her yılın ocak ayı içerisinde tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen şartlarla salıverilme ta
rihine göre yapılır. Bakanlıkça bildirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalışanlara öncelik tanın
mak kaydıyla; 9, 10 ve 11 nci maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri sonucu yarı açık veya açık 
müesseselere naklolunan hükümlülerin; anılan müesse se'erde kaldıkları her ay için altı gün, 19 ncu maddenin 
1, 2 ve 3 ncü fıkrasına göre tespit edilecek şartla sahve ritme tarihlerinden indirilmek suretiyle şartla salıverme 
işlemi yapılır. Bir aydan az süre hesaba katılmaz. 

Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar Verilmesi halinde, bu kararla birlikte birinci fıkra gereğince ya
pılan indirim de geri alınmış olur. 

Yarı açık ve açık müesseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı cezaevlerine iade edilenler evvelce 
yan açık veya açık müesseselerde geçirdikleri süreler dahil hiçbir surette indirimden yararlanamazlar.» 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

13 Temmuz 1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların 
İnfaz Hakkındaki Kanuna 3 Ek Madde ile Geçici 

7 nci Maddeye Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde 
İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir : 

EK MADDE 2. — Hükümlülerin yarı açık veya 
açık cezaevlerine seçilmelerine karar verme işlemi, 
Adalet Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde 
tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen 
şartla salıverilme tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bil
dirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda ça
lışanlara öncelik tanınmak kaydıyla; 9, 10 ve 11 nci 
maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri 
sonucu yarı açık veya açık müesseselere naklolunan 
hükümlülerin; anılan müesseselerde kaldıkları her ay 
için 6 gün, 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkrala
rına göre tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerin
den indirilmek suretiyle şartla salıverilme işlemi ya
pılır. 

Kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan yarı 
açık veya açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak ka
zanıp da olanak sağlanamaması sebebiyle nakloluna-
mayanîar ile aynı niteliklere haiz oldukları halde yaş 
ve bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışma şartlarına 
intibak edemiyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettik
leri hak tarihinden sonra kapalı kurumlarda geçire
cekleri süreleri de yarı açık veya açık müesseselerde 
geçmiş sayılır. 

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananla
rın, yarı .açık veya açık kurumlara ayrılmalarına iliş
kin idare kumlu kararından önce tutuklu ve hüküm
lü olarak çalışmak veya çalışmak isteyip de çalıştırıl
masına olanak sağlanamaması suretiyle veya yaş ve 
bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışamayanların, iyi 
hallilikle geçirdikleri günler, 1 nci fıkradaki indirime 
esas sürelerine eklenir. 

Her iki halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan 
az süreler hesaba katılmaz. 

Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar veril
mesi halinde, bu kararla birlikte 1, 2 ve 3 ncü fık
ralar gereğince yapılan indirim de geri alınmış olur. 

Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci fık
rada belirtilen nitelikleri haiz olduğu halde kapalı 
müesseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

13 Temmuz 1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların 
İnfaz Hakkındaki Kanuna 3 Ek Madde ile Geçici 

7 nci Maddeye Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde 
İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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fHükümeffcin Teklifi) 

MADDE 2. — Adı geçen Kanunun geçici 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Her grup için ayrı cezaevleri ikmal edil inceye kadiar müşahade görmüş bükümlülerin gereküğuıde grup-

landınmıış cezaevlerine nakilleri Adalet Bakanlığınca yapılabilir.» 

MADDE 3. — 647 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 10ı. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, yarı açık veya açık müessese
lerde bulunan hükümlülerin ek madde 2'deki şartlar dairesinde bu müesseselerde geçen süreleri de indirimin 
hesabında nazara alınır.» 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

cezaevlerine iade ediîenler veya yarı açık veya açık 
cezaevlerinden kapalı kurumlara iadeyi gerektiren 
hareketleri sebebiyle 2 nci fıkraya göre kazandıkları 
hakları en az iki defa kaybedenler; evvelce yarı açık 
veya açık müesseselerde veya bu kurumlara aynlma-
ya hak kazandıktan tarihten sonra kapalı cezaevle
rinde geçirdikleri süreler dahil hiçbir surette indirim
den yararlanamazlar. 

MADDE 2. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek 3 ve 4 ncü maddeler ek
lenmiştir: 

EK MADDE 3. — Hazinece adalet hizmetleri 
iîe ceza, infaz, ıslah ve tutuklama hizmetleri için 
tahsis edilen bina ve arsaların, tahsis aınaçlanna 
uygun olarak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri 
halinde bunların satışına ve satış parasının açık ce
zaevlerinde kullanılmak üzere, Ceza ve Tevkif Ev
leri Genel Müdürlüğü kuruluşuna bağlı döner ser
maye bütçesine gelir kaydına Adalet Bakanlığı yet
kilidir. 

2548 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre tahsil 
edilen harçlar Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı döner sermaye bütçesine aktanlır. 

EK MADDE 4. — İnfaz kurumlarından tahliye 
edilen meslek ve sanat sahiplerine T. Halk Banka
sınca, meslek edinme kredisi verilebilir. 

MADDE 3. — Adı geçen Kanunun geçici 7 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Her grup için ayn cezaevleri ikmal edilinceye 
kadar müşahade görmüş hükümlülerin gerektiğinde 
gruplandırıhtnş cezaevlerine nakilleri Adalet Bakan
lığınca yapılabilir. 

MADDE 4. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 
sayıl» Kanuna aşağıdaki geçici 10 ncu madde eklen
miştir: 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yan açık ve açık müesseselerde 
bulunanlarla kapalı infaz kurumlannda olup, açık 
veya yan açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak ka
zanmış olan hükümlülerin, tutuklulukta geçen süre
leri de çalışmakla geçmiş sayılarak değerlendirilmek 
suretiyle Ek Madde 2'deki şartlar dairesinde indiri
min hesabında nazara alınır. 

Cumhuriyet Senatosu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — MiHet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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.Hükümetin Teklifi 

MADDE 4, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer,; 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Adalet 
Bakam yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5, — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet MecEsi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.«.•.. t>a<i 
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