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SUNUŞ-----------

Türkiye Devrimci lşçi Sendikaları Konfederasyonu (DlSK},
son günlerde ülkemizin başta gelen ve çeşitli yönleri bulunan
af sorunu karşısında ilgisiz katamazdı. Bu konudaki tutumu
nu gerek bağlı sendikaların üyelerine gerek kamu oyuna açık
lamak ve duyurmak DlSK için bil' görev haline gelmiş bulu
nuyordu. Af ile ceza evlerinden çıkacak onbinlerce hükümlü
nün yaratacağı istihdam sorunu ve bu soruna neden ve temel
teşkil eden ve affa ilişkin diğer sorunlar, hiç kuşkusuz, DiSK
gibi bir kuruluşu pek yakından ilgilendirmekte idi. Sözü ge
çen sorunlar karşısında D1SK'in tutumu ne olacaktı; DlSK bu
koııularda ileri sürülen fikirlerden hangilerine yandaş olacak»
tı.?

DlSK vazgeçilmez bir ilke olarak kabul ettiği bilime ve
uzmanlığa saygı gereği, bilim adamlarına ve uzmanlara bir
(açık oturum - panel discussion) (ertip ettirip, yapılacak tar
tışmalar sonunda varılacak sonuçları benimsemeyi eıı çıkar
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yol olarak seçti. Bıt bilimsel toplantıda yapılacak konuşmala
rı ve varılacak neticeleri bir kitap halinde yayınlayıp kamu
oyuna · ve bu arada yasama organı mensupları başta olmak
üzere bu konu ile görevleri icabı ilgili bulunanlara duyurma
ya karar verdi. Elinizdeki kitap bu amaçla yayınlanmış bulun
maktadır.

21 ve 22 Şubat 1974 giinlerinde lstanbul'da Maçka Ote
linde düzenlenen ve lstanbul tJniversitesi Ceza Hukuku pro
fesörlerinden Dr. Nevzat Gürelli'nin yönettiği açık oturumun
gündeminde yerolan. ve tartışılaıı konular şunlar olmuştur :
(1) Genel affın niteliği, {2) Genel affın nedenleri, {3) Memle
ketimizde genel affı gerektiren nedenler, (4) Genel affın sı
nırı, (5) Memleketimizde iııfazın bugünkü sorunları, (6) ln
[azdan sonraki durum (tekerrür sorunu), {7) lnfazdan sonra
ki sorunlar için bugün mevcut olan çareler, (8) lnjazdan son
raki sorunlar (özellikle 'istihdam sorunu) için alınması gere
ken tedbirler.

Bu açık oturum, konu ile ilgili oldukları için davet edi
len kuruluşların gönderdikleri temsilcilerin ve uzmanların hu
zuru ile yapılmıştır; halka açık bir toplantı niteliğinde ter
tip edilmemiştir. Ortak bir çalışmanın ürünü olan toplantı
sonuçlarının, kendi ölçülerinde, ilgililere faydalı ve yardımcı
olacağım umarken, toplantıya katılmak zahmetine katlanan
bilim adamlarımıza ve davetli kuruluş temsilcilerine, bu ve
sile ile, teşekkürlerimizi tekrar edeniz.

DİSK Eğitim ve. Basın
Daireleri
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21.Şubat.1974

. Öğleden evvelki oturum

DİSK Genel Başkanı KEMAL TÜRKLER'in açış ko
nuşması:

Sayın Hocalarım, saygıdeğer misafirler, sayın
T.R.T. ve Basın mensupları hepinizi saygıyla selôm
lorrm:

İktidar 50. yılda venl bir düzenin çığrını açmış
tır. Türkiye'de 50. yılda başlayan yeni düzen içinde
yeni ve çok önemli bir takım sorunlarla karşı karşı
ya bulunulmaktadır.

Bu dönemden sonra ,yeni bir· devrin başlamakta
olduğu ülkemizin her kesiminde kendini göstermeye
'başlamıştır. Yeni bir hükumet işbaşına gelmiş ve bu
hükümeti kuran yeni iktidar, Türk halkının sosyal
ekonomik açıdan önemli sorunlarını, önemli tedbirler
getirmek suretile ve venl bir düzenin kurulacağını da
he önce söylemek suretile yeni bir düzenin 50. yılda
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cığrını açmış bulunmaktadır. Bugün 50. yıldan sonra'
yeni bir dönemin başlamakta olmasıyla birlikte; şu
noktayı da gözden kaçırmamak gerekiyor ki, Türkl
yemiz 50. yılda başlayan bu yeni dönem ve yeni dü
zen tabir edilen düzenin içerisinde yeni ve çok önem-

. fi bir takım sorunlarla da karşı karşıya bulunmakta
dır. Sosyal ve ekonomik açıdan önemli olan bu so
runların çözülmesi elbetteki kolay değildir ama sa
yın hükumet mensuplarının da beyanında olduğu gi
bi idareyle halk elele vermek suretiyle Türk halkı bu,
sorunların da üstesinden gelecektir; buna inanıyo
ruz. 50. yılda ve yeni bir iktidarın gelmesiyle başla
yan bu yeni dönemin başında bugün çok aktüel du
rumda olan önemli sorunlardan bir tanesi de hepi-
1izin bildiği gibi, af konusudur. Bugün af doğrudan·
doğruya ilgilenen veyahut ta doğrudan doğruya ol
masa da dolaylı yoldan ilişkisi olan bütün halkımızın.
fertleri tarafından önemle üzerinde durulan ve dik
katlerin toplandığı bir konu haline gelmiştir. Bunun
nedenlerini şu noktada aramak gerekir. Bugün ha
pisha_nelerde binlerce vatandaşımız hürriyetlerine ka
vuşmak için beklemektedirler. Bunu çeşitli yönlerden
incelemek elbetteki gereklidir. Tüketici durumda olan
bu klşllerden yarın halka ve halkın içerisine melet
mek suretiyle acaba üretici olarak yararlanmak Tür-
kiye için faydalı olmayacak mıdır? Diğer taraftan bu·
kişilerin suç işlemiş olmaları ve bugün cezalarım
çekmek üzere cezaevlerinde bulunmaları çeşitli yön-
' lerden incelendiği zaman, önümüze çok enteresan·
hususlar gelmektedir. •önce suç unsuru ve bu suçun
işlenmesinin nedenleri nedir; bunun sosyolojik ne
denleri, sosyal nedenleri, ekonomik nedenleri gibi
birtakım önemli nedenleri vardır; hiç unutmayalım ki'
aramızdan. herhangi birimiz .belki bu suçlu diye gör--
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düğümüz kişilerin birçoklarının yerinde, onların şortlo
rı içerisinde bulunsaydı, belki de bugün onların ye
rinde bulunur durumda olacaktı. Ülkemizdeki bir kan
davası konusu vardır. Bir köy içerisinde babası öldü
rülmüş bir çocuğun, kişiliğini kaybetmiş, insan. yeri
ne konulmayan ve adice bir muameleye tabi tutulan
ve yerleşmiş usul ve kaidelere göre ananelere gö
re hor görülen, bu düşüncelerle şartlanmış olan ve
köyün de dışına çıkmamış ve o köyde şartlanmış
olan çocuğun elbetteki sonucu bugünkü cezaevi ol
muştur. Buna benzer diğer suçların bütün nedenle
rini sosyolojik, ekonomik, sosyal açılardan tek tek
incelediğimiz zaman birtakım esaslar ortaya koymuş
oluruz ki, bunun sonucunda hakikaten aramızdan
hangisi de olsa yüzde yetmiş, seksen ihtimalle belki
onun yerinde biz de olmamız gerekirdi diye düşü
nebiliriz. İkinci olan kısmı da; bugün ceza infazının
çok iptidai biçimde olmasıdır. Bugün cezaevlerinde,
bir kişinin cezayı çekerken lslôh olması .ve vatanda
şa, vatana, memlekete, millete bu kişinin yeniden
kazandırılması açısından bir uygulama tarzı yoktur.
cezaevlerindeki bugünkü iptidai uygulama şartları,
doğrudan doğruya bu kişiyi daha çok terse götüren
ve müteselsil suçlar işlemeye zorlayan bir ceza
tarzı uygulanmaktadır cezaevlerinde. Halbuki ce
zanın infazı, suç işlemiş kişilerin ıslah olması,
ülkeye yeniden· yararlı bir kişi olarak kazandırıl
ması amacını gerçekleştirmelidir. Bugün diğer Av
rupa ülkelerinde ceza uygulamalarının birtakım tarz
larını, bunların nasıl gelişmeler kaydettiğini, bu suç
lu kişilerin cezayı çektikten sonra tekrar topluma na-.
sıl kazandırıldiklarını basından öğreniyoruz. Halbuki
bizim ülkemizde bu yönde herhangi bir düşünce da
hi göze çarpmadığı için de üzülüyoruz. İkinci konu
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da bu konudur. Bir de üçüncü' konu vardır; bugün ik
tidar, affın kapsamı çok geniş olacak derken, muha
lefet partilerinin birinci ölçüde söylemekte oldukları,
muhalefet etmekte oldukları konu, ceeoevlerınden"
çıkarılacak olan bu kişilerin toplumda yeniden suç
lar işlemeye mütemayil oldukları ve bunların yeniden
suçlar işleyerek ve daha büyük suçlar lş.everek, ce
zaevlerine· tekrar büyük suçlarla dönmek durumun
da olacakları konusudur. Bir bakıma doğrudur, ceza
evlerinden çıkarılan bu kişilerin halk arasında, top-

. lum içerisinde alnında bir suçlu damgasıyla dolaş
ması öncelikle onların ekonomik bakımdan büyük bir

• zorun içerisinde kalmaları sonucunu veriyor. Çünkü
onlarla birçok tanıdıklarının merhabalaşmaması ve
yahut da konuşmaması, görmemezlikten gelmesi gi
bi hususlar biryana bırakılsa dahi, diğer taraftan iş
bulamamak, bir kazanç yolu temin edememek sonu
cunda yeniden suç işlemeye teşvik edilir bir ortam
içerisinde bırakılmış oluyorlar. Onun için birinci de
recede cezaevlerinden çıkarılan suçluların, topluma,
toplumdaki bugünkü mevcut fertlerin sahip oldukla
rı aynı hak ve şartlarla sahip olmak suretiyle toplu
mun içerisine gönderilmeleri ve topluma kazandırıl
maları gerekir. Bunun için de örneğin; işyerlerinde
bir yüzde oranı koymak suretiyle bu kişilerin işyerle
ri tarafından çalıştırılmak mecburiyeti bir esasa bağ
lanmalıdır. Bugünkü durumda sakatlarla suçluların
veyahut da cezalıların, cezaevinden çıkmışların
bu konuda işyerlerinde çalıştırılmalarıyla ilgili bir yö-

, netmelik hükmünün olduğunu. biliyoruz ama bu çok
zayıf ve yüzeyde kalan bir husustur. Bu esasa bağ
lanmalı ve hatta bir makam tarafından bunlar isim
isim tutulmalı, hangi işyerine yerleştirilecekse bu
makam tarafından bir talimat şeklinde hatta emir
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şeklinde gönderilmeli ve o işyerlerinde yüzde orcnın
da bu kişiler yerleştirilmek ve asgari bir zaman koy
mak suretiyle, çünkü bugün işe alır üç gün sonra
tekrar çıkarabilir, asgari altı ay .veya bir sene gibi
süreler tespit edilmek suretiyle bu kişilerin işyerle
rinde çalışmaları temin edilmeli ve geçimleri te
minat altına alınmalıdır. Muhterem arkadaşlarım
DİSK bilime saygı duyan bir kuruluştur. DİSK kişile
re kişiliklere saygı duyan bir kuruluştur. Bu konu hu
kuk konusu olduğu için ve hukuk içerisinde ceza hu
kuku ile ilgili olan bir bölüm olduğu için DİSK bu ko
ıudaki görüşlerini, bugüne kadar dışarıya yansıtmış
durumda değildir. Bu açış konuşması vesilesiyle bu
konu hakkındaki kişisel düşüncelerimizi ortaya koy
muş bulunuyoruz, esas fikirler ve düşünceler bu kon
feransın sonucunda bilhassa sayın bilim adamları
mızın değerli . katkılan ile ortaya çıkmış olacak ve
DİSK tarafından halk efkôrına duyurulacaktır. Bu bir
bakıma DİSK'in de görüşü olmuş olacaktır. Onun
için bu önemli konuda böyle bir konferans düzenlen
mesini yararlı gördük ve konferansı düzenledik. Sa
yın hocalarıma, sayın misafirlere, sayın T.R.T. ve Ba
sın mensuplarına tekrar teşekkür eder ve bu kon-

• ferans sonuçlarının bilhassa cezaevlerinde olanlara,
cezaevlerinde akrabası bulunan halkımıza ve ülke
mize· yararlı olmasını temenni eder,. hepinizi tekrar
saygıyla selômlarım.

Toplantıyı sayın hocamız Prof. Nevzat Gürelli
idare edecek ve idare şeklini de kendileri düzenliye
cektir.. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Muhterem arkadaş
lar bu toplantının yönetimini bana vermek suretiyle
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gösterdikleri güvenden dolayı herşeyden önce ·oiSK'e
teşekkür etmek isterim .. Bu toplantının amacı, nite
liği hakkında sayın genel başkan - Kemal Türkler'in
giriş konuşmasını hepimiz dinledik. Bu itibarla bun
ların tekrarına lüzum görmüyorum. Yalnız şurasını
belirtmek isterim : bundan yirmi sene kadar önce,
Amerika'nın dünyaca tanınmış kriminologlarından
Prof. TAFT'la beraber, İstanbul Üniversitesinde, mi
safir profesör olarak bulunduğu sırada, çalışmak fır
satını bulmuştum. Ben dersleri. tercüme ediyordum;
ilk derse başladığı zaman söylediği sözler bende de
rin izlenimler bırakmıştır. Ve ayni. sözleri, aşağı yu
karı burada Kemal Türkler'in tekrar etmiş olması o
izlenimlerin canlanmasına sebep oldu. Bu sözler
şunlardı : Ben bir suçlu olarak ceza evinde bulun
mayıp ta bir krimonoloji profesörü olarak bu kürsü
de size sucdcn ve suçlulardan bahsediyorsam bu be
nim özel, şahsi meziyet ve -faziletimin eseri değildir.
Bu hayatın bana bahşettiği. bir şanstır dedi. Burada
bulunduğum gibi bugün cezaevinde suçlu olarak da
bulunabilirdim. Sayın Kemal Türkler bu gerçeği çok
güzel bir şekilde dile getirdi. Bu sözlerimle şunu be
lirtmek istiyorum. Konuya bakarken, suçlu olan kim
seleri, birer günahkar, birer hain, kendilerinden inti
kam alınmaları gereken birer varlık olarak görme
mek. lôzımdır. Cünkü hepimizin bildiği gibi bugün
genellikle suç işlemiş kimseler hakkında yalnız top
lumumuzda değil, bütün dünya toplumlarında mevcut
olan inanç bunların isteyerek, bilerek, kötü kişiler
olarak suç işlemiş bulundukları ve bu suretle ceza
ya lôyık oldukları merkezindedir. Bundan yüzyıllar
ca önce akıl hastaları hakkında da böyle düşünülür
dü. Bunların kötü ruhlar tarafından istilô edilmiş·
kimseler olduğuna inanılır, hatta zararlarının berta-
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raf edilmesi için, yakılması lôzımgeldiği ileri sürülür
dü, yakıldığı dahi vaki olmuştur. Ondan sonra ckrl
hastalarının birer hasta· olduğu yavaş yavaş kabul
edilmiş, bugün kendilerine işkence edilerek, yakıla
rak, öldürülerek cemiyetten, toplumdan uzak tutul
maları yerine tedavi edilmeleri yolu seçilmiştir. Bu
na rağmen hôlô akıl hastalarına gerekli, lôyık olduk
ları ilgi gösterilmemektedir, bunun sebebi mazide
kalan bu inancın tesirinin devam etmiş olmasıdır.
Bugün hôlô akıl hastalığı :gizlenmesi gereken adeta
bir ayıp şeklinde telôkki edilmektedir, ve bu telôkki
gittikçe zayıflamaktadır. işte suçluluk meselesi de
buna benzer bir durum arzetmektedir. Suçlu deyin
ce, bugün akla gelen düşünce şu olmaktadır: bu in
san bilerek, isteyerek; suç işlemiyebilirken,, bu im
kônlon varken, bu sucu işlediği için cezaya lôyıktır.
Suçlunun manevi mesullgetl, sorumluluğu vardır şek
lindeki telôkki hôlô bulunmaktadır. Hal böyle olsay
dı, krimonoloji diye bir ilim olamazdı. Çünkü bildiği
miz gibi krimoloji; suçun, suçluluğun nedenlerini araş
tırır, bu nedenleri bertaraf etmenin yollarını bulma
ya çalışır ve suç işlemiş kişileri tekrar topluma ya
rarlı bir kişi haline getirmenin çarelerini bulmaya ça
lışır. Aksi kabul edilseydi bu nedenleri araştırmaya
lüzum kalmazdı ve bir kimse ister suç işlerdi, ister
suç işlemezdi. Nedeni olmazdı. İşte af da, suçluluk
konusunda çok hayati önem arzeden • çarelerden bi- -
rlrıl teşkil etmektedir. Yine hepimizin bildiği gibi, bu
gün af konusu yalnız suçluluk bakımından değil, Türk
toplumunun gerek sosyal, gerek siyasal yapısı ba
kımından önem arzeden bir sorun, bir konu haline
gelmiş bulımrncktodır, Bu itibarla bu· sorunu hallet-•
mek yetkisine sahip olan yasama organının yakın bir
gelecekte çıkaracağı kanun için yapacağı colrşmc-
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lora ışık tutmak bakımından her kuruluşun hatta her
vatandaşın kendine düşen çalışmayı; çabayı göster
mesinden tabii bir şey olamaz. Bu arada bunu da be
lirtmek istiyorum. Bizde yine yaygın olan yanlış blr
inanışa göre, yetkili organlara tesir etmek doğru bir
şey değildir. Bunun her zaman örneklerini görüyo
ruz : Efendim, falan organa tesir ediyorsunuz, etki
de bulunuyorsunuz, baskı yapıyorsunuz. Bu doğru
değildir, böyle bir şey yapmamalısınız, demek yine
geçmişin yanlış inançlarının birer kalıntısının eseri
dir. ~u gün bu prosedür, yani bu etkiyi yapmak, ka
çınılması gereken bir kötülük değil, bilôkis tam ter
sine yapılması gereken bir görev sayılmaktadır. Bu
etkinin başlıca kaynağı kamuoyudur. Kamuoyunu
oluşturan birtakım kuvvetler vardır. Bu kuvvetler ha
rekete geçmelidir. Bütün bu hareketlerin sonunda,
olumlu faydalı etkiler icra edilmelidir ve sonuçta en
faydalı neticeye,· en faydalı formüle ulaşılmaya cc
lışılmalıdır. işte bugün yaptığımız bu çalışma, bu va
dide yapılan bir çalışmadır. Yani buradaki amacımız
kendi düşüncemize göre isabetli olduğuna inandığı
mız, fikirlerimize uygun bir kanunun çıkması için ya
sama organı üzerinde kamuoyu yoluyla etkide bulun
maktadır. Bunu baştan kabul ediyoruz. Yani biz bu
rada kendi kendimize düşüncelerimizi söyleyeceğiz,
fakat hiçbir etkide bulunmak istemeyeceğiz diye bir
şey olamaz. Bu bakımdan burada tespit edilecek
olan fikirlerin gayet acık seçik ve gerekçeli, inandı
rıcı olması lôzımdır ki, beklediğimiz etkiyi hasıl ede
bilsin.· Şimdi çalışmamızın şekline geçiyorum. lkl
günlük olarak tasavvur ettiğimiz bu çalışmanın bi
rinci gününde.öğle yemeğine kadar-olan süre içeri
sinde genel affın niteliği, genel affın nedenleri, mem- •
leketimizde genel affı gerektiren nedenler ve genel af-
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tın sınırı sorunu konularını konuşmacı arkadaşları
mız kendi açılarından izah edecekler ve bu konuda
ki. düşüncelerini - açıklayacaklar ve öğleden 'sonrckl
oturumda ise bu açıklamalar hakkında diğer iştirak
çiler katkıda bulunmak üzere söz alıp kendi düşün
celerini söyleyecekleri gibi bu konuda konuşmccılc
ra sual cie sorabileceklerdir. İkinci gün de aynı şe
kilde, yani yarın, yine bu afla ilgili olmak üzere, af
sorunu ile ilgili olmak üzere infaz sorununu ele ola
cağız, infazın memleketimizdeki bugünkü sorunları,
infazdan sonraki durum tekerrür sorunu, infazdan
sonraki sorunlar için memleketimizde mevcut olan
çareler ve infazdan sonraki sorunlar için bilhassa
istihdam sorunu için alınması gerekli tedbirler, aynı
şekilde tartışılacaktır. Konuşmacı arkadaşlarımız
Prof. Bahri Savcı Bey, Prof. Öztekin Tosun Bey,
Avukat Kemal İ<umkumoğlu, Prof. Tarık Zafer Tuna
ya, Doc, Sait Güren. Bey. Anovnso hukuku, sosvol
bilim, ceza hukuku ve idare hukuku disiplinleri açı
sından bu sorunlar tortışılocckt.r. Şimdi ger.e: atfın
niteliği konusunu alıyoruz. Bu konular, sıraladığım
konular katı bir şekilde bizi tahdit eder nltel'kte de
ğildir. Eğer faydalı ve lüzumlu görürsek, bunlarla. il
gili yan konulara da temas etmek pekôla mümkün
olabilecektir. Şimdi ben, Öztekin Tosun Beyden ge
nel affın niteliği konusundaki düşüncelerini rica, edi- .
yorum,

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Efendim, Başkan Bey
efendinin yetkilerine tecavüz etmeden belirteyim ki,
yüz yirmi dakika var. Dört konu olduğuna göre· kısa
konusmak zorunda kalacağım. Bunu gözönünde tu
tarak' kısa bir ocıklcmo yapmak istiyorum. Istanbul -
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Hukuk Fakültesi Ceza usulü hukuku Profesörüyüm.
· Bu af konusu;. hem ceza hukukunu, hem ceza

usul hukukunu ilgilendirdiği için oldukça kolay· ko
nuşma yapmak mümkün olacak benim için. Af, sizin
de halk dilinden fikir sahibi olduğunuz· gibi bir yetki
den vazgeçmedir. Bir haktan bir yetkiden vazgeçme
dir. Özel hukukta, yani 'kişisel ilişkilerimizde herhan-

• gi bir hakkımızdan biz kolaylıkla vazgeçeriz ve dev
let bizi bundan gen~llikle yasaklamaz. Devletin suç
luları cezalandırmasından, bu cezalandırma hakkın
dan vazgeçmesi için, eğer özel hukuka benzetirse,
bütün suçların devlete karşı işlenmiş olması lôzım
gelirdi. Çünkü devlet bir gerçek kişi gibi ancak ken
dine karşı işlenen suçlardan, suçların cezalandırıl
masından vazgeçebilirdi. Akla gelir ki, suçların bir
kısmı fertlere karşı işleniyor, devlet ne oluyor, kim
oluyor da bunlara karşı işlenen suçlardan vazgeçe
biliyor. Yalnız düşünmek gerekir ki, bugün fertlere
karşı işlenmiş zannettiğimiz suçlar da devlete karşı
lşlerıen suçlardır netice itibarile. Topluma karşı iş
lenen suçlardır. Kamuya karşı işlenen suçlardır. ilk
görüş, yani bazı suçların sadece fertleri ilgilendirdi
ği, bazı suçların ise kamuyu ilgilendirdiği görüşü es
kimiştir. Bugün sizin başınıza, yarın öbürünün başı
na gelen, ertesi gün benim başıma gelecektir. De
mek ki, suç işleyen kimseler bu suçu topluma karşı
işlemektedirler. Yani bu suçtan toplum zarar görmek
tedir. Toplum tehlikeye düşmektedir. Toplum telôş-

. !anmaktadır. Bu yüzdendir ki, suçları devlet cezalan
dırmaktadır. Cezalandırdığı gibi bundan da devlet
vazgeçmektedir. Demek ki, suçların devlete karşı iş
lendiği kavramı kabul edildikten sonradır ki, aftan
söz edilebilir. Affın hukuki niteliğine geldiğimiz za
man kolaylıkla diyebiliriz ki, bu bir yasama tasarru-
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fudur. Devletin faaliyetleri üç şekilde kendini göste
riyor: Yasama tasarrufları şeklinde gözüküyor. Ya
ni Parlamentoyu ilgilendiren. İdari tasarruflar şeklin
de gözüküyor, yani idare organının yürüttüğü yaptı
ğı işler. Ve yargılama tasarrufları şeklinde gözükü
yor, yargılama organlarının, hakimlerin, mahkemele
rin yaptığı işler. Af mahkemelerin bir yetkisi değildir.
Af idorenln bir yetkisi de değildir. Böyle bir genel af
yasama organının bir yetkisidir. Demek ki, bir. ya
sama tasarrufudur. Af, fiillerin suç olma vasfını or
tadan kaldırır. Fiil işlenmiştir suçtur, af kanunu çı
kar çıkmaz bu fiil suç olmak· niteliğini kaybeder. Bü
tün neticelerile çezo kalkmış olur. Verilmişse orta
dan kalkmış olur, verilmemişse, daha tayin edilme
mişse verilemez duruma girer. Mahkumiyet vaki ol- ,
mamış gibi sayılır, verildiği durumlarda bile. Yani öy
le bir durum hasıl 'oluyor ki, af kanunundan evvel iş
lenen suçlar cezalandırılabildiği gibi, af kanunu çı
kar çıkmaz bu fiiller suç olmaktan çıkar, af konunu
nun sınırı dışında bu fiiller yeniden işlenmeye baş
landığında, bunlar yeniden suç teşkil etmeye devam
ederler. Söylediğim gibi genei af konusu parlamen
tonun bir işlemi olduğu için. parlamentodan bir ifa
deye göre sadece kadını erkek yapamadığı için sı
nırsız bir yetkidir. Sonra ·yine parlamentonun bir ta
sarrufu olarak affın uygulaması zorunludur, Ben
efendim af kanununu kabul etmiyorum devlet kim
oluyor, gerek sanık tarafından, gerek mağdur tara
fından. Suç bana karşı işlenmiştir, devlet kim oluyor
denemiyecektir. Zorunludur. Bu yetki topludur, par
lamentonun bütün tasarrufları mevcut bir kişiyi de
ğil. birçok kişiyi hedef almak zorundadır ve bu vetkl
dediğim gibi şahsa yönelik değil, fiilere yöneliktir..
Ama dediğim gibi parlamentonun yetkileri çok geniş
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olduğundan bu nitelikleri de sınırlayabilmektedir. Bu
gün için af sınırsızdır diyoruz, sınırlayabilir. Şu suç
lar affedilmiştir, şu suçlar affedilmemiştir. Şu kişile
rin suçları affedilmiştir, bu kişilerin suçları affedilme
miştir gibi. Dedik ki, af zorunludur. Kimse bunu ka
bul etmediğini ileri süremez, ama kanunkoyucu, me
selô bazı af kanunlarında olduğu gibi. Efendim ben
beraat etmek istiyorum, af kanununa girmek istemi
yorum diyenlerin bu isteklerini gözönünde tutup da
affı kabul etmemek yetkisi konusunda kanunlara hü
küm koyabilir. Birinci kanunda bu olmuştur. Toplu
dur dedik, değildir, bazı kişilere uygulanabilir, bozr
şahısları dışta bırakabilir. Görüyorsunuz parlamento
yetkisi olduğu için bu hususlarda kesin sınırlar koy
mak mümkün değildir.

Şimdi ikinci konuya geçiyorum : Genel affın ne-
- denleri : Yani devlet ne için cezalandırmak hakkın
dan geçici olarak böyle vazgeç.iyor. Evvelce cezalan
dırıyor füllert, bir ara cezclcndırrmvor, sonra tekrar
cezalandırmaya devam ediyor. Geçici olarak niçin
devlet vazgeçiyor bundan. Bunun nedenleri üzerin-
de durmam lôzırn geliyor. Resmen bu nedenler belir- .
tilir. Ama resmen belirtilmeyen nedenler de vardır.
Hiçbir devlet makamı kalkıp da bu nedenleri söyle
mez. Onları da benim söylemem lôzımgelir, çünkü
resmi bir durumda değilim. Söylenmeyen neden, iş
lerin altından kalkılamamasıdır. Kalkılamayacak du
ruma gelmesidir. Hangi işlerin? Suçların takibi ve
cezalandırılması işlerinin altından kalkılamaycıcak
durumun meydana çıkması. Bu niçin olur? Bunun çe
şitli sebepleri vardır. Suçların fazla işlenmesi, suç
fuların artması cezaların yerine getirilemeyecek vazi
yetlerin olması. Bunu üç kısımda görebiliriz. Hazırlık
soruşturmasında işlerin altından kalkılamaması, bi-
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zlm muhakeme hukukunda alıştığımız sıra budur. Bir
suç işlendikten sonra savcılık ve kolluk yani zabıta,
bu suçun delillerini ele geçirmeye çalışır.' İşler çok
olursa, yani işlenen suçlar çok olursa bu delillerin ele
geçirilmesi daha zorlaşır. Eğer delilleri ele geçirme
ye çalışan makamlar bu konuda iyi yetiştirilmemişse
bunların sayıları yeterli değil de, suçluların işlediği
suçları tespit etmek ve delilleri saptamak ta zaman
alır. Ama biliyorsunuz zaman aşımı diye bir şey de
var, bu zaman aşımı içinde o işin yapılması lôzrm
gelir. Onun için kolluk ve savcılık bütün gücüyle uğ
raşır. Eğer bu zaman geçerse zaman aşımı geçerse,
suçluyu yakalasa da delili ele geçirse de bu işe ya
ramaz. Onun için devamlı açılan dosyaları koşturur
yakalayacağım diye. Dosyalar çok oldu mu, bunun al
tından kalkamadı mı, yakalayamaz ve bu vazifeyi de,
bu ödevi de savcılıkla kolluk yerine getiremez duru
ma düşer. Bunun sebepleri neden olur, suçun fazla
işlenmesinin sebepleri neyse bu da odur. Sanayileş
me olabilir, fakirlik olabilir şu olur, bu olur. İkinci iş
lerin altından kalkılamadığı nokta; yargılama ma
kamlarının işlerin altından kalkamamasıdır. Yargıla
ma makamlarına davalar açılır, davalar gelir. işte
efendim suçtan zarar görenler haklarını elde etmek
isterler, meselô haksız yere aleyhinde dava açılan
lar bir an evvel beraat etmeyi isterler, fakat yargıla
ma mokornlon bu işleri sonuçlandıramaz, bir türlü •
bitiremez, Neden? Yargılama makamlarının elindeki
hakim sayısı az olur, araç ve personel az olur bu
yüzden muhakemeler çabuk bitirilemez. Bu aradc:r
sıkıştığı için, fazla iş altında kaldığı için yargılama
makamları hatta yanlış kararlar da verme· durumu
na girerler. Bizim mahkemelerimizde görürsünüz,
gittiğiniz zaman yirmi dava otuz dava o gün görüle-
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cektir. Hiçbir normal mahkeme bu şekilde yapılamaz.
Bir hakim bir günde yirmi davaya o davaların esa
sına inerek, o davaları anlayarak bakmaz. Fakat hız- .
lı hızlı hele sene sonlarında adliyede görürsünüz yirmi

. otuz davayı karara bağlamaya çalışırlar. Demek ki,
yargılama makamları da işlerin altından kalkamama
durumuna girer. Nihayet infaz kurumları işlerin al
tından kalkamaz duruma girer. Bu neden olur? in- ·

• faza gönderilen adamın, kişilerin çokluğundan olur
bir, kurumun yetersizliğinden olur, çok olursa ku
rumlar fazlalaştırılsa bu da yerine getirilebilir, yeter
sizliğinden olur, sağlık şartları dahi yerine getirile
mezse infaz kurumlarında buralara gönderilen kim
selerin ıslahı hiç söz konusu olamazsa, bu kurumlar
vazifelerini yapamıyor olur. Bunun sebepleri dedi
ğim gibi kurumların yetersizliği, bina bakımından ye
tersizliği olduğu gibi, personel bakımından da yeter
sizliğidir. Biraz sonra belki üzerinde durulabilir. Bu
gün Kemal Beyin de söylediği gibi suç böyle işleme-

• mesi lôzım diye bilinen fiilin bilerek isteyerek işlen
mesi diye nitelendirilemez. Söylediği gibi biz de aynı
şartlar altında olsaydık, biz de ,o suçları işleyecektik.
Bu artık inanılmış, reddedilemez bir bilimsel veridir.
Onun için buralarda sadece böyle okuma yazma bi
len gardiyanlarla iş görmek mümkün değildir artık.
Buralarda psikiyatr, psi~olog, sosyolog, biyolog bu
lunması lôzımgelir. Bunlar da bugün için hayaldir.
Bir psikiyatra gitmek dünyanın parasına bakar, bir

. psikologa hiçbirimiz gitmemişdir daha. Bunları infaz
müesseselerinde görmedikçe, infaı müesseselerinin
bir iş yaptığına ben inanamam. Diyeceksiniz ki, ina
namadığın şeyi nasıl hôlô okutabiliyorsun? Bütün
dünyanın böyle ol_duğuna da inanıyorum,. onlar ka
dar ben de bu işi okutmaya çalışıyorum. işte, bura-. .
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(ardaki işlerin altından kalkılamama durumu dolayı
siyle işleri tasfiye etme yoluna gidilir. Bunu ama söy
lemezler hükumetler. Hapishanelerimiz. doldu, millet
üst üste yatıyor, yere çuval koyuyor, ondan ben af
kanunu çıkartıyorum; yediremez, kendisine, söyle
mez. Polis artık işlerin altından kalkamıyor şu dos
yaları mahzene indirelim de biraz ferahlatalım. Bu
nu diyemez. Onun için insaniyet, medeniyet, beşeri
yet diyerek af yoluna· girdilir. Şimdi, bu işleri azalt
mak için geçici bir çaredir bu, işleri azaltmak için
esaslı çarelere başvurmak ıazımgelir, bu geçici bir
çare, bir iki sene için yaraya merhem olur, ondan
sonra tekrar aynı durum arzeder. Nitekim Türkiye
mizde de arka arkaya af kanunları geçici olarak bu
işi kurtarmışlardır. Ama arka arkaya gelmekte de
vam ediyorlar, demek ki, esaslı çarelere inilmediği·
içindir ki, bu geçici çare ile yetiniliyor. Ben demiyo
rum ki, bu geçici çareye hiç başvurulmasın, ama baş
vurulacağı zaman gönül ister ki, esaslı çarelere gi
dilsin. Bu çarelerin en başında benim size bu fırsat
tan istifade ederek söylemek istediğim bir çare ver,
Daha başka çareler de olabilir. Temas edecekler. Ce
za davalarının açılması konusundaki mecburilik sis
teminden ayrılınması çaresi bana hem kolay, hem de
faydalı görülüyor. Şöyle bir şey: bizim memleketi
mizde suç teşkil eden bir fiil işlendiğini haber aldı
mı devlet makamları, dava açmak mecburlvetlnde-"
dir. Bu bir sistem. Mecburilik sistemi deniliyor buna.
Bunun karşısında bir ikinci sistem var. Suç teşkil
eden fiilin ·işlendiğini gören savcılık dava açıp aç
mamakta takdir yetkisine sahiptir. Bir çok memle
ketlerde de bu ikinci sistem tatbik olunur. Şu ikinci
sistemdeki memleketleri size saysam, ikinci siste
min zannedildiği gibi esassız olmadığını da görecek-. '
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sınız. İkinci sistem, yani suç teşkil ediyor fiil, fakat
savcı isterse dava açıyor, uygun görmezse dava aç
mıyor. Bunu kabul edenler, bakınız Fransa, Belçika,
Danimarka, İskaçya, Hollanda, İngiltere, Japonya,
Norveç, İspanya, lsvec, Mısır:, İsrail, Polonya, A.B.D.
lsvicre'dekl Fransız kantonları, Macaristan. Birkaç
isim zikretmek için size söyledim. Demek ki, bu mem
leketlerde savcı her suç işlendiğinde dava açmak
mecburiyetinde değildir. Bakcir uygun görürse dava
açar, yani ürküttüğü kurbağaya değdiği zaman dava
açacaktır. Aksi holde dava açmayacaktır. Bizim sis
temimizde ise savcı suç işlendiğini görünce mecbur
dur. 12 yaşındaki çocuğumuz herhangi bir suç teş
kil eden fiili işlediği zaman savcı, kanuna, hukuka
riayetkar olan savcı davayı açacak,· hakimler çatır
cctr onu tevki! edecek, içeri girdiği zaman da ne ola
cağını birçok arkadaşlarımız kabul ederler. Kanunu
muz bunu mecbur tutuyor bizde. Bunun gibi bir kü
çük yazıdan dolayı, çok gördük emin olun, dört sa
tırlık yazıdan dolayı, sayfalarca bilirkişi raporu yaz
mak zorunda kaldım. Dört satır yazıdan dolayı savcı
dava açmak mecburiyetinde olduğu için dava açmak
zorundadır. Ben diyorum ki, bu sistem iyi bir sistem
değildir. Savcılar da bugün üniversite mezunu, şu
kadar fakültede okumuş, şu kadar staj yapmış, şu
kadar hayat jecrübesl olan Türkiye'nin gerçeklerine

• en az bizler kadar yabancı olmayan kimselerdir. Bun
ları suç teşkil etmesi muhtemel . her fiilde dava aç
mak zorunda bırakırsak, işte bu durum hasıl olur.
Kolluk vazifesini yapamaz duruma girer, mahkeme-

- ler işin altından kolkcmoz.. cezaevleri tıklım tıklım
dolar. Sonunda bu kötü durumu heyeti umumiyesin
de görünce evvelce işte cezalandırdığımız fiilleri son
ra da yine cezalandırdığımız fiilleri muvakkat zaman
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için cezalandırmama gibi bir geçici çareye başvuru
ruz. Bu yüzden diyorum ki, ceza mahkemeleri usulü
kanunu'nun 148. maddesinde küçücük bir değişiklik
yapmakla, 148. maddesinde, savcı suç işlendiğini
duyduğu zaman dava açmak mecburiyetindedir ye
rine dava açabilir demekle büyük bir problemi hal
letmiş olacağız. Bu büyük problem de, davaların
azaltılması, haksız görülebilen davaların ocıtrnorno
sı, faydasız görülebilen davaların açılmaması, dava
açmakla daha büyük zararlara sebebiyet verilmeme-
si bütün bunları vaziyete göre· savcı tayin edecek,
Her şeyi kanun yazamaz. Herşeyi kanun yazmaya
kalksa olmaz. Niçin adaleti gözü bağlı bir kadın ola
rak gösteriyorlar? Gözü bağlı, elinde meşale var
ama gözü bağlı. Tefrik edemez özel durumları. Bu
gün 11 yaşında. çocuğun suç işlediği hallerde dava
açılması mecburi olsun mu, olmasın mı kanun bunu
gösteremiyor. Yok 18 yaşında olursa ne olur, yok
efendim bir büyük yazar olursa ne oluyor, şöyle olur
sa ne oluyor, gösteremez kanun bunları. Kanun bun
ları insanların o zamanki bilimlere göre takdirine bı
rakmaktan başka çare yoktur ve bu sistem bunu
sağlamaktadır. Davaların adedini azaltacaktır. Bu sis
tem girerse, yani 148. maddedeki dava açmak mecbu
riyetini kaldırırsak bu hasıl olacaktır. Evet ikinci se
bep de genel affın nedenlerinde, ikinci sebep; top
lumsal yaşamda değişiklik olurken, kanunların aynı '
kalması. Kanunların uy9ulanmasr, insana haklı gö
rünçlüğü sürece iyidir, fakat öyle durumlar olabilir
ki. toplumda fikirler düşünceler değişmiştir bu du
rumlarda kanunlar hatta haksız hale bile gelebiliyor.
Kabul edilmiyor, değiştirilsin isteniyor. Bu durumlar
da diyeceksiniz ki, kanunları değiştirmek yoluna gi
dilir. Kanunları değiştirmek yoluna gidilir ama, ka-
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nunlar da birbirine bağlıdır sıkı sıkıya, topunu bir
den gözden geçirme, bir revizyona tabi tutma o
ahengi muhafaza ederek hepsini değiştirmek zaman
alır. Bu zaman içinde de, dediğim gibi savcılıklar yük
altında, mahkemeler yük altında, cezaevlerinde mil
let inliyor. Bu zamanı bulamaz devlet her zaman. O
yüzden geçici bir çare olarak af kanunlarına başvu
rur. Ve iş af ile çözümlenir. Özellikle buhranlı zaman
lardan sonra af kanunlarının çıktığını biz öğrenciliği
mizden beri gördük. Öyle de bir klişe bizde yerleşti.
Buhranlı zamanlardaq sonra siyasi bilmem nelerden
sonra, bu buhranlı zamanları gördükten sonra bu
yazılanları ben daha iyi anladım. Ama herkes benim
gibi bu yaşa gelip anlarsa bu· anlamanın büyük bir
faydası olacağını da zannetmiyorum. İnşallah başka
ları benden daha çabuk anlarlar bunu. Şimdi, buhranlr
zamanlardan sonra af kanunları çıkar, demek ki ko
nuların uygulanmasından şikôyetler oluyor. Ne bu şi
kôyetler? Bazı suçların cezalandırılması uygun gö
rülmez. Mesela bizim memleketimizde büyük bir akım
halinde özellikle 1960'dan sonra kuvvetle beliren bir
çeşit fikir suçları ne diye cezalandırılsın? Bunun kar-

• şısına bazı profesörler çıkarlar, fikir suçu diye bir
şey yok. Fakat öbürleri; hayır efendim fikir sucun
dan dolayı cezalandırmak bir cinayettir şudur budur.
İçinde bulunduğumuz zamanda bu olamaz. Demek
ki, fikir suçları diye bir kategorinin artık cezalandırıl
maması isteniyor. Ama birdenbire kanunları da de
ğiştiremediğimiz için, şimdilik hiç olmazsa içeri gi
renleri, orada ölmesin adamlar, bir af kanunu ile kur
taralım. On_dan sonra aklımızı başımıza toplayıp bir
revizyondan geçirelim kanunları deriz. Sonra bazı
suçların cezalarının fazlalığından şİkôyet edilir. Me
'selô bugün, ismini de sövlevevim Ord. Prof. Sulhi
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Dönmezer'in verdiği güzel bir misalle, cezalarımız
çok ahengini kaybetmiş vaziyettedir. Birini tutun siz
yolda, vckotovm gözlüğünü çıkartın, parmağınızı gö
züne sokun, onu kör edin, alacağınız ceza iki sene
dir. Aynı adamı tutun, gözlüğünü alın ve kaçın, gö
zünü çıkarmayın, yirmi seneye kadar. 495. maddede
banka soygunları falan derken; yani bu kadar ahenk
siz durumlar hasıl olmuştur. Bu cezalar bu kadar art
tırılmıştır. Niye arttırılmış, işte 'buhranlı zamanlarda
aman şu işlerin üstesinden gelelim diye bu yola baş
vurulmuştur. Ceza suçla mücadelede en kolay, en
ucuz, en zahmetsiz Bir vasıtadır. Biraz sonra söyle
mek imkônı bulunacaktır. Ceza, evet suçu önler ama
az nisbette önler, bunu arttırmakla birşey elde edil
mez. Fazla birşey elde edilmez. Fakat bunu bizim
parlamentolarımıza anlatmak mümkün olmuyor. Suç
ların arttığından şikôyet edildiği zaman hemen ce
za kanunundaki cezaların arttırılması voıunc gidi
yorlar. Cünkü gayet ucuz, iki müzakere yaptıktan
sonra resmi gazetede ilônla bu iş biter. Amd suçun.
işlenmesi sebeplerine inip de onlarla uğraşmaya
kalkınca bu bir çalışma ister, bilimsel çalışma ister,
o tedbirleri gerçekleştirecek mali külfetlere girmek
lôzım. O tarafına girmezler. Meclisler bu tarafı
na giderler, cezaları arttırınca bu iş önleniyor
zannediyorlar. Aslında önlenmez, az nisbette ön
lenir. Fckct yapılan fedakôrlık daha fazladır insan
ları içeride tutmakla. O yüzdendir ki. bizim ceza kc
nunumuz mehaz kanundan tamamen farklı duruma
girmiştir. Ordo çok az cezalandırılan fiil bizde fazla
fazla, arttırıla arttırıla tanınmaz hale girmiştir. Demek
ki ortık cezalar da bugün, birçok cezalar haklı görül
müyor. Sonra muhakeme ilkelerine aykırılıklar, buh
ranlı zamanlarda bu cok oluyor. Mesela şimdiden
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söyleyeyim, kısa olması için. Askeri Muhakeme ka
nununda yapılan değişiklikler. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kanunuyla getirilen değişiklikler, hatta ce
za muhakemeleri usulü kanununda yapılan değişik
likler, şu son iki üç serie içinde muhakeme ilkelerine
taban tabana zıttır, kabul edilebilecek gibi şeyler de
ğil bunlar. Meselô insan muhakeme edilirken, haki
min karşısında olacak, yüzyüze olacak, kendini
müdafaa edecek. Bi.ı prensip yüze karşılık vicahilik
prensibi diyoruz biz buna. İngiliz hukuku bundan vaz
geçmiyor, vazgeçmez. Bizimkiler, efendim mahkeme
ye uzaksa, tutukluysa bu adam getirilmez, sorgusu
orada yapılır, burada muhakemesi cereyan eder di
ye bir kaide koydular. Hatta bunu ceza muhakeme
leri usulü kanununa koydular. Bu olur mu? Bugün
nakliye vasıtaları bu kaqar gelişmişken, Sağmalcı
larda olan bir kimse, Sıkıyönetim mahkemesinin bu
lunduğu Selimiye'ye getirilmiyor. Neden? Kanunda
hüküm var, sorgunun yüze karşı olması şart değil.
Böyle bir şey olmaz. Yüze karşılık prensibi, bu pren
sip müdafaanın en esaslı prensiplerinden biridir.
Sağmalcılar'dan nasıl olur karşı tarafa bir adam ge
tirilmez. Tutuklu olduğu yer uzak olduğu için nasıl
olur mahkeme önünde bulundurulmaz. Bu, ilkelere
aykırı görüyorsunuz. Bunun gibi yine getirilen deği
şikliklerle, yazılı savunma· verilmeslne mahkeme ka
rar verir diyor. Yazılı savunma, bu da olmaz. Yine
İngiliz mahkemelerinde yazılı birşey okumav,ı bile
men ediyor.· Sözlü olorck hakim soracak o cevap ve
recek. Yazılı savunma, ben ne bileyim yazılı savun
ma verdiği zaman üç satırın üzerinde hakimin dal
gınlık yapmadığını. Ama sözlü yaparken bakarım
yüzüne, bir daha tekrarlarım, üçüncü defa yeter ar
tık anladık dedikleri zaman anlarım. Yazılı savunma-
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nın okunacağını ben nasıl söyleyebilirim. Orta za
manda bu olmuştur. Orta zamanda yazılı müdafaa

· _usulü, yazılı muhakeme usulü kabul edilmiş, nereler-·
de? Enkizisyon mahkemelerinde. Diyorki, Romalı ya
zar, .bunlar yazılır fakat okunmaz. Bugün okunduğu
nu bana söyleyebilirler, kabulüm. Ama anlandığını
da kabul etmem. Bir paragrafa iyi nüfuz etmeyebilir.
Bunun gibi sözlülük prensibi muhterem bir prensip
tir, sözlülük prensibi, saygıdeğer bir prensiptir, ka
nunlarımız bundan · vazgeçmiştir. Neden vazgeçmiş-

• tir? işte dedikleri buhranlı zamanlarda işte böyle ted
birlere başvuruluyor. Bunun gibi olağanüstü mahke
meler yasağı, Anayasamız kabul etmiştir. Buhranlı
zamanlarda olağanüstü mahkemelere aşağı yukarı
her memlekette gidiliyor, yani fiil işlendikten sonra ku
rulan mahkemeler. Karşınıza öyle hakimler seçiliyor
ki sizi kıtır kıtır yiyecek adamlar. Hep olağanüstü
mahkemeler bu. Emniyetli bir usul değil. Devletin
mevcut mahkemeleri önüne çıkartılırsa insanlar, bu
mahkeme bir derece teminatlıdır insanlar için. Ama
fiil işlendikten sonra toparlanıp getirilen hakimlerin.
üzerinde durulmalıdır, bunlar sizi batırabilecek kim
seler olabilir, yahut ta batırmayacak kimseler de ola
bilir, vaziyete göre. Demek ki olağanüstü mahkeme-
fer kurulabilir, buhranlı zamanlarda, bunların verdik
leri hükümler artık halkı tatmin etmez, kamuyu tat
min etmez. Kanunlar haksız görülmez diye bilmişler,
toplumsal yaşamdaki değişiklik dolayısile bu· hüküm-·
ler rencide edilmeye boştcndı- Bunun gibi hakim ba
ğımsızlığı anayasalarda esastır.' Öyle mahkemeler ku
rulabilir ki bu zamanlarda şöyle karar verdiği için o
mahkeme ilga edilir. Böyle mahkemelerden gelen ka
rarlarla mahkum olmuş kimselerin hala içeride· tu
tulması da doğru görülmez. Bu da affın işte sebep-
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lerlnden biridir. Bu kısa iki üç senelik uygulama için
de bu fikirlerin çok isabetli olduğunu ben hissettim.

• Üçüncü sebep de affın nedenlerinden üçüncü sebep,
iktidarların oy kazanma kaygısıdır. Fakat ben size
şunu söyleyeyim ki, bu kaygı, eğer öbür nedenler
yoksa havada kalır. Bir avuç mahkumu affetmekle.
onların ailesinden alacağı oylarla bir iktidar ayakta
durmaz. Bu sebepler varsa. bir iktidar başvuracak
tır. Bu sebeplerin bir kısmı söylenmez dedim. Onla
rı söylemese bile, ikinci kategori sebepler yeter, on
ları söyleyecektir. Ve etraftan hakikaten kendisini
haklı görecekler, müsbet bir cevap alacaktır. Demok
ratik rejimlerde 9e bu müsbet nota muhtaçtır. Dedi
ğim gibi, bu geçici bir çaredir af yoluna başvurmak.
Ama not alır, geçici çarede hiç çaresizlikten iyidir.
Ama esası, bu notu. aldıktan sonra da esaslı çarele
re iktidarın başvurmasıdır. Genel affın sınırı sorunu
na gelince : Genel affın sınırı dediğim gibi, bu bir
parlamento tasarrufudur, yasama tasarrufudur. Ya
sama meclislerinin de kadını· erkek yapamamaktan
başka sınırları yoktur denilir. Bugün anayasa kaide
lerine uyma rejimi de kabul edildi. Bu bakımdan sı
nırsızdır bu, istediği şekilde sınırlayabilir daha doğ-
-rusu, Dediğim gibi, işlerin altından kalkamıyorsa, iş
lerin altından kalkacak kadar birşey elinde bırakıp,
öbürlerini affeder ve bu suretle topluma hizmet gör
mekte devem eder. Toplumsal yaşamdaki değişiklik
ler, karı'unlarda bir engel görüyorsa, dediğim gibi bir
takım prensiplere aykırı olarak mahkemeler yapıl
mış. cezalar çok verilmiş, bu sebeplerden dolayı ce
zalandırılması artık uygun görülmeyen. mesela fikir
suçlarından cezalandırılmış kimseler cezaevlerinde
ise işte bunları bu şlkôvetlerl giderecek kadar fiille
ri af kanunu içine alıp, öbürlerini af kanunu içine al-
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maz. Ama burada da durulmuyor, dikkat ederseniz
mesela fikir suçlarını affetmek için işe girişiliyor, adi
suçlar da arkasına takılıyor. Cezaevlerinde grevlerdi
bilmem nelerdi kıyametler .. falan mecbur kalıyorsu
nuz, bunlara da birtakım indirimler tanımaya. Nlcln
onlara da birtakım indirimler tanınıyor? Arkadaşlar,
bazı gerçekler bilimsel olcrck idrak edilir, oazıları
entüvitif olarak idrak edilir. Şöyle örnek vereyim :
meselô, Türk ırkından İngiliz ırkı daha uzun boylu
dur desek biz;· genellikle İngilizler uzun boyludur de
sek, hepimizde o izlem de vardır. Kaç ingilizi biz ölç
tük, ortalamasını aldık to bu kanıya vardık. Hayır or
talamasını almadık, ölcmedtk, ama şöyle buraya ge
lenlere baktık, uzun boylu adamlar, bunlar uzun boy
lu adamlar diyoruz. Bu gerçek, bu bir gerçek belki
de. Bu gerçek entüvitif, sezgiyle varılan bir gerçek
tir. Bilimsel olarak varılmadığı zaman gerçeklere
mecburen sezgiyle gidilir. Büyük adamlar da çoğu
zaman gerçeğe sezgiyle giden insanlardır. Bilimsel
araçlardan yoksundurlar, fakat sezgileri o kadar kuv
vetlidir ki, onunla bilimsel araçlarla varılabilecek ger
çeklere varırlar. Örneğin; bir memlekette devrimler
yapılırken, elinde istatistiki bilgiler olmayan bir dev
let adamı, bu devrimlerin ne kadarına bu devletin ya
hut bu ülkenin. tahammül edebileceğini kestirirken
sezgiyle gider. İşte bu af konusunda da tahmin edi
yorum, bu şekilde gidiliyor. Fikir suçlarından dolayı
affedilmek, işte muhakeme koldelerlne aykırı mah
kum olanların affedilmesi falan hep ortada görülen
şeyler, belki sayılabilir bunlar, maddeler gösterile
bilir, onun dışında adi suçları niye affetmeye gidi
yoruz? Ben diyorum ki, bu tamamen gerçeklere ay
kırı bir davranış değildir. Çünkü bütün suçların iş
lenmesinde sebepler var. Bu sebepleri biz toparla-
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maya çalıştığımız zaman, psikolojik sebepler, psiki
atrik sebepler, biyolojik sebepler, sosyal sebepler
diye ayırıyoruz. Psikolojik sebepler; bazı "tipler me
selô, biraz haris oluyor, bazıları kanaatkôr oluyor,
bazısı kindardır, bazısı hoşgörülüdür. Çeşitli tipler
vardır, bu tiplerden şuna veya buna girmemiz bizim
suçlu olup, olmomızı kolaylaştırır. Psikiatrik sebep
ler, bu kolay. Bazıları akıl hastasıdır, biraz evvel Nev
zat Beyin söylediği gibi, evvelce bu kabul edllrnlvor
du, akıl hastalarını dahi dayak kötek, hatta öldürmek
gibi tedbirlere başvuruluyordu. Ama bugün akıl has
atlarının da suç işleyebilecekleri, bunların da teda
viye muhtaç oldukları kabul ediliyor. Bazı suçların
sebepleri de blyolollk sebeplerdir- Belirli hastalıklar,
yetersizlikler dolayısıyla, veraset dolayısıyla, iç ifraz
guddelerinin iyi işlememesiyle, mesela kandaki şe
kerin yüksek oluvermesi halindeki reaksiyonun, tan
siyonu fazla olduğu zaman yahut az olduğu zaman
değişik reaksiyonlar. çeşitli böbrek üstü bezlerinin
işlemesindeki aksaklıklar suç işlemeye sebep olur.
Sonra en geniş sosyal sebepler; çevreye ait sebep
ler, kültür sebepleri, toplum kurallarının tatmin etme
mesi gibi sebepler, ceza uygulamasının iyi veya kötü
olması gibi sebepler, bunlar da suçtan insanı meneder
veyahut suca iter. Şimdi ceza verirken bütün bun
lar gözönünde tutulabiliyor mu arkadaşlar? Bırakın
ceza vermeyi, normal insanlar olarak biz bu bakım
dan kendimizi bir incelemeye tabi tutmuş değiliz. Bu
nu entüvitif olarak hissediyoruz. Bu aksaklıkların far
kına varıyoruz, bunu tam· söyleyemiyoruz. işte insa
niyet, medeniyet, beşeriyet, yazıktır günahtır deme
miz gayrı şuuri olarak bunun bilincine varmamızdır.
Bu tutumumuzun hatalı olduğu sonucuna vormcrnız
dır. Bir müddet için bunu kabulleniyoruz, ama bun-
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dan sonra tekrar bu sebepler üzerine eğilmeyi bir
tarafa bırakıp, eskisi gibi cezalandırmakta devam
ediyoruz. Birkaç cümle ile bitirmek istiyorum sözle
rimi.

Bugün, belki şöyle elli sene sonra yüz sene son
ra dünyanın nasıl bir çağ içine gireceği kafaları kur
calıyor. Bugün çok kurcalıyor, çünkü binlerce sene
insanlık çok kısa ilerlemeler kaydetmiştir. Meselô in
san yürüyüşüyle nihayet saatte beş kilometre gitmiş
tir. En hızlı koşucu saatte otuz kilometre gider, bu da
böyle langır langır yapraklanan bir otobüs hızıdır.
Bu otobüs hızı yahut ta tren hızı 19. yüzyılda varı
lan bir hızdır. 19. yüzyıdan bu yana füzelere varıldı.
Hız binlerce kilometreye vardı saatte. Ağırlık kaldır
mada; bir insan ağırlık haydi kendi vücudu kadar
haydi iki misli kaldırsın normal olarak. Fakat bugün
öyle makineler yapıldı ki, bunun binlerce mislini kal
dırabiliyor. Demek ki hızda böyle, ağırlık kaldırmada
böyle, haberleşmede; bugün haberleşme vasıtaların- ·
da muazzam gelişmeler oldu. Televizyonlar, şekil ay
nen önüne çıkıyor. Ankara'da gösterilen şeyi adam
senin önüne getiriyor koyuyor. Bu kadar ilerlemeler
varken, teknik alanda. Muhakeme alanında ilerlemek
yoktur diyebilirim. Milôttan evvel bilmem kaçıncı
asırda, yüzyılda insanlar nasıl muhakeme ediliyorsa,
bugün yine öyle muhakeme ediliyor. Cezaevlerine
konulan insanlar yüzyıllarca evvel ne muameleye ma
ruz kalıyorsa, bugün de ondan pek fnrklı muameleye
maruz kalmıyor. Pek az devlette, işte pskiatrist, sos
yolog bunlarla meşgul oluyor. Demek ki, insan ada
leti bugün çok geridedir, teknik ve teknolojinin aldı
ğı misillerce ilerlemeden yoksur:ıdur, eksiktir, hak
sızdır ama bunları tam yapabilmek te kolay değildir,
işte bunun bilincine varıldığı için ben sanıyorum ki,
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siyasi suçlar fikir suçları yanında da öbür adi suçla
rın da affı için böyle bir teşebbüse girilmektedir. Za
manınızı aldım özür dilerim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Arkadaşımız Öztekin
Tosun'un istifade ile dinlediğimiz konuşması için
kendisine teşekkür ederim. Şimdi söz sırası Prof.
Bahri Savcı Beye ait. Kendileri lutfedecekler.

Prof.• BAHRi SAVCI - Teşekkür ederim sayın
Başkan. Siyasal Bilgiler .Fakültesi Anayasa Hukuku
hocasıyım. Tosun Beyin gayet teknik ve programda
ki bölümlendirmeye göre gayet ilginç şekilde yaptı
ğı konuşmadan sonra adeta hukuki yaklaşımdan me
sele vücut kazandığı için azalmış gibi de . gözükür.
Onun için ben işe bir siyasal bilimci açısından da
bakmaya uğraşacağım. Bir memlekette genel af söz
konusu olduğu zaman tüm kamuoyu merkezlerinin
bu meseleyle ilgilenmesi gerekir. ister olumlu, ister
olumsuz. Ama demokratik yapı içersindeki bir ülke
de bütün kamuoyu merkezlerinin bu meseleyle ilgili
olması, görüşlerini bildirmesi, bu bakımdan siyasal
lktldorlor üzerinde gerekli etkiyi yapması için bir fa
aliyet göstermesi gerekir. Sayın DİSK, zaten memle
ketimizin bütün meseleleri ile ilgilenen bir kuruluş
tur. Bu ltlbcrtc kuvvetli bir kamuoyu merkezidir, onun
bu faaliyetine son dakikada da olsa katılabilmiş ol
maktan da ayrıca bir zevk duyarım. Çünkü bilcümle
kamuoyu merkezlerinin faaliyeti, benim için dernek
rnslnln bir kuralı olduğundan dolayı gerekli bir katıl
madır. B.ir genel af meselesi, kendi acımdan düşün
düğüm zaman şu sonuca varıyorum : Toplumun bir
bekleyişidir. Toplumun bir bekleyişine, toplumun yet-
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kili organlarının cevap arama zorunluğunda kalma
sıdır. Belki klasik literatürde toplumun, genel· a_ffın
bir lütuf, bir atifet, bir bağışlama olduğu söylenecek
tir. Zaten terim, af terimi de böyle bir yorum yapan
ları haklı çıkaracak bir içeriğe sahiptir. Fakat bu se
fer söz konusu olan, Türkiye'de bu kez söz konusu
olan af. toplumun siyasal temsilcilerinin bir lütuf atı
fatı değil, toplumun birkaç yıldır büyük bir hassasi
yet gösterdiği bekleyiş ,duyduğu istem ve hissettiği
gereksimenin karşılığıdır. Bu bakımdır ki, başka mem
leketler için bilmiyorum, fazla iddialı konuşmak da is-

- temem, ama Türkiye için yine bilebildiğim kadar söz
konusu olmuş olan afların içerisinde en zorunlusu
ile yine Türk toplumu karşılaşmış bulunmaktadır. O
kadar ki, birinci büyük çerçevedeki bir affı, siyasi an
lamda affı, zannediyorum Kurtuluş Savaşından son
ra yüzelliklerin affı şeklinde gördüğümüzü söylersek
fazla bir abartma yapmamış olabiliriz. O bir zorun
luluk idi.' Bu kez söz konusu olan genel af, siyasi yö
nüyle bakıldığı zaman, toplumun artık işba olma de
recesine gelmiş, huzur ihtiyacının bir ifadesi olacak
tır. Onun için, iktidar değişmesi olmasa bile, olma
saydı bile, genel af Türk toplumunun en genel so
runu olarak, içinde yaşadığımız günleri kapsamakta,
doldurmakta ve geciktiği müddetçe de problem ya
ratmakta devam edecek idi. Hatta genel af bu sefer
mesut bir olaya da karşılık oluyor, gibi gözüküyor.
Ve öyledir de, Cumhuriyetimizin 50. yılı. Ben diyo
rum ki. Cumhuriyetimizin 50. yılı olmasaydı bile Tür
kiye'nin cok hızlı şahit olduğu; olaylar gelişimler, te-

. vekkutlcr, duruşlar; sıçramalar, titremeler dolayısıy
la içine girdiğimiz bu günlerde, bir genel af -slvoscl
açıdan gene de zorunlu olacak idi. Onun için iktidar
-değişmesi ve 50. yılla bunun bağlanı:nası bir bakım-
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dan çok mümkündür ve bu bir gerçeğin ifadesidir,
fakat daha temelde bir gerçek arayacak olursak
eğer; Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği hızlı değişim,
uğradığı hızlı bir akış bir takım sonuçlar doğurmuş
tur, bu sonuçları do böyle bırakamayız, bu sonuçla
rın da bir tasfiyesi gerekir idi, bu tasfiyenin en bü
yük siyasal ve hukuksal aracı da bir J;Jenel af olacak
tı. Toplumun dalgalı evresinin barışla kapatılması ge
rekir. Toplumlar dalgalı evreler geçirirler, bu dalga-
lı evrelere uzun süre dayanılamaz. Sürekli gelişim
başka, dalgalı evre başkadır. Türk toplumu sürekli
bir gelişim içersindedir. Bu gelişimin hızı da küçüm
senemeyecek, kadardır,· fakat bozan bu hızını kay
bediyor, dalgalı bir evreye giriyor. İşte bu evrenin so
nuçlarını mutlak bir barışla kapatmamız gerekir. Bu
akı!lılığı, bu bilgeliyi göstermemiz gerekir, yoksa
Türk toplumu daima hızlı gelişmelere sahne olacak
tır. Bunun dalgalı-ve acı sonuçlar vermesini önleye
bilmek için barışa ihtiyacımız var. Barış süresi içer
sinde soğukkanlı düşünme ve sayın meslekdaşımı
zın gösterdiği mevzuat değişmelerinden tutun da suç
ve suçlulara uygulanacak tedbirlerin en uygun ve
adillerini en geniş ölçüde düşünme olanağını bulabi
lirjz. Eğer bir genel af gelmeyecek olursa, huzursuz-.
luk devam edecektir, bu huzursuzluk içinde de Tür
kiye'nin hızlı gelişiminin gelecek prob!emlerini karşı
lamak için lôzım gelen zamanı, lôzım gelen bilgiyi'
gösteremeyeceğimizden korkuyorum. Bütün bunların
birinci kuralı hiç geciktirilmeden geniş kapsamlı bir
genel affa gidilmesidir. Ayrıca bir de dünya ölçüleri
dışında telakki edilme 'tehlikesi ile karşı karşıyayız.
Belki de o tehlikenin içindeyiz, çünkü belki de biz
dünya ölçülerinin dışınd.a telakki edildik. Başka mem
leketlerde de bizim son bir iki yıl içinde geçirdiğimiz:
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olaylar olmuştur, olmaktadır ve daima da olacaktır.
Bizimkine paralel olmak üzere ancak Kanada'da, kal-

- dı ki, bütün dünyada, hatta demirperde arkası· olan
ülkelerde de birtakım hareketler olmuştur. OnJarda
kendilerine mahsus, batı uygarlık ailesine, batı siya
sal ailesine mensup memleketlerde başka nitelikler
de olmuştur, fakat temelde bir birleşiklik vardır. Top
luml~ intibaksızlık ortaya çıkmıştır, toplumla intibak-

. sızlığın giderilmesi için çareler düşünülürken, bu ça
reler şiddet olaylarına varmıştır. Bu • demirperde ar
kası sayılacak ülkelerde bile olmuştur. Öbür taraflar
da da öncelikle olmuştur. Bütün bunlar bu sorunu
çözmenin yollarını buldular, ve bizden çok hızlı hem
ldrok hem de işlem ile barışa ulaşabildiler ve gele
ceklerine, kendi dünyalarının geleceklerine daha sağ
lam karşılama gücünü kazandılar. Biz bu noktada
hem ölçü kaçırmışa benziyoruz, hem de hala tasfiye
etmemekle, buhranı adeta dünya nazarında sürdür
me suçluluğu toplumca, ülkece bunu sürdürme suç
luluğunu da. işlemiş bulunuyoruz. Burada özel bir
olay mesela hemen hemen aynı zamanlarda Kana
da'da oldu. Şimdi burada söylemek lcln-vcktlmlz yok.
Fakat Kanada'da eski deyimi ile dorbevı hükumet ve
tam manasile bölücülüğü gerçekleştirmek isteyen bir
hareket olmustur. Kısa bir zamanda tasfiye edilmiş
tir ve bugün h_içbir sonucu da·arta kalmamıştır. Oün-"
kü ölcülernevi iyi yapmışlardır ve bu yüzden de zcn-:
nediyorum bugünlerde bu meseleyi sorsanız Kana
da'ya geride kaldı ve halledildi diyeceklerdir ve bu-

• nunla Kanoda ancak kuvvet kazanmıştır. Yoksa ora
da do ucuz siyasi edeblvotlc bunun aleyhine çıkmak
imkanı vardı, fakat Kanada toplumu bilgeliğini, zeka
sını toplayarak bu meseleyi tartışma platformunda
tutmaktansa çözme plôtformuna indirip huzura ka- ·
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vuşmayı yeğlemiştir. Ve bundan da son derece ya
rar görmüştür. Af demokratik bir müessesedir. De
mokrasi diye söylenen memleketlerde başvurulmak •· zorundadır. Sayın meslekdaşım Tosun'un söylediği
teknik nedenlerle Türkiye'de belki sık .sık başvuru
luyor fakat bu seferki' başvuruluş bu teknik neden
leri de aşan demokratik esprimizin bir gereği olarak
qözüxmektedlr. Gözükmelidir. Çünkü af neyi ele alı
yor? insanı halas etmeyi. Tek olarak suçlu dediğimiz
insanları hôlôs etmeyi. Maddi, manevi bir sürü bas
kılardan, psikolojik baskılardan holôs etmeyi öne alı
yor. Sonra hemen onu bir aile grubu içinde olduğu
için, aileyi serbestliğe kavuşturmak, rahata huzura

• kavuşturmayı amaç alıyor ve nihayet toplumu barışa
ve huzura doğru götürmek isteyen bir hareket ola
rak gözüküyor. Bir demokraside insanı, en yakın gru
bu olan aileyi, sonra daha geniş grubu olan meslek
grupu içindeki durumunu, veya toplum içerisindeki
durumunu ve bütün toplumu, kendi üzerindeki mad-
di, manevi türlü baskılardan kurtarmanın rejimi oldu
ğuna göre, bir af aynı zamanda insanı, aileyi, mes
lek gruplarını .ve toplumu da amaç aldığı için, böv
[elikle geniş bir demokratik nitelik gösteriyor. Belki
tarihsel menşei 'itibarile hiç böyle değildi, hükümdar
olanların, devlet gücünü elinde tutanların keyfine gö-
re ortaya çıkmış olein bir batışlama şeklinde belki or
taya çıkmıştır tarihsel gelişiminde. Ama bugün bu ta
rafı biraz ikinci plana çekilmiş ve demokratik bir mü
essese olduğu için ve demokrasi de lnsonı ailesiyle,
meslek grubuyla ve toplumu ile beraber mümkün ol- .
duğu kadar maddi, manevi baskılardan kurtarmanin
rejimi olduğu için af bir demokratik müessese olarak
gözükmektedir. Ayrıca çağımızda hükümdarların, sul
tanların, padişahların, bir tasarrufu değil, ulusu tem-
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sil eden organların bir tasarrufu olarak ortaya çıktığı
için süreci itibarile de demokratiktir. Süreci ve kap,
samı da bu itibarla demokratik nitelikte bir olay ol
duğu için, kişisel terakki biçimlerine göre değil, top
lumun ihtiyaçlarına göre bir veçhe alacaktır. Yani af
fın süreci ve affın kapsamı bugün parlamento tara
fından lütfedilmiş olmasına rağmen parlamenterlerin
kişisel telakkilerine göre değil, toplumun· onlara em
poze ettiği gereksinmeye, barış ihtiyacına ve bu ba
rışı getirmedeki yoğunluğa göre hareket edilmesi lô
zımgelecektir. Ona göre bir kapsam hazırlayacaktır.
Yoksa, mahalle kchveslnde konuşur gibi, aile soh
betlerinde konuşur gibi, bana kalırsa şunlar dışarda
kalsın meselesi bu seferki af lçln konuşulacak bir
konu değildir. Bu sefer ki af tamam1yle demokratik
nitelikte bir işlem bir eylem olacaktır. Bu itibarla kap
samı da onun biçimlerine göre, yani toplumun gerek
simelerine göre belirecektir. Bu bakımdan da geniş
olacaktır. Dar olmasına imkôn yoktur, kişisel telôk
kilerimizle çok dar genel af anlayışlarına varabiliriz
ve bizi hiç kimse de suçlayamaz, çok mantıksal ne-

. denler ileri sürebiliriz, çok derin, karşımızdakini inan
dırıcı nedenler ileri sürebiliriz. Fakat bu sefer söz
konusu olacak af, bizim kişisel telôkkilerimizi aşmış,
toplumun acil, çözülmesi lôzımgelen, içinde yaşadığı
ekonomik ve bir sürü sosyal problemlerin başında

. gelen bir problem halini almıştır, onun için ölçüler de
1

kişisel ölçüleri elbette aşmak zorundadır. Toplumsal
boyutlara gitmiştir. Bu bakımdan geniş kapsamlı ve
demokratik süreç içerisinde olduğu için de geniş
kapsamı hiçbir şekilde önlenemeyecek şekilde ge-·
niş olması gerekecektir. Öyle ise bu sefer söz konu
su olan genel af bir kelime ile tüm suç ve suçluluğu
kavrayacaktır, kavramak zorundadır. Aslında genel
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af terimi, bu konunun uzmanı olan ceza hukuku ile
uğraşan arkadaşlarımın beni bağışlamalarına sığına
rak söylüyorum, genel af terimi aslında siyasal suç
lar için söz konusu, siyasal suç ve suçluluk için söz
konusu olan bir işlemdir bir tasarruftur. Fakat demin
arzettiğim • nedenlerden dolayı, bilhassa Türkiye'nin
demokratik sürece, mekanizmaya, düşünüş biçimine,
davranış biçimine hızla kavuşabilmesi için bu sefer
ki affa demokratik nitelik tanımak zorundayız, böyle
olunca da siyasal niteliğinin, özünün içinde ondan
ayrılmaz bir parça halinde siyasal olmayan öteki
suçları da kapsamak zorundadır. Onun için ben di-.ı
yorum ki, bu seferki affın kapsamı tüm suçları içine
almak, içermek zorundadır. Ve bu arada karşımıza
bir problem çıkmış bulunuyor: fikir suçları, eylem
suçları diye birtakım ayrımlar yapılıyor belki tortrş-

. malar safhasında yine bizi konunun tam uzmanı olan
arkadaşlarımız çok etkili olqrck aydınlatacaklardır,
ama şlmdiden söyleyebiliriz, bu seferki af tüm suç
ve suçluluğu kapsayacağı için, fikir suçu, eylem su
çu. diye kendi mantığına eğer sadık kalmak istiyorsa,
fikir suçu, eylem suçu diye bir ayrım yapmada da
çok düşünmesidir. Çok hassas davranmalıdır. Bir

• defa fikir suçu Türkiye'de var mıdır, yok mudur, olur
mu, olmaz mı? tartışması kesin olarak çözülmek zo
rundadır ve hiç de zor bir problem değildir, kolaylık-

: la çözülebilecektir. Zannediyorum zaten, Hükumet
protokolünde, programından da fikir suçları diye bir
şey artık tarihe karıştırılmak üzere bazı tasarılar
mevcuttur. O halde bu bakımdan da fikir suçlarının
tüm tasfiye edilmesi gerekecektir. Demin sayın mes
lekdaşım Tosun'un söylediği üzere birtakım olaylar,
eylemler, işlemler, davranışlar suç olmaktan çıktığı
zaman, suç tanındığı zamanki cezaların devam et-
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mest hem sosyal yarar bakımından, hem de insani
melekelerimiz bakımından kabili tahammül bir olay
değildir. Şimdi fikir suçluluğu denen bir suçluluk ka
tegorisinin, kalkınma eğrisi lcerslne olanca hızı ile
girmiş bir Türkiye'de, muhafazası, fikir suçluluğunun
mensupları diye bir kategori insanı hapishanelerde
tutmak akıl dışıdır. Bir kelime ile, toplumsal olaylar
da akıl dışı olan herşey toplumun yararı drşmdodır,

. bu bakımdan fikir suçları üzerinde yeni bir düşünme
ve düzenleme toplumsal düzenlemeye gitmekte olan •
Türkiye'de fikir suçlarını hiç olmazsa hapishaneler
den kurtarmak önde gelen bir koşuldur. Bu fikir suç
larını ayırmak o kadar 'da zor değildir. Gayet kolay,
kendisi anlatıyor zaten. insanın bir zekôsı vardır. Bu
zekôrun antenleri vardır, toplum lcerslnde antenleri
vardır. Bu antene çarpan, insan zekôsına gelen, in
san düşüncesine sahip olan yani, doğan, insan dü
şüncesinden doğan bilcümle fikir ameliyeleri fikir
haysiyetine sahip olduğu için, bunların evvela hasıl
olması, sonra toplumdaki mevcut olanaklarla harici
leşt!rilmesi, bildirilmesi, sonra gerçekleştirilmesi için
birtakım teşkilôtlar oluşturulması, gerçekleştirme fa
aliyetlerine girmesi, hepsi bunların fikir özgürlüğü
nün içeriğine dahildir, bunlar da suçluluk düşünül
memesi demektir. insanoğlunun aklına ne gibi bir
düşünce geliyorsa, bu düşüncenin ,gelmesine, bcşko
sına geçirilmesine, çünkü toplumda tek başımıza ya
şormyoruz, başkalarına geçirilmesinde, bir paraleli
bulduğu zaman birleşilmesinde ve onu toplumun
meşru yollarıyla 'gerçekleştirme hususundaki çalış
malarda bir kayıt olmamak gerekir. Düzenleme evet,
fakat yasak edici bir kayıt hayır, bu olmamak gere
kecektir ve fikir suçluluğu bu olsa gerek 've· bunun -
kaldırılmakta olduğu, kaldırılacağının çok yakın bu-
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lunduğu bir dönem içerisinde, çok kısa bir geçmiş
te fikir suçluluğu faraziyesine dayanarak birtakım
adamları hapishanelerde tutmak mümkün değildir.
Tabiatı eşyaya aykırı olur. Yalnız bu arada bu sefer
ki affın tipik problemlerinden birisi ortaya çıkıyor:
eylem suçunu da fikir suçu sayacakmıyız diye. Bu
bir hukuk tekniği meselesidir. Hukukçularımız ve yet
kili organlarımız bunu çok güzel çözebilirler, çok iyi
formüllere ulaştırabilirler. Yeter ki fikir sucunun, ev
vela fikrin ne olduğunu, binaenaleyh düşünce özgür
lüğünün ne olduğunu kavramış olsunlar ve iyi niyet
le bunun bir geliştirilmesi olmak üzere eylem denen
safhaya intikal etsinler, o safhada o zaman hukuka
çok güzel bir formül hediye edeceklerine ben emi-
.nlrn, Ben şimdiden şöyle bir ayrım, meseleyi ışıklan
dırmak için, şöyle bir hiç olmazsa kibrit alevi niteli
ğinde de olsa bir ipucu vermenin mümkün olduğu
nu zannediyorum. Bu eylem ayrılacaksa, bu eylem
nedir? Eylemi şöyle göstermek mümkündür belki;
bir suçluluğun,. suç niyetine suç kastına ulaşması
nı ciddi olarak gerçekleştirmesini kolaylaştıran şld-

- det eylemidir, diyebiliriz. Böyle bir ayrım yapmak
. mümkün. Bu ayırım üzerinde daha durulabilir, derin
leştirilebilir, şimdi benim ağzımdan çıktığı haliyle da
ha noksanları vardır, hatta belki sakıncaları vardır.
Fakat üzerinde ciddi bir çalışma yapılırsa, bir güzel
çalışma yapılırsa, bulunabilir. Ben şundan korktuğum

.icin böyle bir ayırım yapma ihtiyacını duymuyorum.
Çünkü çok basit yani ciddiyetten uzak suçlunun kas
tı olan, amaca ulaşma hususunda ciddiyetten çok
uzak birtakım araçların olaya, devreye girmiş bulun
ması, şiddet eylemi sayılacak ve binaenaleyh af kap
samı dışında ve af gerçek şumulünü gerçekleşmek
ten yoksun kalacak ve binaenaleyh toplumumuzun
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'muhtaç olduğu huzur da arızalı olocnk. Onun ıcın
eğer muhakkak eylem üzerinde durulacaksa, bunu
böyle bir araştırıcı espri ile üzerine eğilip, .cözürn
yolları bulmamız hiç de zor değildir, bunu çözebile
cek kadar uzmanlarımız ve Türk olarak da aklı seli
mimiz elbette vardır.

Genel affın niteliğini yine sayın arkadaşım anlat-
tı. benden sonraki hukukçu arkadaşlarım da çok iyi
nnlatacaklarını zannediyorum fakat, siyasal bilim
ncısından baktığımız zaman bir genel affın nltelidl
!--rırıs aramadır. Barışa giden yol içersine cesnretle
qırme ve o cesaretin bizi götürmesi gereken yere ce
saretle varma ve oradaki gerçekleştirme ameliyesini
gözümüzü kırpmadan yapmaktır. Affın niteliği bu-.
dur. Barışı gerçekleştirmek, barışı bir siyasal yol ile
gerçekleştirmedir. Bunun da mercii elbetteki bütün
siyasal olayların son oluşma yeri parlamento olduğU
için, parlamento tarafından gerçekleştirilmesidir.
Esas itibarile genel af siyasal suçlar için de olduğu-
na göre, genel af da bu seferki mahiyetiyle siyasal
tarafı bir miktar ağır basmak olduğuna göre, bu nok
tadaki barışı aramak ihtiyacı da ağırdır, bu itibarla
da bu affı lclndekl siyasal nitelikten dolayı yıne Kap
sam olarak geniş, bir hız olarak da sürat unsurların-
dan yokusn bırakmamayı gerçekleştirmemiz gere
kecektir. Genel affın niteliği bu olunca nedenleri de
kendiliğinden ortaya çıkar. Nedenlerini yine tama
miyle hukukçu açıdan baktığımız zaman, siyasal
açıdan baktığımız zaman -Türklve'de bozulmuş nuru- -
'nen dengeyi aramaktır. Dengeyi aramanın bir' aracı
olarak genel affı kullanmaktır. Genel affın nedeni, bo
zulmuş olan dengeyi aramanın elimizde tek mevcut
aracı olduğu içindir. Cünkü hele siyasal sucrorco
cok kaygan çok nazik noktalara geldik. Çok kaygan,
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çok nazik noktalarda zaman zaman asabiyetlere va- ,
ran değerlendirmelere ulaştık. Bu kaygan ·ve nazik
noktada bakış acımız da asabiyet olduğuna ı;ör0,
bilerek bilmeyerek çok büyük siyasal görüş ayrılık
larına düştük. Ve bundan dolayı da bir sürü suç ve
suçluluk ortaya çıktı. O halde bunların giderilmesi
gerekecektir, bilerek bilmeyerek bir şeyde düştüğü-

, müz bu siyasal görüş ayrılıklarından, bir sulh yolu
na ulaşabilmek için, elimizde mevcut olan bu genel
af aracını kullanmamız gerekecektir. Böylece siya-
sal görüş ayrılıklarından doğan barışsızlığı giderme ,
ve tamir etme ihtiyacını, Türkiye'de genel affın ne
deni olarak şi_mdiye kadar söylenmiş olan çok man-
tıki nedenlere ek olarak söyliyebiliriz. Memleketimiz-
de genel affı gerektiren nedenler dersek, daha baş-
ka neden istemez. Demin söylediğim hukuksal ve bü-
tün memleketler - lcln söz konusu olan siyasal ne
denler Türkiye'mizde bu son birkaç yıl lçersinde ön- .,.
celikle var olmuştur. Çünkü Türkiye çok hızlı gitmiş-
tir. Türkiye belki yüzyıllardır bir değişim süreci lcer
sindedir. Bu değişimi son yıllarda çok artmıştır. Sos
yal gelişim kaydetmede ve ona gerekli, sosyal geli
şimin derecesine uygun tedbirler bulmada geri kal
mışızdır. Bu hıza ulaşamamışızdır. Toplumun göster
diği hız ihtiyacına tedbirlerle tekabül etmede noksan
larımız olmuştur. Bu yüzden Anayasan'ın yarattığı de
demokratik düşünceyle, toplum intibakını sağlamada
bazı noksanlarımız, bazı geride kolmolorimız olmuş
tur. Bunları gidermek için tekrar külôhı önümüze ko
yup, düşünmemiz gereklidir. Külôhı öne koyup dü
şünmek için huzur gereklidir. Külôhını öne koymak
demek şöyle başını açıp bir tazelendirmek, havalan
dırmak ve serin bir kanla meselenin üzerine eğilmek
demektir. Serin bir kanla meselenin üzerine eğilebil-
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mek .lcln, kanımızı hararetlendiren unsurlardan kur~ -
tulmamız lôzımqelecektrr, eğer bir genel af olmaya-·
cak olursa, tam bu günlerde bir genel af gelmeye-
cek olursa, serinkanlı düşünme melekesini Türktop
lumu kendi doğal yeteneklerine oranla daha küçük
ölçüde gösterebilecektir, bundan dolayı. da problem-
leri çözmede verimsizliğine uğrayacaktır ve bun~an
korkarım. Onun içindir ki, memleketimizde genel af-
fın özellikle nedenlerini bir espri ile doğru bir espri
ile ifade etmek gerekecektir. Şimdi bir gerçekçi dü
şünceyi yakalamamız' lôzımgelir. Demokratik düşün-
cesi ile siyasal sistemimizin uygulamalar ve toplum-
sal gidiş arasında doğan intibaksızlığı ve bundan do-
ğan sosyal siyasal bilcümle sakıncaları gidermek ge
reklidir. Ayrıca bir neden de yine şurdadır: Siyasal .
olay, siyasal oluşum, siyasal gelişim konularında su?
ve suçluluk alanından fikir suçu denen kategoriyi çı
karalım gelişmesi vardır Türkiye'de. Bu bir siyasal
'olov arenaya gelmiştir, bir gelişim kaydedilmektedir..
Bu gelişim kendini siyasal tartışma arenasına getir
miştir ve çok da uzayacağını ummadığım bir yakın
zaman içerisinde fikir suçlarının tarihe karıştığını
Türkiye'de, göreceğiz. Görmemiz gerekir. Ve fikir
suçları tarihe karışırken çok kısa bir geçmişte fikir
suçu diye birtakım adamları, demin söylediğim o,
sıcakkanlılık, asabiyetler yüzünden ölçüleri belki faz-
la uygulamaktan,. kantarın topuzunu belki biraz ka
çırmaktan gelen mahkumiyetleri lcersinde kaderle-
riyle başbaşa bırakmak, Türkiye'nin hem insanlık •
duygusuna hem de ayrıca akıllı bir toplumsal ilişki-
ler kurulma felsefesine uygun düşmez, tam ters dü-
şer. Siyasal olayda yetişmemiz gereken merhaleden
bir tanesi fikir suçluluğunu çözmek olduğuna göre,
bunu doğduğu şiddet ve doğurduğu akıbetleriyle be-
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raber tasfiye etmemizde elbette yarar olacaktır.
. . Genel affın sının sorununa gelince : Şlmdlye

kadar sôvledlklertmden bu sonuç kendiliğinden çıkı
yor. Sınır sınırsızlıktadır. Bunu böyle anlamamız ge
rekir. Türkiye'nin içinde bulunduğu özellikler bir pa-

, redoks gibi gözüken bu sözü, akılcı bir terim olarak
ileri sürmemizi gerektirir. Bu itibarla tüm suçluları
kapsayacaktır. Çünkü bu seferki af büyük bir tamir
bilincinin sonucu olmak gereklidir ve öyledir de.
Karşımızda bugün modem· ceza hukuku, sosyoloji,
biyoloji, psikoloji bilimlerinin verileri karşımızda ar
tık, insanı suçlu görmek diye birşey yoktur. lnscn
suçlu değil ortık, suçlu suçlu değildir diyebiliriz. Tür
lü nedenlerle bazı insanlar suçlu durumuna düşüyor-

. far. Yoksa suçluluk insanı eski bir terimiyle de kendi
redaati ahlôkiyesiyle kendine mal edilecek olan bir
işlem de'ğildir, doğuşundan gelen nedenler, çevreden
gelen nedenler, toplumun ona gösterdiği muamele
den gelen nedenlerle, bir sürü kendisini aşan neden
lerle suçlu suçlu durumuna gelmektedir. insanların
bir bölümü suçlu durumuna düşmektedir. Bu yüzden,
bunun anlaşılması da' bir af sebebi olacaktır, ve bun
dan sonra hem üniversitelerimizde hem Adalet Ba
kanlığının odalarında hem de parlamentonun salon
larında suç ve suçlulara bu bakış açısı ile bakmak
artık vazgeçilmez bir gelenek haline gelmektedir ki,
bunu sağlamanın da ilk işlemi, ölçüsü, bu af olma
iıdır, af olacaktır. Bu af birtakım insanlara değil, top-

• luma huzur getirmede ve sonraki gelişimde, Türki
ye'nin geleceğinde, gelişim kaydetme ameliyesinde
çok ağırlığı olan bir faktör olarak ortaya çıkıyor,
onun için bundan vazgeçilme söz konusu değildir,
aleyhinde konuşmak veya kapsamını daraltmak no
sıl mümkün oluyor? Bir beşeri zeka, aleyhinde ko-
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nuşabilmeyi ve kapsamı doroltmçyı nasıl düşünebi
liyor diye ben hayretler lcerslnde kalıyorum, işte bu
da bir nevi sucluluktur, Onun da suçluları böyle dar
düşünmelerin eseridir, böyle dar düşünmeler de, bu
suçluluk durumu bence bir morol, suçluluktur tabi,
gene kendilerini aşan nedenlerledir. işte onları da
yani müstakbel politikacılarımızı, düşünürlerimizi,
gazetecilerimizi .ve analarımızı, babalarımızı aile soh
betleri içerisinde bu dar düşünceden kurtarabilmek
için bu aftan yararlanarak ~uç ve suçluluk olayı üze
rine geniş ocıqon bir yaklaşım elde etmemizi de sağ
layacaktır, bu genel af. Onun için sınırı sınırsızlık
olmak gerekecektir. Yalnız bu arada teknik problem
ler, parlamentonun çözmesi gereken problemler ve
bizim ona çözerken yardımcı olmamız gereken prob
lemler şunlardır: Eylem suçları tüm dışarda mı kal
sın, bir tefrik mi yapılsın? Problemlerden bir tanesi
bu. Çaresi kendi içindedir. Eylemin ne olduğunu bir
müddet evvel incelediğimiz, benim kendimce neci
zane olarak gösterdiğim gibi birçok, konunun uzma
nı olan arkadaşlarımın gösterecekleri ışıklar altında

1
bu hızla çözülebilir. Eylem . nedir? Suçlunun maksa
dına ulaşması hususunda çok ciddi araç olma nite
liğini haiz bir vasıta ile şiddet göstermesini kaydedi
yorum. Ancak onları belki eylem içerisine almak dü
şünülebilir. Sonra bir de genel af amma, tüm suç ve
suçluları ortadan kaldırma mı, bir rakam bulma me
selesi değil diyorlar. Kanaatimce bu seferki affın bir
sınırı yoktur, fakat eğer bir sınır aranacak ise, bunun
ölçüleri mümkün olduğu kadar, şu andaki olumsuz
etkilerin altında kcilan polltlkocılcnn, onları da ma
zur görmek gerekir belki bir bakımdan, hic olmazsa
bir cehit sarfetmeleri Iôzım. evde yatağına yattığı

1

zaman kendi vicdanıyla ve parlamentoda bu işi ko-
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nuşurken kendi meslekdoşrykı, siyasal· grup arkada
şıyla, siyasal rakibiyle. tartışırken hep şunu düşün- ,
mesi lôzımgelir: Ölçü ve ölçüler varsa eğer mümkün •
olduğu kadar geniş bir ölçü. Bunu mütemadiyen dü
şünmesi Iôzırnpelecektlr. Fakat bazı teknik mesele
ler yine de devam etmektedir. Henüz sonuca varıl
mamış olen birtakım davalar eldedir. Bunları da, bu
dosyaları da ortadan kaldıracaktır tabi, genel af. Bu
rada, hakimin önünde sevk maddesinde üst haddi
esas alıp, indirimleri oradan yapma, bu belki teknik
bakımdan çok niakbuldur, çok· kolaylıl<,lar ·getirir fa
kot zannediyorum bu sefer buna göre inşa edilecek
bir af sistemi sakıncalar doğuracaktır. Mesela şöyle
söyleyelim: mesela 5 ila 15 yıllık ceza ile sevkedil
rnlş, onun on yılını affediyoruz, on iki yılını affedi
yoruz diyelim, sonuca varılmamıştır henüz. Bu ara
da, muhtemeldir ki, hakim de insandır. Hakim de de
min bahsettiğim asabiyetlerden kurtulmuş değildir.
Bu durum çok yakın geçmiştedir. Şu birkaç yıl içer
sindeki ,olayların etkisinden, aile durumuyla, felsefi
kanaatlarıyla, siyasi inançlarıyla henüz uzaklaşmış

• değiJdir bu hakim de, kendi vicdanıyla başbaşa kal- \
dığı zaman da kendi subjektif baskısı altındadır. Çok
·muhtemeldir ki, nasıl olsa 12 yıl gidiyor, vereyim 15
yılı diyebiilr. Amiyane terimlerle söylüyorum, bütün
hakimlerimizi de tenzih ederim fakat, birer beşerl
varlık olduklarını lütfen kendileri de kabul etsinler ve
son üç beş yıldır içinde yaşadığımız hayatın etkisi
altından da çıkamayacak kadar yüksek yaratıklar ol
madıklarını, bizim gibi insan olduklarını kabul etsin
ler, o zaman onlçnn eline onların bilmeyerek sakın
calar doğurabilecek uygulamalarına imkan verme
meli. onun için sevk maddesinde yılları had değil,
aşağı haddi, 5 llô 15 yıl olurken 5 yıl ve yukarısı ile
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sevkedilenler ya tüm affedilir veyahut ta şu geniş öl
çüde tenzilata 'tôbi olurlar denmesi gerekir. Sonra
diğer bir teknik problem de, indirimden sonra da ge- .
ri bir kısım kalacak ya; o geri kalan bölümün infa
zında bir hukuk müessesemiz olan. meşruten tahliye
de ölçümüz ne olacaktır meselesi var: Mademki, klô
sik terimleriyle söylüyorum, aslında bunlar uymuyor
bu seferki genel af için. Mademki bir lutuf ve atı
fettir, lutuf ve atıfetin endazesi olmaz, endazeyi ge
niş tutmak gerektiğine göre bu tenziller, indirimden
sonra geri kalan bölümün infazında meşruten tahli
yeden yararlanılacak rakamı bulurken de, yukarı ra
kamı bu sefer esas almak, lôzımgelir. İndirimden
sonra geri kalanı değil, indirim olmamış gibi,. sevk
maddesi aynen tahakl<uk etmiş gibi ele almalı on- .
dan sonra tahliyeyi hesaplamalı. Mükererlik teması
da işleniyor ve müekererlik temasının lehinde çok kuv
vetli deliller bulunabilir. Genel siyasal affa ve genel
affa, fikren yatmamış olan politikacılarımız, müker
rerlik esasında bizi adeta, eski terimle söyleyip, hap
tedecek, elimizi kolumuzu bağlayacak, güzel bir orls
to mantığı ile çok kuvvetli nedenler ileri sürebilirler.
Fakat ne kadar kuvvetli olursa olsun bu nedenler,
büyük sakıncayı doğuracaktır. Mükerrerlik kılıcı bu
seferki aftan yararlanacakların Üzerlerinde olumlu
değil, olumsuz bir kılıç olarak sallanıp . duracaktır.
Ayrıca mükerrerlik çok saçma bir müessese olarak
gözüküyor bana. Sayın ceza hukuku uzmanı olan ar
kadaşlarımın oflarına güvt;ınerek söyleyeyim : mü
kererllk, sucu şahsa yükleme gibi oluyor. Affı da
şahsa yüklemek gibi oluyor. Sen şahsen suçlusun,
seni ben lütuf ve atıfet eseri olarak affettim, bir da
ha yaparsan atıfetimi geri alacağım, mükerreren ce
za göreceksin, şu veya bu ölçülerde demek oluyor.
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Halbuki galtba modern yaklaşım içersinde suç yok,
suçluluk yok. Suçlu suçlu değildir, bir takım insan
ları suçluluğa iten psikolojik, doğal, tıbbi faktörler

, olabilir. Suçu insanın üzerine yıkamayız artık. Bu
nun için mükerrerliği, de kaldırmamız gerekecektir.
Mükerrerlik söz konusu olmamalıdır. Bir takım adam
icirı, biz eğer suçluluğun tekrarını istemiyorsak, suç
luluğu doğuran faktörlerin üzerine cesaretle ve kuv
vetle gitmeliyiz ki, hastaysa, tedavi, toplum hastay
sa, toplumun tedavisine hızla, süratle gitmeliyiz ki,
suçluluk ortadan kalksın, ortadan kalkmayacaksa,
en asgariye insin. Bu bakımdan da hatta intikam
alır gibi, mükerrerlik esasını koymak, intikamı ertele
mekten başka birşey değildir. Halbuki ceza hukuku
intikam değil, daha başka ıslah ameliyelerimiz var.
Onun için ben şahsen mükerrerlik esasını da kabul
etmiyorum, sözlerim burada bitiyor. Teşekkür ede
rim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Sayın Bahri Sever'
nın sosyal bilim acısından çok özlü ve yararlı konuş
masını dikkatle dinledik, kendisine teşekkür ederiz.
Şimdi söz sırası sayın Prof. Tarık Zafer Tunaya'da.
Buyurun Tarık Zafer Bey.

Prof. TARIK ZAFER TUNAVA1
- Evvela DİSK

yöneticilerine teşekkür ederim. Belki bu masada otu·
ran arkadaşlardan bir çoğu onları masa başında ya•
hut bir odada, bir salonda tanımışlardır ama, benim

, onlarla tanışmam affın ne olduğunun anlaşılacağı ve
af özleminin çekildiği yerde oldu. Onun için çok isa
betli oldu bu konuyu da seçmeleri. Herhalde benden
biraz evvel Öztekin Tosun arkadaşımın gayet güzel,
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l<i bizim Üniversitede ceza hukuku kürsüsünde hoca
lar çok güzel konuşuyor bunun farkındayım, konuş
masından sonra işi Ceza Hukuku açısından alacak
değilim. Ben· arkadaşım Bahri Savcı gibi bir Anaya
sacıyım ve onun gibi Anayasa hukukuna siyasal bi
lim metodunu uygulayan birkaç hocadan biriyim.
Onun için benden bekleyeceğiniz herhalde genel.
_anayasal ve siyasal ilim metodlarına uygun bazı açık
lamalar olabilir. Af, giderek genel af anayasanın
öngördüğü bir yasama işlemidir. Af anayasa vopıcı
]arının yaratığı değildir. Toplumsal ihtiyaçları, toplu
mun kendi içinde yarattığı, kendi havanında dövdü
ğü bir sosyal müessesenin tanınması oluyor. Anaya
sacı bunu yapıyor nasıl ki. bir nüfus memuruna gi
dip de yeni doğan bir çocuk için bir nüfus tezkeresi
isterseniz, nasıl ki o çocuğu nüfus memuru doğur
mamışsa ve ancak nüfus kôğıdı vererek onu tanı
yorsa, anayasacılar da bu toplumsal müesseseyi ta-.
nımak durumunda kalmışlardır. İşte biz de bu olayın
1ncelenmesi için toplandık. Biraz evvel Bahri Savcı'
nın demokrasiyle ilişkisini belirttiği af üzerinde dur
mak istiyorum. Yani af ile demokratik rejim arasın
daki ilişki, isterseniz rejim üzerinde durmak istiyo
rum. Eğer Türk milletinin ve Türk halkının demokra
si rejimine lôyık olduğu kabul ediliyorsa, ben bu
inançtayım, bu rejimin yani bu demokrasinin hüviye
tini, niteliğini saptamakta fayda var. Demokrasi bir
hürriyet rejimidir, doğrudur. Ama bu nimetin yalnızcci
toplumun bir bölümünün tekeli altında olması de-.
mokrasiyi çok klôsikleştiriyor, çok tarih öncelerine
götürüyor ve biçimselleştiriyor. Eşitsizlik var mı bir
demokraside, bu demokrasi çağdaş demokrasi· ol
maktan çıkıyor. insan, insanca yaşama kurallarını
ve kanunlarını hürriyet ve eşitlik kavramlarıyla yarat-
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mıştır. Demokrasiyi de bu yoldan keşfetmiştir insan.
Bu kolay olmamıştır. Biz kervana geç katıldık. Ben bu
durumu bir olayla dohn iyi anlatmak istiyorum size :
Bir gün Fransa'da bir küçük müzede _geziniyordum,
salonun bir köşesinde ufak boyda bir kitap yerleş
tirmişler, onu gördüm, koskoca bir salonda, küçücük
bir kitaba en seçkin bir yer verilmesini biraz da ya
dırgadım doğrusu. Yaklaştım; kitabın altında bir ya
zı, 1791 Anayasası. Fransa'nın ilk yazılı anayasası.
Altında ikinci bir satır daha vardı. insan derisiyle
kaplıdır diyor. işte o zamandan beri hürriyet ve eşit
lik savaşında aştıkları yolu daha iyi anladığımı keş
fettim. Biz kendimiz bir süredir, bırakınız Osmanlı
İmparatorluğundaki durumu ve gelişimi, ama az ge
lişmiş bir kadro içinde, bir sosyal yapı içinde bir de
mokratik rejim arayışı içindeyiz. İşte bu rejimi bü
tün nitelikleriyle kurma zorundayız. Ve son seçimler
göstermiştir ki, biz bunu kurabiliriz. Her rejim kendi
hukukunu yaratır ve her rejim bir hukuka dayan
mak zorundadır. İnsanlar bugünlerini ve vonnlonnı
güvence altına almak için hukuksuz, kanunsuz ya
şayamazlar. O halde birçok rejimler ve çeşitli hukuk
lar, kanunlar vardır. Ama demokrasinin hukuku ayrı
bir özelliğe sahip. Çünkü ancak hürriyete ve eşitli
ğe yer veren demokrasi hukuku, insancıl hukuk, hü
manist bir nitelik taşıyor. Sayın Prof. Faruk Erem'in
dediği gibi; demokrasi hukuk dışında gelişmez, de
mokrasi hukuk devletine dayanır. Seçmek lôzımdır
diyor sayın Profesör. Demokrasiyi istiyor musunuz,
istemiyor musunuz? O zaman devlet iseniz ve çağın
sosyalleşmiş demokrasisini kurduğunuz iddiasınday
·sanız, anayasamızda olduğu gibi insanca yaşama
ortamı yaratmaya mecbursunuz ve bunun için de,
bütün engelleri kaldırmak zorundasınız. Kişi iseniz ve-

50



ya grup iseniz,, bu takdirde bu ortamı devletten iste
me hakkına sahip olduğunuz için ondan görevini
yapmasını isteme hakkına sahipsiniz. Devlet bunu
yapacak, otoriterce değil, hürriyetlerinize saygı gös
tererek -vcpccck; Bana göre insanın hürriyetine ve
eşitliğine yapılan her saldırı, insan şerefine ve hay
siyetine yapılmış bir hakarettir. Şimdiye kadar bü
tün söylediklerim anayasamızın ruhuna uygun, özü
ne uygun ve ben bunlara inanıyorum. Demokrasinin
hukuk düzeni içinde af da yahut genel af da bu de
mokratik sistemin, tekrar edelim, doğuşundan beri
uygulanan ve uygulanmakta olan bir kuralı, bir mü
essesesi olarak görü'lmüştür. Tüm ceza hukukçuları
mızın oybirliğiyle belirttikleri bir nokta var: Diyorlar
ki, ancak demokrasilerdedir ki, vatandaş af isteme
hakkından yoksun tutulamaz. Faşist bir rejimde,
mutlakiyet rejimlerinde af diktatörün, hükümdarın bir
ihsanı gibi görünür. Veriliyor, istenemiyor. Çünkü
hakların, hürriyetlerin musluğu diktatörün elinde, hü
kümdarın elinde. Hükümdarın yaş gününde yahut bir

ı şehzade doğduğu zaman affı şahaneye mazhar olan
lar çoktur. Ya da diktatör hürriyetçi akıllardan kor
karsa o zaman bir af çıkarma yoluna gider. Oysa de
mokraside durum tamamen farklıdır. Demokrasi biz
anayasacıların plüralist dediğimiz, yani çok yönlü de
diğimiz bir siyasal hayata dayanır. Çeşitli. farklı fi
kirlerin ortaya atıldığı bir yaşama biçimidir bu. De
mokrasi, iktidarda olanlar gibi düşünmeme hakkını
ve hürriyetini tanıyan tek rejim. Ve böyle olduğu için
de değişen koşullar içinde insanlar birçok şey söyle
yebildikleri gibi, aftan da söz edebilir, affı da isteye
bilirler. Niçin? Bu nlcln'ln cevabını bulabilmek, biraz
derinleşmeye yer gösterir. Toplumlar da insanlar gi
bidir. Zaman zaman yenileşmeleri ve nefes almaları
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gereklidir. Eski şeyleri atıp, tıpkı bizim kötü havamı
zı attığımız gibi, zamana, cağa uygun yeni şeyler ara
ma durumundadır. Aşınmış, yıpranmış müesseseler
yerine yenilerini kurmak; 1961 anayasamız bu duru
mun en sağlıklı biçimde bir sembolü olarak görülür.
Hukuk da işte böyle. Gerçi hukuk insan ve toplum
hayatı için, vazgeçilmez bir araçtır. insanlar hukuk
için yaşamazlar, hukuk, 'kcnunlor insanlara mutlu bir
yaşam sağlamak için vardırlar. ·Bu nedenle araçtan
söz ettim demin. Ne var ki, kanunlar toplum hayatı
nın gereklerine her zaman uyamıyor. Edebi bir ka
nun yok. Zaman gelir ki kanunlar toplumun hızlı ge
lişmelerini izleyemezler. kemikleşirler. Donmuş bir
duruma girerler. Yeni değişiklikler, eski kanunlar dı
şında kalabiliyor. Belki de eski suç, suç olmaktan çı
karılıyor, suçlu da usclu olmaktan çıkıyor. Sonra ka
nunlar cezacıların belirttikleri gibi, büyük sayılara gö
re yapılmıştır, büyük sayıların doğruluğuna göre ya
pılmış belgelerdir. Soyut belgelerdir. Ceza kanunla
rı da bu kuralın dışında kalmaz. Özel durumlara ve
olaylara uygulanamaz oluyorlar bozan. Bu durumda
genel affa gitmek bir zarurettir. Kanunlar yeterli ol
salar bile, uygulamalarında aksaklıklar olabilir. Ada
let kavramı üzerinde derinliğine durmak, bizim bura
daki konumuz değil. Ama nedir Adalet? daha doğru
su nasıl ortaya çıkar? Hakimin, yargıcın, mahkeme
nin verdiği bir kararla ortaya çıkar. Bir kere adalette,
mahkemeler ne kadar mükemmel olursa olsun adli
hataların bulunduğu bir gerçektir. Kanun yolları be
lirlidir ama, sınırlıdırlar. Bu olanaklar tükenirse, af
işte yine bir zaruret haline geliyor. Gelelim yargıcın
adaletine : biraz evvel sayın arkadasımız Öztekin To-. .
sun'un belirttiği hakimin karşılaştığı güçlüklerden
bohsetrneveceğlm. Mahkeme kararı, aslında bir
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mantık işlemidir. Yargıç maddeler arasında bir uy
gulama işlemine girişiyor. Mantık belki asgari bir
adaleti sağlıyabiliyor bunda kuşku yok ama, bir ce
zacımızın dediği gibi; asgari bir adaletten azami bir
haksızlık da olabiliy-or. Hukuk mantığının sertliğini,·
bükülmezliğini, hakkaniyetle, nasafetle, insafla tc-:
marnlamak gerekiyor. Af, hukuku hayatın hareketli
akışına bağlayan, adeta plôstik bir işlem. İşin kanu
ni ve hukuki yolu bu. Kanunlar hayatı izleyemiyor;
adli hatalar oluyor, donmuş maddeler somut olayla
ra ve hayatın akışına uygulanıyor ve af, bu çıkmaz
ları çözüyor, bir çözüm oluyor. Ama bu yetmez affı
açıklamak için. Affın sosyal nedenleri vardır; yalnız
ca hukuki ve kanuni bir acı bize af. denilen müesse
senin açıklanmasını tam olarak· vermiyor. Bir kanun
daki her madde aslında siyasal, sosyal giderek eko
nomik bir kökene dayanıyor. Hukuk bir memleketin
sosvo - ekonomik yapısını korumakla görevlidir. Bu
yapıyı devam ettirmenin bir teminatı, bir güvencesi
dir. Güvenceden ne anlıyoruz? Hukuk, kanunlar, ku
rulu bir düzenin barış ve huzur içinde devam etme
si için o düzenin emrindedir. Sosyal yapılar ya da dü
zen deyince hukukçuların pek itibar etmedikleri bir
ayırımı, cezacılar beni· affetsin, mutlaka öngörmek
gerekir. O da şu : ülkeler bildiğiniz gibi genel olarak
iki kategoriye ayrılıyor. Çok gelişmiş ve az gelişmiş
ülkeler, yahut da daha kibarca bir terimle gelişmek
te olan ülkeler. Çok gelişmiş, sürekll bir büyüme
içinde olan ülkeler , daha istikrarlı sayılıyor. Gerçi
bunların da sarsıntıları oluyor, fakat halk kesimi,
millet kesimi isterseniz, örgütlenmiş olduğu için, bun
lar sorunlarını daha düzenli bir şekilde cözebiilvor
lor. Az gelişmiş ülkelerse, sabırsız ülkeler, çok hızlı
değişmeler giderek ihtilôlci karakterdeki kesintili pa-
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rantezler açılıyor bu memleketlerin sosyal hayatla
rında. Bunlar olmasa bile az gelişmiş ülkelerde bir
yıl öteki yıla benzemiyor. Koşullar değiştikçe insanlar
arasındaki ilişkiler de değişiyor. Değerler değişiyor,
fikirler değişiyor. Teknik gelişmeler bambaşka bir
hız kazanıyor. Bu ülkelerde toplum yaşamındaki bo
zukluklar, engebeler bu bakımdan önemli rol oynu
yorlar. Sert dönemleri daha serbest ve yumuşak dö
nemler izliyor. Bunalımlar zaman .zaman volkanlar
gibi patlamalar yaratıyor. Özellikle, ülkemiz gibi ge
lişmekte olan ülkelerde geçirilen krizlerden sonra
genel af, yatıştırıcı bir rol oynuyor. Ve bunun için bir
ağırlık kazanıyor. Af dünün yaralarını kapatıp, gele
ceğe dönük bir toplum hayatının başlama noktası
oluyor. Ve asıl önemi, ağırlığı da biraz evvel söyle
diğim niteliktedir. Şimdi' burada bir sorunu ele almak
istiyorum: Af bir atıfet midir? Af hangi çeşidi ile
olursa olsun, ceza hukukçularına göre bir şefkôt,
merhamet ve hôlô • kullandıkları deyimle, herhalde
yeni türkcesinl bulamamışlar, atıfet işlemi. Kimine gö
re af, merhamet duygusuna yer veren ve özü bakı
mından chlôk konusu olan bir tasarruf. Kimine göre •
merhamet duygusu, devlet yönetimine yabancı kal
mamalıdır. • Hepsini toplarsanız aynı neticeye varır.
işe duygusal ve biraz da fikrimizi daha iyi belirtmek
için söyleyelim, kızılaycı açıdan bakarsak, affın aley
hinde olan, affı kabul etmeyenlerin de tezlerini daha
iyi anlayabiliriz. Örneğin; onlar da diyorlar ki af ka
nunun etkinliğini zedeler, suç kışkırtıcılğ yapar, ce
zaların kesinliğine güvenliği sarsar, ihtimas ve se
çim propagandası eseri olabilir, diyorlar bunlar: Bu
diyaloga hemen bütün ceza hukuku kitaplarında rast
lıyoruz. Bu çalışmayı oluşturan tezler yani af lehin
de ve aleyhinde olanların karşılaşmaları kuşkusuz
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yararlı ama, darılmasınlar. olaylara tek açıdan ve dar
yönden bakıyoruz. Özellikle sosyal yönden bokrnck
lôzım affa. insanlar suçlu doğar mı? Bilmiyorum
doğrusu, cezacılar bilebilir mi? Çözülmüş bir sorun
değil • bu. insanları suça, suç işlemeye, demir par
maklıklar ardında bir ranza üzerinde bir küçük şilte
üzerinde veya bir keçe parçası üzerinde yıllar yılı ya
şamaya iten nedenleri aramak istiyorum ben. Bunu
bilmeliyiz ve bunu öğrenmeliyiz, araştırmalıyız. _Özel
likle toplum yaşamındaki bozukluklar, az gelişmiş
ülkelerde açlık, pislik, işsizlik, cahillik ve buna ben
zer canavarlar karşısında vatandaşın yalnız bırakıl
ması, suçluları ve suçları çoğaltıyor. Herhalde az ge
lişmiş ülkelerle, çok gelişmiş ülkeler urcsındo işle
nen suçlar bakımından fark vardır. Her ülkenin ken
dine özgü suçları vardır. Bugün Amerika'nın büyük
şehirlerinde günün her saatinde sizi tehdit eden bir
güvensizlik korkusu vardır.· New York'da taksiler ge
ce iki erkek yolcuyu almaz. Cebinizde 5 ~ 10 dolar
dan fazla taşımamanız öğütlenir. Şikago'da gece
anacaddede göreceğiniz insanlar emin olun istiklôl
caddesinde veya Kızılay meydanında göreceğiniz in
sanlardan çok daha az. italya'dtı masmavi gökyüzü al
tında bavullarınıza çok dikkat etmeniz lôzım. Ama in
giltere'de ya da Finlandiya'da diyelim; toprak yüzün
den işlenen suçlar Türkiye'ye oranla çok az olmalı
dır. Türkiye'de ormanlık bölgelerde on milyon kadar
insan yaşar. Bu insanlar ~rmandan ağaç keserek
veya orman bölgelerini tarlaya çevirerek yaşamaya,
sosyal bakımdan rnohkürndurlcr, Tabiatın çizdiği bu
sosyal alın yazısından onları kurtarıp, başka yerlere
nakletmeyi de anayasamız 131. maddesiyle emredi
yor. Hükumetler bu emri yerine-getirmiyorlar. Kısmen
de olsa yerine getirmiyorlar. Sonra ne yapıyorlar,
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cezaları affediyorlar. Ve bunun için de anayasayı de
ğiştirmekten de çekinmiyorlar. Ve suc ta kalıyor,.
.suctu da· kalıyor..Kim sorumlu bundan ve kim kimi
affedecek? Varmak istediğim sonuç şu benim: Ana
yasaya rağmen suçu devam ettiren ve biraz evvel
sayın Başkanın açılış konuşmasında yaptığı gibi, suç
luyu yaratan sosyal ve ekonomik nedenleri ele al
mak lôzımdır. Siz onları, yani ormanlık bölgelerde ya
şayan insanları oralardan uzaklaştırmadıkça, durum
sürüp gider, siz onları başka yerlere naklederseni:z
ve onlara yeni bir hayat, yeni bir iş sahası açarsanız,
suç da azalır. Bu bir örnek, bu örnekleri çoğaltmak
mümkün. Öyleyse insanları suça iten bir düzenin ko
şulları yok edilmedikçe, yok etmeye çalışmayanlar
sorumludur. Af da bir zaruret olarak ortaya çıkıyor
tabii. Sosyal düzene bu gibi durumları düzeltmeme
tohumlarını ekerseniz, suç ve suçlu biçersiniz. Af iş
te bu açıdan gereklidir. Şimdi, hükumetler af ilön

. ederse, bu bir merhamet eseri midir? Ben yaktiyle
yazdığım bir makalede ki, adı Orman Suçluları De
mokrasisi idi, bunu anlatmaya çalıştım. Evvelô an
lamaya çalışmıştım tabi. Hem görevini yapma, suça
itele insanları, sonra da merhametten dem vur, ben
bunu kabul edemiyorum. Af bu bakımdan sosyal bir
zaruret olarak görünüyor ama, af istemek bir şefkôt
değil, vatandaşın bir hakkı da oluyor. Bizi buradan
kaldır, suç işlemeyelim demesi bir hakkı vatandaşın.
Bu hakkı kişi de talep edebileceği gibi, demokratik
rejimlerde kamuoyu yapıcısı gruplar da ki, bunlar
baskı ve menfaat grupları olarak adlandırılır anaya
sa hukukunda, isteyebilirler. Ve bu şekilde siyasi ik
tidar bir merhamet işlemi değil, takat bir· görev ·ya
par..Şunu söylemek istiyorum ki, toplumlar, memle
ketler bazı çeşitli suçların işlendiği dönemler geçire-
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bilirler, toplumların içinde bulundukları koşullar, bu
suçların niçin işlendiğini açıklayabilir. Bunun gibi lh
tilôller, bunalımlar sonucu da, .lsterserıiz bunlara sa
vaş dönemlerini katınız, bu dönemler bitince insan
lar affedilme durumuna girerler. Çünkü değişik bir
ortam yaratılmş olur. Öyleyse af, tekrar ediyorum bir
atifet, bir sadaka değil, hükumetler için akıllıca bir
tedbir görevidir. Vatandaşlar için de affı istemek bi
rqz evvel söylediğim gibi bir hak oluyor. ,

Şimdi afla iş biter mi'? Kuşkusuz bitmez. Orman
suçlarını affettikten sonra yine orman köylerini ora
da bırakırsanız, suç da suçlu da devam eder demiş
tim. Af bir ülkeyi cennete çevirmez. Toplum düzenin
de eski bozukluklar sürüp gidecekse, ve sürdürüle
cekse, genel af kanunları çıkarmanın hiç bir yararı
yoktur. Siyasal olsun, sosyal olsun bu tür bunalım
lar, af kanunlarıyla çözülemez. Sosyal ve· siyasal ko

·şulları iyileştirirseniz af yararlı olur. Genel af iktidar
ların sağlıklı politikasıyla amacına ve başarıya ula
şabilir. Bu sonucu bizim anayasamızdan - çıkarmak
mümkündür. Alınacak sosyal tedbirlerin yanısıra es
ki mahkumu toplum dışı bir mesafede tutmamak,
onu haysiyetli bir vatandaş olarak tanımak zorunlu
luğu da ortaya çıkıyor. Ona iş bulacaksınız, suç işle
memesini sağlayacak koşulları yaratacaksınız. Dev
let de işveren de anlayış gösterecek. Bu yapılmazsa
belirttik : Genel affın yararı belki büyük bir nisbette
kaybolur. Huzur, sükun ve barış biraz zor gelir. Ge
nel af bir mütareke değildir. Bir bortş antlaşması ol
malıdır. Devlet suçluyu yine aynı bozuk düzen. içeri
sine· atacaksa o zaman suçları· odetc tasvip etmiş
olur. Bir elle verdiğini, öteki eliyle almış olur. Genel
cffı sosyal bir bütün içinde, toplum içinde alıp değer-
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lendirmek gerekir. Suç nedenlerini giderek veya gi
derecek bir ortam içinde çıkarılan genel af, işte böy
le bir genel af, yatıştırıcı, geçmişi unutturucu olabi
lir. Yarının muhtemel sarsıntılarını önler. Genel af
nasıl olmalı? Burada cezacı arkadaşlarımız ayrıntı
larına girdi zaten ·ve girecekler de. Ama tam ve ge
niş kapsamlı olmalıdır kanaatindeyim. Her suç pek
tabi olarak ne dereceye kadar affedilir, affedilmez

• bu biraz da bir teknik meselesi ama, fikir sucundan
ötürü hapishanelere kapatılanlar mutlaka bu kapsa
ma. girmelidirler. Cok yönlü bir demokraside fikir ce
zalandırılamaz. Bu bizzat demokrasinin mahkum edil
mesi demek olur. Zaten fikrini söylemek yürekliliğini
gösteren kişileri yıldırmak lmkônsızdır, Bir yazar her
satırı için hapis tehdidi ile karşılaşsa bile, yine ya
zıyor. Türklye'mlzln koşulları geniş kapsamlı bir ge
nel affı kesin olarak gerektirmektedir. Ama iktidar
lar da gerekli sosyal tedbirleri alma zorundadırlar.
Genel affı çıkarmak bugün için bir devlet görevi ol
muştur artık. Ve tekrar ediyorum, affın başarısı hü
kumetin ciddiliğine, anlayışlılığına bağlıdır. Bu şart
tır. Memleketimizin özlemle beklediği toplumsal ba
rışın, huzurun ve emniyetin getiricisi olacaktır genel

' af. Genel af hiçbir zaman, hiçbir hükumet için, hiç
bir rejim için bir zaaf eseri, bir seçim tavizi olmaya
caktır. Bütün partiler bunu istiyorlar, üstelik rejimin
gücünü kanıtlayacaktır ve halka güven telkin ede
cektir. Ve genel affın başarısı ancak ve ancak, ana
yasanın öngördüğü koşullar altında gerçekleşecek
tir. Yalnız dikkat, beklenen şey; biraz evvel söyledi
ğim gibi, bir mütareke değil; sosyal bakımdan bozuk
koşullar içinde rnchkürn ettiğiniz insanları hapisten
çıkarıp aynı bozuk koşullar içine sokarsanız. atarsa
nız. eskiyi sürdürürsünüz; oysa, dünü unutturacak.
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yarına zevkle heyecanla insanları bağlayacak nite
likte bir dostluk antlaşması olmalıdır. Teşekkür ede
rim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Konuyu çok ilginç bir
açıdan inceleyen konuşmasından dolayı sayın Profe
sör Tarık Zafer Tunaya'ya teşekkür ederiz. Öğleden
önceki bu oturumu kapatıyorum.



21.Şubat.1974

Öğleden sonraki oturum

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Öğleden sonraki oturu
mumuza başlıyoruz. Evvela Sait Güran arkadaşımız
konuşacak, sonra tartışmalara geçeceğiz.

Doç. SAİT GÜRAN - üc değerli konuşmacıdan
sonra bu konuda söyleyecek pek fazla söz kalmadı.
Tekrar olmak tehlikesi var. Bu bakımdan izin verir
seniz ben bazı noktalara şöyle değinerek geçmek
şeklinde bir konuşma yapacağım, özür dileyeceğim.
Şimdi şununla başlayalım : Türkiye ve dünya öyle bir
değişik ve hızlı bir dönemde yaşıyor ki, gelecek haf
taya yetişmek için belki iki hafta evvelden harekete
geçmek lôztrn, Bu hal, hukuk dalında da böyle. Maa
lesef yasama organı olsun, yürütme organı olsun,
olayların arkasından bile zor gidiyor. Halbuki aslın
da herkesin olayları süratle izleyecek bir çalışma

60

-- - J ' ,..



sistemi içersinde olması gerekir. Tabi herşey -hızkı
değişirken eski kavramlar, eski anlamlar yenilenme,
değiş_me zorundadır. Bu hukukçular için de başta ge
len görevdir. Eski klişelere sarılmak, birçok hususu
yeniden gözden geçirmek lôzımdır. Tatbikatçı olsun.
bilim adamı olsun, kim olursa olsun, hatta kişi ola
rak kendimiz eski değerleri, eski düşünüşleri yeni
den gözden geçirip, bunlara yeni anlamlar vermek
zorundayız. Aynı şeyi af konusunda da söyleyece
ğim. Bir genel af, geçmişi incelediğimiz zaman gö
rüyoruz ki, genel af daha ziyade mutlak olmuyor, ka
yıtsız şartsız olmuyor, belirli suçları işleyenleri •sü
rekli olarak affın dışında tutuyor. ·ve bu Türkiye'de
bir genel af geleneği gibi beliriyor. işte 1974 yılının
başında bir genel af kanunu çıkarırken eskiye atıfla
bir af kanunu olabileceğini kestirmek zordur. Onun
için meseleyi yeni şartlar içinde müteolô etmek, ye
ni dünya görüşü içinde bir atıfta isabet va~. Bu iti
barla yeni çalışmalarda, suçların ve cezaların hangi
gruba dahil edilmesini tayin ederken, mevcut şart
lar ve affın hali hazır fonksiyonu üzerinde durmak
gerekiyor. Bunu şöyle özetleyeyim : 1974 Cumhuri
yetin 50. yılı içine rastlayan af, herhalde 1950 yılında
Demokrat Partinin iktidara gelmesi üzerine çıkarılan
af olmayacak. Gerek vahim sebepleri bakımından, ge
rek yapılış bakımından, gerek meselenin mahiyeti
bakımından tamamen farklı iki af olarak ortaya çıkı
yor. Affın sınırı- ise, hocalar değindiler affın varlık·
sebebidir. Niçin bu affı çıkarıyoruz? İşte bu affın sı
nırını tayin ve tesbit edecektir. O halde hareket nok
tamız, daha doğrusu affın- varlık sebebi, doğuş se
bebi, affın sınırını da teşkil edecektir. Bu arada affın

. biraz da hukuki temelleri, daha doğrusu anayasal,
pozitif nedenleri üzerinde durayım. Anayasa hükmü-
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ne göre yasama organının bu afff çıkarmasının hu
kuki temeli 64. maddedeki hüküm değildir. Parlemen
to Anayasanın 64. maddesinde düzenlenen af yetki
sini kullanırken, aslında Anayasanın başka madde
lerinde yer alan amaçları gerçekleştirmiş olacaktır.
Mesela başlangıçta anayasanın başlangıcında, in
san hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, ferdin
ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve
teminat altına almayı umutlu kılacak demokratik hu
kuk devletini bütün ve hukuki sosyal temeleri kur
mak için anayasayı yaptığın söylüyoruz, affın bir ge
rekçesi bir dayanağı burada. Yine anayasanın 10.
maddesine bakıyoruz. Devlet kişinin hak ve hürri
yetlerini, sosyal adalet, hukuk devleti ilkeleri ile bağ
daşmayacak şekilde sınırlayan siyasi, iktisadi, sos
yal bütün engelleri kaldırır, insanın maddi ve mane
vi varlığının gelişmesi için gerekli şartlar hazırlar. An
cak bu da 1974 yılında, hocolcrtmmdo doğuş sebep
lerini, nedenlerini açıkladığı af için anayasal pozitif
bir dayanak olsa gerek. Affın bir diğer dayanağı da
biraz ilgisiz gibi görünüyor ama, hiç de öyle değil.
Sayın Türkler de değindiler konuşmalarında gene
anayasanın 35. maddesi aile Türk toplumunun teme
lidir denilir ve diğer kamu tüzel kişileri ailenin ananın
ve çocuğun korunması için birtakım tedbirleri alır.
Bunu sadece okullar, kreşler açmak değil, bunu ge
niş bir perspektif içinde baktığımızda buray,cı kadar
götürebiliyoruz. Hatta anayasanın iktisadi hayatın
esası olduğu şeklinde bugüne kadar hep belirttiğimiz
gibi birinci maddesi de af için- diğer bir pozitif esas
olabilir. İktisadi ve sosyal hayat, adaletin herkes
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi
sağlanması amacına göre düzenlenmelidir. iktisadi,
sosyal kalkınmayı demokratik yollarla gercekleştir-
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rnek, toplum yararına gerekli bütün tedbirleri almak
devletin görevidir. Sanırım bir de anayasadaki eşit
lik ilkesini buna eklersek, 12. maddedeki eşitlik ilke
sini, bu ciffın sınırı mahiyeti ve hukuki pozitif daya
nakları hakkında bir hayli bilgi vermiş olacağız. Ve
şunu da sayın konuşmacılar belirttiler ben de bir kez
daha dikkati çekmiş oldum ki, bu defaki af kanunu
bir hukuki kalıp olmuyor. Büyük bir sosyal fonksiyon
taşıyan bir kanun oluyor. Buna mukabil büyük ölçü
de istikametini belirleyecek. Bugün artık devletin bir
takım klasik ayrımları da bırakması gerekiyor. Me-

- selô idare edenlerle, idare edilenler şeklinde klôsik
bir ayrım vardır. Yönetilenler ve yöneticiler diye. Bu
gün devlet artık idare edenler değildir. Devlet tama
men bir görev, bir hizmet devleti olmuştur ve bu gö- -
rev ve hizmet devletinin bir yönetim, ülkede ve top-. ' •
lumda dengeli demokratik hayatı sürdürmektir. 1974
tarihinde üzerinde konuşulerı affın bir diğer özelliği
de affı programına koyan hükumet bir barış döne
minin bir kardeşlik döneminin başladığını acık seçik
biçimde llôrı etmiştir, bu da çıkarılacak af kanununun
istikametini belirleyen ve devlete ne tür bir hizmet
ve görev görmesi gerektiğini işaret eden bir hareket
noktasıdır diyebiliyoruz. Bu suretle artık affın çıkarıl
ması bir lütuftur bir atifettir gibi görüşler bu af için
geçersizdir, af artık devlet için demin değindiğim
anayasa hükümlerlnt de gözönünde tutarsak bir gö
rev olmuştur. Af da kaçınılmaz bir görev haline gel
miştir. Ayrıca bu af kanunu meselesi uzun süredir
kamuoyunu işgal ediyor, birçok kişilerde, hatta sü
rekli olarak af kapsamının dışında bırakılmış olan,
genel af kapsamının dışında bırakılmış olan adi suç
lularda bile ve onların ailelerinde bir ümit belirdi. O
kadar uzun süredir bu konu üzerinde duruluyor ki,
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bu psikolojlk neden, bu kadar ümit vermiş olmanın
nedeni ile de bu af kaçınılmaz bir yasama tasarrufu
olarak' çıkacaktır ve sanırım herhalde afsız günler
düşünülmeyecektir. Bu da taahhüdü aşmış, ümidi aş
mış bir konu olarak ortaya çİkıyor af. Bir de affın ma
hiyeti üzerinde bir iki söz söylemek istiyorum. Nasıl
ki, yasama organı vasıtasıyla devlet nelerin suç ol
duğunu tarif edebiliyor, nelerin suç olmadığını tes
pit edebiliyor, kimin -suclu olup olmadığı hakkında
bi takım kararlar verebiliyorsa, af devletin belli bir
süre için ve belirli şartlar altında, belli hareketleri suç
sayma veya bundan böyle suç saymama tasarrufu
şeklinde, bir aksine tasarruf şeklinde de niteleniyor.
Yani artık devlet şu veya bu mülahazatla bugüne ka
dar suç saydığı fiilleri belli bir dönem için, belli kayıt
ve şartlarla belli hukuki sonuçlarla vazgeçmiştir diye
biliriz ve bu şekilde de düşünülürse affı ayrıca devlet
için bir genel görev olarak da takdim edebiliriz. Af
fın amilleri nelerdir diye de bir an düşünecek ,olur
sak; nasılki kişiyi suca götüren sebepler çeşitli fak
törler olarak yorumlanıyorsa: affın da amilleri çeşitli
faktörlerin oluşudur. Son olarak da belirtmek istedi
ğim husus şu olacak: Şu ana kadar ve hepimiz ge
nel af dediğimiz zaman cezaların adi ve adli, adli
dersem yanlış olmaz herhalde, adli cezaların affı
kastedilmiştir. Bunun yanında 1974'deki şu af hare
keti, • genel bir af havası içinde bulunduğundan ve
böyle bir amaca yönelik bulunduğundan bu affın
kapsamı bir başka şekilde de geniş tutulmak gere
kir. Bu da idari cezalar dediğimiz birtakım cezaların
ve suçların affı kapsamına alınıp alınmaması mese
lesidir. İdari cezalar, bunlar devletin idari faaliyetle
ri sırasında komu hizmetlerinin görülmesi sırasında
ortaya çıkan gerek fertler gerek idari ajanlar tarafın-
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.... •don yapılan lşlemlere karşı uygulanan cezalar olu-
• ·yor. Bunların en tipik örnekleri memurlara uygulanan
disiplin cezaları, öğrencilere uygulanan disiplin cezc
farı, meslek kuruluşlarının kendi mensuplarına uygu
ladıkları disiplin cezaları idari para cezaları ve mes-

• lek ve sanatın icrasından men cezaları şeklinde gö
rülüyor. Bugüne kadarki uygulama ve mevzuat şunu

· göstermiştir ki, bunlardan en çok önem taşıyanı ve •
-en çok üzerinde durulanı, memurlar hakkındaki di-
• disiplin cezaları oluyor. Ve bugüne kadarki rejim
·veya sistem bir genel af çıktığında ·eğer disiplin
'cezası bir ceza mahkumiyeti sonucu olarak ter
tip edilmiş ise bu genel af bütün neticeleriyle olan
of bu disiplin cezasını otomatikman kaldırıyor idi.
'Eğer disiplin cezasında, mahkumiyetin neticesi değil
se, fiilin suç olup olmamasını yapan bağımsız olarak
'bir disiplin cezası, bir disiplin suçu teşkil ediyorsa,
bu gibi suçların affın kapsamına girmesi için kanuni

·sarohata 'ihtiyaç oluyor. Fakat bu uygulama da bu
gün için daha değişik bir hal almıştır, 657 sayılı Dev
let memurları kanunu disiplin cezalarının affı konu
sunda aynı hoşgörürlüğü hesap etmiş bir sistemdir..
'Bu kanunun 133. maddesine göre, disiplin cezaları
memurun siciline işlendikten sonra belli suçlarda 3,
'belli suçlarda 5 sene geçmesiyle memurun müroca-
·atı üzerine bu disiplin cezalarının sicilinden silinme
·olanağı vardır. Herhalde takdir edersiniz buna da, bir
kanuni' af desek yerinde bir ifade kullanmış oluruz.
Bunun dışında memurlar için genel af yoluyla veya
genel af içinde disiplin affı da ancak çıkarma ceza-

• sı için söz konusu olabilir, bir de anayasanın 119.
maddesinde ifadesi bulunan suç vardır. Memurların
görevlerini yerine getirirken, siyasetle uğraşmaları,

, daha doğrusu siyasi partilere, üye olmaları ve siya-
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si kanaatlardan dolayı herhangi bir. ayırım yapma
ları iş saatlerinde vatandaşlara karşı. İşte bu hare- •
ketleri mahkeme hükmüyle sabit olan memurlar ka
mu hlzmetlerlnderı temelli olarak çıkarılırlar. işte ge
nel af olsa olsa anayasada düzenlenen bu suç üze
rinde etkili olacaktır. Bunun dışındaki cezalar için
devlet memurları kanunu zaten af sistemini getirdi
ğinden, disiplin cezalarının affı eskiden olduğu gfüi
genel af konusu olmaktan çıktı. Tabi genel af ka
nunuyla istenirse yasama organı 3 veya 5 yıl gibi sü
releri kısaltarak af prosedürünü hızlandırabilir. Me
murların disiplin cezaları dışındaki idari cezaları be
krmındcn af hükümleri uygulamak bunları af yoluyla
ortadan kaldırmak gerekli midir sorunu yine bir tak-
dir meselesidir, zamanın, zeminin ve şartların getire
ceği bir sonuçtur. Genel af hakkında nasıl ki, yeni
bir dönem açılması, eskinin mümkün olduğu kadar
telôfi edilip düzeltilerek yeni bir döneme başlanma
şansı olması gibi görünüyorsa, -aynı hareket nokta
sından başlanarak, öteki idari cezalar için de bir af
çıkarma olanağı vardır. İdari cezaların affedifmeye
ceği bir hüküm olmadığı gibi, affedildiği takdirde ne
gibi şartla olacağını belirten bir kriter de yoktur. Bu
kriterler ve bu esaslar hepsi kamu kuruluşunun ken
disi tarafından takdir edilir. Son bir noktaya daha
deyineyim : Tunaya hocamız onu belirttiler, 1974 affı
Türk toplumuna çok şey getirecek. Bu konuda şüp-
he yok, fakat bunu bir sicilli gelenek olarak da bek
lemek sanıyorum biraz yanlış olur. Sadece yeni bir
dönemin başı, eskinin birtakım hatalarını, yersiz ka
rarlarını, eksikliklerini, kısaca eski dönemde olmuş
birtakım aksaklıkları telôfi ve düzelttikten sonra, ye-
ni bir döneme yeni baştan başlamak şansını verecek-
tir ve herhalde içinde bulunduğumuz şartlar altında
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büyük fayda getirecektir. Şimdilik söyleyeceklerim
bundan ibaret, gerisini tartışmalara. bırakabiliriz. Te
sekkür ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ :_ Sayın Güran arka
daşımıza değerli konuşmasından dolayı teşekkür
ederiz. Şimdi Adalet Bakanından gelen telgrafı bilgi
lerinize sunuyorum. Telgrafın metni şöyledir: «Sayın
Kemal Sülker -DİSK Genel .!3ekreteri- Maçka Oteli,
Konfederasyonunuz tarafından düzenlenen genel af-
fı gerektiren ve genel affın gerektirdiği sorunlar ko
nulu açık oturum için göndermiş olduğunuz nazik da- ..
vetinizi aldım teşekkür ederim. Af tasarısı hükumet
tarafından değil. . hükumeti teşkil eden iki partinin
meclis grupları tarafından hazırlanmaktadır. Bu ba
kımdan temsilci göndermemizin faydalı ofmayacağı
kanısındayım. Yoğun çalışmalarım nedeniyle ben de
katılamayacağım için özür diler, açık oturumun ba
şarılı geçmesi temennisiyle saygılarımı sunarım.
Şevket Kazan Adalet Bakanı».

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Şimdi sözü. sayın
Kumkumoğlu'nn veriyorum.

Av. l<EMAL KUMKUMOĞLU - Daha önce konu
şan değerli hocalarımızın da belirttiği gibi af devle
tin cezalandırma yetkisinden ve cezalandırmışsa bu
cezayı çektirme hakkından vazgeçmesidir. Bizde bu
yürütme ve yasama eliyle kullanılan bir hak. Cum
hurbaşkanı anayasanın 97. maddesine göre uygun
şartları bulunan kişileri affeder, vosomo meclisi ana
yasanın 64. maddesine göre bu yetkisini kullanır ve
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dilediği ölçüde dilediği kıstasları göstererek özel ya
da genel aflar çıkarır. Bir özelliği var, bir esprisi var.
Gerek yürütme için bu fazla söz konusu değil, çün
kü Cumhurbaşkanı 97. maddeye göre belli şartları
ancak kullanmak durumundadır. Belli şartların varlı
ğında af yetkisini kullanmak durumundadır, asıl
önemlisi yasama meclislerinin ortaya koydukları af
ta gözükür, bu affın getirecekleridir fakat af getiri
lınce niçin getirilecek yargının mahkum ettiği, yargı
nın hüküm verdiği kişiler olacaktır ya da yargının ha
len yargılamakta olduğu kişiler için olacaktır bu. Hem
bunu yapacaktır yasama meclisi, hem de bunu ya
parken yargının verileri takdir sistemine verileri tak
dir yetkisine dokunmayacaktır, kanun hükümlerinin
doğru uygulanıp uygulanmamasını tartışmayacaktır,
yani genel klôsik anlamıyla, mahkemenin maddi ve
hukuki yetkisine dokunmadan yapılacaktır bu iş. Fa
kat affın genel prensipleri arasında, affı gerektiren
prensipler arasında, uygulamada görülen hak ve in
safa uymayan durumları ortadan kaldırmak unsuru
da vardır ki buna biz pratik anlamda ve konuşmada
Adli' hata diyoruz. Hem adli hatayı gözeteceğiz hem
de adli hata nedeniyle af getireceğiz ve fakat adli
hatayı yapan organları, yani yargı organının bu adli
hctcvo nasıl düştüğünü veya nasıl düşürüldüğünün
tartışmasını yapmayacağız. Bu bir çelişkidir, bunu
yapmak gerekir. Sayın hocam Nevzat Gürelli Bey
konuşmaya başlarken «biz burada bir kamuoyu oluş
turuyoruz, yasama meclisi aftan önce affın bugünkü
kıstasları gözetilerek yapılması gerektiğini, affın hu
dudunu, affın şumulünü tayin ve tesbit bakımından
bir kamuoyu oluşturuyoruz» ·dedi. Doğrudur katılıyo
rum. Bu kamuoyu oluşturulurken, yasama meclisleri
ni etkilememiz söz konusudur. Ve yine sayın hocam
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dedi ki, bu eski bir düşünce tarzıdır. Belli organları
etkilemek gayreti, bundan sakınma dikkati eski bir
töredir, eski gelenektir, onu terketrnek zorundayız
aksine, kamuoyu oluşturmak suretiyle belli organla
rı, devletin belli organlarını etkilemek durumundayız.
Etkilemeliyiz bu eski töreyi bırakmalıyız diyor. Onun
için biz şimdiki yasama meclisini hemen affın önce-

'sindeki tavrı etkilemek ve hem de bu yasama mecli-
sinin getireceği aftan sonra yargı organlarının se
bep olduğu ve bizim pratikte söylediğimiz adli hata
ların tekrar edilmesini engellemek için, belki mahke
me kararlarını kanunun tayin ve tesbit ettiği ölçüler
kesinleştiremeyeceğiz ama genel prensiplerini söy
lemek zorunda kalacağız. Bizim oluşturmaya çalış
tığımız kamuoyu ve özellikle kamuoyunun bizden
beklediği ya da yasama mecllslne bizim sunma du
rumunda olacağımız oluşturma siyasaldır. Siyasal af
la ilgili olacaktır. Şu andaki toplantının genel havası
ve ülkenin içinde bulunduğu durum bu. Siyasal af de-•
nirken Türkiye'nin üç yıldır içinde bulunduğu durumu
da tartışmak, bu durumun yargı organlarına yansımış
şeklini de tartışmak elbette bu konferansın tartışma
sı hudutları lcerslnde mütalea edilir. Bilindiği gibi 12
Mart sonrasında devam eden olaylar karşısında_ ül
kenin 11 ilinde Sıkıyönetim ilôn edildi. Bu sıkıyöne
timin ilônı üstüne doğal olarak Askeri Yargı görev

• başına çağırıldı. Askeri yargının görev başına çağrıl
masıyla, askeri yargı tarafından görülecek davaların
soruşturmaları da askeri savcılara terk ve tevdi edil
di. Günün koşulları lcerslnde ve- askeri yargının ken
di bünyesinde mevcut havası içerisinde olağanüstü
durum vardır. O halde olağanüstü kanunlar olmalıdır.
Olağan üstü durum vardır fakat olağanüstü kanunlar
yoktur. Ne yapmak lôzımdır? O zaman mevcut ka-
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nunları olağanüstü bir yoruma tabi tutmak lôzırndır.
Bu düşünce tarzı bu espri hakim olmuştur. Sıkıyöne
tim mahkemesine sevkedilen sanıklar için düzenle
nen tüm iddianamelerde bu espri hakim olmuştur.
Bu, kanunun olağanüstü yorumudur, bu fiilin olağan
üstü yorumudur, bu failin fiil içindeki olağanüstü yo
rumlamasıdır. Böyle mübalôğılı, olağanüstü düsünce
tarzının mahsulü olan' iddianameler Sıkıyönetim.mah
kemelerinde getiriliyor. Bir süre sıkıyönetim mahke
meleri, askeri savcıların bu olağanüstü halin gereği
olarak, ola~anüstü hal. vardır, olağanüstü kanun g""
reklidir, olağanüstü kanun yoksa, kanunların olağan
üstü yorumu gereklidir felsefesiyle önlerine getirdik
leri davalara. hukukçu olarak bakmakta bir süre dl
rendiler ve ilk verdikleri hükümler genellikle gerek
istanbul'da gerek diğer sıkıyönetim bölgelerinde ver
dikleri hükümler, sanıkların olay içindeki verı.' fail ile
fiil arasındaki ilişki ve kanunla fail ve fiil münasebe
-ti esprisi içinde oldu. Ancak askeri yargıtay, askeri
mahkemelerden verilmiş bu kararları sıkıyönetim
savcılarının esprisi içinde bozmaya başlayınca, sıkı
yönetim mahkemeleri hukul<a bağlı olmak hukuk üs
tünlüğü ilkesine bağlı olmak, özellikle usul hukuku
üstünlüğü ilkesine bağlı olmak fikrinde direnmediler
ve derhal askeri yargıtay muhtelif dairelerinin teşek
kül ve teessüs etmiş bu içtihatlarını tetkik ettiklerinde
uymak gibi bir yol seçtiler. Ve böylece askeri mah- '
kemelerdeki uygulama gerçekten delil sistemini ter
sine çeviren, gerçekten kanunları olağanüstü yorum
layan, gerçekten failleri olay içersindeki yerleri ola
ğanüstü değerlendirmek suretile ceza verme yoluna
gittiler. Yani bu affın gereklerinden birisi olan kanun
ların lüzumsuz şiddetini gidermek konusuna değin
mek için anlattığım tipik bir örnektir. Sayın hocam
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Bahri Savcı konuşurken mahkum olmuş ya da mah
kum. edilmek üzere yargı organının önüne çıkarılan
sanığın kastının ciddi olması ve bu kastım uygulaya
cak vasıtlarında ciddi olmasını ifade ettiler, kendisiy
le özel olarak konuştum ceza kanununun 146. mad
desini hedef almak istediler, tam üç yıldır ısrarla sı- •
kıyönetim mahkemelerinde belli nedenlere ceza ka
nununun 146. maddesi biraz önce anlatmaya çalıştı
ğım o düzeyde ısrarla uygulattırılmak istenmiştir. Ola
yı anlatayım, kişileri anlatmayacağım ama; üç sanık
bir banka soymak üzere 60 yaşındaki bir adamın 46
model Ford arabasını Hacıosman bayırında elinden
alıyorlar. Kendisini bağlarlar, burnuna eter damlatır
lar, arabayı alır, Beşiktaş Emniyet Sandığını soymak
üzere yola çıkarlar. Adamı sağlam bağlamamış ol
malılar ki, onların çıkışından birkaç dakika sonra
adam yola çıkar, polis bulma imkanını bulur, ekipler
seferber olur ve Yıldız'do yakalanır sanıklar polis ta
rafından. Daha Beşiktaş Emniyet Sandığının yanına
gelmeden yakalanırlar. Olay geliştirilir, sıl<ıyönetim
mahkemesine iddianamevle ceza kanununun 146.
maddesini ihlôlden sevk olunur. Ben savunmasında
bulundum. Sanıklar Dev Gene mensupları oldukları
nı savunmasında belirttiler ve mahkeme buna rağ
men, iddianamenin aksine sanıkların soyguna teşeb
büs etmek, otomobili gasbetmek, hürriyeti tahditten .·
mahkumiyetine karar verdiler. Askeri Yargıtay bu
mahkumiyeti, bu olay içerisinde ceza kanununun 146.
maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerekmektedir.·
Dev Gene Türkiye'de ideolojik gayelerle rejimi devir
meyi hedef almış, bunun için ciddi kararlar, ciddi ka
sıtlar ve ciddi vasıtalarla hareket geçmiştir kanaati
icerslnde kararı İstanbul sıkıyönetim mahkemelerin
den birisine· iade etmiştir. Ve İstanbul sıkıyönetim
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mahkemesi Askeri Yargıtayın verdiği bu bozma ka-
rarına uymuştur ve sanıkları bu bozma kararı istika
metinde mahkum etmiştir. Enteresan olduğu lcln
tekrar etmek isterim; elverişli vasıta, ücmetre urgan,.
bir şişe eter, bir paket plôster, bir 14'Iük tabanca v~
bir 46 model ford arabadan ibarettir. Şimdi Türklve'«
de bugünün koşulları lcerslnde ceza kanununun 146.
maddesinin 1. fıkrasının şumulünün içerisine girecek:
bir eyleme teşebbüs eden bir kişiyi, yargı önüne cı
karttığımız zaman sayın hocamın çok belirli ve ge-
çerli şekilde belirttiği gibi önce sanığın kastını cid
diye alacağız, arkasından kastının ciddi olması ye-
terli değildir, bu kastın uygulanması için ortaya ko-- ~
yacağı vasıtaların geçerli ve değerli olması yani tek
nik terimi ile vasıtaların elverişli olması gereklidir;.

• Şimdi 600.000 kişilik bir ordunun koruduğu Türk Cum
huriyeti anayasasını tebdil ve tağyir etmek, Türkiye·
Büyük Milı.et Meclisi'ni vazifesinden cebren men et
mek bu anlattığımız olay" içerisinde ve vasıtalarla
mümkün müdür? Bunu mümkün görmenin hiçbir man-
tığı yoktur. Şu halde özellikle üzerinde durduğumuz
siyasal affın gereklerinden birisi bizim görüşümüze"
göre siyasal bir uygulamayı zorla, içinde bulunduğu
muz için bizim görüşümüze göre, adli hatasız görmek
gerekir. Yargıladığımız, hüküm verdiğimiz bir kısmını
mahkum ettiğimiz, bir kısmını halen yargılamakta ol
duğumuz sanıkların hukuk içinde savunma teminat
larından yoksun oldukları ayrı bir vakıadır. Buna de
ğinmeyeceğim, sayın Prof, Öztekin Tosun, çağlar bo
yunca herşey gelişmiştir; mesafeler katedilmiştir, hız·
aklı durduracak dereceye gelmiştir, insanların güç
Jerl akılları durduracak dereceye gelmiştir ama sa
vunma ve muhakeme usulüne uyma anlayışı çağın·

. çok arkasında kalmıştır demiştir ve doğrudur. Blz;
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bunu uygulayıcılar olarak halen gerek sıvil yargıda
gerek askeri yargı önünde yüklendiğimiz davalarda
kesif bir mücadele vermek durumundayız. Yargı önü
ne getirilmiş sanık, yargı ile bir diyalog savunması
nın esasını teşkil eder. Yargıyı kim hükme götürecek-

• tir, yargıç götürecektir. Yargıcın özellikleri ne olacak-
• tır, yargıç tarafsız olacaktır, yargıç 'kendisini olayla
rın üzerine çıkaracaktır, yargıç önüne getirilmiş sa
nık hakkında lehinde ve aleyhinde delilleri takdir ede
cektir ve özellikle sanığa hudutsuz bir savunma hak
kı tanıyacaktır. Sanık kendisine hudutsuz savunma
hakkı tanıyan, kendisi karşısında objektif olmasını
bilen, kendisi karşısında tarafsızlığını korumasını bi
len yargıca da saygı duyacaktır. Onun vereceği ka
rara eskilerin sözüyle bin yıllık bir devlet uygulama
sından gelmiş bir devlet olarak boynum kıldan ince
dir diyecek ve kabullenecektir durumu. Ama böyle ol
muyor. Sayın Öztekin Tosun böyle siyasal olaylar so
nunda ve olağanüstü dönemlerde öyle olağanüstü
yargılar kurulu, yargıçlar getirilir ki, bunlar sanıkları
yargılamak değil, kıtır kıtır kesmek isterler dedi,
doğrudur. Belki öyle yapmazlar ama benim tanık ol
duğum isim söylemeksizin bir diyalog zlkredeceğlm:
Bir sıkıyönetim mahkemesinde bir yargıç sanıkların
birisinin konuşması üzerine «ben sizi ve enternasyo
nal kominizmin kara listesinde olduğunuzu biliyorum,
ama buna rağmen . bu davadan çekilmeyeceğim ve
sizleri yargılamaya devam edeceğim» dedi. Ve yine
savunmasında bulunduğum bir duruşmada sanıklar
dan birisi askeri mahkemeye hitaben Siz Amerikan
emperyalizminin uşaklarısınız, biz asıl size karşıyız,
kafamız size karşıdır, sizin bizi yargılama yetki ve
hakkınız yoktur dedi. Yargılayanla yargılanan. ara
sındaki diyalogun bu olduğu ve özellikle sivil yargı-
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da hazırlık ve soruşturmo safhasının askeri savcı
tarafından yönetildiği ve bütünüyle beraber bir siya
sal . mahkeme niteliğini gösteren ve bu siyasal mah
kemeden elde olunacak mahkumiyet hükümleri içer
sinde doğal zamanlarda bilirrısel ve oblektlt tartışıl
ması yapıldığı zaman gerçekten literatüre geçecek
ve son derece büyük adli hatalara rastlanıldığı gö
rülecektir, tartışılacaktır. Sayın hocaıtı Bahri Savcı;
genel af siyasi suçlar içindir ve af barış getirecektir
barış getirmelidir dediler. Ve eylem suçu diye bir ayı
rım yapmanın geçersizliğine eğildjler. Eylem denildi
ği zaman, eylemin ortaya konulan karşıtı bir yöneliş
bir hedefi olacaktır eylemin. Eylem birşeye yönele
cektir. Türkiye'de sıkıyönetim ilôııı, sıkıyönetim nede
niyle de, sıkıyönetimin doğal sonucu olarak askeri
yargıyı harekete getiren olayların bütün içerisinde
devlete yönelik olaylar başlamamıştır. O ölaylar özel
likle üniversite içinde başlarken karşılarında bir baş
ka grup vardı. Yani olaylar Türkiye'de üniversite için
de Türkiye solunun belli grupları üniversite içinde si-·
lôhlı eyleme başvurmak zorunda bırakıldıkları zaman
devletle ihtilaflı değillerdi. Belli gruplarla lhtllôftovdr
lar. O belli gruplar Türkiye'de ilk defa 12 Mart önce
sini ve 12 Martı getiren olayları yarattılar. O gruplar
yargılanmadılar. Yani yargı taraflardan yalnız birisi
ni ycırgıkıdı. Bu Türkiye'nin sosyal ve siyasal geliş
mesinde ve özellikle bugünkü havası lcerslnde son
derece önemli bir sorundur. Muhalefet lideri bulun
duğu sırada bugünün Başbakanı sayın Bülent Ecevit
parlamento· kürsüsünden bunu özellikle ve bilhassa
belirttiler. Kavgada iki taraf vardır, taraflardan biri
sini yargılıyorsunuz şlmcl.: taraflardan ötekisi yargı
nın dışında kalmıştır. Şu halde yine sayın hocam
Prof Bahri Savcı'nın söylediği gibi, bozulmuş siya-
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sal dengeyi sağlamak için ve özellikle' bu bozulmuş
siyasal dengenin bozulmasına özellikle ve bir mer
kezden .yöneltilerek sebep olmuşıor yargının dışında
bırakılırken, taraflardan birisi ye özellikle kanunları
olağanüstü bir yorumdan geçerek, muhakeme usu
lünün hiçbir kuralına riayet etmeksizin, savunmayı
katiyen kaale almaksızın ve kesinlikle savunmaya
karşı tavırlar takınarak ve sanıkların mahkeme önün
deki hukuklarını idare ve muhcfczu-etmekslzin yar
gılarken, onların vereceği hükümler elbetteki bu bo
zulmuş olan siyasi dengeyi onlar aleyhinde· verilmiş
olan bu hükümler, bu bozulmuş olan siyasi dengeyi
daha da çok bozacaktır. Yani biryerde onların affın
şümulüne alınmış olması demek, Türklve'de bozul-

. muş siyasal dengenin sağlanması için asgari ve pra
tik olarak kullanılması lôzımgelen şarttır. Adli hata•
yalnız failde yapılmaz, yani Ahmet yerine Mehmet'i
mahkum etmek değildir yalnız, _adli hata. Adli hata
Mehmeti mahkum ederken belli kurallara, belli usul
kurallarına belli savunma sistemine riayet etmemek
demektir. Ahmet'se olayın faili, faille fiil arasındaki
bağı kuracaksınız, Ahmet'le fiili arasında kurduğunuz
·irtibatı, Ahmet'in fiilini tesadüf ettiği kanun madde
sine oturtacaksınız. Ve üstelik Ahmet'[ insafla yargı
lcyccckstruz. Hafifletici bütün sebepleri gözetecek
siniz ve özellikle hudutsuz bir savunma hakkı tanıya
caksınız. Bunlar yapılmadığı zaman fiilin, olayın fai-

- lindeki hata adli hata değildir. Asıl faili yargılarken
geçirmekte olduğunuz soruşturma merhalelerinde ve
soruşturma sotholcnndo sanığa kendisini savunmak
için hudutsuz şekilde hak tanımak şeklinde olur. Sa
yın hocam Tunaya; af olmalıdir, fakat aftan sonra
affın tekrar gereksinmesini gerektirecek ortamı or
tadan kaldırmak gereklidir şeklinde büyük 'bir özle-
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mi ifade ettiler. Bu doğrudur. Nasıl olacaktır bu. Sı
radan suçlarda, adi suçlarda, ne yapmamız gereke
cektir bunun karşısında? Devlet kendisini affedip top
luma iade ettiği kişiye tekrar cezaevine dönmemesi
için, gerekli bütün tedbirlerini alacaktır. Nedir bu ted
birler? Sosyal ve ekonomik tedbirler, onları uzmanları
devlet adına bulup uygulayacaklar ve getirecekler
dir. Bir de siyasal ve fikir özgürlüğü ile ilgili suçlar
vardır. Bunlar ne olacaktır? Bunlarla devamlı şekil
de yine hocamın belirttiği gibi, her yazdığı satırı için
biraz sonra yargılanma korkusu içinde olan yazar
lar bu korkuyu taşımakta devam edecekler midir

·Türkiye'de? Ve affetmek yerine fikirleri suç olmak
tan çıkarmak yolu seçilecektir. Ve ne olacaktır gide
rek, ne olmalıdır bunları çıkarmak için bazı fiilleri ce
zalandıran kanun maddelerini yürürlükten kaldıra
caksınız; belli fikri, belli düşünceyi, belli özgürlüğü
sınırlayan, çağın dünya ölçüsüne ters, çağın insan
ölçüsüne ve yapısına ters olan ve hernasılsa ceza
kanunumuza girmiş bulunan ve .osıl mehaz kanun
dan bile kaldırıldığı halde bizim dört elle sarılı kal
dığımız belli maddeleri yürürlükten kaldıracaksınız.
Böylece adi suçlulara devleti sosyal ve ekonomik

. hal yolları getirmesine karşılık da diğer fikri suçlara
özgürlüklere yönelik ve ceza kanunumuzda halen de
yürürlükte bulunan bu maddeleri yürürlükten kaldır
mak suretile yeniden affın gereksinmesini ortadan
kaldırmak gerekecektir. Tek tek insanları affetmek
bir marifet değildir. Önemli olan affı gerektiren suç
ların meydana gelmesini engellemektir. Türkiye'de
gerek sosyal ve siyasal anlamda belli özgürlükleri
kısıtlayan tüm kanunlar ortık yürürlükten kalkmalı
dır. Ve Türkiye'de artık suçluya, özellikle adi suçla- •
rı işlemiş kişiye bir uzatmalı onbaşı, 'bir polis gibi
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bakma zihniyeti de devlet tarafından terk olunmalı
dır. Kendi hegemonyasında, kendi emrinde ve kendi
korunmasında olan insanlar olarak bakacaklardır,
onları belli bir düzeye getirecektir devlet. Bundan
devletin kendisi sorumludur. Eski genel kurmay baş
kanlarından birisi «dikkat olunsun sosyal olaylar,
ekonomik olayların önüne geçmiştir, şimdi bizim me
selemiz budur» şeklinde bir söz söylemişti, belki yet
kili bulunduğu döneminde, doğrudur. Türkiye'de sos
yal olaylar ekonomik olayların önüne düşmüştür.
Ekonomik olayların önüne düşmüş olan bu sosyal
olaylar, bu sosyal ilişkiler ve insanların bu sosyal
olayların içindeki yeridir ki bugün Türkiye'de bugün
cezaevlerini tıklım tıklım insanlarla doldurmaktadır.
Gerek sokakta adi suç işleyen kişiler ve gerekse
fikri suçları işleyen kişileri cezaevine götüren bu uy
gulamadır. Bu uygulama değişecektir. Bu uygulama
değişmedikçe Türkiye'de daha çok yeni af kanunla
rı getirmek zorunluluğu ve sorumluluğu doğacaktır,
yahut bu sorunluluk ve sorumluluk daha çetin dö
nemlerde gelecektir. Benden önceki konuşmacıların,
sayın hocalarımızın yetkiyle belirttikleri gibi, Türki
ye'de genel affın bütün unsurları teşekkül etmiştir.
Bendeniz bir naciz uygulamacı olarak adli hata ve
mahkeme uygulaması, soruşturma safhası yönünden
gördüğüm noksanlara, özellikle son yıllarda çok be
lirli bir hale gelen adli hatalar sebebiyle artık çok
geniş kapsamlı bir affın geçerli ve değerli olduğu ve
artık bunun uygulama safhasına konulmasının kaçı
nılmaz olduğu kanısını söylemek isterim. Af yalnız
çıkarılmakla kalmayacak, af bütün sonuçlarıyla ver
diği cezaları ortadan kaldırmalıdır. Sayısız işçi, sayı
sız öğrenci, sayısız öğretmen, sayısız akademisyen,
sayısız subay tekrar topluma kamu haklarını kullan-
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mak yetki ve rahatlığıyla özellikle böyle aşamalardan
geçmiş olarak da kıvancı örneklemesi ve ciddiyeti
içinde dönmelidir ve mutlaka affetmek ve bu affetti
ğimiz kişileri toplumun bir kenarında saklı tutmak,
ne haliniz varsa kendi cenahınızda ve köşenizde gö
rün demek suretiyle değil, onları yeniden mahkum
olmadan ya da cezaevine girmeden önce hangi ko
şullar içinde iseler o koşullar içinde döndürmek ge
reklidir. Benim söyleyeceğim bu kadar, teşekkür ede
rim sayon hocam. ,ı

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Kemal Kumkumoğ
lu'no biz de konuşması için teşekkür ederiz. Bu su
retle konuşmacıların yapmak durumunda oldukları
konuşmalar sona ermiş bulunuyor. Bu konuşmalar,
dikkat edilmiştir, birbi'riyle çatışır halde değil, aynı
paralelde bulunmaktadır. Gerek genel affın niteliği,
gerek onun nedenleri ve memleketimizde genel affı
gerektiren sebepler hususunda birbirini tamamlayan
konuşmalar yapıldı. Fakat birbirine zıt düşen açıkla
malar olmadı. Bu itibarla açıklanan fikirleri özetlemek
ihtiyacını duymuyorum. Şimdi tartışma konusu olarak
ortaya çıkabilecek olan sorunlar öyle zannediyorum
ki şu hususlara taalluk edecektir. Genel affın· geniş
kapsamlı olması. sınırının mümkün olduğu kadar hat
ta sınırının sınırsız olması gerektiği savunuldu. Bu
nun aksi söylenmedi. Bir de fikir suçlarının affedilme
sl, ondan sonra da fikir suçlarını ihdas eden kanun
metinlerinin ilgası gerektiği ileri sürüldü. Öyle zan
nediyorum ki, bu iki fikir biraz açıklanmaya muhtaç
tır. Geniş kapsamlı af nedemektir? Yani bilôistisna
cezaevlerinde bulunan herkesi dışarıya mı çıkarmak
gerekecektir? Bunun açıklığa kavuşması • lôzımdır.
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Yani cezaevlerinde, kanun çıktığının ertesi günü bir
kişi kalmayacak mıdır? ikincisi fikir suçu derken ne
anlamak lôzımdır? Bazı siyaset adamlarımızın çok
yadırganacak, kendi seviyeleri, işgal ettikleri mevki
leri icabı yadırganacak olan herkesin kafasındaki
mevzuları düşünmekte serbesttir; buna kimse karı
şamaz diye fikir hürriyetini, özgürlüğünü tarif ettik
leri oldu, yirminci yüzyılda bir siyaset adamı kimse
nin ne düşündüğüne biz karışmıyoruz, işte bu fikir
özgürlüğüdür demesi, kadar garip bir şey olcmoz.
Ancak bir kimsenin düşündüğünü ifade etmesi çeşit-
li araçlarla açıklaması fikir özgürlüğünü meydana ge
tirir. Yoksa, onu açıklıcımadıktan sonra, özgürlük di
ye bir şey düşünülemez. Aynı şekilde bu açıklama
sonucunda eğer birbirine paralel fikir sahipleri orta
ya çıkarsa bunu gerçekleştirmesi için örgütlenmesi
de fikir özgürlüğünün doğal bir sonucu olur. Şimdi
bu fikir özgürlüğü paralelinde, daha doğrusu korşı
tında olan fikir suçunun da sınırları var mıdır? yok
mudur? Varsa, nelerdir? Konu zannediyorum ki, tar
tışmaya değer bulunmaktadır. Çünkü şimdiye kadar •
yapılan tartışmalarda hatta televizyonda tertip edilen
açık oturumlarda bazı kişiler böyle bir sınırlamanın •
yapılmasının mümkün olmadığını dahi Ilerl sürdüler.
Bu itibarla· bu konunun üzerinde durmanın abes ol
duğunu beyan ettiler, iyi hatırlıyorum. Acaba bu ha
kikaten böyle midir? Böyle bir fikir SUÇU, eylem SUÇU
ayırımı yapılamaz mı? Faraza belli bir kimse çıksa
da belli bir okuldaki öğrencilere okul müdürünün çok
kötü bir insan olduğu düşüncesinde olduğunu ve bu •
müdürün bir an evvel öldürülmesi, ortadan kaldırıl
ması lôzımgeldiğini gayet dramatik ve etkili· bir şe
kilde bir gazetede yazsa ve o gazete o okulda do
ğılsa, acaba bu da cezalandırılmaması gereken bir
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fikir suçu mu olacak? Daha doğrusu fikir özgürlüğü
ne dahil olan bir faaliyet mi sayılacaktır? Eğer bu da
böyleyse, bu şekilde düşüneli arkadaşlar da varsa
onlar da fikirlerini açıklamalıdırlar. Yani şu toplantı
mızın pratik dediğimiz bir fayda sağlayabilmesi, bir
ışık tutabilmesi için, hiç olmazsa kanunu üzerinde
elle tutulur bazı aletler, ölçüler, tutanaklar vermesi

ı lôzımdtr, Her zaman tekrarlanan sözlerle yetinilme
mesi gerekir, müşahhas, somut, pratik bazı kıstas
lara ulaşmamızda ben fayda mülôhaza ediyorum.
Şimdi söz istiyen arkadaşlara sıra ile söz vereceğim.
Buyurun Necla Hanım.

Av. NECLA FERTAN - Sabahtan beri bize iza
hat vermek IGtfunda bulunan hocalarımız şu nokta
da zannediyorum aynı fikirdeler; demokratik rejimler
de cari olen bir müessesedir af. Ve de şartları mev
cut olduğunda parlamento bu müesseseye başvura
cak ve bunu gerçekleştirecektir. Şu halde bundan çı
kan netice eskiden beri söylendiği gibi, ·af bir lütuf
değildir. Parlamento eliyle kullanılır yetki, ona aittir
ama bir !Otuf değildir. Bilhassa Prof. Öztekin To
sun'un da değindiği nokta nazarı itibare alınırsa, bu
fikir kuwet kazanır. Kendileri dediler ki, affın, affa
karar veren parlamentonun açıkladığı ve de açıkla
madığı sebepleri vardır. Şu, şu sebepler meydana
geldiği zaman af yapılır ve bu sebeplerin müeyyidesi
açıklanmayabilir. Demek ki, yaşanılan cemiyette ba
zı şartlar meydana gelecek ve o şartların bir netice
si olarak da parlamento affa başvuracaktır. Şu hal
de af eğer bir lütufsa, şartları olmazdı. Eğer şartla
rı tekemmül ettiğinde başvurulan bir işlem ise, af bir
lütuf değildir. Öyleyse af istenebilen ve yapılması zc-
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man zaman görev olan bir müessese olarak demok-,
ratik rejimlerde yer almaktadır. Af yetkisinin kullanı
lıp kullanılmamasına porlornentonun karar ve vetklv
'le açıktır ve kesindir. Ancak bu arada af edilen şey
nedir? Ben eğer yanlış takip etmedimse, suç ve suç
luluk hali üzerinde duruldu, suç ve suçluluk halidir
dendi. Şimdi, eğer affedilen şey suç ve suçluluk hali
ise, nasıl olurda parlamento bir suçlunun mahkum
olduğu cezanın bir kısmını affeder, bir kısmını affet
.rnez. Ve eğer af kanununa cezanın bütün neticeleri
le affı diye bir kayıt konmamış ise ceza affedilir ve
-cezanın neticeleri affedilmez. Şu halde affedilen şey
·suç ve suçluluk halidir demek yeterli midir? Sual şek
imde koyuşumu hukuk otoritelerine saygım olarak
kabul buyurunuz. Mevcut bir görüşe gö~e affedilen
şey cezadır, çünkü bir kimsenin bir cezaya mahkum
olduğu halde veya bir ceza ile mahkemeye sevkedll
diği zaman artık devletin S!-Jç ile olan, suçluluk ile
olan ilgisi kesilmiştir. Ve ortada suçlunun çekmeye
mahkum olduğu bir ceza vardır. Demek ki, parlamen
tonun tasarruf ettiği şey, o kişiye verilmiş olan ceza
dır. Şimdi burada bu parlamento ya bu cezanın tü
münü tüm neticeleriyle kaldıracaktı veyahut ta bu
suçlara göre bir ayırım yapacaktır, bundan evvel olan
·af kanunlarında olduğu gibi. Eğer parlamentoriun af
'.fettiği şey sadece ceza ise suçun nev'ine göre bir
nvınrn yapmasına imkôn olmamak gerekir. Suçluluk-
1a ilgisini kesmişse devlet, parlamento suçlara göre
bir ayırım yapmamalıdır. İkincisi, birçok. suçların ne
olduğu kanunda tayin ve tesbit edilmiş değildir. Fi
kir suçu, siyasi suç, bunların kanuni tarifleri yoktur.
,Ceza kanununun sadece 9. maddesinde siyasi suç
.deyimine yer verilmiştir ama, siyasi suçun ne olduğu
·;tarif ve tayin edilmemiştir. Şimdi, böyle hudutları bel-
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U olmayan, tarifleri ortaya çıkmamış hukuki kavram
lar üzerine parlamentodaki siyaset adamına bir ter
cih hakkı tanımak doğru mudur? Ayrıca böyle birşey
yapmak eşitlik kurallarına aykırı olmaz mı? Madem
ki, tekamül diyoruz, bundan evvel ve yapılmış olma
sıyla bağlı olmadan doğrudan doğruya birtakım il
keleri yok eden bu usulden ayrılmak gerekmez mi?
Eylem suçları diyoruz, eylem suçunu nasıl anlaya- .
cok parlamentodaki siyaset adamı?. Bunu biz bile
meyiz. Biraz evvel sayın Prof. Gürelli haklı bir nok
taya değindiler. Dediler ki, öyle kişiler çıktı ki fikir öz
gürlüğü fikirde kaldığı müddetçedir. Söylendiği za
man artık fikir özgürlüğü olmaktan çıkar. Ve bu de
receye kadar tarifler, ayrımlar getirildiğine göre, aca-
ba fikir SUÇU, siyaset SUÇU, eylem SUÇU gibi ayırım
lara girersek nasıl bir af kanunu ile karşı karşıya ka
lırız? O bakımdan, doğru olan acaba şu değil rnldlr?
Bir kere esas olarak parlamento kişinin aldığı bir ce-
za üzerinden affı düşünmemelidir. Ve madem ki bu
gün yaşadığımız cemiyette bazı olaylar ki, sizler çok
iyi -dile getirdiniz şartların nedenlerini, vukubulmuş
tur. Bu arada sadece kanunda açıkça tarifi veya iş-
te hala açıkça tarifi yapılamayan, iştihatlarla do ke
sinkez tarifi yapılmamıştır, yapılamamıştır, değişik- •
tir. Yapılmış olanlardan gayrisi [cln böyle bir ayırı
ma gitmeden, doğrudan doğruya ceza noktaları üze
rinden bir indirim yapılması ve de bugünkü durum
nazarı itibara alınarak, bir aftan ziyade bir tcshlht
karar mahiyetinde birçok davalar için olabilecek bu
işlemi hiç sınıf koymadan cezaların kaldırılması şek
linde yapılması doğru olmaz mı'? Bir tashihi karar
derken, sizler de temas ettiniz kanunlarda, bilhassa
usul kanunlarında yapılan değişiklikler herkesln bil-

• diği gibi savunma hakkına ağır bir darbe vurmuş,
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hatta uzun zamandan beri savunma hakkını ortadan
kaldırmıştır. Bu şartlarda neticelenmiş davalarda bu
gün verilecek af, aslında bir tashihi karardır. Böyle
bir tashihi karar yapılırken de cezanın tümünün kal
dırılması gerekmez mi? Ve ·ayrıca şu noktayı hesa
ba katarak şunu bellrtmek isterim. Şimdi bakınız, ce
zaların 10 senesini kapsasın, 12 senesini kapsasın,
15 senesini kapsasın şeklinde bir görüş, bir düşünüş,
bir tartışma var ortalıkta. Diyelim ki, cezaların 12, se
nesi kaldırıldı. 15 seneye mahkum olmuş bir kişi 12
senelik cezası affedildikten sonra lnfnz kanunlarının
kendine verdiği hakkı da ve yattığı miktarı da hesap
ediniz, hapishaneden çıkacak, yani dört duvardan cı
kacak, eğer hürriyetse işte sokakta gezecek, ailesiy
le teması olacak bu türlü bir hürriyeti olacak ama
cezasının sadece 12 yılının affedildiğinden dolayıdır
ki, yine cezanın bütün neticeleri affedilmemiş olacak
tır. Meselô, kapatılmış bir siyasi partinin yöneticile
ri ki, 15 er seneye mahkum edilmişlerdir çoğu, böyle
bir durumda aslında, hapishanenin duvarlarından
kurtulacaklardır ama, pekalô bir. sürü kamu hakları
nı kullanamayacaklardır. Ve neden 12 sene gibi bir
rakam ortaya çıkmıştır, 10 değildir, 15 değildir de,
acaba fcrkıno varılmadan bu türlü hesap da söz ko
nusu mudur? Bütün bunları düşünerek veya böyle
birşey yoksa bile neticesinin bu olacağı düşünülme
den bu söylenmişse bile, böyle bir netice de olacağı
düşünülerek cezanın, bu seferki af bir tashihi karar
olarak mi:italea edilip, tümünün kalkması lôztrnqel
mez mi? Tabi hiç şüphe yok, bu sınırı tayin etmek,
cezanın ne kadarı affedilsin, ne kadarı affedilmesin
tamamen yasama organına ait bir iş, ama bu top
·ıantıyı tertip etmek lütfundo bulunanlar o organa
umumi efkôrın görüşlerini ve sesini vcnsrtmck iste-
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dikleri için, ben tekrar bu noktayı ortaya getirmek
istiyorum. Bugünkü şartlarda ne şu cezaya ve· ne bu
cezaya, yani tarif getirilmemiş birtakım kavramlara
dayanılarak bir tefrik yapma ve de parlamentonun
kendi yetkisi. dahilinde olan miktarı tayin ederken,
bunu şartları nazarı itibara alarak ve yanlış netice
lere varmamak için, tümüyle cezaları affetmesi lô
zımgeldiği kanısındayım. Şimdilik söyleyeceklerim
bundan ibaret ve teşekkür ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Yalnız Neclô hanım
bazı sorular da sordunuz, Bunların cevaplandırılması
lôzımgeliyor mu sizin için? Mesela dediniz ki, af ce
zaya mı ilişkin bir konudur, suç ve suçluluğa mı iliş
kin bir konudur? Sonunda olumlu bir şekilde bazı
önerilere vardınız, ama bu önerilere varırken, cevap
landırılması gerekliymiş gibi birtakım sorularla işe
başladınız ve öyle tahmin ediyorum ki, bu soruları
nız aydınlığa kavuşursa, tartışılırsa, vardığınız sonuç
da ya daha çok kuvvet kazanır veya eleştirilir bir ni
teliğe ulaşır. Hangisini arzu ediyorsunuz? Arkadaş
larımız cevaplandırsın mı sorularınızı?

Av. NECLA FERTAN - Hocam siz iyi değerlen-
. diremedim buyurdunuz, bu vaki olamaz, bendeniz
belki iyi arzedemedim. Yalnız şu noktayı belirtmek
istemiştim ben 9ir fikrimi hukukçular önünde ancak
sualler şeklinde arzetmek istiyorum demiştim. Ancak
siz uygun bulursanız, benim tereddütler olarak izhar
ettiğim kısımlar tartışılabilir. Onu takdirinize arzede-

• rlm, Sorularımın bu kadar kişiyi meşgul etmesi ve
tartışma konusu olmasını talep etmek cüretini gös-
teremem. '
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Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Estağfurullah. Temas
ettiğiniz konular hakikaten temele ilişkin bulunan
noktalardır. Bunların aydınlatılmasında fayda vardır.
Öztekin Bey, bu hususları lütfen siz aydınlatınız.

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Efendim Neclô Hanım
affın bir demokratik kurum olduğunu söylediler. Ben
aynı fikirde değilim maalesef, af demokratik olmayan
yerlerde de vardır. Demokratik olan yerlerde de rast
la'nır. Demokratik kurum olduğunu söylemek ve de
mokrasilere inhisar ettirmek de doğru değildir. Af
tersine bir işlem. Hukuk kaidelerini koymak .qibl, bu
nu geri almak işlemi. Bu demokratik memleketlerde
de hukuk kaidesi konur, antidemokratik memleket
lerde de hukuk kaidesi konur. Lutuf mudur, değil mi
dir? meselesi üzerinde cezacı olarak biraz tenkitle
re uğradığımızı zannediyorum. Maalesef genel kcnı
dan ayrılıyorum zannediyorum, bir lütuf görünüşün
dedir. Sebebi de gayet basit: her toplum huzur için
de yaşamak için birtakım kaidelere bağlıdır, bu kai
delere riayet edilir. Kaidelere uymayan kimseleri, bu
kaidelere cebretmek için birtakım saptırımlar, müey
yideler şarttır, bundan vazgeçilemez. Sadece_ ohlôk
kaideleriyle, sadece din kaideleriyle yürütülemez.
Birtakım müeyyideier olacaktır, kaidelere uymaya
cebretmek için. Bu müeyyideler malOmaliniz, idari
müeyyideler olabilir, medeni müeyyideler olabilir,
daha ağır müeyyideler de cezai müeyyidelerdir. Bi
rinin malını alanın biz malı iadeye, yahut da yaptığı
zararı tazmine mecbur ederiz. Aksi takdirde hukuk
kaidelerine riayet edilmez. Bunun gibi birtakım idari
müeyyideler ile hukuk kaidelerine riayeti sağlamaya
çalışırız. Meselô polis gelir, yanlış yere park edene
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cezayı yazar. Bu cezayı ·yazmazsanız, bizim memle
ketimizdeki gibi trafik kaidelerine kimse riayet etmez.
Bunu yapmaya mecburuz. Daha ağırı cezai müeyyi
delerdir. O zaman yargılama makamları araya girmek
suretiyle, dört başı mamur müdafaa hakkını vermek
suretile muhakeme eder, hakettiği yaptırıma, müeyyi
deye karar vermek suretiyle hukuk kaidelerine riayet
ettiririz..Böyle olmak lôzımgelir. Af bunun bir istis
nası oluyor. Buyurdunuz ki, kanun koymak gibi, kal
dırmaktır. Öyle değil. kaldırmaktan ibaret olsa, ha
kikaten kanun koyduğu gibi kanunu ilga etmekten
ibaret olsa biz buna lütuf demezdik. L0tuf dememi
zin sebebi, belli bir zaman için, kanunları etkisiz ka
bul ediyoruz. Ama ondan sonra işleyene yine ceza
veriyoruz. Ondan evvel işlemişler yine cezalandırıl
mışlardır. Bu bir lütutdur, bu bir istisnai tutumdur,
bu bir geçici çaredir, ama buyurdunuz ki, belli şartlar
gerçekleştiğinde bunlara parlamentolar başvurur
mu? Zaten parlamentoda biraz evvel Tarık beyin be
lirttiği gibi bir kaide koyarken belli şartların sonucu
harekete geçer ve toplum için getirilmesi gerekli ka
ideyi ortaya koyarlar. Bunlar yaratmazlar, zaten bel
li bir durumu kaideleştirirler. Tarık bey bunu bu şe
kilde belirtti, çocuğun doğmasından sonra nüfusa
kqydedilmesi gibi. Parlamentonun yaptığı budur. Za
ten ihtiyaç belirmiştir. Belli bir tutum lcerslnde bu

j

ihtiyaç halledilmek lôzımgelir, parlamento bunu açı-
ğa çıkarır resmileştirir. O bakımdan parlamentonun
diğer tasarrufları da zaten belli şartlar meydana gel
diği zaman başvurulan tasarruflardır. Ama bu husus
onların tekdirin! önlemez. Bu yüzden biz cezacı ola
rak affı istisnai görüyoruz, bir lütuf şeklinde kabul
ediyoruz. Kısmi olabilir mi? Kısmi de olabilir. Her tür
lü olabilir. Sınırsızdır dedik. Kısmi olur, tam olur,
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şartlı. olur, şartsız olur affın çeşitleri üzerinde seçme
ler yapabilir parlamento. Umumi olur, hususi olur. Bi
raz evvel sizin söylediğiniz cezayı affeder sonuçları
rn affetmez. Hususi af deriz buna. 'Ama lüzum görür-·
sesonuclcnru da affederse umumi af olur. Bu tama
men o sıradaki toplumun ihtiyaçlarına bağlı bir hu- ,
sustur. Bir başka şey, tashihi karar· şeklinde olmolı
değil midir diyordunuz. Adli hatalardan bahsedildi
bütün adli hata olduğu iddia edilen kararlar yeniden
ele alınıp, bunlar üzerinde yeniden durmak, yeniden
mahkemeleri işgal etmek, zaten mahkemelerin, poli
sin yükünün çok olduğu sebebiyle başvurulan bir af
durumunda affı etkisiz kılar. Onun için bunun üzeri
ne bir sünger çekmekten başka çare yoktur. Bu ka
dar fazla eğer şikôyet eden varsa, bunların üzerinde
yeniden duramazsınız, kaldı ki yeniden durduğunuzu
farzedelim, yeniden aynı neticelerle de karşılaşabi
lirsiniz. Haktan mahrumiyet cezaları ne olacak bu
yurdunuz. Mesera 15 sene mahkum olan bir kimse
nin 12 senesi affedilmiş 3 senesi kalıyor geriye ve
birtakım amme hizmetlerinden mahrumiyetleri var.
Bunun çaresi ceza kanunlarımızda vardır. 122. mod-

• dede memur haklarının iadesi için .şartlar vardır, on- .
lor gerçekleştiği zaman başvurulur bu mahrumiyet
·cezaları kaldırılır. Ama daha da istenirse ceza ka
nununa hüküm konur. bu mahrumiyetlerin bulunma
dığı bunların dahi ortadan kalktığı kanunda, af ka
nununda söylenebilir.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Öztekin bey yalnız
'Nevlô hanımın temas ettiği bir nokta var. Af konun
lan cezayı· mı ortadan· kaldırıyor,. yoksa suçluluğu

ımu ortadan kaldırıyor? •
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Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Her ikisini de ortadan
Necid hanımın temas ettiği bir nokta var. Af kanun
kaldırır. Ceza'yı kaldırır; sonuçlarını bırakır, yahut ta
cezayı da sonuçlarını da her ikisini de kaldırabilir.
birine umumi af diyoruz, öbürüne hususi af diyoruz.

Av. NECLA FERTAN - Sayın Öztekin Tosun be
yin verdiği cevaplardan anladığımız gibi, ben bazr
şeyleri iyi ifade etmedim. Meselô dediler ki, af de
mokratik bir müessesedir. Böyle bir şey demedim
ben. Demokrasilerde mevcut olan, bu demek değildir
'ki demokrasilerin olmadığı yerde de yoktur. Ama, de
mokrasi rejiminin olduğu yerde bir müessese olarak
af vardır muhakkak dedim. Ama böyle olmayadabi
lir. İkincisi affı bendeniz bir kanun 'kovmak, kanun
kaldırmak şeklinde ifade etmedim. Kendileri diyorlar
ki, kanunun bir de ilgası meselesi, bir kişi bir suç iş
lemeden evvel, eğer şu suçu işlerse cezasının bu ol
duğu yazılıdır. O cezaya mahkum edildikten sonra
çekeceği şey o cezadır. O ceza tehdidiyle mahkeme
ye verildiği zaman da subut bulursa o sucu işlediği
ve çekeceği o cezadır. Şu halde af edilen şey doğru
dan doğruya ona verilen bu cezadır. Eğer bu böyle
kabul eçlilir ise mesele başkadır, yok eğer affedilen
şey suçluluk halidir denilirse mesele başka bir şey
dir. Yani burcdo bir farkımız var. Ben katiyen bir ka
nun çıkarmak veya bir kanun ilga etmek demedim.
Eğer affedilen şey sadece ceza ise ki, kanımca onu
söyledim, affedilen şey cezadır. Çünkü artık devletin
o kişinin işlediği suçla, suçlulukla ilgisi kesilmiştir.
Ne_ suçu işlerse işlesin, bir. cezayı ~çekmektedir. Ya·
çekecektir yahut da bu cezayı çekmeyecektir. Eğer
affettiğimiz şey ceza ise bizim, nasıl olur da suçlu-.,
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luk esasına göre bir tefrik yaparız diyorum. Yani par
lamento bu tefriki nasıl yapar? diyorum. O bakımdan
kendileri bir kanun ılgasıdır, değildir dediler. Böyle
bir şey söylemedim. Sonra, diyorlar ki. bütün netice
leri için birtakım yollar vardır. Tabi birtakım yollar ol
duğu belli ama hep biz diyoruz ki, bu bir barıştır.
Böyle şartlı barış olur mu? Sabahleyin hocalarım
üzerinde durdular, bu bir mütareke değildir, bu bir
barış antlaşmasıdır. Bu bir barış antlaşması ise eğer
parlamento beni affediyor da bütün Türkiye'de bir
sükun havasını temin ediyor ise, artık beni şununla
bununla bağlamamalıdır. Şuraya veya buraya kanun
yoluyla müracaata beni mecbur etmemelidir, diyo:.
rum. Tashihi karardan bahsedişim de böyle bütün dos
yalar üzerinde yeniden tetkikat meselesi değildir. Bu
offrn bir özelliği var. Hususi olarak kurulmuş mahke
melerde yargılanmış ve değiştirilmiş kanunlara göre

, yargılanmış ve bugün hiçbirimizin tatbikatçı olarak
bizzat girdiğimiz davalardan içimiz rahat etmeden
çıktığımız birtakım neticelerden sonra çıkarılacak bir
aftır bu. Bu affın bir kısmı diyorum bizim gözümüzde -
aslında bir af değil tashihi karardır. Ama bu af ola
rak çıkacaktır. Artık burada bir dosya tetkiki falan
söz konusu değildir. Bu bakımdandır ki, affın şumu
lü, kapsamı son derece geniş olmalıdır. Bu cevaplar
olarak söylediklerim arasında fark vardır da onun
için söyledim. Teşekkür ederim.

Prof. FARUK ZAFER TUNAYA ---- Efendim ben sa
yın Neclô Fertan'ın konuşmasından çok faydalandım.
Siz de kabul edersiniz ki, ben bir cezacı değilim. Bun
ları benden daha iyi bilirler fakat ben, sizden ziyade
Öztekin Tosun'a cevap vermek isterim. Birinci mesele
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şu : af birçok özellik taşıyan bir meseledir. Demok
rasideki afla, antidemokratik rejimlerdeki af aynı
.şey değildir. Bunu kabul etmemiz lôzımgelir. Rejimler
biliyoruz iki adettir. Bir plüralist olur, açıktır, yahut
monist olur kapalı ve bir ideolojiye dayanır. Abdül
hamit devrinde tek ideolojiye dcvcnon monist bir re
jim vardı. Abdülhamit af yapardı \akat, affı kimse is
temiyordu, istemeden affı şahane yapardı. Yaş gü
nünde yapardı, canı· istediği zaman yapardı. Şimdi,
demokratik rejimlerde aşağıdan yukarı, kamuoyunun
birleşmesi neticesinde bir af istediğinde ve bunu
devlet bir gerçek. olarak kabul etmek zorundadır.
Onun içindir ki bu bir dönem gerektirir ve kamuoyu
nun serbest işlemesi otoriter rejimlerde yoktur. Kim
se Hitler'den af isteyemezdi. Hitler verirse bu affı,
vermezse yoktu. Halbuki burada· blr hak olarak gö
rünüyor. O bakımdan kamuoyunun serbest surette
işlemesi neticesinde ortaya çıkan bir iddia sonucu
olan yani halktan gelen af ile otoriter adamın verdiği,
sadaka kabilinden af aynı şey değildir. İkinci mesele,
af istisnai değildir demokraside benim kanımca. Af
normal bir müessesedir. Anayasa bunu tanımıştır.
Zaman zaman bu olacaktır. Çünkü değer değişmeleri
oluyor bir toplumda, fikir değişmeleri oluyor bir top
lumda, şiddetli rejimler olur, yumuşama durumu olur,
aftan itibaren o rejimin yani o dönemin gereklerine
uyularak dağıtılır. Lütuf mudur? Hayır. Biraz evvel
söylediğim gibi olamaz da. Bunu lütuf diye kabul et
tiğimiz andan itibaren demokratik olmayan bir rejim
düşünmeliyiz. Sosyal şartların zorlamasıyla ve bu
şartların dile getirdiği af başka bir şey. Biri tepeden
inme, işte buyurun sizi affediyorum deme, biri baş
ka şey. Bizim hukukçularımızın, ben biraz dışarı çı
kıyorum bundan, özellikle ceıacılarımızın kitaplarına
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bakarsanız bir sosyal ceza hukuku yoktur. Krimono
loji, ona bakıyorlar ve pozitifist bir dekor Iclnde ve
dar bir kabın içinde kalıyorlar. O zaman ortaya bir
merhamet çıkıyor. Acımalıyız, şefkat duymalıyız. He
yır efendim şefkat meselesi değil, bu sosyal bir ger:
çektir ve doğrudan doğruya kendi kabul ettirecek
kadar realiteye sahiptir. İkinci mesele: Hiçbir kanun
maddesi, hiçbir hukuk olayı sosyal muhtevasından
ayrı olarak incelenemez. Onun içindir ki, eğer sosyal
yapı böyle incelemezse doğru olan sonuçlara vara
mayız. Bu sebeple ben, az gelişmiş, çok gelişmiş
ayırımını koydum ortaya. Az gelişmiş ülkenin politi-
kası, az gelişmiş ülkenin ekonomisi az gelişmiş ül- ,
kenin sosyal davaları başkadır, suçları başkadır. Biz-
de bir küçük su birikintisi için adam öldürülür. İngil
tere'de buna rastlayamazsınız. Böyle suçların özelli-
ge sahip olduğu ve çok çabuk değişen sabırsız ülke-
lerde sık stk darbelerin olabileceği ülkelerde af baş- ,
ka türlü, boşkc sebeplerle gelir. Onun içindir ki, sos-
yal yapı araştırmalarına dayanmadan, ayırımlara da
yanmadan af yahut suçlu, suç neyse bütün bunlar in
celenemez. Şimdi mütarekeye gelince, ben şunu kas
teddim. Belki anlatamadım. Özellikle af, suçların sos-
yal nedenleri vardır. Bunu kabul ediyoruz zannediyo-
rum. Nitekim ben şimdi tesadüfen buradayım, ha
pishanede oturdum dediniz. Demek ki kendi iradesi
dişinde birtakım nedenler dolayısıyla suçlu olup ol
maması sonucu meydana geliyor. Bu bağlılık ne gös
teriyor bize, bizim dışımızda olan birtakım nedenler,
toplumda olan birtakım nedenler bizi suçlu yapabili-
yor. Bu nedenleri ortadan kaldırmadığınız müddetçe
mahkum ettiğiniz insanı, bir bozuk düzende, yine ay-
nı bozuk düzene koyarsanız, iki bozuk düzen arasın-
da mütareke yapmış olursunuz. Adam yine savaşa
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girer ve o şartların altında yine suç işler. Ben dedim
ki, genel af gereklidir, bir görevdir, fakat genel af bir
ülkeyi cennete çevirmez. Mutlakq ve mutlaka sosyal
yapıda birtakım değişiklikler yapacaksınız ve ortada
ki suç sebeplerini ortadan kaldıracaksınız ki af bir işe
yarasın. Bunu söylemek istedim. Öteki bir mesele da
ha var. Siyasi suçlar tarif edilemez, bence eylem suç
ları da tarif edilemez. Siz benden daha iyi bilirsiniz,
belki birtakım ortada konuşulan suçların ceza kanu
nunda ismi bile olmayabilir. Onun için cezacıların ya
lancısıyım demiyeyim ama onlardan öğrendim bunu;
mademki bunlar ayrılamaz o halde genel bir af ya
palım bunların hepsi bitsin. Onun için ben, mümkün
mertebe geniş olmasını savundum.

Prof. BAHRİ SAVCI - Bazı disiplinlerin içerıgını
tartışma çok çekici oldu bizim aramızda, sonra me
sela herhangi bir kurumun demokratik niteliğini tar
tışmak da çok çekici oldu. Fakat galiba somut bazı
sonuçlara varma bakımından da pek yararlı olmaya
bilir. Necla hanım bu somutluğu aradı. Ve çok iyi bir
l<onuşma yaptı. Soruların hepsi kendi içinde cevap
larını içeriyor idi. Ben ona katılıyorum, suç ve suç
suzluk terimleri daha çok siyasal alanda kullanıldığı
için salt bir ceza hukuku problemi konuşulurken ka
rışıklıklara yol açıyor. Suç ve suçluluk, affedici için
cezadır ve sonuçları da dahil olmak gerekir. Böyle
olunca o zaman suç terimine lüzum kalmıyor. Tas
hih karar dersek, onun yolları var. Affa lüzum yok.
Bizim tashih karar yapmak zorunumuz şu olsa ge
rek : heyecanlı asabiyetle dolu görüşleri muhakeme
leri serinkanlılıkla bir noktada yoğunlaştırma olanak
larından biraz kayarak yaptığımız belki değerlendir-
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meler vardır. Bunlnryerılden incelenmek değil, sünge
re tabi tutulmalıdır. Bu affın muhtevasında bu da ola
cak. Siyasal suçlcrtcrlt edilir mi edilmez mi? Biz si
yasal olayın ne olduğunu tarif ediyoruz. Siyasal bi
limde, siyasal faaliyet nedir, binaenaleyh siyasal suç
ne olmalıdır? Ceza hukukumuzda siyasi mahiyetteki
bazı fiillerde tarif zorluğu varsa bile hiç olmazsa teş
bls etme kolaylığı vardır. Genel af siyasi suçlar için
dir. Adi suçlar için genel af kullanılmaz. Binlerce ai
le affı bekliyor adi suçlardan. Ben__şunu söylemek is
tedim. Onlara, siyasi suç kıvamı Türkiye'ye geldiği
için, onlar da bundan yararlanacaklardır. Ayrıca adi
suçların üzerine Türkiye'nin yeniden eğilmesine vesi
le olduğu içindir ki bu siyasi suclcr bir fonksiyon ola
rak bulunacaktır. Fakat özetlersek, suç ve suçluluk
dediğimiz bu siyasal bilim terimi aslında verilmiş bü
tün cezaları bütün sonuçlarıyla beraber kaldırma an
lamındadır. Böyle olunca da tefrik söz konusu değil
dir. Yani yüksek parlamentomuzun rasyosuna, akla
uygun davranışına düşen suç tefriki yapmadan ce
zaları sonuçlarıyla beraber kaldırmaktır. Ancak o za
man pek farkına varmadan söylediğimiz genel af ve
dünya· kamuoyu önüne çıkacağımız genel af yaptık
seviyesi olcblllr.

Av. KEMAL KUMKUMOĞLU - Sayın hocam Öz
tekin Tosun· bey sayın meslekdaşım Necla Hanıme
fendinin konuşmasına karşılık her af bir lütuftur de-_
di. Kendisine bu konuda gerekli cevap verildi. Ben
saygıdeğer meslekdaşımın heyecanını çok iyi anlıyo
rum. Ama Öztekin bey hocam bunu anlamamış- ola
bilir. Bunun çilesini bu uygulamanın içinden ·gelen -
insanlar çekmişlerdir. Ama tashihi karar terimi po-
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!itik bir terim değil, sevimli bir terim değil, bütün si
yasi suçlarda ve onların arkasından gelen siyasi suç
ların affında bu söylendiği zaman belli otoriteleri ra
hatsız eder bu. Bak halô yargının verdiği karara ve
hclô kendi suçluluğuna güveni yok, yargının verdiği
karara güveni yok, kendi suçluluğuna inanmıyor bi
naenaleyh bunun gereği olarak tashihi karar diyor.
Bunu Demokrat Partinin Cumhurbaşkanı Celal Bayar
çok kullandı ve bizim siyasi edebiyatımıza o kullan
dıktan sonra geçti bu. Devamlı kendisine af teklif
leri götürüldüğü zaman ısrarla ve kaşlarını çatarak
af istemiyorum, tashihi karar istiyorum şeklinde ko
nuşmuştur. Meseleyi, şimdi sayın Bahri Savcı hoca- /
mızın da belirttiği gibi sempatik bir kelime değil bu,
ama bu kelimenin muhatap olduğu kişiler bu keli
menin ifade ettiği bütün anlamı hayatlarında yaşa-.
mışlardır. Biz bunu yalnız savunma kesimindeki zor
luklarını yasadık. Yani tashihi karardır, karar olma-, '
lıdır. Tashihi karar önceliği taşımalıdır bu genel af
dendiği zaman gerçekten tashihi karar olmalıdır.
Çünkü bu kararın muhatap alındığı insanların bir kıs
mı çağ dışı muamelelere, çağ dışı uygulamalara ma
ruz kalmışlardır, bu konuya girmiyorum. Bu konunun
esprisini bozmamak için girmiyorum ama hanımefen
dinin çok isabetle belirttiği gibi, savunma mevkiinde
kaç duruşmadan, arkamızda Avukatlar tabelası ya
zılı olduğu yerden, duyduğumuz duyguları da anlat
mayacağım, öyle karışık ·duygular içinde çıktık. Bu
nun çilesini biz- çektik. Ama sayın Prof. Öztekin _To
sun bey kürsüde bulunmanın rahatlığı içindeki hoca
larımızdan da şikôyetimiz .budur bizim zaten, uygu
lamada, yargıda, hep sırça köşklerinde otururlar, ora
dan ahkôm keserler, oradan yön gösterirler ve eli
mizden tutacak, yargının da elinden tutacak savun-
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manın da elinden tutacak, iddianın da elinden tuta-
• cak pratik, geçerli ve d~ğerli, yaşanılan zamana, ya
şanılan olaya, yaşanılan gidişe uygun biçim söyle
meleri çok az görülmüştür, bu da ·o hocanın kalıbı
içerisinde o rahatlık içerisinde, tabi sırtında cüppe
si, biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi ceza kanu
nunun 146., maddesinin ·1. fıkrasına göre ne kendisi'
mahkemeye sevkedilmiştir rıe de böyle sevk olun
muş bir insanı savunmak mevkiinde kalmıştır. Bir de
böyle insanı savunmanın zorluğu vardır. Yani sanık
la beraber savunucu olorok sanık gibi mütalôa edil
mek düşüncesinin hakim olduğu bir koridora ·girip çık
mak, bir salona girip çıkmak, buna gözlerde, sözler
de, davranışlarda muhatap olmak meselesi vardır.
Genel af bütün sonuçlarıyla hakim olmalıdır. Bütün
sonuçlarıyla ortaya konmalıdır. Müeyyide şarttır, el
betteki müeyyide şarttır. Çağın özellikle devletinde
en iyi müeyyide şarttır. Toplulukları başka· türlü yö
netmek mümkün değildir. Nasıl olacaktır ama, sanı
ğa suçlu olduğunu iddia edip, belli delil ve beyanlar
la yargıç önüne götürdüğünüz sanığa çağın gereği
olan savunma hakkını sonuna kadar tanıyarak mü
eyyide uygulayacaksınız. Ve biz devlet uygulamasına
gelmiş, devlete alışmış, devletin kararlarına saygı du
yan bir milletiz.· Bin yıllık devlet uygulaması vardır,

f Anadolunun üzerinde. Ve biz de o topraklarda yaşı
yoruz. Ama bize çağın dünya görüşüne uygun huku
kun üstünlüğü ilkesine saygılı, hukuka bağlı devlet
olarak beni alacaksın iddianın önüne götüreceksin..,
iddia beni yargının önüne getirecek ama ben sanık
olacağım, zannedileceğim ki ben bu suçu işledim.
Yoksa, daha gelir gelmez suçluluğumun bütün kah
rını beni yargılamak üzere önüne götürüldüğüm yar
gıcın gözlerinde, sözlerinde ve davranışlarında gör-
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meyeceğim. Öyle olduğu zorncn müeyyide saygılıdır,
değerlidir, geçerlidir ve elbette çağımızın devletinde
de müeyyideler vardır ve olacaktır.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Şimdi, Necid hanımın
çok ilgine soruları karşısında arkadaşlarımızın yap
mış olduğu izahatı ve açıklamaları dinlediniz. Ancak
öyle zannediyorum ki, yine de sorunlar, karanlıkta
kalmadıysa bile gölgede kaldı. Müsaade ederseniz bu
konuda ben de düşüncelerimi kısaca belirtmek isti
yorum. Şimdi hakikaten ceza mı affediliyor? Suçlu-·
Iuk mu affediliyor? meselesinden başlayalım. Kanun
lara göre suç teşkil eden bir fiil ika edilmiştir veya
ika edildiği iddiası vardır. Çeşitli ihtimaller vardır, ya
bir hüküm verilmiştir yahut henüz muhakeme halin
dedir. Bunun ika edildiğini farzedelim. Ondan sonra
bir af kanunu çıkıyor bu sanık veya mchkürn hakkın
da bir hüküm getiriyor. Diyor ki, cezası 5 seneye ka~
dar olan suçları affedelim. Bazı cezaların affı hakkın
da kanun diye çıkar, hatırlarsınız isimlerini, bu isim
lere bakmayın işin gerçeğine bakın. Neyi affediyo- .
ruz? Henüz ceza verilmemişse, ceza vermekten vaz
geçiyoruz, cezayı vermişsek, infazından vazgeçiyo
ruz. Ama işlenmiş sucu ortadan kaldırmış değiliz.
Adam ölmüşse ölmüştür o suçun neticesinde, veya
tehlike vaki olmuşsa olmuştur. Bunun hukuki vasfını
da değiştirmiyoruz af kanunlarıyla. Bunun için Özte
kin beyin işaret ettiği nokta buydu zannediyorum. Ya
ni o ceza kanununun maddesini ilga etmiyoruz. O
ceza kanununun maddesi yürürlüktedir. Suçun işlen
mesinden önce de yürürlükteydi, suçun işlenmesin
den sonra da yürürlüktedir. Öyleyse herhangi bir ka
nun hükmünü ilga söz konusu değildir. Suçluluğu or-
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'tadan kaldırma söz konusu değildir. Burada bütün
mesele belli bir süre içerisinde suç işlemiş olanların
cezalarının affıdır. Şimdi bu cezaların affının çeşitli
nedenlerle vukua geldiğini, konuşmacı arkadaşları
mız çok açık bir şekilde dile getirdiler. Bu nedenlere
göre bu cezalar ya tamamen,.ya kısmen affedilecek
tir. Ya bütün neticeleri ile affedilecektir, ona genel af'
diyoruz, veya neticeleri saklı kalacaktır. Bütün bu
nedenlere göre değişecektir bu husus. İkinci nokta;
dediniz ki, madem cezayı affediyoruz, öyleyse sucu
niçin nazarı itibare alıyoruz? Suçu yine nedenlere gö
re nazarı itibare almak mümkündür. Bunu siz de ka
bul edersiniz. Sebebi şu : biz bu cezayı veriyoruz
ama, şu suç için verdik. Faraza, yeni meydana ge
len sosyal atmosfere uygun olarak artık bu şekilde
suç işlemiş olan kimselerin işledikleri fiilleri, biz iler
de suç olmaktan çıkarmayı düşünüyoruz. Şimdiden
artık cezalarını çektirmenin, adalet hlslerlne aykırı
olduğunu düşünebiliriz. Ama ötekiler değil,.bi16kis da
ha ağırlaştıracağız onların cezalarını. Bu bakımdan
suçlarda affın nedenlerine bağlı olarak bir tefrik yap
mak mümkün olabilir. Yine Bahri Savcı üstadımızın
buyurdukları gibi hakikaten beğenilmeyen bir ceza
hukuku doktrini sosyal yapıyı nazarı itibara almayan
ceza hukuku doktrinidir, fakat, ve son zamanlarda
bu hususu nazarı itibara almaya başlamış olan ceza
hukuku doktrinlerine göre af herşeyden önce siyasi
suçlar içindir. Siyasi suçların mevzuatımızda kesin
bir tanımı yok ama, doktrinde türlü kıstaslar ileri sü
rülmüştür, bunlar, bu kıstaslar eleştirilebilir, değer
lendirmede fikir ittifakı veya birliğine varılmayabilir.
Ama bir siyasi suç kavramı mevcuttur. Ve af bu siyasi
suç damgasını taşıyan suçlar için herşeyden önce
düşünülmektedir. Bunlar umumi düşünceler ve mü-
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lôhozolcrdır. Bizim burada tartıştığımız şey bugün:
Türkiye'nin halen içinde bulunduğu sorundur, bu iti
barkı bugün artık adi suçların da affedileceği husu
sunda şüphe ve tereddüt yoktur. Öyleyse siyasi suc,
adi suç diye tefrik yapmanın pratik faydası yok her
şeyden evvel. Suçlar arasında bir tefrike gelince; bu
rada ben Neclô hanımla aynı fikirde oluyorum. Sebe~ -
bi şu : mademki adi suç, siyasi suç tefriki yapmıyo
ruz, bunun dışında bir tefrik yapmamız mümkün de
ğil, sebebini söyliyeyim : • suç herşeyden evvel cemi
yet için zararlı veya tehlikelidir ve neticesi kötü olan
birşeydir. Bunun kötülüğünün ağırlığını gösteren şey
de bunun karşısında tayin etmiş olduğumuz cezanın
ağırlığıdır. Tayin edilmiş bulunan ceza yanlıştır, doğ
rudur bahsidiğer. O zaman affın kapsamını tayin hu
susunda eğer bir ölçü ittihaz edecek isek, bir ölçü
ye itibar- edecek isek obiektlf olarak bunun ceza mlk-

• tarından başka bir şey olmasına imkôn ve ihtimal ola
maz: Çünkü, faraza, emniyeti suistimal suçunu affe
diyoruz, ama hizmet sebebiyle emniyeti suistimal su
çunu affetmiyoruz. Neden? Bunu böyle diyeceğimize;
şu kadar seneye kadar olan cezaya giren suçu af
fediyoruz, ama bunun içine hizmet sebebiyle olanı gi
rer veya girmez bunu tefrik etmek doğru değil. Çün
kü blrtckım rnülôhozolor görüyoruz. Faraza zina su- '
cunu affetmeyeceğiz; cezası 3 aydan 3 seneye ka
dar. Ama buna mukabil adam öldürme sucunun ce
zasını affedeceğiz. Eylem suçu, fikir sucu tefriki de
buna benzer. Bir kimse gelir; bir heykelin önünde bir
bomba patlatır kimsenin burnu kanamaz, bu artık ey
lem suçu olur ve affa girmez. Ama öbür tarafta ka
dının kolunu kesip bileziğini elinden alanın suçu adi
'suçtur eylem sucu değildir diye onu affedeceğiz. Böy
le ş~y olmaz. Bunu mantık da kabul etmez. Onun lcln,
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eğer- bir ölçü alınacak Ise,: objektif olarak, bu ölçü
ceza ölçüsüdür. Bu ceza ölçüsü içersinde de bir ay
rı problemle karşılaşırız. Bu ceza bellrll bir miktarla
sınırlı olmalı mıdır, olmamalı mıdır. meselesi. Bu hu-

. susta karar vermek, sosyal yapıyı, sosyal intibaksız-_
. lıkları ve problemleri değerlendirme mevkiinde bulu
nan yasama organına ait bir yetki teşkil -eder. Ama
düşünülür ki, mademki suçları affediyoruz, öyle ise,
ölçü şu olabilir: Af tasarrufunu yapmakla biz toplum
için bir fayda umuyoruz, bir barış havası umuyoruz.
Eğer bu af sonunda fayda yerine zarar getirecekse
o zaman tabiatıyla bu yola gitmeyeceğiz. Diyebiliriz
ki, 15 seneden veya 10 seneden fazla ceza yiyen suç- .
luları affettiğimiz takdirde bu toplum için bir zarar
doğar, bu tehlikedir. Bu mülôhaza tartışılabilir ve
doğruysa kabul edilebilir. Çünkü biz hiçbir zaman

• bile bile toplumu zarara sokmak niyetinde değiliz. O
zaman diyeceğiz ki, 15 seneden fazla cezası olan
suçluları affetmiyoruz. Buna karşı diyecek bir şey
yok. Veya bunların cezalarının şu kadar miktarını af
fediyoruz. hafifletiyoruz. Buna karşı diyecek birşeyi
miz olmaz. Ama umumi afla, genel afla karşılayaca
ğımız suç faillerinin kimler, olduğunu tayin ederken
sadece ve sadece onun cezasına bakmaktan başka
bir: çaremiz yoktur düşüncesinde ve kanaatindeyim.

"KEMAL TÜRKLER - Sayın hocalarımdan ve
sevgili misafirlerimizden özür dileyerek ,bu sözü ·rica
ediyorum. DİSK'in yetkili bir kişisi olarak bir nokta
da uyuşmaya varılmasını istediğim için bu sözü dl-

- dım. Bu konuşulan konunun detayları elbetteki bu
işin teknik bilim adamı 'durumunôe olan hocalarımı
za aittir ancak, 'ben sayın Prof. Öztekin Tosun hocam
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ile diğer konuşmacılar arasında cif bir atifet midir
yahut da af devletin görevi midir? konusundaki fikir
ayrılığı varmış gibi görülen ama bunun aslında sade
ce bir deyimden ibaret olduğu esasında fikir bera
berliği olduğuna işaret etmek için bu sözü almış bu
lunuyorum. Sayın hocamız Öztekin Tosun diyorlar ki,
bir ceza veyahut ta suç; bir rejimin kendi bekasını
devam ettirmek, temin etmek için koyduğu birtakım
yasaklar ve kurallar, kaideler vardır, bu yasaklara
aykırı davranışlarda bulunanlar için de cezalar kon
muştur. Binaenaleyh bu yasaklara aykırı fiiller mey
dana geldikten sonra, suç işlenmişse bunun karşılı
ğında verilmiş olan· cezanın geri alınması bir görev
sayılmaz, bu bir atifet mahiyetindedir demek istiyor
lar. Çünkü, ceza kaideleri, yani yasaklar ve kaideler,
bunun karşısındaki müeyyideler konulurken, toplu
mun huzurunu temin düşünülerek konulmuştur. Top
lumun huzurunu temin için konulmuş olan bu;Wasa
lara karşı filler doğduğu zaman konulan kaidelere
göre verilen cezanın geri alınması, bir görev olamaz
ve bu atifet mahiyetinde olur diyorlar. Eğer yanlış an
lamadımsa. Bunu anlıyorum. Halbuki diğer konuşan
bazı konuşmacılar da, birtakım şartlar meydana gel
dikten sonra ki, bunlar ekonomik, sosyal diğer birçok
açılardan söylenebilir veya söylenemez diye tarif edil
diği koşullar meydana geldikten sonra genel affın
parlamento için bir görev durumuna geldiğini belirti
yorlar ve bilhassa demokratik ülkelerde genel af bir
görev mahiyetinde olur ve onun için halk bunu iste
mekte hak sahibi durumundadır ve de atifet değildir.
Ben bunu küçük bir örnekle ortaya koymak istiyo
rum. Bir ülke olarak değil de küçük bir işyeri olarak
düşünsek, işyerinin müdürü ve işçileri gözönünde
tutsak, müdürün birinci ölçüde görevi şudur: işyerin-
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de işçileri intizamlı bir şekilde bulunmalarını ve çalış
malarını temin etmek ve böylece gerekli verimi· al
maktadır. işyerinde intizamı temin etmek için de bir
takım kurallar koyar, yasaklar koyar, bu yasaklara
uymayan işçiler için de birtakım cezalar da koyar.
Örnek olarak iki işyeri alalım. Bir tanesi sigara içme
·yi, tuvalete gidip gelmeyi ve tuvalette de sigara iç
meyi serbest olarak bırakmış, diğer işyerindeki mü- .
dür ise bunu bu fabrikanın huzuru için bir yasak koy
muş, demiş ki, tuvalette sigara içmek yasaktır, lşve
rinde içmek yasaktır ancak ara dinlenmeleri vardır 5
veya 10 dakikalık, bu ara dinlenmelerinde sigara içi
lir diye bir kaide koymuş. Ve sigara işyerinde içen
veya tuvalete gidip de sigara içen yakalanırsa, bu
nun cezası da çıkarma cezası olarak koymuş. Haki
katen de birtakım işçiler bu suçtan dolayı işten çı
karılmış diyelim. Şimdi, öyle bir işçiye rastgeliyor ki,
genellikle işçinin çoğunluğu tarafından sevilen bir iş
çi tuvalette sigara içerken yakalanıyor ve derhal iş
yeri idaresi, müdür buna çıkarma cezası veriyor, ı
çünkü koyduğu yasağa aykırı bir davranış olmuştur,
cezası da çıkarmaktır. Fakat bu işçiye çıkarma ce
zası verilince bu işçiye çok yakından bağlı olan Işve
rinin ekseriyetini teşkil eden işçiler bir huzursuzluk
içerisinde kalıyorlar, işi durdurma veya yavaşlatma
durumu hasıl oluyor ve işçilerin bu durumu, müdü
rün nazarı dikkatini celbediyor, müdür burada neyi
yapmakla görevlidir, yahut da zorunludur? Böyle. bir
örnekte, aramızda herhalde hangimiz müdür olursa
olsun, işyerinin huzuru için koymuş ofduğu yasaklar
dan bir tanesinin bir işçi tarafından uyulmaması ne
deniyle koymuş olduğu müeyyideyi uygularken aslın
da işyerini huzursuzluğa götüren bir sorun veyahut
da sonuç ortaya çıktığında, buradaki müdürün de-
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mek ki, görevi, bu suçu suç olarak sayıp, onu ceza
landırmak değil, bu arada onu affetmek olmalıdır. Ve
bu müdürün görevidir. Aksi halde ben koyduğum ya-

• sağın cezasını uygulayacağım dediği takdirde işye
. rinin huzuru bozulmakta ve işçiler çalışmamaktadır
lar ve böylece de esas gayesi olan verimi alamamak
tadır. Bu örnekteki durumu aynen bir ülkeye uygular
sak, diğer taraftan da sayın hocam Öztekin Tosun'un
koymuş· olduğu ceza kaidesinin fikri lcersinde düşü
necek olursak, elbetteki toplumun huzuru için birta-.
kım yasaklar' tesbit edilmiştir ve bu yasaklara karşı
filler ortaya geldiği zcmon, müeyyideleri de konul
muştur. Ve bu müeyyideler de uygulanmak zorunda
dır. Cezaevlerinde binlerce vatandaş yatmaktadırl_ar.
Bu cezolcnn uygulanması ve bu yasakların konulma
sı, kaidelerin konulması tamamen Türk toplumu için
konulmuştur ve yapılmıştır. Ama ne varki bugün bir
takım koşulların ve birtakım ortaya gelen nedenlerin
ise ortaya getirdiği husus cezaevlerindeki bu kişile
rin çekmekte olduğu cezaların affı suretile topluma
genel bir huzur getireceği açık b~r hakikat olarak or
taya gelmiş durumdadır. Eğer bu genel af ki, sayın
hocam biraz evvel yine belirtti, topluma bir huzur ge
tirecekse, dedi ki, bunda herkes müttefik, o zaman
bunları affetmek bu toplumun yönetimini üzerine al
mış olan önce yasama organının ve ondan sonra, da
diğer organlçıra görev olarak düşmektedir. • Bu bir
atifet değildir, diyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum
ki, • sayın Öztekin Tosun hocamın ceza konusunda
kovmuş olduğu temel ilke açısından hareket ettiğimiz
zaman dahi demek ki toplumun huzuru için diye na
zarı dikkate alırsak, o zaman yine bir atifet değil bir
görev olmuş olur diye bu iki fikri birleştirmek isterim.
Acaba sayın Öztekin Tosun hocam benim bu çok ha-
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Jisone olan düşüncemi uygun görürler mi kendi koy
·dukları prensip. i.cerisinde. Ben böyle olduğunu zan
nediyorum. Tekrar gerek fikirlerin sahibi olanlardan
ve gerekse dinleyicilerimden özür dilerim, Teşekkür

·ederim.

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Ben şöyle anlatmak
lstiyorum fikrimi. Kaidelere uymak kuraldır. Af istis
nadır· ve geçicidir. Affın mümkün olduğu kadar az
başvurulan bir kurum olması durumundadır ki, bir
ülkede huzur olduğunu ben kabul ederim. Yoksa lkl-"
{1e bir affa başvuruluyorsa, o ülkede huzur yoktur de
rim ben. Çünkü af geçici bir çaredir. Asıl çareler ar-

. kadan gelmek iôzımgelir. Demek istediğim· ifade et
mek istediğim benim budur. Yoksa bir devletin ayrıl
maz bir görevidir diye bunu kabul edersek, -iklde bir
böyle iki senede bir üç senede bir böyle af kanunu
getirirse bir devlet bence görevini yerine getiriyor sa
yılmaz. Çünkü geçici olarak bu görevi yerine getiri
yor. asıl görevini yerine getirmiyor ki, of kanunlarını
getirmek durumlarına sebebiyet veriyor. Bu bakım
dandır ki, ben affı devletin asıl bir vazifesi görmü
yorum. Başvurulan geçici bir tedbir olarak göruyo
rum ve ne kadar az af konunu olursa bir memleket- ..
te, • kanaatimce o memlekette o kadar fazla huzur ve
düzen olduğunu kabul ediyorum. •

Prof. NEVZAT GÜRELLİ- Bu suretle mesele es
ki tabirle mahlul hale gelmiş oluyor. Çünkü Öztekln
bey şlmdl ileri sürdüğü fikri ta konuşmalarının ba
şından beri arkadaşlarımız tekrar ettiler. Af kural
olan faaliyet, tasarruf şekli değildir. istisnaidir ve
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mümkün olduğu kadar az başvurulmasına çalışılma
lıdır. Nedenlerine sebebiyet vermemelidir. Bunda za-

. ten şüphe yok. Şimdi Sait Güran arkadaşımız bir iki
söz söylemek istiyorlar.

Doç. SAİT GÜRAN - Önce şunu nakledelim, bel
ki benzetmede hata olçıbilir. 10 bin lira kazanan bir
adam için bin lira. binlira kazanan bir adamın bin
lirası ile onun için aynı değerde değildir. Bu nedenle
cezanın mutlak ölçü olduğu fikrine katılmıyorum. Bu
af üzerinde konuşuyorum. Bu afla. bütün konuşma
cıların izalesini istedikleri bir takım sakıncaları. üze
rine sünger çekilmesini ve tasviyesini istedikleri so
nuçları tam problemleri ortadan silmiş olamayız. Bu
bakımdan ceza hernekadar aritmetik eşitliği sağla
yacak ise de, gerek mağdur olarak nitelenen gerek
siyasal olarak adlandırılan suçlar arasında ne faali
yet farkı ne de anlam farkı var. Kaldı ki adi suçlar ara
sında da, meselô ülkemizde kan davası gibi birtakım
sosyal davalar var. Hocamız Tunaya'nın belirttiği gi
bi orman suçlarına birtakım ekonomik ve sosyal ne
den suçlar arasına bunlara verilen herhalde mutlak
bir ceza eşitliği niteliğinde hareket edersek bir takım
bu af için beklediğimiz sonuçları almış olmaktan bi
raz uzak kalırız gibi geliyor. Bu itibarla cezalarla bir
likte suçların da ve hatta sırasında suçluların suçlu
luk durumunda nazarı itibare alınarak çok ayrıntılı ve
düşünülerek hazırlanacak bir af kanunu, 74 af ka
nunu amacına ve varlık sebebine daha çok hizmet
edecek kanısındayım.. Teşekkür ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Görünüşteki ayrılığa
rağmen Sait Güran arkadaşımızla aramızda bir fikir
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farkı yok. Ben öyle zannediyorum ki iyi ifade edeme
dim sözlerimi. Ben bunu kısıtlama buktrrundon , de
ğil, genişletme bakımından söyledim. Yani bir kıstas
olarak cezayı alacaksak, bu bir kısıtlama vasıtası ol
masın dedim, diğer suçların da mahiyetleri nazarı
dikkate almak suretile bu kısıtlanmasın dedim. Kısıt
lamaya sebebiyet vermediği için bu kıstası kabul et
memiz ıazımgelir. Zannediyorum ki, kendileri de ay
nı fikirdedirler.

Av. NURDAN ORPEN - Efendim, sizin bir' sözü
nüze bakarak başlamak' istiyorum. Dediniz ki, suç
kötü bir şeydir. Topluma zarar verir. Ben şöyle bir
tarif, karşı bir tarif, suç lzofl bir şeydir. Suç o kanun
larla tesbit edilen olaylara yönelmiş izafi bir kötüle
medir. Yasama meclislerine hakim olan kişiler tara
fından meydana getirilir o kanunlar ve o kanunların
meydana getirdiği suçlar vardır. Hukuk mülki sosyo,
ekonomik düzenin savunmasını yapar dedi sayın ho
cam Tunaya sabahleyin. Evet gerçekten öyledir, hu
kuk so,sy_o - ekonomik düzenin savunmasını yapar
eme, eğer hukuk mevcut ekonomik düzenin gerisin
de dahi kalacak ölü bir hukuk haline gelmişse, özel
likle ceza hukuku açısından bakarsak. böyle bir ya
şamayan hukuk vardır, toplumumuzun beklediği pek
çok şey kanunlarda suç olarak beyan edilmektedir,
toplumun fertleri gayet normal olarak yaptıkları bir
takım hareketlerin kanun karşısında suç olduğunu
şaşırarak görmektedirler mahkeme karşısına geldik
leri zaman. Yaşamayan bir ceza hukuku vardır Türki
ye'de. Toplumun sosyo - ekonomik yapısını dahi
amaçlamayan. Bu bakımdan olacak affın kapsamı
konusu daha cok önem kazanıyor. Affın kapsamına
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girecek cezalar vardır diyoruz. Bu cezalar iki biçim
de beli_rdi Türkiye'de bugüne keder, Bir normal adli
yarg.ı ile verildi, bu cezalar. var. Bu cezalar için bir
kıstas getiriliyor; şu kadar zaman olacak diye. Ya
bancı kalamayız. Bugün konuşuyorlar partiler mec
lislerinde, yabancı kalamayacağımız birtakım rakam
lar, biçimlenmeler çıkıyor karşımıza onun da sözünü
etmek zorundayız. Bir- de bunun dışında, normal adli
yargının dışında askeri ve olağanüstü askeri yargı
tarafından verilmiş cezalar var. O kadar var ki, ba
zı kere olağanüstü yargı artık olağan yargı haline
getirilmek için Güvenlik mahkemeleri haline dönüş
müştür bugün. Bir de güvenlik mahkemeleri üzerin
de durulabilir. Bu af birşeyler getirecek, doğru söy
lüyor sayın konuşmacılar ben de katılıyorum bu söy
lediklerine. Bu af geçici bir şeydir. Asıl temeli düzelt
mek lôzımdır. Bu temeli düzeltmek afla olmaz. Eğer
toplum sık sık af yapmak ihtiyacını duyuyorsa, bu
nun kabahati ceza hukukunun yaşamıyor olmasında
dır, topluma ters düşüyor olmasındadır. Bu ters dü
şüşü ortadan kaldırmak için sık sık af kanunları Tür
kiye'de gelmek zorunda kalmaktadır. Askeri ve oJa
ğanüstü yargılardan geldi bittakım cezalar dedik.
Bugün af konusu slvasldtr, asıl maksadı affın siyasi
dir derken bunu kastediyoruz. Sıkıyönetim mahkeme
lerinden hatırlıyorum; genellikle iddianamelerde şöy
le bir ibare yer alıyordu: Biz milliyetçi, toplumcu gö
rüşe inanmış kişiler olarak, bir savcı kendisini bir gö
rüşe angaje ederek iddianamesini okuyor. Tercüme
si, ncsvonel sosyalizmdir bunun, faşizmdir, nazim
dir. Böyle bir görüşle iddianame hazırlanıyor, böyle
bir görüşle hazırlanan iddianameye göre • sanıklar
yargılanıyor. Bu yargılama sonucunda da sanıkların
kafalarından geçirdikleri birtakım şeyler, siz böyle dü-
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şünmüşsünüzdür, siz mutlaka böyle düşünüyorsunuz
dur diyerek, siz şu konuda ne düşünüyorsunuz söy
leyin _bakalım diyerek, delillerle, dosyanın mündere
catı ile yapılan olayla hiçbir alôkası olmayan, pekiyi
siz şu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorular tev
cih eden olarak yapılan bir yargılama var. Af onun
için zorunlu. Bugün siyasi af bunun için zorunludur.
Böyle bir netice ortaya çıkarken, ikinci bir problem
var karşımızda. Affın süresi meselesi ve kapsamı
meselesi. Türk ceza kanununa bakıyoruz. Affın aza
mi haddi olan cezalara : bir yere oturtmak için söy
lenilen rakamı, 5 yıl azami had, 10 yıl azami had, 20
yıl azami had, 24 yıl, 30 yıl azami haddi olan cezalar
var ama 12 yıl azami hadli cezaya rastlayamıyorum.
12 yıl rakamı nereden çıkar? Bir hakimin takdir hak
kı söz konusudur. Şuradan başlayarak 12 yılın nere
den çıktığını getirmek istiyorum. 141. madde 8 yıl
asgariden 15 azamiye kadar, hakim takdir hakkını
kullanır. Aynı ·suçtan işlemiştir diye gördüğü sanıklar
dan bir tanesine 8 yıl verir, diğerine 15 yıl verir. Biz
12 yılı affederiz. 12 yılı affettiğimiz zaman 8 yıl hü
küm giymiş olan aynı suçtan kişi, bütün neticeleriyle
afolunacak diye hazırlanan taslağa girer. 15 yıl hü
kümlü olan kişi dışarıya 'cıkoccktır, usul hukuku hü
kümlerine göre, çıkacaktır ama, ıTürkiye'nin sınırla
rı içinde bir mahkum olacaktır. İkinci sınıf bir va
tandaş olacaktır. Biz vatandaş olacağız o siyasi hak
ları olmayan bir köle olarak kalacaktır. Bu düşünce
den korkarak, şöyle bir değerlendirmeden bakarak
giderek diyorum ki, bugün 12 yıl rakamı sayın Neclô
Fertan'ın da işaret ettiği gibi, bilerek getirilmiştir, bil
meyerek değil. Bir yorum olarak getirilmiştir. Bu si-. .

. yasi bir yorumdur. Bu siyasi yorumun anlamı şudur:
Vaktiyle kapatılmış bir siyasi partinin yöneticileri dı-
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şarıya çıksınlar, biz affetmiş olalım onları, fakat si
yasi faaliyette bulunmasınlar. Toplumun içinde mah
kum olarak kalsınlar. Bu yorumun neticesidir bu 12
rakamı. Onun için de affın sınırsız olması gereklidir.
Süre olarak. sınırsız olması gereklidir, kapsam olarak
sınırsız olması gereklidir. Böyle birtakım siyasi oyun
I,arı hôlô daha belli bir zorunlulukla af çıkartmak zo
runda kalan kişilerin hôlô daha böyle birtakım siyasi
oyunlarla oynamak zorunda olmaları toplumu barışa
götürecek neticeyi bu af kanunuyla sağlayamazlar.
Toplumu barışa götürecek bir af kanunu mutlaka sı
nırsız bir af kanunu olmalıdır. Söyleyeceklerim bun
dan ibaret.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Siz benim sözlerime
atfen söze başladınız, bir iki kelimeyi tavzih etmek
ihtiyacinı duyuyorum. Suç toplum için zarar ve teh
like yaratan bir fiildir derken bunun izafi olduğunu
söylemeye lüzum dahi görmedim. Gayet tabi bu iza
fidir. O kanunları yapan kuvvetin gözünde öyle oldu
ğu için kanunlar kabul edilmiştir. Başka türlüsünü
kabul etmeye imkôn yok. Rakamın objektif mutlak
bir ölçüsünü de bulmak mümkün değil. İkincisi ceza
kanunumuz ölüdür dediniz, ceza hukukumuz ölüdür
dediniz. Eğer ölü olsaydı, zannederim ki bu kadar ki
şi lcerde olmazdı. Demek bir canlılığı, aktivitesi var
ki, cezalar verilmiş. Gerçi ceza hukukumuzda yer
alan bütün kurallar isabetlidir manasına da söyleme
dim bu sözleri. Yoksa biz bugün ararız, ceza hukuku
muzu didik didik ederiz, ölü.değil de, çok perişan du
rumdo bulunduğunu söylemek bizim için pekôlô ka
bil olur. Fakat yine bildiğiniz gibi, kanun maddesin
de yazılı olan hukuk kuralı, gerçek ve canlı hukuku
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ifade etmez. Hakimin ağzından çıkan söz hukuktur,
Hakimlerimiz de Allchselôrnet versin, sağ durumda
lar,' yani hayaletleri değil bizzat canlı olan kendile
ri pekôlô güzel güzel kararlar vermektedirler; ama bu
kararları ister beğenin. ister beğenmeyin. gerçek
Türk ceza hukuku işte budur. Tenkid edilebilir, be
yenmeyebilinir. eleştirilebilir. adalete aykırı· olduğu
söylenebilir ama Türk ceza hukuku objektif olarak
bilimsel gözle tetkik edildiği zaman, işte bu karar
lardan oluşan bir sistemdir. Temyiz mahkemesinin...
yargıtayın kararlarını alırsınız. belli bir suç hukkındo
nasıl bir sistem kurmuş olduğunu ortaya çıkarabilir
siniz. Bu hiçbirimizin hukuk zevkimizi okşamayabilir
ama varolan budur. Bir hekim, hastasının basına gel
diği,zaman. hastalığın hekimin hoşuna git~es··; -şart
/değildir. Hiç de hoşlanmadığı bir hastalıkla karşıla
şabilir. Gerçek, realite budur. Şimdi biz bu hastalığa
bir çare düşünüyoruz ve bunu düzeltmeye çalışıyo
ruz. 12 sene ölçüsünü tenkit ettiniz, dediklerinizde
hakikat payı da olabilir. Niçin 15 sene değil de, 12
sene. niçin 20 sene değil, sizin de bir öneriniz oluyor.
Bu öneri, biliyorsunuz arkadaşlar, bir söz vardır:
Ölümü teklif et de hastalığa razı olsun derler. Siz bel
ki bu taktiği kullcruvorsunuz.. diyorsunuz ki, sınırsız
olsun, kapsamının miktarı sınırsız olsun, herkesi af
fedelim, bu öneri karşısında biraz daha azı da elde
edebilirsek, hiç olmazsa kôrlı çıkarız, diyorsunuz
belki. Ama gerçekçi olmak lôzımgelirse, herhalde af
kanununun çıktığı günün ertesi günü bütün cezaev
lerinde bulunan bilôistisna bütün mahkQmları boşalt
mak diye bir ihtimal düşünemeyiz. Bu da bir sosyal
gerçektir. Muhakkak ki bunun da bir sınırı. olacaktır.
Arrto burada hep beraber ifade etmeye çalıştığımız
gibi, bu sınır, mümkün olduğu kadar, kanunkoyucu-
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nun gözündeki ölçüye göre kati' bir mahzur teşkil et
medikçe, mümkün olduğu kadar geniş olmalıdır, ba
rışın tesisi bunu gerektirir diyoruz. Herhalde siz de,
zannediyorum ki, bu fikrimize katılırsınız.

Prof. BAHRİ SAVCI.•_ Efendim, fuzuli gibi gö
rünmesin, bazı şeyleri belirtme de belki yararlıdır.
Bizim esas görevimiz gerçeği, somutu aramaktır. Bu
arada nice ıstırap çekenlerin yanında olamayız. Ama
ıstırap çekenlerin ıstırabını anlamaya da çalışıyoruz.
Fakat önemli olan daima somutu yakalamaktır. Bu
günkü konumuzda somut olan nedir? Onu yakalama
mızdır. Yoksa geçmişin muhasebesini yapmak, bu
arada yargı organı vardı, onu değerlendirmek değil
dir. Bugün burada konuşulan sözlerin somutu şudur:
Af edilen, edilecek olan nedir? ve ölçüsü olmak ge- '
reklrse, bu ölçü ne olmalıdır? Affedilecek olan hiç
şüphesiz, siyasi suçlardır. Ve bu pratik hukuksal de
yimi ile cezaların kendisidir, sonuçları ile beraber.
Bir yere bu konuşmalarımız gidecek ise, gitmesi lô
zımgelen budur. Binaenaleyh kendiliğinden ölçü de
çıkıyor; o holde bir ölçü meselesiyle karşı karşıya-
yız. Ceza ölçüsüyle. Ben kişisel görüşümü söylüyo
rum şimdi. istiyorum ki, bu ölçü bugünkü şartlar içer
sinde olmasın, yani sonsuz olsun. Bütün siyasi suç-
lar bütün netlcelerlvle beraber sünger geçirilsin. Ba-

r nş amili olarak bunu görüyorum. Fakat, bir kısım
benden bcşkc türlü düşünüyor ve bilhassa parlamen-

• tomuz ölçü üzerinde duruyor. Bizim de ölçü üzerinde
birşeyler söylememiz gerekir. Ölçü üzerinde söyle

_memiz gerekince de tamamen kişisel görüşümü söy
lüyorum : Bu ölçü görülmekte olan davalarla netice
lenmiş davalarda ayrı ayrı düşünülebilir. Belli 'bir se-
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ne ceza affedilecekse, affedilecek ceza miktarı so
na ermemiş davalçırda, suçun cezasının yazılı oldu
ğu maddedeki cezanın aşağı haddini teşkil etmeli,
yani, mesela, affedilen ceza miktarı 10 sene ise, su
çun da cezası 10 seneden 15 seneye kadar ise, eşe
ğı kademe olan 10 seneye bakıp bu suçun affa gir
diğine hükmedebilmeliyiz. Sona ermiş davalarda ise
hükmedilen ceza miktarına bakılmalı, suçun gerek
tirdiği daha ağır cezaya değil. Şartla salıverilme de,
suçun gerektirdiği cezanın en yüksek kademesinden
hesaplanmalıdır. Şarta bağlı af konusu üzerinde de
derin derin düşünülmelidir, teşekkür ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Sayın Bahri Savcı'ya,
söz alan diğer arkadaşlara katkılarından ötürü te
şekkür ederiz. Vaktimiz dolduğu için, yarın toplan
mak üzere, oturumu kapatıyorum.
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22.Şubat.1974

Öğleden evvelki oturum

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Bugünkü oturumu
açıyorum. Bugünkü oturumda konuşacağımız konu
lar: memleketimizde infazın bugünkü sorunları. in
fazdan sonraki durum, bilhassa tekerrür sorunu. in
fazdan sonraki durumlar için bugün mevcut olan ça
reler. infazdan sonraki istihdam şorunu için tedbirler.
Bu sadece istihdam sorunu için değil, diğer tedbirler_
de söz konusu olacaktır. Fakat istihdam sorunu özel
bir önem arzetmektedir. Bugünkü konuların önemi
zannediyorum ki, dünkü konuşmalardan anlaşılmış
bulunmaktadır, çünkü dedik ki, sadece af kanunu çı
karmak yetmez, af kanunu çıkartmayı gerektiren ne
denleri de bertaraf etmek gerekir. Bu nedenler ara-·
sında şimdi sözünü ettiğim sorunlar büyük bir. yer

, tutmaktadır. Cezaevinden çıkan mahkumun tekrar ce
zaevine dönmemesi için, gerek infaz sırasında gerek
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infazdan sonra kendisi hakkında birtakım tedbirlerin
alınması zorunludur. Bu tedbirİerin memleketimizde
ne kadarı alınıyor, ne kadarı alınmıyor, ne kadarı alı
nabilir, ne kadarı imkônsızdır, bütün bunları bugün
kü konuşmalarımızda ortaya çıkarmaya çalışacağız.
Dün yaptığım gibi bugün de ilk defa sözü . Öztekin
Tosun beye veriyorum.

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Efendim, gündemi
mizde ilk konu memleketimizde infazın bugünkü s9-
runları. İnfaz mahkemlerce verilmiş olan kararların
kesinleştikten sonra yerine getirlmesi. Bu yerine ge
tirme çeşitli şekilerde olmaktadır, para cezalarının
infazı, ölüm cezalarının infazı gibi. Bunlardan ölüm
cezası konusunda iki kelime ile fikrimizi bildirmek is
tersek; bu cezayı kanunlarımızdan çıkartmak uygun
olacağı fikrinde olduğumu söylemeliyim. Zaten me
haz konunumuzdo da ölüm cezası mevcut değildir.
Bizim kanun yapılırken ilôve edilmiştir. Ölüm cezası
nın aleyhinde akla gelebilecek fikirler kolaylıkla ha
tırlatılabilir. Bir kere, bu cezada hata edildiği takdir
de bu hatanın giderilmesi imkônı yoktur. İkincisi ce
zalar ıslaha mütevecih olmak lôzımgelirken bu ceza
da ıslahtan eser yoktur. Üçüncüsü bu kadar ağır bir
ceza topluma ibret teşkil eder diye düşünülse
bile bu ibretten bir eser olmadığı görülmektedir:
Çünkü ölüm cezasını gerektiren fiiller işlenmek
tedir. Bu bakımdan bu ceza, fuzuli ve aşırı bir
ceza olarak karşılanmalıdır. Ölüm cezasının özel
likle siyasi suçlarda olmaması düşüncesindeyim •
ben. Birçok siyasi suçlarda hayatlarını kaybeden
kimseleri şahsen tanımışımdır, bunlar hiç te öte
ki adi suçlardan daha fazla· ahlôki redaeti bulunan
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kimseler . değillerdir. Bunlar beş on sene toplu
ma katılsalardı, belki daha da faydalı olabilirlerdi.
Siyasi suçlardan kaldırılması. yanında ölüm cezasınırr
adi suçlardan da kcldlnlrnostm belki istemeye isteme
ye dahi kabul mecburiyetindeyiz çünkü, kanunda kal
dığı takdirde bunu yavaş yavaş siyasi suçlara sira
yet ettirme bir an meselesi olmaktadır. En iyisi ölüm
cezası gibi işe yaramayan bu cezanın kaldırılmasr
olsa gerektir diye düşünüyorum. Diğer infaz konu
sunda karşımıza çıkan önemli bir ceza, hürriyeti bağ
layıcı cezalardır. Bildiğiniz gibi hürriyeti bağlayıcı ce
zaların yerine getirilmesinde çeşitli sistemler olmuş
tur. En kolayı ve ucuzu topluluk sistemidir. Yani hür
hiyeti bağlayıcı cezaya mahkum olan kimseleri bir
arada bulundurup depo halinde bunların cezalarının
sona ermesini beklemek. Topluluk sistemi bazı mah
zurlar yaratmıştır, en kötü olanlar daha iyi olanları
etkilemiştir ve bu yüzden bu sistem bir kenara bıra
kılarak, tam tersi olan hücre sistemi akla gelmiştir.
19. yüzyılda daha iyi düşündüklerini iddia eden kim
seler, suçluların kötü huylarının başkalarına geçme
sini önlemek için. bunları ayrı ayrı bulundurmak ta
rafını düşünmüşlerdir. Hücre sisteminde gerçekten
temas kesildiği için bunlar izole edilmektedir. izole·
edilmektedir ama bu sistemin de çok ağır neticeler
tevlit ettiği görülmüştür. Hücre cezasına, bu kadar
kesin bir izole olma durumuna insanlar uzun süre da-

. yanmamakta ve çıldırmaktadır. Bu bakımdan hücre
cezasının iyi bir infaz şekli olmadığı görülerek daha
bcşko usullere gidilmiştir. Karşımıza o zaman da mü
terakki sistem çıkmıştır. Müterakki sistem de, ilkel
şeklinde, suç işleyen kimse evvela tecrid edilmekte,
yalnız bırakılmakta, ama bu cezasının sonuna kadar
sürmemektedir..Kendisi kontrol edilmekte ve muay-
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yen bir süre sonra toplu sisteme geçmektedir. Ge
celeri tecrit edilir, gündüzleri birlikte çalışmaktadır.
Bu suretle bu mahkumun yalnızlıktan dolayı sinirle
rinin bozulması ve çıldırması gibi durumlar önlenme
ye çalışılmıştır. Yalnız yine kötü huyların sirayeti dü
şüncesi olduğu için bunların çalışırken konuşmama
ları üzerinde durulmuştur, kesin olarak konuşma ya
sağı konmuş, bunların çalıştığı yerlerde gardiyanlar,
aralarında fısıldaşmaları, işaretleşmeleri önlemeye ve
bu suretle kötülüklerinin birbirlerine geçmesine en
gel olmaya memur edilmişlerdir. Bu durumda da da-

- ha iyi vaziyet gösterenler daha serbest rejimlere ge
çip, sonunda meşruten tahliyeye hak kazanmaktadır.
Esas itibarile bizim ceza kanunumuz bu sistemi kabul
etmiş görünüyor. Özellikle ağır hapisin çekilmesin
de. Fakat bugün bu sistemin iyi bir sistem olmadığı
söyleniyor. Şöyle ki, en ağır rejimde, hücrede en iyi
rejime meşruten tahliyeye, şartla salıverilmeye kadar
mahkumların daha iyi durumlara geçebilmek için ge
rekli çabayı gösterdikleri müşahade edilmiştir. Fa
kat bu gerekli çaba, bunların hayatta da aynı şekilde
topluma intibak etmelerini intaç etmemiştir, böyle
sonuçlanmamıştır. Yani içerde model bir mahkumun
gayet iyi puanlar alarak, daha iyi rejimlere geçen bir
mahkumun topluma salıverilip salıverilmez şaşırıp.
korkup. coresiz kalıp tekrar cezaevine düştüğü gö
rülmüştür. Yani topluma bir hazırlık teşkil edemediği·
müşahade edilmiştir. Bunun sebebi olarak da, daha
iyi rejime geçmek için kurnaz davranıp ona göre ha
reket etme gösterilmiştir. Bunun için şimdi tam ters
bir yönden gitmek önerilmektedir. Şöyle ki; şimdiki
olduğu gibi en kötü duruma sokup en iyi vaziyete
geçmesi için kendisinden iyi hal bekleneceği yerde,"
ki bu bir rol olabilmektedir mahkum için, bunu birkaç
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sene yerine getirmekte, ıslah olup, yahut ta toplu
ma intibak etmiş bir duruma girmediğini görmüş bu-
1 unuyoruz, şöyle denilmiştir: mahkumlara verilebile
cek bütün serbestliği vermek lôzımdır. Mektuplaşma,
ziyarette bulunma, izne çıkmak, ziyaretçileriyle ko
nuşmak vesaire, Cezaevi içinde verebileceğimiz bü
tün serbestliği vermeliyiz, bunların kötü hali görüldü
ğü nisbette bunları kısmalıyız. Bu surette infaz mües
seselerinin içinde de bir kısıtlama yapabilme müm
kün olmuştur. Eskisinde ise öyle değil, o kadar kötü
bir dtıruma sokuyorsunuz ki adamı artık bundan da
ha kötüsü olamaz. Orada kısıtlamanız mümkün de
ğil. Ve şöyle düşünülüyor : insanlar muhtemel bir
menfaati ele geçirmek için gayret gösterirler fakat
ellerinde bulunan menfaati kaçırmak için gösterdikle
ri gayret bundan çok daha fazladır. Ben de buna ina
nıyorum. Meselô toplumlarda da siz, kişilere şöyle dav
ranırsanız şu menfaatleri elde edeceksiniz deseniz,
onlara bunu telkin etmeye uğraşsanız, onlarda bilinç
uyandırmaya çalışsanız bu bir noktada onlarda gay
ret yaratır. Fakat gerçekten bu menfaatleri elinde
bulunduranların bunu kaçırmak korkusundan ileri ge
len telôşları kayguları, onları çok. daha fazla gay
rete sevkeder. Düşünüyorum ki, toplumlarda daha iyi
duruma geçilmesi çabasında olan önderlerin başarı
sızlıkları, akıbetleri buradan ileri geliyor. Elinde za
ten menfaatleri olan bir kimse bunu kaçırmaktan çok
daha fazla etkilenir. Siz istediğiniz kadar ötekine ba
zı vaatlerde bulunun, onu müphem bulur veya anla
maz, işte cezaevlerinde aynı şekilde düşünülmüştür.
Denilmiştir ki, bunlara müphem bir faideyi sunmak
tansa sen şöyle durursan, şunu yaparsan şu kadar
sıkıntıdan kurtulacaksın demektense, o faydaların
hepsini verelim ve tersine davranışlarını gördüğümüz
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zaman kısalım ve bunun daha başarılİ olduğu söyle
niyor. Ama dediğim gibi bizim müterakki sistemimiz
şimdi mahkumu en kötü duruma sokup da iyi duru
ma getirme yolundaki' prensibe dayanmaktadır. De
mek ki müterakki sistem üzerinde durulabilir, infaz
konusunda. Müterakki sistemi değiştirme ve yeni
esasa göre düzenlemek üzerinde durulabilir. Birinci
konu bu oluyor. İkinci konu yaptırımın, müeyyidele
rin ferdileştirilmesi meselesi. Bu 19. yüzyıldan beri
İtalyan pozitivist mekteb üzerinde esaslı şekilde dur
duğu, büyük çabalar yaptığı bir konudur. Şöyle ki,
'evvelce hırsızlık işleyenin cezası şudur denirdi. Ka
nunlar sabit bir ceza koyardı. Hırsızlık işleminin ce
zası budur. Fakat sonra anlaşıldı ki, hırsızlık işleyen
kimseler çeşitli nedenlerden dolayı bu fiili işlemek
tedir. Bu yüzden bildiğimiz üzere suç değil fakat suç
lunun gözönünde tutulması yoluna gidildi. Suçluya
verilecek cezanın da her suçu işleyen için aynı olma
ması lôzımgeldiği bilincine varıldı. insanların birbirin
den farklı olduğu, farklı nedenlerden suca sevk edil
dikleri, kimisinin menfaat dolayısıyla, kimisinin siya
si sebeplerle, kimisinin geçim sıkıntısıyla, çeşitli ne
denleri birbirinden farklı olduğu ve aynı muameleye
maruz kalmamaları düşünüldü. Bu müeyyidenin fer
dileştirilmesi yaptırımın bireyselleştirilmesi bugün ar
tık genellikle kabul edilmiştir. Ama bunun araçları
üzerinde henüz tam bir gerçekleştirilme durumu ol
madığını söyleyebiliriz. Nasıl insanı tanıyacağız ve
nasıl, tanıdıktan sonra en uygun olan müeyyidenin
hangisi olduğunu kestireceğiz? Bu fevkalade zor.
Hukuk kaidesi koymakla içinden çıkılabilecek bir şey
değil. Kcnunlorı yaparsınız fakat elinizde imkônlar ol
mazsa, karşınızdaki insanı tanımanız mümkün değil.
1951 'di zannediyorum. Brüksel kongresinde bu konu
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ele alınmıştır: Enine boyuna tartışılmıştır, hala da
üzerinde durulmaktadır. Dört y.öntemle. başta hatta
iki yöntemle insana yaklaşarak onu tanıyabiliriz : Bir
sezgi yoluyla. entüvisyon yoluyla. insanı tanıyabiliriz.
İki, bllirnsel yoldan· giderek insanı tanıyabiliriz. Bilim
sel yoldan giderek ınscm tanımak için bilimlerin ye
teri kadar ilerlemiş olması ıazımgelir. Ve bunun araç
larının da elimizde bulunması lôzımgelir. Bilimsel yol
dan insanı tanımak için gene dört yol karşımıza çık
maktadır. incelemelerimizi biyolojik olarak yaparız:
ö adamı fiziki olarak inceleriz. Psikolojik olarak ya
parız, o adamın ruhunu inceleriz. Psikiatrik olarak
yaparız, o adamda akıl hastalıklarını inceleriz. Sos-·
yolojik olarak yaparız, o adamın içinde doğdubu çev
reyi, etkilendiği çevreyi inceleriz. Bütün bunları yap
mak için ~e o kimsenin müşahede altına alınması yo
luna gitm\k lôzımgelir, gözleme tabi tutmak lôzım
gelir. Bunun için de elimizde biyolojik incelemeleri
yapmak için hekimler, psikolojik incelemeleri yap
mak için hekimler, psikolojik incelemeleri yapmak için
psikologlar, pedagoglar, psikiatrik inceleme yapmak
için psikiatri uzmanları, ·sosyal araştırmaları yapmak
için sosyal araştırmacı dediğimiz kimselerin vazifelen
dirilmesi koşturulması ve bunların doneleri toplaması
lôzımgelir. Ve bunlar dosyalar şeklinde, çeşitli uz
manların raporları dosyaların içine girmek suretiyle
bir kişilik dosyası meydana gelir. Bu kişilik dosyası
na göre elimizdeki mahkumun nasıl· bir insan oldu
ğu sonucuna varmaya çalışırız. Bunların Icerslnde
yüzlerce soruların cevabı verilmiştir, buna göre mah
kumun bir kategoriye sokulmasına çalışılabilir. Suç
luların bir kısmı akıl hastası, bir kısmı itiyadi suçlu,
bir kısmı tesadüfi suçlu, bir kısmı mesleki suçlu diye
ayrılmıştır. Fakat bu ayırımlar dahi yeterli değildir,
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cok kaba saba ayırımlardır. Meselô dörde beşe ayır
sanız suçluları; dünya üstündeki 3 milyar insanı 5 ka
tegoriye sokmuş oluyorsunuz. Bu doğru değil, ama
bir çeşit suçlu kabul etmektense, 5 çeşit suçlu kabul
etmeye kadar gidilebilmiştir. Demek ki gözlem sonu
cu bir ayırmaya varacaktır. Suçluları kişiliklerine gö
re ayırmak, işledikleri suca göre değil. Ağır suç işler
fakat tehlikesiz adam olur. Gayet hafif suç işleye
bilir, tehlikeli bir insan olabilir. Sonra bunlara ne·şe
kilde muameleler veya· işlemler uygulanacaktır. Biz
deki sınıflandırma kapalı cezaevi, açık cezaevi, yarı
açık cezaevi diye gösteriliyor. Çocuklar için ayrı ce
zaevleri, kadınlar için ayrı cezaevleri, bunlar ilôve
edilebilir. Bu sııiıflandırmalar dediğim gibi mohkü
mun gösterdiği kişiliğe göre yapılacaktır. Ve bu sı
nıflandırmalardan sonra da mahkum cezcsım çeker
ken, bu gözleme devam edilecektir ve meselô kapa-
lı cezaevinde olan bir kimse ıslah gösterdiği nisbet
te daha iyi rejimlere geçer, buna karşılık daha iyi re
jimde bir kimse kötü durum arzettiğinde daha sıkı
rejimlere yönelebilecektir. Bütün bunları yapabilme!<
tein, elimizde personel meselesi, bu da bugünkü in
fazın problemlerindendir. Bizde bu gözlemi yapacak
kimseler dediğim gibi hekim, psikolog, sosvct araş
tırıcı vesaire olmak lôzımgelir. Cezaevlerimizdeki mü
dürter lise bltlrme diplomasını almış, bir imtihanı ka
zanmış kimselerdir. Muhakkak ki, insanlar yetenekle
rlnl kullandıktan sonra çok daha üstün diplomalılar- .
dan do üstün olabilirler. Fakat uzman durumunda ol
mak· lcln, bazı belli branşlarda bulunmak lôzımgelir;
O yüzden bu gözlem heyeti, kurulu içinde bulunan
ların,· gardiyan gibi, iaşe memuru gibi kimseler olma
sı durumunda, bunlar ne kadar zeki, akıllı da olsc
~ar: ne kadar yetenekli olsalar; bazı bilgilerden yok-
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sun olmadıkları söylenemez. Bu personelin yetiştiril
mesi lôzımgelir. • Fakültelerimizden her sene yüzlerce
kişi mezun oluyor, şaşarsınız özel psikoloji kısmında
yü?:lerce talebe kayıtlıdır. Bunlar meselô cezaevlerin
de iş alabilirler. Öğrenci hareketlerinde duyduğumuza
göre Avrupada özellikle bu psikoloji ve sosyoloji gibi
branşlarda okuyan kimseler önder olmuşlardır. Bu
nun da nedeni branşlarının bugün gerekli, vazgeçil
mez olduğu söylenirken, topluma çıktıklarında buna
katiyen önem verilmediğidir. O kadar gerekli görülen
psikolog ve sosyolog toplumda iş bulamamaktadır.
Cezaevlerinde vazife alabilirler bunlar. Okullarda va
zife alabilirler bunlar. Fakat toplum o seviyeye yük
selmediği için, bu büyük gruplarla ilgilenmediği için
onları kendi mukadderatı ile başbaşa bıraktığı için,
bunlar işsiz kalmaktadır ve bu yüzden de haklı ha
reketleri, bu öğrenci kesimlerinde daha da şiddetli
olmuştur. Demek personelin yetiştirilmesi lôzımdır.
Memleketlmlzde bir başka problem de çocuklarda
infaz problemi. Çocuk cezaevleri bizde çok azdır. 11
- 15 yaşlar arasında suç işlemiş kimselerin cezaları
kaide olarak 18 yaşını bitirdikten sonra cektirilmek
tedir. Bu suretle 14 yaşında suç işlemiş bir kimse 18
yaşında tam liseyi bitirirken, kulağından yakalanıp
içeri atılmak durumuna gelmektedir. Cezaların fiilin
akabinde olması lôzımgelir. Esas itibarile cezaların·
ç·abuk uygulanması hem toplumda ferahlık yaratan
hem de fertlerin kafasına şu suçu işleyen şu cezaya
çarpılıyor fikrini yerleştirmek bakımından faydalıdır.

• Bunun böyle seneler sonra yerine getirmek iki ba
kımdan da faydadan yoksundur. Hatta zararlıdır da
hi diyebiliriz. Onun için çocuk infaz evlerinin mem
leketimizde çoğ'alması lôzım. Şimdilik sadece üç ta
ne çocuk infaz evi var ve oralarda bulunanlar için
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kullanılıyor. Bir başka problem de akıl hastalarının
durumudur bizde. Akıl hastalarına kanun ceza ver
miyor ve tedavi ve muhafazasının l!ygulanması di
yor. Fakat tam akıl hastası değil de eksik akıl has
tası ise bu durumda kanunumuz bu kimsenin tedavi
siyle ilgilenmiyor. Fakat, merhamet edip • cezasını
azaltıyor, eksik akıl hastasını içeri atıyor, o da içer
de daha kötü oluyor. Bu sistem de doğru bir sistem
değildir. Bu da infazımızın üzerinde durulacak soru
nudur. Cezaevlerinde çalışma meselesini de düzen-

. lemek lazım. Bugün büyük gayretler gösterilerek ce
zaevlerinde iş yurtları kurulmuş ve bunlar mahkum
ların bazı işlerle meşgul olmalarını sağlıyor. Fakat
bunlar çok yetersiz. Rakamlara bakarsak, çok yeter
siz olduğu görülüyor. Bunun da geliştirilmesi lôzırn
gelir. Cezaevlerinde reformlar konusunda fikrimi söy-

. leyebilirim. Toplumda sesini en duyuramayan zaval
lılar bence cezaevlerinde olan kimselerdir. Bunlann
bir kısmı oy vermeme suretiyle sesini duyuramaz, bü
yük bir kısmı seçilememek suretiyle sesini duyura
maz. Bunlar namına iyiliksever, merhametli kimsele
rin harekete geçmesi sayesinde bu hususları ger
çekleştirmek mümkün olur. Bu da çok zordur. On~n
için cezaevlerinde reformlar daha ziyade hapishane
idarelerinden gelmiştir. Üzülerek. söyleyelim. Yuka
rıdan değil, hapishane idarelerinden gelmiştir. Bun
lar cabalar sonucu bazı hususları ortaya koymaya
çalışmışlardır. Daha soma adliye bu işe el atmıştır.·
Bazı yerlerde infaz hakimi kurumu getirilmiş ve ceza
evlerindekilerin bazı haklarının yenilmemesi için bu
hakimin kararlarına göre hareket etmek lôzımgeldiği
düşünülmüştür. Şimdilik söyliyeceklerim bu kadar.
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Prof. NEVZAT GÜRELLİ -· Memleketimizde bu
günkü infazın sorunlarından maksat tabii ki afla il
gili olan sorunlardır. Öztekin bey arkadaşımız lütfet
tiler, infazımızın ana hatlarıyla tarihçesi anlatıldı, ge
nel sorunları ve daha ziyade normatif bir şekle bürü
nen sorunlarını izah buyurdular. Burada asıl bizi il
gilendiren sorunlar. bu gün memleketimizde infaz sı
rasında affa neden olan sorunlardır. Yani, meselô,
ölüm cezasının infaz edildikten sonra afla ilgisi kal
mamaktadır. Öldükten sonra adamı affetmek pek
büyük bir problem değil, o da bir problemdir ama,
pratik olarak büyük bir problem değil. Biz daha ziya
de canlılarla meşgul oluyoruz. Para cezalarının infa
zında birtakım sorunlar vardır. Bunlar da problemdir
ama bugün için bizi ilgilendiren infaz sorunlarına da
hil değildir. Afla ilgili olarak, cezaevinde bulunan kim
selerin, bilhassa cezaevinden çıktıktan sonra. ceza
evinde maruz kaldıkları muameleler nedeniyle tam
bir vatandaş olarak tam bir toplum üyesi olarak top
luma uyabilip, uymayacakları sorununu düşünebiliriz.
Cezaevinde maruz kaldıkları muameleler, cezaevinde
edindikleri tecrübeler, onların lehine mi olmuştur, yok
sa onların aleyhine mi olmuştur, bizi ilgilendirmesi
gereken -sorunlar bunlardır. Bunun başında herşey
den evvel sağlık sorunu gelir. Cezaevine sağlam gi
ren bir adam, sağlam çıkabiliyor mu? Cezcevine ruh
bakımından sağlam giren bir adam, sağlam çıkabilir
mi? Cezaevine değerler sistemi bakımından şu veya
bu şekilde giren bir adam, cezaevinden çıktıktan son
ra, cezaevinde gördüğü muameleler yüzünden toplu
ma uyma bakımından bu değerler sisteminde ne gibi
değişiklik meydana gelebilir? Ve bunların sebepleri
nelerdir? Bu arada müsaadenizle şu hususu belirt
mek istiyorum ki, bildiğiniz gibi dün Adalet Bakanın-



dan bir telgraf geldi. Kendilerinden buraya infaz ko
nusunda yetkili bir temsilci göndermesini rica etmiş
tik. Ve hepinizin dinlediği gibi, af kanununu hükumet
değil iki partinin grupları hazırlıyor bu bakımdan iş
tirake lüzum görmedik diye bir cevap geldi. Bizim
maksadımız bu değildi. Biz burada Türkiye'nin infaz
sorunları hakkında birtakım sözler söyleyeceğiz, bir
takım mütalealar ileri süreceğiz. Bu mutalea ve hü
kümlerimiz yanlış olabilir, bilgilerimiz eksik ve yan
lış olabilir, bu bilgilerimizi, düşüncelerimizi düzeltmek
için yetkii bir şahsın bulunması burada büyük fayda
lar sağlıyacaktı. Bu imkôndan maalesef mahrum bu
lunuyoruz. Bu itibarla gerek konuşmacı arkadaşların, ·
gerel< tartışmaya iştirak edecek arkadaşların şahsi
bilgilerine inhisar edecektir, buradaki beyanlarımız.
Şimdi Öztekin bey arkadaşımızdan rica etsek, biraz
evvel belirtmeye çalıştığım açıdan işi ele alarak bu
gün cezaevlerimizde afla birinci derecede ilgili so
runlarımız hakkında bize izahat verebilirler mi? Yani
bir infaz kanunumuz var. Bu infaz kanunumuzda bir
takım işlerin yapılması öngörülmüştür, bir sistem ka
bul edilmiştir. Mahkumlar alınacak, evvelô müşahe
de edilecek, bu müşahededen sonra kendilerinin gön
derilmesi lôzımgelen cezaevleri tayin edilecek ve bu
cezaevle,rinde kendi şahsiyetlerine gör bir ıslah prog
ramı tatbik dilecek vesaire, vesaire. Kitapta bunlor
yazılı. Acaba bu kitapta yazılanların ne kadar yeri
ne getiriliyor, ne kadarı yerine getirilmiyor? Bunların
dışında biraz evvel söylediğim hususlarda olumlu ve
ya olumusz etkiler icra edecek nasıl bir tatbikata sa
hibiz? Faraza ben bir misal vereyim : bugün Türkiye
cezaevlerinde herbir mahkuma düşecek ·hava; -yi
yeceği, giyeceği, yakacağı bir tarafa bırakıyorum.
hava. ihtiyacı hesaplanmış mıdır? Bir i,nsan ne kadar
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• hava teneffüs eder 24 saatte, eğer bir odaya faraza
6 metreküp olan bir odaya, 6 kişi koyarsanız, bu 6 m3

hava bu altı kişiye 24 saat yeter mi, yetmez mi, bu
nun- hesabı yapılmış mıdır? Sorunlar bundan başlar.

• Ondan sonra bu mahkumların birarada bulundurul
masının psikolojik yönden ne gibi etkileri olur? Hat
ta moral yönünden ne gibi etkileri olur? Şahsi emni
yet bakımından ne gibi etkileri olur? Bir zamanlar bir
Adalet Bakanımız acıkca, güneş battıktan sonra Tür
kiye Cumhuriyetinin eli cezaevlerinin üzerinden kal
kar diye beyanda bulunmuştu. işte bu gibi sorunlar
burada tartışılırsa, öyle zannediyorum ki dramatize
edilirse, kamuoyuna mal edilirse, bu sorunlar üzeri
ne eğilmek imkônı hazırlanmış olur. Aksi takdirde ce
za kanunlarımızda, infaz kanunlarımızda yazılı hü
kümlerin normatif bakımdan eleştirilmesi bize pek_
fazla birşey kazandırmış olmaz.

Sağmalcılar cezaevinden 687 mahkum imzalı ve
altında 8, 10 imza bulunan bir mektup almış bulunu
yoruz. Bilgilerinize sunmakta büyük fayda olmasa
bile büyük mahzur da mütalea etmediğim için müsa
adenizle mektubu okumak istiyorum.

«Sayın Kemal Türkler
DiSK Genel Başkanı
ve
Çok nazik konulu toplantının değerli hatipleri,

muhterem hocclcnrruz ve saygıdeğer üyelerine, din
leyen gqzide topluluğa,

İstanbul 21/Şubat/1974

Çok nazik bir konuyla ilgili toplantınızı bugün sa
at 19 daki ajans haberlerinden öğrendik. Yine bir ümit
ve yine bir ışığın belirtileriyle idaredeki arkadaşları-
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mıza koşarak, rica ederek hizmetlerimizin güzide top
luluğunuza intikali için şu yazımızı kaleme aldık. Hür
riyetlerinden mahrum kaderin kurbanı Sağmacılar ce
za evindeki 1196' mahkumun bu suçtan hükümlü 687
sinin ümit ve gözyaşlarıyla kalplerinin ifadesini lüt
fen dinleyin. •

Bizi kınamayınız, bizi kötü insan görmeyiniz. Biz
de sizler gibi düne kadar cemiyetin içerisinde bir
yeri olan eşi çocukları ve sıcak bir yuvası olan ka
derin kurbanı şuraya düşmüş çilekeş kardeşleriniziz.

Bizim suçumuz, sahtekôrlık, dolandırıcılık, hırsız
lık vesaire. Ama bizler anamızdan doğarken bu şe
kilde doğmadık ve aileden geleneksel bir yaşantının
da insanları değiliz ne yapalım ki kader bizi bu yola
itti ve şu anda yüzkızartıcı bir suçun suçlunun ezik
liğiyle sizlerden şefaat diliyoruz. Suçsuz demiyoruz.
Türk Adliyesine güvenimiz var suçluyuz ki burada ce
zamızı çekiyoruz. Gönlümüz rahat mı, isteyerek mi
sıcak yuvamızdan kopup çile dolduruyoruz bunu Al
lah bilsin. Kendimizi müdafaa etmiyoruz. Yalnız şu
anda Hürriyet havasını teneffüs eden sizlerden bir
ümit olarak şefaat diliyoruz; Duyuyoruz ki Yüzkızar
tıcı suçlar çıkarılacak olan genel affın dışında mü
talaa ediliyor. Kanun koyucuları belki bunda haklılar.
Fakat, çıkarılacak olan AF bir genel aftır, böyle bir
istisna GENEL anlamından uzaklaşmaz mı? Bizler de
ve hatta bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin ce
za evlerindeki mahkumların % 70'inin bu suçlarla hü
kümlü olduğu ortamda bizlerin Af kapsamı dışında
tutulmamız Affın anlamını yitirmiyor mu?

Kimse isteyerek burada yatmıyor. Nadim olduk,
Hürriyete kavuşmak istiyoruz. Sıcak yuvamıza, ümit-
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le bekleyen yavrularımıza kavuşmak istiyoruz. Cemi
yete iyi insan olarak dönmek istiyoruz. Mademki su
çumuz Af edilen diğer arkadaşlarımızın sucundan çok
ağır ve kötü : Şartla Af edilelim. Aynı suçla veya suç
lu olarak tekrar Adalet huzuruna geldiğimizde Af edi
len cezalarımızla birlikte suçumuzu çekelim ve en
afjır müeyyidelerle cezalandırılalım. infaz kanununun
mahkumlara tanınan haklardan istifade ettirilmiyelim
hep bunlara razıyız hatta en ağırlarına dahi, çünkü
biz de insanız ne diye kader kurbanı arkadaşlarımız
dan arta kalalım. Biz af edilmesek bundan sonraki
yaşantımız acaba normal olur mu? Arkadaşlarımız
hürriyetlerine kavuşmuş bizler içeride haletiruhiyemizi
takdir eder misiniz? Yüce tanrı kimseyi hürriyetinden
mahrum etmesin. Şayet bir katil olup da Af dışı bıra
kılmış olsaydık şu parmaklıkların altını üstüne getire
bilirdik netice itibariyle bu katil damgasını nefsimi
müdafaa zımmrndan kazandım veya başka şekilde
diye. Fakat bizler Sahtekôr, Dolandırıcı yüzkızartıcı
suçlarla cezalandırılmış insanlarız. Çok ağır bir itham
kendimizi müdafaa da edemiyoruz, bizleri müdafaa
eden kimse de bulamıyoruz. Çaresiz zavallılarız. Ama
cemiyetin özlemini çekiyoruz. Nadim olduk, cemiye
te kazandırılmak istiyoruz. Lütfen, bizim sorunumuzu
da şu nazik ve güzide topluluğunuzdo tartışın istir
ham ediyoruz ve yalvarıyoruz, bizleri cemiyete ka
zondınn iyi birer insan olarak sizlerin eseriniz olalım
bizleri bu atıfet duygularından mahrum etmesinler
tavassut edin ne olursunuz. Güzide topluluğunuzun
vicdanına sığınıyoruz, aciziz bizleri müdafaa edin
lütfen. Hepinizin ellerinden öperiz.

Saygılarımızla
Sağmalcılar Cezaevinde 687 Mahkum»

126



- Şimdi bu af konusunun ne kadar hassas bir ko
nu olduğunu belgeleyen somut bir örnek bulunuyor.
elimizde. Affın genel olması hususunun üzerinde bel
ki bir işaret taşıyor. Yüzkızartıcı suçların da af kap
samına alınması gerekli mi, gereksiz mi. tartışması
dünkü toplantımıza ait bulunmakta olduğundan bu
konuyu yeniden açmamızq tabiatıyla imken bulunmu
yor.

Buyurunuz Öztekin Bey.

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Efendim, bundan ev- -
velki konuşmamda çeşitli infaz sistemlerine değinmiş
tim. Yaptırımın bireyselleştirilmesi yani müeyyidenin
bireyselleştirilmesi noktasına dokunmuştum. Bunun
için bilimsel bir şekilde gözlem yapılması· ve ondan
sonra mahkumların kategorilere ayrılması sınıflandı
rılması ve bütün infaz süresince bu gözlemin devam
etmesi ve bunun sonucuna göre bir kimsenin salıve
rilmesine karar verilmesi için gerekli personelin de
bulunması noktasına değinmiştim. Eğer siz gözlemi
hakikaten uzmanlarca yaptırabilirseniz, kişilik dos
yalarını ilmi bir şekilde inceleyip ayırmayı ona göre
yaparsanız bir kimsenin hastalanması da mümkün
olmaz infaz sırasında. Bakarsınız zayıf bünyeli, zirai
açık cezaevine koyarsınız. Bunlar orada sağlıklarını
kaybetmezler. Yani demek istediğim; bu kaidelere ri
ayet etmek, bunları gerçekleştirmek sayesinde umu
mi affın bugün söylenemeyen nedenlerini gidermiş
olursunuz. Eğer bunları gerçekleştiremezseniz, umu
mi affın söylenemeyen nedenleri kendisini gösterme-:
ye başlar. Cezaevleri dolar, sağlık şartlarına da ria
yet edilmez, ıslah işlemi yerine getirilmez, bu durum-
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da siz daha fazla bu vaziyetin uzamasına tahammül
edemezsiniz, bir müddet hiç olmazsa ferahlatmak
için af yoluna başvurursunuz. Yani demek istediğim
şudur ki : bu üzerinde durulan noktalar afla ilişkilidir.
Bunlar gerçekleştirilemediği içindir ki, büyük nisbet
te af nedenleri ortaya çıkmaktadır. Afla ilişkisiz de
ğildir ama, daha da elle tutulabilecek gibi bazı infaz
la ilgili nedenlerin de affı gerektirdiği söylenebilir.
Bunlar söylenemeyen nedenlerdir. Hiç bir hükumet,
hiçbir Adliye bakanlığı bu sebeplerden dolayı affa
gittiğini söylemeyi kendisine yakıştırmaz, yahut ta
kamuoyu nazarında bu duruma düşmek istemez. in
saniyet, medeniyet, beşeriyet diye kamufle eder. As
lında bunlardır o sebepler. Bunlar ·atla ilişkilidir bu
bakımdan.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Öztekin Tosun arka
daşımıza yaptığı açıklamalardan dolayı çok teşekkür
ederiz. Şimdi sayın Prof. Bahri Savcı Bey lütfedecek
ler.

Prof. BAHRİ SAVCI - Sayın Başkan bugünkü .
konumuzun birinci hükmü ülkemizdeki infaz sistemin- ,
den doğan sorunlardır. Adeta bu soruna -övle bir ka
nıksama getirmiştir ki, Türkiye'deki bu işlerle ilgili
entellektüellere, suçluların yakınlarına, bu bir alınya
zısıdır değişmez gibi. Oysa ki medeni toplumların
lcerslnde alınyozısı diye birşey söz konusu değildir.
Herşev iyi niyet ve iyi teşhis ile çözüm olanağına ka
vuşmuştur. Bugünkü toplumların olanak güçleri çok
artmış olduğuna göre, bu ıslah olanağı da elbette
artmıştır. infazın temel prensibi zannediyorum tekrar
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suçluluğa dönmeyi önlemektir. Bir başka · deyimle
• tekrar suçluluğa dönmemeyi sağlamaktır. Bu çünkü
suçluluğa dönmüşlüğün de infaz sırasında. uygulana
cck sistemler ile giderilmesini. de içerir. Binaenaleyh
infazın fiziki mekanı olan hapishane hem genel kül
tür hem meslek elde etme açısından bir eğitim mer
kezi haline gelir, herşeyden evvel suçlu diye bir rnüd
det cemiyetten ayıracağımız bedensel, ruhsal ve dü
şünsel yapısını bütünlük içinde muhafazayı da içe
rir, onun için ben, infazın temel prensibi tekrar suç
luluğa dönmemeyi sağlamak, hatta fırsat bilip hatta
suçluluk teşhisi altına girmiş kimseleri de bu teşhis
ten ebedi olarak kurtarmak için bir nevi tedavi yeri
dir, tedavi sistemini yerine getirmek olarak telôkki
etmek istiyorum. Gayet kabaca ama büyük bir ger
çeği ifade etmek üzere söyleyebiliriz ki, hapishane
ye düşen adam evvela madde bir: bedeni arızaları
ortar ve yeni bedeni arızalar da kazanır. Ben bunu
kendi şahsımda da denedim. Aradan epey yıl geçti,
çok kısa süre çektiğim çilenin sonunda hata bana
ilk iş olarak sıhhatin nasıldır diye sorarlar. Dernek ki
bu genel bir kanıt herkesde. Şahsen ben kendimde
hissettiğim ve ayağımdaki ortopedik pabuç da ispa
tıdır. İkincisi insanın ruhsal yapısı da zedelenir: Bu
nun için namütenahi istatistikler gösterilebilir, ben
bunu beraber bulunduğumuz arkadaşlarda gördüm.·
Bu ruhsal arızanın sonradan kültürle, irade gücüyle •
düzeltilmesi mümkündür, fakat bunu yapabilenler çok
az oluyorlar ve bazı insanlar üzerinde senelerce sü
rebilir. Entellektüeleriıi uğradığı bu tutukluluk yahut
gözaltı süresinin onların üzerinde yaptığı etkilerin za
man Icersinde kaybolduğunu gördüm. Fakat onlar
lcln bu savaşı yapabilecek eğitim gerekir. Bu eğitim
den mahrum olanlar bu gibi duyguları telôfi ede-
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mezler. Ayrıca başka bir şey daha kabaca fakat ke
sin olorok söylenebilir: Bizim infaz sistemimiz tersi
ne bir eğitim ortamı olmaktadır. Bir daha suçluluğa,
dönmemeyi sağlama değil, adeta suçluluğa itici aşı
lama ortamına gelmektedir. Bunun sistemin kendisin
deki bozukluklardan geldiği söylenir tabi, sistem o
kadar bozuk ki, dışarının kötü telkinlerini de içeriye·
aynen belki de hatta mübolôğa ederek aktarmakta
dır. Son zamanlarda tekrar okuduğum bir roman ki
zannederim bir gerçeği ifade ediyor, onu anlatıyor.
Kemal Tahir'in Kelleci Mehmet'ini okudum. Orada bir
tip var, bedensel yapısı çok iyi, ruhsal yapısı dünya
ya iyimserlik açısından bakan bir tip. Enerji dolu. Dı
şardan kendisine gelen kötü eğitimin tesiriyle hapis
hanedeyken dışardan gelen kötü telkinlerde adeta
yeni bir eğitim görüyor, nitekim ümitsiz bir. kaçma
teşebbüsüyle intikam almaya doğru gidiyor. Bunun
nedenlerini teker teker anlatamayacağım fakat yine
kabaca söylemeye uğraşacağım. Bu bedeni arızları
arttıran, ruhsal yapıyı zedeleyen tersine eğitimin mer
kezi olan dışarının tersine eğitim unsurlarını da mü
balôğa ederek kendi içine alıp yansitan bu sistem ge
nel olarak hôlô 19. yüzyıldan kalma mevzuatla idare
edilmektedir. Bugünkü cezaevlerini yöneten mevzu
at çok eski mevzuattır. • insana önem vermeyen, onu·
bedensel, ruhsal, düşünsel bütünlüğünü korumayı
öne almayan bir sistem. Eski mevzuatla idare edilme
tabidir ki yeni telôkkilerin ceza hukukunun teorik
a!anda kaydettiği yeni gelişmelerin uygulanmasına
elverişli ortam olmak şöyle dursun, bunu önleyici bir·
ortam oluyor, bunu da kişisel tecrübemle de göster
dim. Gördüm, bazı arkadaşlar isteklerini belirtiyorlar
dı, iyi niyetli gözüken yöneticiler mevzuat elvermez
diye cevap veriyorlar, boyunlarını büküyorlardı. Ne·

130



yapalım biz şunu yapmak istiyoruz oma mevzuat el
vermez diyorlardı, o derece elvermiyor ki bu mevzu
at, bir ajans haberini dinlemeyi, bir gazete okumayı
önleyecek kadar eski bir mevzuattır bu. Fakat önem
li olan asıl bunları değiştirme hususunda toplumu
muzda tüm bir düşünsel gelişim olmuyor. Halô o
mevzuatın koyduğu yerde otluyoruz gibi gözüküyor
genel olarak. Yeni bir mevzuat yapmayı canım değer
mi diye karşılandığını zannediyorum. Bu hapishaneler
için bu kadar fedakôrlık yapmaya, bütçeye yük yük
lemeye değmez anlayışı vardır. Onun için toplumu
muz ceza teorilerini bir türde beşeri bilimler teorik
olarak kaydettiği gelişim açısından insanı değerlen
dirmesini anlamaya uğraşmıyor, ona ters bir yerde
bulunuyor. insanı insan olarak ele alma noksanmız
bu suretle devam ediyor. Bu Türk için özellikle bir
ayırım teşkil eder, çünkü Türkiye'nin bir 961 anaya
sası vardır ki, kendi bütünlüğü dokunulmazlığı içer
sinde, felsefesi lcersinde ve maddelerinin de doku
nulmazlığı içersinde mütalea edildiği zaman, yapılan
tadilleri de ben bu dokunulmazlık icerslnde yapılma
mış farzediyorum burada, bu bütünlüğü içersinde ele
alınacak olursa, bu anayasa devlete insanı, aileyi ve
toplumu yükseltecek o yükselmekten önleyecek bil
cümle engellerin kaldırılmasını ve onu yükseltecek
bilcümle tedbirlerin olumlu uygulamalar halinde ge
tirilmesini devlet vazifesi olarak veriyor. Siyasi ka
naat, inanç ve metod ayrımlarını düşünmeksizin dev
let olunduktan sonra herhangi bir sosyal grubun si
yasal iktidarı ele geçirmek suretiyle mecazi anlamda
söylüyorum; devlet olduğu zaman, vazifeleri anaya
sada önerilmiş bulunuyor. Bunlar insanı aileyi ve
meslekleri ve grupları ve bütün toplumu ewela kendi
içlerinde gelişmekten alıkoyacak olan bilcümle eko-
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nomik, sosyal kültüre engelerin tasfiyesini gerektiri
yor ayrıca bunarın yerine de, tasfiye yapmakla kol-.
mıyor, ayrıca bunların yerine olumlu uygulamalar
yapmasını emrediyor. Hapishaneler bundan mahrum
kalamaz. Be)ki bir bakıma meseleye hapishaneler
den başlamak gerekecek, infaz sisteminden başla
mak gerekecektir. Nitekim sosyal devletin program
ları ele bir öncelik alacaktır. Öncelik de en geri kal
mış insan gruplarından, en geri kalmış aile grupla
rından. en geri kalmış meslek gruplarından ve mem
leket ölçüsünden bal<ıldığı zaman da en geri kalmış
bölgelerden başlamayı gerektirir. En geri kalmış cev
re de infaz sisteminin konusu olan acıların çevresi
dir. Binaenaleyh sosyal devlet idrakine varıldığı za
man meseleye belki de hapishanelerden boşlamak
öncelikler arasında gelecektir. ıslahın gelişmesi için
namütenahi tedbirler düşünülebilir. Çağdaş bilim tür
lü yönleriyle bu tedbirleri bize bulmada büyük yar
dımcı olur ve hatta şimdiden gösteriyor da diyebili
riz. Bizim konumuza da bu işi bağlamak için şöyle
bir son söz söylemek mümkündür. İnfaz sistemi, en
aşağı ıslah sistemi olmak gerekir. Eğer infaz sistemi
bir ıslah sistemi ise, en kötü şartlar içersinde bile
olsa bir infaz sistemi ne de olsa ıslah yapmış oldu
ğu yerler vardır ve ıslahı onun prensibinden ayırama
yız, teorik olarak bizim hapishanelerimizin de birer
ıslah müessesesi olduğunu en aşağı teorik olarak
kabul etmek zorundayız. Eğer öyle ise ıslaha uğra
mış bulunan suçluları ve ıslaha uğramış bulunan bil
umum suçluları· bu seferki genel affın kapsamı içer
sine almak da yine teorik bütünlüğünü bozmamak
için bir mantık zaruretidir ve mantıktan doğan sosyal
zorunluluktur. Ve demin burada mektuplarını içimiz
burkularak okuduğumuz yüz kızartıcı suçlular kate-
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gerisini teşkil eden kimseler için de infaz sisteminin
bir ıslah sistemi olmak mecburiyetinde ise, ki öyle
dir, bunlar da bir ıslahtan geçmek için orada tutulu
yorlarsa ki öyledir, o halde genel affın kapsamı içe
risine bunlar da girmelidirler. Genel af ıslahı sağla
yıcı bir müessese olma niteliğini yitirmedikçe, genel
affın da kelimeden gerçek anlamıyla genel af ola
rak muhafazasında ki, sosyal yarar son derece bü
yüktür. Tekrar suçluluğa dönmemeyi sağlama husu
sunda modern bilimlerin bize tutacağı ışık altında bu
lacağımız tedbirler bir bakımdan paraya dayanır, büt
çe meselesidir derler. Şimdiye kadar Adalet Bakan
lıkları hep maddi olanaksızlıklarından yakınırlar, nu
muneler yapıyoruz yarın maddi olanaklarımız elverir
se yaygınlaştırırız diyorlar. Fakat çağımız bir örgüt
lenme çağıdır. Maddi kaynaklar örgütlenme fikri git
tikçe benimsendiği zaman daha kolay bulunabiliyor.
Hiçbir benzetme yapmak için söylemiyorum. Köy Ens
titüleri kurmak da para işi idi. Fakat köy enstitüleri
kurmak evvelô kurulması fikri kafalarda yerleşti, Tür
kiye'nin eğitim seviyesinin bunu bir zorunluk haline
getirdiği bir devletçe onun hükumetince anlaşıldı, an
laşıldıktan sonra örgütlenme yolu ile kaynak bulma
kolaylığına ulaşıldı. Hapishaneleri Köy Enstitülerine
benzetmek maksadıyla söylemedim bunları kcitiyen.
Hapislıaneleri suçluyu tekrar suçluluğa . dönmemek
üzere sağlam bir beden, sağlam bir ruh yapısı ve o
zamana kadar elde etmek imkônını bulamadığı bir
eğitim, kültür ve meslek eğitimi dahil bir eğitimden
geçirerek topluma iade etme flkrl eğer bir bilinç ola
rak hakikaten benimsenirse, bunun için örgütlenme
hususunda yine modern devlet bilimleri • namütenahi
formüller ·gösterebilir. Bu formüllere gelme bilincine
ulaşılırsa örgütlenmeye girilir ve madde kaynakları
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da hem korkulduğu kadar ağır olmadığı görülür ve
elde edilmesi sanıldığı kadar zor olmadığı da ortaya
çıkar. Böylelikle hapishanelerin bir okul haline geti
rilmesi, hem genel kültür hem de mesleki eğitim ve
ren, ki lstihdcm politikasıyla da ilgilidir, bu sonuç
dqğabilir. Teşekkür ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Prof. Savcı'ya konuş
masından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi söz sırası
sayın Prof. Tunaya'nın. •

Prof. TARIK ZAFER TUNAYA - Efendim, benim
hapishane hatıralarım ve tecrübem Bahri Sovcj'don
da daha azdır. Onun için bu konuda fazla birşey söy
leyebilecek durumda değilim. Yalnız zannederim ki,
sorun şu : Cezaevindeki insanlar toplumdan ayrı mı
dırlar? Frenkçe deyimle marjinal durumdadırlar. Ce
miyetin kenarında, ama bunlar cemiyetin dışında de
ğildirler. Şu halde bütün mesele bir kesişme nokta
sında bulunan mahkumun durumu. Yani bir . tarafta
dışarıda suç nedenlerini yok edici bir sosyal politika,
bir tarafta da içeride insanları faydalı bir şekilde top
luma geri gönderici bir politika. Mahkum bu iki poli
tikanın kesişme noktasıdır. Küçük bir tecrübem ol
muştu vaktiyle asistanken. İstanbul Üniversitesinin
Hukuk Fakültesinin Ceza Hukuku ve Krimonoloji Ens
titüsü bizi aldı çeşitli modern, çalışma esasına daya
nan, cezaevlerine götürdü ve orada bozı tecrübele
rim oldu. Bir kere cemiyetimizin, toplumumuzun gele
neksel tarafları hôlô kaybolmuş değil. Bunun yüzün
den içeri girenler var. imralı cezaevinde mahkumla
rı dinliyorduk, elimizde fişler vardı, bu fişlere onları
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vczıvorduk. Karşıma bir gün bir imam geldi. Trob
zon'un bir köyündenmiş. Köyden çıkarmış Ramazan
-do ve bir ay onbeş gün sonra dönermiş. Fakat bir
·son cıkışında üç ay kadar dönmemiş. Gayet de gü
zel karısı varmış, köyün gençleri de bu kadının pe
şindeymişler. Nihayet kandırmışlar, kocan artık gel
mevecek demişler ve kadın bunlara teslim olmuş.
Ama imam çıkagelmiş. Bunun üzerine yapacağı ilk iş
tabi köyün kahvesine gitmek. Hiç kimse yüzüne bak
mamış. çarşıda hiç kimse selôrn vermemiş, bütün
bunları anlamayan imam bir gün bekçiyle karşılaş
mış ve durumu sormuş. Sen demişler namusunu te
mizlemedikçe bu köyde hayat hakkı yok sana. Pe
kiyi ne yapmalıyım ben? Sen karına tecavüz edeni
öldürmelisin. İyi ama ben hayatımda tabanca kullan
madım demiş. Biz sana öğretiriz. demişler ve bekçi
ile ve daha başkalarıyla köyün dışında uzun süreler'

_ tabanca atma talimi yapmış ve karısını adliyede öl·
dürmüş. Şimdi böyle bir insanı tasavvur edin hcpls
hane içersinde ve onu iade edeceğinizi düşünün top
luma. Geri göndereceksiniz, gidecek, yine aynı or

·tam içersine girerse ne olur. Benim dünden beri üze
rinde durduğum mesele. Hapishane içi değil sade

-ce, hapishane dışı. Çünkü çıktığı zaman o yine ken
di hapishanesine girecek. Daha büyük bir hapisha
ne, kendisini hürriyette sandığı bir hapishane, fakat
geleneklerin boyunduruğu ve esirliği altında kalacak.
Birinci gözlemim bu, ikinci gözlemim de, zaten hep
·odam öldürme cezalarına çarptırılmış insanlarla ko
nuşuyorduk, çok faydalı oldu emin olun, yine imralı'
da gördüğüm bir mahkum. Yine o da adliye binasın
·da karısını öldürmüş. Katil ol_duğunu kendisi de bili
·yordu ama kendisine bir kümes vermişlerdi, tavuk
yetiştiriyordu. Bir gün iki tane pilici öldürmüş, kedi
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mi öldürmüş bilmiyorum ne olmuş. Fevkalôde üzülü
yordu ve ağlamaklı olmuştu. işte bütün bunlar bono
hapishane içi ile dışı arasındaki ilişkiyi gösterir şey
ler oldu. Hiç unutmorn imralı'dan Mudanya'ya bakan
ufukları keşfetmeye çalışan bir mahkum onbeş gün
sonra çıkacağım ama iskelede beni vuracaklar di
yordu. Bütün bunlar toplumun dışındaki şartların ha,
pishane ile ve hapishane içindeki şortlarla ne deni!
birbiriyle çelişir durumda olduğunu gösteriyor. Bu
kesişme noktasında bir mahkum var ve biz bunu
faydalı bir insan olarak yetiştireceğiz, neler yapaca
ğız buna? Bütün konuşma konusu zaten burada. Be
nim kanımca, ben mahkumların kamu hürriyeti dedi
ğimiz negatif hürriyetlerden ne derecede kısıntılı ol
duğunu, yani, bunları ne dereceye kadar kullanaca
ğını kullanamayacağını burada tartışmak istemiyo
rum. Ama bir mahkum pek tabi olarak bu kamu hürri
yetlerinden dışardaki insanlar gibi yararlanamaz. Se
yahat edemez, oy veremez, birçok tasarruflarda bu
lunamaz. Bunlar kısıtlanmıştır. Çünkü negatif hürri
yetler gibi hürriyetler, insanın kendi küçük dünyası
içinde aklının ve iradesinin yol göstericiliği altında
kaderini çizme serbestlikleri ve özgürlükleridir. Bun
dan yoksundur bu odam, çünkü icerdedlr. Ama bir
çok şeyleri ona verebilirsiniz. Ve birçok şeylerle onu
tekrar eski haline değilse bile, eskisinden çok deği
şik bir hale iade edebilirsiniz. Demek oluyorki, nega
tif hürriyetler, kişinin küçük dünyasına devletin ka
rışmamasını gerektiren durumlar bakımından mah
kum. şanssız içeride. Bununla beraber kendisine bir
takım ıslahçı tedbirlerle diyelim, yine birçok mesele
lerde kendisine yardımcı olmamız mümkün. Ama 1961
anayasasının içermiş olduğu, 2. maddesinde ccıkccr
belirtmiş olduğu sosyal devlet bakımından mahkum
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birtakım haklara sahiptir. Bunlar sosyal haklardır.
Sosyal haklar pozitif hak ve hürriyetlere dayanır. Ne
gatif hürriyetlerde sen benim küçük dünyama karış
ma diye herhangi bir insana, devlete veya siyasi ik
tidara karşı koyabilirsiniz, mahkum bunu bulamıyor,
çünkü devlet ortık onun küçük dünyasından ayırmıştır.
Ama sosyal haklarda insanlar, sosyal bir demokrasi
içinde ve sosyal bir devlet içinde insanlar devletten
birtakım işleri talebetme, isteme hakkına sahiptir,
yetkisine sahiptir. Bunu bir mahkum da isteyecektir.
Diyebilecektir ki, ben bu_raya girdim fakat bana yar
dım etmelisin ve ben topluma girdiğimden daha de-.
ğişik, daha yararlı bir adam olarak dönebileyim. O
bakımdan öncelikle anayasal açıdan sosyal devletin
mahkumun bu tarafıyla ilgilenme zorunluluğu vardır
ve sosyal devletten bir mahkum da birtakım şeyler
isteyebilir ve bunu sosyal devlet yerine getirmekle
görevlidir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasının 2. mad
desine göre ne kadar insan haklarına bağlıysa, ne
kadar laikse, ne kadar demokratikse, ne kadar curn
huri ise o kadar da sosyaldir. Pek tabi olarak bu sos
yalin bazı hikôyeleri_ vardır, Kurucu mecliste cereyan
etti. Bir tesadüf eseri olarak Bahri Savcı da aynı ko
misyondaydı, bunu size anlatmayayım vaktinizi alı
rım, fakat herşeyden evvel ben şu ayırımı yapıyo
rum : negatif hürriyetler bakımından yani doğrudan
doğruya soyut yahut somut nasıl isterseniz, kamu
hürriyetleri bakımından. mahkum birtakım şeylere sa
hip olamaz, verilemez ve kendisi de bunları isteye
mez. Ama isteyeceği şeyler olamaz mı? Pek tabii ki
olur. Mahkum herşeyden evvel cemiyetten koparılıp

•• atılmış bir insan değildir, hapishane bir çöplük değil,
bir darülaceze hiç değil. Orada insanlara, biraz evvel
Savcı'nın gayet güzel söylediği gibi, birtakım şeyler
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öğretmemiz· mümkündür. Bileblldlğfrnlz kadarını öğ
reteceğiz. Bu adam sonra toplum içine gelecek, top
lum hayatına katılacak. Toplum hayatına katılmıyor
sa bu adam, toplum hayatını izleme durumunda ve
bu izlemeyi de sosyal devlet ona sağlama durumun
dadır. Ben bunu söylemek istiyorum ve tekrar ede
yim isterseniz, belki negatif hürriyetler bakımından
bu adama birşey vermeyeceksiniz ama pozitif hürri
yetler, sosyal haklar bakımından mahkumun sosyal
hakları pekala vardır, bu adam hapishane içinde bir
takım şeyler isteyecektir, toplumdan haber alacaktır,
toplumun gidişini bilmek mecburiyetindedir, insan
olacaktır, sıhhatine şusuna busuna dikkat edeceksi
niz. Fakat çıktıktan sonra da toplum hayatına katıla
bilecek hazır bir eleman olarak yetiştirilmesini sos
yal devletin de dün söylediğim gibi bir sadaka olarak
değil, bir görev olarak sağlaması gerekir. Teşekkür
ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Konuşmacı arkadaş
larımızın bu konudaki beyanları sona ermiş bulunu
yor. Müsaade ederseniz ben bu beyanları özetleyip
ve bir iki kelime de ilôve etmek istiyorum.

Gerek Öztekin Tosun bey arkadaşımızın, gerek
Bahri-Savcı ve Tarık Zafer Tunaya arkadaşlarımızın
gayet acık şekilde belirttikleri gibi kendisine bilhas
sa hürriyeti bağlayıcı bir ceza tayin edilmiş bulunan
bir mahkum; devletin, toplumun ihtimamına tevdi
edilmiş bir kişidir. Yoksa işkencesine, eziyetine de
ğil. Gerci ta başlangıçtan beri cezaların acı çektirici,
korkutucu olması lôzımgeldiği hususunda yerleşmiş
bir fikir mevcuttur, ancak, yine konuşmacı arkadaşla- •
rımızın gayet iyi bir şekilde belirttikleri gibi, bu inanç
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yavaş yavaş terkedilmektedir. Çok geri plônda kal
ması lôzımdır. Islah, iyileştirme tekrar faydalı bir va
tandaş haline getirme fikri önde bulunmakta gerekir. •
Nitekim A.B.D.'de bu kabil müesseselere cezaevi de
mezler, kapılarında cezaevi levhası yoktur bizde ol
duğu gibi. Orada ıslah müessesesi derler. Bu flklr
den hareket ettiğimiz takdirde yine hem Öztekin be
yin hem diğer konuşmacı arkadaşlarımızın belirttik
leri gibi bu fikrin gerçekleşmesi için gerekli tedbirle
rin alınması lôzımdır. zorunludur ve bu tedbirleri is
temek mahkumun bir hakkını teşkil eder. Hukuki te
rimlerle, Devlete de bu bir ödev teşkil eder. Böyle
olunca, bunda sadece ödev ve yetki değil, aynı zo
manda toplumun yüksek çıkarı da vardır. Çünkü bu
adam cemiyete, topluma kötü bir insan olarak tek
rar bırakılırsa bundan kendisi kadar ve ondan fazla
toplum zarar görecektir. Öyleyse toplumun erkan ol
duğuna göre, bunun iyileştirilmesi tesadüfe bırakılan
bir mesele olmamalıdır. Bir zorunluk vardır bu konu
da. işte bu ödevi devlet ikmal ettiği ölçüde bu mah
kuma karşı borç altına girmiş olur. Çünkü onun hak
kı olan birşeyi kendisine vermemektedir. Bunu kom
panse etmesi lôzımdır eğer bu şekilde ödeyemiyorsa,
parayla ödeyemiyorsa aynı şeyi başka şekilde öde
mesi gerekir bir benzetme ile. Öyleyse bu açıdan da
düşündüğümüz takdirde kendilerine borçlu bulundu
ğu şeyi bir başka şekilde ödemek yani, bir ofla öde
mek mümkündür diye düşünmemiz kabil olabilir, İŞİ
bu acıdan ele alırsak. Fakat dünkü konuşmalarımız
da da belirttiğimiz gibi af, kural olarak, kaide olarak
daima başvurulması caiz bir çare değildir. istisnai
bir çaredir. O bakımdan bizim burada belirtmeğe ça
lıştığımız hususlar, bilhassa .bu infaz konusunda, af
fın sadece bu problemi çözmeye yeterli olmadığıdır.
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Yani infaz konusunda gerekli olan tedbirler alınma
dığı sürece devamlı olarak sık srk affa müracaat et
mek zorunluluğu doğacaktır ki, bu da arzu edilen bir
şey değildir. Bu itibarla affın yanında infazda mevcut
olan sorunların üzerine eğilme lüzumu da belirtilmek
gerekir. Bugünkü konuşmalarımızın konusunu teşkil
eden bu problemler bu maksatla gündemimize alın
mış bulunrnoktodır, Arkadaşlarımız kendi şahsi tec
rübelerinden bahsettiler. Öztekin bey bir bilim ada
mına yakışır şekilde, somut araştırmaları olmadığı
için fazla beyanda bulunmaktan çekindi. Fal<at ben
deniz hasbelkader kendim tutuklu veya mahküm ola
rak cezaevine girmedim ama, . cezaevlerinde gerek
Türkiye'de 'gerek yabancı memleketlerde araştırma
lar, incelemeler yapmak fırsatını bulduğum için edin
diğim bazı intibaları nakletmeyi faydalı buluyorum. Bu
arada Bahri Savcı beyin bir beyanını, müsaade eder
lerse düzeltmek değil de açıklamak· istiyorum. Ken
dileri dediler ki. memleketimizde infaz konusunda mü
şchcde edilen bozuklukların nedenlerinden bir tane
si, bunları düzenleyen mevzuatın eski olmasıdır. Mev
zuatımız eski değildir. Mevzuatımız çok yenidir. 647
sayılı kanunla getirilen kurallar bizim uygulayamaya
cağımız kadar yenidir ve moderndir. Bütün problem
-bu yeni mevzuatı eski zihniyetle uygulamaya çalış-
maktadır. Yani mevzuatı hiçe saymaktır, bunun ge
reğinin yerine getirilmesinin olsa da olur, olmasa da
olur kabilinden düşünülmesldir. Şayet biz 'mevzuatı
mızın emrettiği şekilde hareket edebilirsek, hepsini
değilse bile birçok problemleri bertaraf etmek lmkô
nını bulmuş oluruz. Biraz evvel belirtmeye çalıştığı
mız hususları ben kendi müşahede ve intibalarıma.

• gözlemlerime göre kesinlikle söyleyebilirim ki, . he
men hemen hiçbirisi yerine getirilmemektedir Tür-

140



kiye'de. Yani biz bir mahkumu, suç işlemiş bir kimse
yi hiçbir zaman slah edememekteyiz. Bunun dışında
ıslah etmek bir yana, büyük bir çoğunlukla onu ceza
evine koyduğumuzdan daha kötü bir şekilde cezae
vinden çıkartmaktayız. Bunun aksini zonrıedlvorumkl.
Türkiye'de kimse iddia edemez. Yine şunu söylüyo
rum ki, cezaevine giren, umumiyetle, cezaevlerine gi
renlerin hiçbir hakkı, vücut tamamiyeti, ırzı, hatta ca
nı emniyette değildir. Türkiye devletinin otoriteleri
Türk cezaevlerinde hakim değildir. Bunlar o kadar il
kel, o kadar zorunlu şartladır ki, bunları yerine ge
tirmedikten sonra, diğer ıslah tedbirlerine başvur
mak, onları uygulamak olanağı kat'iyen yoktur. Öy
leyse ilk defa yapılması gereken husus, cezaevine •
konan, hürriyetinden mahrum edilen kimsenin hiç ol
mazsa bunun daha kötü hale getirilmemesini sağla
maktır. İyileştirmeyi şimdilik bir yana bırakalım. Ce
zanın başka bir fonkisyonu da vardır. Kötü saydığı
mız bu odamın kötülüğünden cemiyeti, toplumu kur
tarmaktır. Hiç olmazsa, biz buna kendi meslek dili
mizde, bir süre için bu şahsı tedavülden çıkarmak di
yoruz, bunu sağlamalıyız. Ama bunu sağlarke.rı o
adamı daha kötüleştirmemeliyiz. lslah ikinci planda
gelmelidir bugün için, gerçekçi olmak gerekirse. Bu
nun için bu adamı sağlığını koruyacak kadar, gerek
ruh sağlığını, gerek bedensel sağlığını koruyacak ka
dar, ona asgari yaşama mekônı bulmalıyız. Mekan
yoktur herşeyden evvel. Ondan sonra buna sağlığını
koruyacak kadar yiyecek vermeliyiz. Sağlığını koru
yacak kadar buna vucut hareketi sağlamalıyız. On- -
dan sonra diğer eğitim, meşgale vesaire problemleri
gelir. Bugün bunları yapmaktan aciz bir durumdayız
veya yapmıyoruz. Maddi imkôndan hep bahsedilir,
maddi imkôn Bahri Savcı beyin gayet iyi belirttiği gi- •
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................,..

bi istendiği zaman bulunabilir. Bu büyük bir problem
değildir. Ama yeterki başlansın. Bu itibarla bugün bu
söylediğim şeyleri dramatize etmek ridikule etmek
çok kolaydır. Benim derslerde tekrar ettiğim bir mi
sal vardır. Enteresandır. Cezaevlerinin bina olarak
durumu. Bugün Sağmalcılar cezaevi dünyanın en de
mode, yani modern penoloji bakımından ölçtüğümüz
zaman en demode tiplerinden bir tanesidir. Ve mo
dern cezaevi yaptık diye de iftaharla açılışına davet
edildik, fakat ben düşündüklerimi, bildiklerimi söyle
dim ve kabul etmek nezaketini de gösterdiler, hata
ettik dediler. Bugün Türkiye'de birkaç tane modern
cezaevi tabir edilen sağlam cezaevi dışında mahalli

. cezaevleri cezaevi olarak yapılmış değildir. Hep ki-
liseden bozma, camiden döndürme, depodan döndür
me şeylerdir. Vereceğim gerçek örnek şudur : Bir sı
nıf arkadaşım hakim, bana bir mektup yazmıştı, uzun
ca bir süre evvel. Bir ceza hukuku problemi soruyor
du. Bu ceza hukuku problemi şu idi : Diyordu ki, bir
kimse dışarıdan cezaevine girip de orada bir mahku
mu döverse, müessir fiil suçundan başka acaba mes
ken masuniyetini lhlôt suçunu da işlemiş olur mu, ol
maz mı? Arkasından hadiseyi tafsil ediyordu; diyor
du ki, bizim cezaevinin kapısı geceleri açıktır, çünkü
cezaevinin içinde tuvalet yoktur. Gece mahkumlardan
sıkışan olursa, kapı açık olacak dışarıya çıkacaklar
boş arazide ihtiyaçlarını_ defedeceklerdir. Bu zorun
lulukla biz kapıyı açık tutuyoruz. Oezcevlnde bulunan
bir mahkum dışardaki bir vatandaş hakkında dediko
du yapmış. o dedikoduyu duyan vatandaş da gelmiş
geceleyin cezaevine girmiş ve o mahk0mu bir güzel
dövmüş. Sonra yakalamışlar adamı, mahkemeye ver
mişler, müessir fiilden dolayı. Acaba bir de mesken
masuniyetini ihlôl suçu işlemiş olur mu olmaz mı dt-
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ye bana mektupla soruyordu. Kanunkoyucu böyle bir
şey düşünmemiş. Yani cezaevine girmek suretile
mesken masuniyeti suçu işlenir mi, işlenmez mi diye
düşünrnemlş. Bundan iki netice çjkormz. Bu belki is
tisnai bir durum diyeceksiniz ama. mevcut olması ge-

. nel hakkında da bize bir fikir verir. İkincisi bizim ce
zaevindeki mahkumların krimonojik şahsiyeti hakkın
da da size bir fikir verir. Gece gündüz kapısı açık
olan cezaevinden mahkumlarımız kaçmıyor. Bu moır
kürnlcnrnızın zannedildiği kadar kötü profesyonel
suçlu olmadıklarını gösterir bir yerde. Cünkü profes
yonel suçluları zaptetmek çok zordur. Eğer Türkiye'»
de batıdaki anlamda profesyonel suçlu olsaydı, Tür
kiye'de çok az mahkumu muhafaza edebilirdiniz, ki,
emsallerini de görüyorsunuz, azami emniyetli cezc
evlerinden kaçmak istedikleri zaman, ellerini kolları
nı sallaya sallaya denebilecek şekilde de pekala ka
çabiliyorlar. Bu bakımdan bu konuların üzerine cid
diyetle eğilmek, gerekli tedbirleri almak lôzımdır ve
bu hususta şunu da ihmal etmemek gerekir ki, bu
konuların üzerine eğilmek cezaevlerine koyduğumuz
mahkumların çıkarına bir hareket olmovcccknr, top
lumun çıkarına · bir hareket olacaktır. Eğer biz bu
hususta bir para vereceksek, bir külfete katlanacak
sak bunun karşılığında mahkuma iyilik etmiş olmovc
cağız sadece. Aynı zamanda topluma bir fayda sağla
mış olacağız. Cünkü daha kötü bir hale getirdiğiniz
mahkumu cemiyetin içine salmakla. cemiyete sebep
olduğumuz zararın henüz bir ölçümünü yapmış deği
liz. Ona sarfedeceğimiz parayla, zararı karşılaştırır
sak bugün öyle zannediyorum ki zarar çok daha faz
la ağır basacaktır. Bu bakımdan cemiyetin, toplumun
bu ihmalini hiç olmazsa llôn edeceği aftaki kapsamı ·
geniş tutmakla bir dereceye kadar mahkum· vatan-
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daşa karşı telôfi etmesi bu suretle mümkün olacak
tır.

KEMAL TÜRKLER - Sayın hocam müsaade
ederseniz iki dakikalık bir söz rica ediyorum sözün
burasında. Ben yeni bir fikir ortaya getirmek istiyo
rum, belki yararlı olur toplumumuz için, ülkemiz için.
Dün ve bugün suç, suçun nedenleri ve ceza cezanın
infazı. infazın amaçları kerıusundo çok önemli şeyler
öğrendik. Bilhassa ben kişi olarak bugüne kadar bil
mediğim hususları bu konferansta öğrenmiş oldum,
sayın bilim adamlarından. Bu nedenle şu konferan
sın bu ana· kadar gelen sonucu bana birtakım fikir
ler verdi, aşıladı. Düşündüm, acaba ülkemizde kim
sahip çıkacak bu konuda, kim bu konuda ortaya ye
ni esaslar getirmek için kendisini görevli sayacak
diye. Birinci derecede Türkiye'de toplum yararına gö
rev ve hizmet yapmayı kendisi için birinci esas kabul
'eden DİSK olarak ve DİSK yöneticisi olarak kendimi
birinci derecede görevli saydım ve benden sonra da
bugün bu konuda otorite durumda olan siz bilim
adamlarının da elbetteki bizden önce görevli sayıla
:ağınızı da zannediyorum. O kadar güzel konular var
ki, bu konuda düşünülenlerin, söylenenlerin uygulan
ması bu açıdan ülkemize yeni bir çehre kazandıra
caktır ve toplumumuza büyük ölçüde yarar kazan
dıracaktır. Suç nedenlerinin ortadan kaldırılması lcln,
gerekli faaliyetin yapılması gerek kanunkoyucuya •
ışık tutma açısından ve gerekse cezaevleri uygula
maları acısından ışık tutma görevini yapmak, diğer
taraftan suç nedenlerini kaldırıcı birtakım tedbirlerin
alınmasında en güzel uygulamaları bulup çıkarıp yine
ortaya koymak ve diğer taraftan suçluların cezoevtn-
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•de insanca birtakım haklarını tanımak, az önce ho
-corn belirttiler, işte bu açıdan faaliyet yapmak ve de
.suclu topluma çıkacağı zaman topluma kazandırılma
.sı için gerekli konularda buluşları veya önerileri ye
rine getir.mek ve bunların uygulanması için mücade
le etmek ve topluma geldikten sonra da bilhassa·
·ekonomik yönden onun elinden tutmak, -aksi halde
suçlu cezayı çekip de çıktığı zaman elinden tutan
yoksa, suçun tekerrürü mevzubahis oluyor, ve bir
.mütesetsn suç içerisinde gidiyor-. için acaba ülke
·mizin, toplumumuzun yararına bir savaş cephesi kur
.mck mümkün değil midir, bu nasıl olabilir, nasıl yü
·rütülebilir 'benim ilk aklıma gelen şey; bir dernek bi
·çiminde bir birlik kurmak suretiyle sürekli bir müca
-dele yapılabilir, sürekli bir çalışma yapılabilir bu ko
nuda. Zaman zaman o dernek yoluyla bu gibi konfe
ranslar veyahut da daha fazla bilim adamları da ka
tılmok suretiyle birtakım hazırlıklar yapılabilir, imkôn
'bulunup cezaevleri gezilebilir, yeni şeyler öğrenilebi
lir ve bu konuda toplumumuzun yararına bir müşte
rek cephe kurulmasında yarar vardır diye düşünüyo
rum ve bunu da bir fikir ·olarak söylemiş oluyorum.
Elu mutlaka olsun diye bir öneride bulunmadım, ama
'bu fikrin üzerinde düşünmekte yarar vardır diye dü
·şünüyorum. Ümid ediyorum ki, bu şekilde bir çağrı
-do bulunmuş olsak, Türk toplumu içerisinde böyle bir
·savaş cephesine katılmak isteyen daha birtakım fi-
1<ir ve bilim adamlarımız olacaktır. Diğer taraftan bu
'hizmetleri görmek için de maddi bakımdan yardım
edecek yerler de olacaktır ve yapma imkônları da
·sağlanabilecektir. Ben bu konuda ciddi. ve samimi
olarak ümitliyim. Demek ki, toplumumuzda suç ne
denlerini yok edici, suçlunun cezaevlerinde anayasa
-ocısındon hakkı .olcm kendisine verebilici ve eğitilip
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topluma kazandırıcı ve cezaevinden çıktıktan. sonnr
elinde tutabilici olarak bu şekilde fonksiyon icra eden
bir müşterek cephe kurulmasında memlekette yarar
vardır diye düşünürüm. Demokratik ülkelerde bu gibi'
konular sadece devletten beklenmez, halk bu gibi ko
nularda kendi arasında dernekler kurar, birlikler ku
rar ve bunun savaşını yapar ve sonuç itibarile devlet
yönetimine hem ışık tutar, hem de toplum yararına·
bu gibi çalışmalar yapar. Türkiye'nin de bir demokra
tik ülke olarak böyle bir cephenin açılmasında yarar
görüyorum ve bu görevin DİSK olarak öncülük bakı
mından bize, ama bu konudaki mücadelenin yürütül
mesinde de bu konuda mutlak otorite sahibi olarak
da sizlere görev düştüğünü zannediyorum. Teşekkür
ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Sayın Kemal Türkler
çok enteresan bir konuya değindiler. Çünkü hakika
ten dedikleri şekilde dernekler batı ülkelerinde mev
cuttur. Ve bilhassa ABD'nde OSBORN ASSOCIATION
dedikleri bir dernek vardır ve özel bir dernek olarak
faaliyette bulunur, suç sebepleriyle, suçluların ıslahı·
ve bilhassa cezaevinden çıktıktan sonraki durumla
rıyla gerek teorik olarak araştırma bakımından, ge
rek bilfiil onlara yardım etmek bakımından meşgul·
olan derneklerin bir tanesidir, bu kabil dernekler bir
tane değildir. Türkiye de eğer Kemal beyin ümit ve
tnhmln ettiği seviyeye gelmişse, bu derneklerin kurul
maması için hiçbir sebep yoktur. Yine kendilerinin
belirttiği gibi bunun için iki unsur lôzımdır. Birisi pa
ra, ikincisi alôka. Bu clôko gayet tabiidir ki evvela ay
dınlar arasında belirecektir. Ondan sonra para bulma,
hususunda, eleman bulma hususunda faaliyete geci-
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lecektir. Bu ltlbnrlc söyledikleri gayet doğru, isabet
lidir. Ancak uygulaması; bu ilgiyi sağlamak bakımın
dan olan ihtiyaç ne şekilde duyulacaktır, bunu zaman
gösterir. Evvelô başlanır, devam etmeyebilir ama ilk
adım adımdır. Hiç olmazsa başlanması bile birşey
ifade eder. Bu bakımdan kendilerine tamamen katılı
yorum. Zannediyorum ki, burada hazır bulunan arka
daşlar da aksini düşünmezler.
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22.Şubcıt.1974

Öğleden sonraki oturum

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Öğl~den sonraki otu
rumu açıyorum. infazdan sonraki sorunlar bahsine
geliyoruz. Bu orada özellikle infazdan sonra mahku
mun cezaevine dönmesini gerektiren suç işlemesi so
runu yani tekerrür sorunu ve bu arada şartla salıve
rilmenin eleştirilmesi, değerlendirilmesi ve infazdan
sonra, salıverildikten sonra mahkumun kendi başına
bırakılmasının ne dereceye kadar doğru olduğu ve
bu hususta kendisine yapılması gereken yardımların
nelerden ibaret olduğu konularını tartışacağız. İlk sö
zü arkadaşımız Öztekin Tosun alıyor.

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - İnfazdan sonraki du
rum, özellikle tekerrür konusuna dikkatler çekilmiş
bulunuyor. İnfaz bir kimsenin bir daha aynı duruma
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gelip suç işlemeyecek vaziyete sokulmasıyla sonuç
lanmalıdır, noktasından hareket edilince eğer bir
kimse cezası infaz edilmiş bulurımosmo rağmen ge
ne de suç işlemeye devam ediyorsa, bunun üzerin
de özellikle durulmak lôzırn geldiği sonucuna da va
rılır. Ceza kanunumuz 81. maddesinde tekerrüre yer
vermiş 5 veya 10 sene içersinde suç işleyenlerin ce
zası şu kadar arttırılır demiş. Kanımca bu büyük bir
isabetsizliktir. Tekerrürde bir parça cezanın arttırıl
masıyla işin çözümlenebileceğini zannetmem, zaten
bu suçun ceza ile önlenebileceğine inanmayı gerek- '
tirir. Ama blz biliyoruz ki, suç ceza olduğu için işlen
meyen birşey değildir. Suçun birçok sebepleri vardır,
bu arada fiilin cezasının şöyle veya böyle olması da
onlardan bir tanesidir ancak. O yüzden tekerrürlerle
mücadele sadece ceza üzerinde işlemek, cezayı art
tırmakla çözümleyeceğini zannetmek eksiktir ve ~u
gün bu anlaşılmıştır artık. Mükerrirlerle çok daha
başka şekilde ilgilenmek lôzımgeldiği anlaşılmıştır.
Dediğim gibi onun şahsiyetini gözönünde tutarak in-
faz işleminin ne için muvaffak olmadığını bütün cep
heleriyle yine araştırmak ve işi yeniden ele almak-
tan başka çare yoktur. Ceza kanunumuz öyle yapma
mış, biraz ceza arttırmakla tekerrürle mücadele ede
ceğini kabul etmiştir. Bu eski görüşlere dayanmak
tadır bence. Ceza kanununda bir ikinci konuda yeni
den suç işleyen kimsenin şartla salıverildiği takdirde
bu deneme süresi içinde bir suç işlemesi durumun-
da eski cezasını da çekmesi şeklinde gözüküyor. Bu
da infazdan sonra yeniden suç işlemede ceza olarak
verilir. Bunlar dışında yani tekerrür süresi geçtikten
sonra meşruten tahliyeden faydalanılan süre geçtik-
ten sonra bir kimse suç işlerse ilk defa suç işlemiş-·
cesine muamele görmek lôzımgelecektir. Kanunları-
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mızdaki durum bundan ibarettir. Memleketimizde
acaba cezaevleri mahkumları ıslah ediyor mu? yok
sa suç işlemelerine sebebiyet veriyor mu? problemi
üzerinde biraz evvel durduk. Maalesef bu konuda
esaslı araştırmalar yapılmış değildir. Bu bakımdan
kişisel tecrübelerimizle, sezgiyle, el yordamı ile. iler
lememiz gibi hükümlere varabiliriz. Adalet bakanlığı
nın (Türk infaz sistemi ve ıslah kurumları) diye 1969
da yayınladığı bir kitaptaki rakamlara inanmak· Iô
zımgelirse, bizde tekerrür % 3 nisbetindedir. Yani
yüz suçludan üç kişi tekerrür haline düşmekte, 97'si
tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektirmemek
te. Başka ülkelerde bu sayının % 23'e ulaştığını, bu
bakımdan bizim infaz müesseselerinde çok başaılı ıs
lah, iyileştirme işlemi yapıldığı söyleniyor ama, ista
tistiklerin yalanların da büyüğü olduğunu unutmamak
ıazımgelir. Demiyorum bu böyle değildir, fakat dik
katli davranmak lôzımgelir. Bizde belki çok iyi insan
lar cezaevlerine tıkılıyor, o yüzden, rakamlarda ve
rildiği gibi, asıl mükerrir suçlular küçük bir yüzde tu
tuyor, başka ülkelerde bu iyi insanlar cezaevlerine
girmediği için, uygar ülkelerin çoğunda suç işlenir
işlenmez savcılar dava açmak mecburiyetinde olma
dığ için oradaki rakamlar bizimkileri tutmuyor. Sözü
geçen ülkelerde savcı uygun gördüğü zaman ceza
davasını açar, ceza davasını açmadan işi halledebile
ceğini düşünüyorsa ceza davası açmaz. Bir kere bu
radan ferdileştirme başlıyor. Daha hakime gitmeden,
daha infaz idaresine gitmeden ferdileştirme daha ce
za hazırlık soruşturmasında başlamaktadır. Dava
açılmakla, ceza verilmekle bir kimseye kötü! ük ya
pabildiğimizi, toplumu faydalandırmak yerine aksine
toplumu zarara sokacağımızı düşündüğümüz zaman
savcı olarak buralarda dava açmamak yoluna gidi-
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voruz. Sonra mahkemelerin ellerinde çeşitli imkônlar
vordır ve bu mahkemelerde bu imkônlardan faydala
nacak hakimler de var. buna da dikkatinizi çekerim.
Ben bir kısım hakimler tonıdım, idareci tecrübem bü
yük olmamakla beraber, bilirkişi olarak bulunduğum
zamanlar meselô infaz kanunundaki paraya çevirme
hükmünü. hapis cezası yerine para verme cezası hük ·
münü hiçbir zaman uygulamadığı için iftihar ediyor
·du. Nedir bu rezalet infazı paraya çevirmek, hapisi
veririm ben öyle şey olmaz diyordu. Böyle bir top
lumda, böyle bir hakimin elinde birçok suçlu cezae
vinl boylayacaktır. O da bu yüzdenin düşmesini sağ
layacaktır. Halbuki savcılar her olayda dava açma
·mak yetkisine sahip olup, bunu iyi kullanırlarsa, bun-·
dan böyle iyi kullanabileceklerini düşünüyorum, cün
kü gittikçe fakültelerimizde daha iyi elemanlar yetiş
tiğine inanıyorum, savcılar bu yetkiyi alırsa, yetişen
hakimlerimiz de bu eski hakimler gibi değil, herşeyin
ceza ile halledilmeyeceğine inanan hakimler olursa,
'bu yüzdeler herhalde değişecektir. Ben tahmin ederim
ki, bu yüzdenin bizde çok düşük olmasının sebebi as
lında cezcevlne girmeden işlerin halledilebileceği du
rumların, cezaevlerini boylamakla sonuçlandırmasıy
·ıo ilişkili olacaktır. İkinci bir noktaya daha temas et
mek istiyorum bu konuda; yine kişisel deneylerim,
tesadüflerim dolayısıyla varılmış sonuçlardır. Biz ba- ·
zen fakültede rastlarız böyle durumlara, gelir hade
me el öpmeye, bayram değil seyran değil niçin derim,
efendim cezaevine gidiyorum der, ne oldu ne yap
tın sen diye biz şaşırırız böyle. O hiç istifini bozmaz.
-arınan suçu efendim der. Ve öyle gider. Döndüğü za
man da o aynı iyiliktedir hiç değişmemiştir. Bunun
·sebepleri üzerinde düşünülmemiş değildir; krimonog
Icr bu konuları incelemişlerdir, bizim gibi ilkel mern-
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ieketlerde, ziraat safhasından daha çıkmamış mem
leketlerde başka bir zihniyet vardır, sanayileşmiş'.
memleketlerde boşko bir zihniyet vardır. Sanayileş
miş ülkelerde cezaevine giren bir kimsenin karısı bo
zanmaya kalkar, çocukları babalarının yaptığından·
utanırlar, sıkılırlar arkadaşlarının yüzüne bakamaz
lar. Ve buralarda cezaevinden çıktıktan sonra haki
katen elinden tutmak lôzımgelir fertleri. Geri mem
leketlerde böyle karşılanmaz, karısı boşanmaya kalk
maz, çocukları bundan fazla utanmaz, hatta tersini
duymuşumdur : cezaevine giren bir riyazet, bir per
hiz hayatı yaşadığı için, denemesi arttığı için çevre
sinde itibar dahi bulabilir. İşte bu yüzden bizde ce
zaevinin etkileriyle, sanayileşmiş ülkelerdeki cezae-
vinin etkileri aynı olmuyor, çünkü dıştaki aynı değil,
bizim toplumumuz büyük bir kesimi, büyük şehirler
hariç, yüzde yetmişi köylü olduğuna göre, yüzde otuz
dur ileri durumda sayılabilecek. Yüzde yetmişi de
mek ki ona bir itibar sağlıyor. Bu yüzden de bizde·
fazla olmadığı, nisbetin düşük olduğu söylenebilir.
Ama dediğ.im gibi bunlar sezgi yoluyla farkedilebilen
durumlardır, iyi yorumlanan istatistiklerle de tevld'
edilmeden tam birşey söylenemez.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Sayın Öztekin Tosun
yaptığı açrklamalarla memleketimizde infazdan son
raki durumun.zannedildiği kadar, hiç olmazsa benim
anlayışıma göre, vahim olmadığı sonucuna vardı, bu
nun nedeni olarak da memleketimizdeki kültürel du
rum gereği cezaevinden çıkan mahkumun normal'
toplum içerisinde itilmediğini ve bllôkls eski mahku
miyetinin ona bir itibar sağladığını söyledi. Bu itibar
la cezaevinden çıkan bir mahkumun fazla yardıma,
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muhtaç olmadığı kanısını açıkladı. Bu bir görüş me
selesi. Bu görüşü de desteklerken elimizdeki istatis
tiklerin gerek sıhhati bakımından, gerek yorumu bakı
mından bazı tereddütlerin caiz olduğunu da ekledi.
Ancak yine bu konuda durmanın bir nedeni olarak,
yine Öztekln Tosun'un sözlerine istinaden, şunu ileri
sürebiliriz: dediler ki, bu köylü vatandaşlarımız için
geçerlidir; hiç· olmazsa nüfusumuzun üçte birini teş
kil eden şehirlerdeki halkımız için durum böyle de
ğildir veya olmayabilir. Bütün söylenenleri gerçek
olarak kabul etsek bile, üçte bir ihmal edilir bir ye
kun omlasa gerektir. Sözü Prof. Savcı'ya veriyorum.

Prof. BAHRİ SAVCI - Efendim öğleden sonraki
gündemimizde bulunan üç maddeyi belki bir bütün
halinde ele almak imkônı vardır. İnfazdan sonraki so
runlar, infazdan sonraki sorunlar için mevcut çare- .
ler ve bunlardan birisi olmak üzere de belki istihdam
sorunu, bunları topyekun mütalea etmek lmkônı var
dır. Ben konuya başka bir giriş acısı tesbit ediyorum:

• İnfazdan sonraki sorunlar suç, suçluluk ve ceza me
selelerinde devletin sorumluluğu, devlet sorumlu de
ğil de devletin de sorumluluğu mesnetleri içinde gö
zükmektedir bana. Çünkü bütün suç, suçluluk, ceza
vermede beşeri faktörler, sosyal faktörlerle isabet
devresinden kaymalar falan hepsi bir noktada gelip
toplanıyor, devletin de suç, suçluluk onun doğal so
nuçları olan ceza kurumlarında bir sorumluluk yük-.
lenmek zorunda olduğunu anlatıyor. Gerçekten de
bir sorumluluğu vardır. Ve bu sorumluluğunu telôfi
etmesi için devletin infazdan sonraki olaylar zinciriy
le çok yakından ilgilenmesi gerekir. Sosyal devlet
kavramı belki bunu ifade etmek için ortaya çıkarıl-
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mıştır da denebilir. Çünkü sosyal devlet neyi alacak
tır? Kişiye insan olumuna lôyık bir hayat sağlamayı.
Bu konuda devletin olumlu uygulamalara geçmesini
emreden bir prensiptir. insanoğluna lôyık bir yaşa
mın baş ilkesi de herhalde evvela insan haysiyetine
hiç yakışmayan özgürlüklerinden yoksun kalmak, on
dan sonra da infaz safhası içersinde insanoğluna lô
yık olmayan blrhoyct devresi yaşama zorunda bıra
kılmak değildir. Sosyal devletin bütün gücü insanoğ
luna lôyık bir yaşam düzeyi sağlarken, suç ve suçlu
luk içerisine girmemesi için lôzımgelen bir sürü ted- •
birleri alması demektir. İnfazdan sonra devletin de
işte böyle bir sorumluluğu vardır. Sadece bazı ceza
hukuku açısından ve sosyoloji açısından ortaya çı
kan baz problemleri çözmek değil, daha baştan dev
letin külli bir görevi vardır; sosyal devlet ilkesi gere
ğince, ilk defa insana öyle bir yaşama düzeyi sağla
yacaktır ki, bu suc ve suçluluğu da mümkün kılmayan
bir hayat düzeyi olacaktır. Ayrıca anayasamızın bir
başka hükmü de, boşlonçıc kısmıyla 10. madde zan
nediyorum; sosyal devlete, toplumu gelişmekten alı
koyacak olan, . bütün toplumu bağlayan, ekonomik
sosyal kültürel ahlôki, moral bilcümle bağlardan aza-
de kılmak, fibere etmek, arıtlamak vazifesi yüklemek
tedir. Çünkü toplum -bir bağlar toplamıdır, aynı zo
manda bu bağlar ekonomik, sosyal, kültürel, ahlôki
açılardan engeller teşkil edebilmektedir. Torihln ka
lıntıları olarak içinde yaşanılan ekonomik, sosyal dü
zenin gerekleri olarak, türlü egemen güçlerin getir
dikleri olarak, toplumu, insanları, aileyi ve meslekleri
değişmekten alıkoyan namütenahi engeller vardır ki,
ne meslek grubu, ne ondan küçük olan aile grubu ne
de hepsinden küçük olan insan bireyi bunları aşıp,
kendi hayatını kendi sorumluluğu altında kılamaz. İn-
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san hakları kendi sorumluluğu altında kendi hayatını
kendi istediği gibi kurma hakkını kapsamakla bera
ber, bunu yapamayaca_ğı yerde de devleti olumlu ic
ralara zorlayan sosyal devlet ilkesine ulaşılmıştır. Bu
bakımdan infazdan sonra devlet öyle bir tutum takın
malıdır ki, ceza hukukunun herkesce bilinen sosyo
loji biliminin suç ve suçlulukla, krlmolo]! iliminin suç
ve sucluluklo uğraşanların kolayıkla bileceği bütün
konuların da üstünde toplumun sosyal, ekonomik, kül
türel, etik yapısıyla meşgul olmak ve onu böyle en- -
gellerden anmak ve olumlu yollara götürmek, kanal
ları içine sokup o kanallardan da itmek; öyle bir di
namik göstermek mecburiyetindedir ki, infazdan son
raki problemler tüm olarak külli olarak elverişli bir
ortam içerisine girsin. Ancak bu yolladır ki, istihdam
problemleri çözülebilir, tekerrür problemleri çözüle
bilir, şartlı koyverme problemleri çözülebilir. Onun için
bu sosyal devlet anlayışını, bu bakış açısıyla infaz
sonrası devresine bu bakış açısından bakmayı, öne
almayı ben yeğliyorum. Sonra bazı somut meselelere
gelince, infazdan sonra tekerrür meselesi çok korku
lan bir konu olmaktadır. Tekerrür de insanı kendi
başına bir limite alıp, onda o kendi başına buyruklu-
ğu lcerslnde bir redaatı ahlôkıye görme hareket nok
tasından başlıyor. İnsan redaatı ahlôkiye ile doğmuş
bir mahluktur. Bu redootı ohlôkıyesini de azaltabilir,
çoğaltabilir. Konun yapıp öyle bir müeyyide koyalım
ki, başına öyle bir kılıç asalım ki redaatı ahlôkıyesi
nin olumlu payını azaltsın, kendini redaatı ahlôkıye
den kurtulmuş arınmışlık lcerslne götürsün. Halbuki
bugünkü karmaşık toplum içersinde kişi bir toz me
sabesindedir. Kendi kendini ne inşaya yeter, ne de
kendisini ahlôklı kılmaya yeter. Onun için tekerrür
meselesin! ele alırken galiba, eski bir görüş olan in-
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san redaatı ahlôkiye ile mümeyyiz vasfı olan, niteli
ği olan bir varlıktır tezini bir kenara bırakmak lôzrm
gelecektir. Hele suç ve suçlulukta toplumsal bir pay
görmek noktasından kalkarsak daha isabetli teşhis
lere ve binaenaleyh daha gerçekçi çözüm yollarına
varabiliriz. Her suçta toplum payı tezini kabul ede
cek olursak şu söylenebilir. Bir suç tekrarlandığı za
man evet toplumun bunda payı var ama affetmeye
cek cezalandıracak. O halde bu suçu yeni vukua gel
miş bir suç gibi ele almak lôzım gelecek, eskiden de
şunu yaptıydı gibi bir fikir esası koymamak lôzımge
lir. Böyle bir tekerrür varsa bile ceza kanunlarında
bunu kabul etmemek lôzımgelir. Ancak belki meşru
ten tahliye safhalarında söz konusu olabilir bu teker- .
rür, o zaman tabi düşünülebilir. Bir de bu meşruten
tahliyeyi de uzun ölçülerde tutarsak, hiç olmazsa te
kerrürden vazgeçilemediğine göre, =-benlrn görüşü
me göre vazgeçilmelidir- her yeni sucu yeni bir
vakıa olarak almak lôzımgelir. Eski suçun mülôhaza
sı yapılmıştır. Veni koşullar içinde yeni bir suç işle
niyorsa, eskisiyle onun irtibatları düşünülmemeli.
müstakillen onu· değerlendirmelidir, toplumun payını
da hesaba katarak. Şartlı koyvermede şu son üç yıl
icerstnde çok yakından öğrendim doğrusu, ondan ev
vel adeta bilinçli olarak farkında değildim, şartlı koy
verme ceza hükmü giymiş ve infazın dar çemberi
lcerslne oturtulmuş insanların ufkunda bir kurtarıcı
simit gibi, müthiş bir ümit ışığı halinde durmaktadır.
Adeta yaşama gücünü arttırmaktadır, ailelerinin da
yanma gücünü çoğaltmaktadır. Moral verici bir mü
essese olarak değer kazanmaktadır. Bu şartlı koy
vermeden vazgeçmemek belki de onu geliştirmek ge
rekecektir. İstihdam meselesine gelince : burada
sosyal devletin rolü başlıyor. Eğer bu istihdam me-
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selesini bir devlet çözmemişse, infazdan sonra ser
best kalacak kimseleri iyi bir istihdam politikası içe
risinde topluma kavuşturmamışsa devlet olarak göre
vini tam yapmış sayılamaz. Şimdi bir genel af söz
konusu oluyor, somuta gelelim : Bu şu ya da bu öl
çülerde bizim burada temenni ettiğimiz istikametlere
çok yakın, az yakın ama muhakkak çıkacağa benzi
yor. Benziyor değil, çıkması toplumun yaşaması için
gerekli bir şart. Bu çıktığı zaman meseleleri kucak
lamaya, daha doğrusu göğüslemeye hazır olmamız
lôzımgelecektir. Burada ben en büyük zorluğun, psi
kolojik zorluk olduğunu görüyorum. Bizde belki Ana
dolunun efsanelerden gelen bir geleneği suçluluk bir
yerde kredi itibar müessesesi gibi sayılmakta ise de,
asıl hayatın maddesel ilişkilerinde bu kadar mu
teber bir müessese değildir. Psikolojik olarak suçlu
bazen hapishaneyi arayacak bunalımlar lcerslne gir
mektedir. 'sunun da baş amili bilhassa ekonomik iliş
kiler içerisinde fazla haşır neşir olmuş çevrelerde
büyük kentlerde, işverici mevkiinde olan yerlerde ka
mu sektörü, özel sektör hepsi dahil suçluya çok kötü
nazarla bakılmasıdır. Hem siyasi suçluya, hem adi
suçluya. Hangisine daha. kötü nazarla bakıldığını söy
lemekte biraz tereddüt ediyorum, siyasi suçlulara da
ha kötü bakılıyor demek ister gibi bir halim var ama
bir araştırmaya dayanmadığı için bu, geçersizdir. Bu
nun sonucu gayet basit oluyor, kendilerine iş ver
mekte hasis davranmayı davet ediyor. Hele kamu sek
töründe siyasi suçluluk olursa neredeyse icerslnde
bulunduğumuz günler içinde anayasaya sokulan mad
deler halinde adeta cemiyet kapıları, yaşam kapıları
kapanmış bulunuyor siyasi suçlulara. Onun için ilk
iş bu. zihniyetle savaşmaktır.· Nasıl savaşılacak? Bu
·uzun vadeli. bir. iştir. Tahakkuk etmesini canı gönül-
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• den istediğimiz bu genel affın sonuçlarını karşıla
mak hususunda bu tedbir yetersiz. Genel af için şim
diden tedbirler düşünülebilir. Bu affı sağlayan kanu
na bazı maddeler eklenebilir, kamu sektöründe bü
tün işyerlerinde, çalışma yerlerinde ve onun dışında
da özel sektörün çalışma yerlerinde suçluluğu sıra
sında bonservis almış olanlara kapılarını açmak için
emir verilebilir. Kadrolar ayırtmayı mecburi kılınabi
lir, bu düşünülebilir bu suretle bu genel aftan toplu
ma çıkacak olanları tekrar şerirler topluluğu, şirketi
halinden çıkarmak için çalışmayı böyle ayarlayabili
riz. Kamu ve özel sektördeki belli hacimdeki işyerle
rine bu gibi kararlarla işçi kabul etme zorunu pekalô
konulabilir. Buna ek olarak birşey daha düşünülebilir:
Gerek kamu, gerek özel sektörde bu hükmü yerine
getirmek hususunda tercih değil yükümlülük yükle
melidir. Binaenaleyh yükümlülük şu demektir: Yap
madığı takdirde, ve yapmadığı da mevcut hukuk usul
lerine göre saptandığı takdirde ceza verilebilir. Be
nim bu noktalarda söyleyeceklerim bunlardan ibaret
tir, teşekkür ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Biz teşekkür ederiz.
Şimdi aynı konuda sözü Prof. Tunaya'ya veriyorum.

Prof. TARIK ZAFER TUNAYA - Efendim, benlm
bu konuda söyleyeceklerim evvelki konuşmamda az
çok söylediğim veya değindiğim noktalardır, hatırlar
sınız. Kendim bir ceza hukukçusu olmadığım için ba
zı teknik meselelerde fazla bilgim yok ama tekerrür
meselesi, çok tekrarladığımı biliyorum, özür dilerim,
bir ortam, insanı çevreleyen şartların, baskıların me
selesidir. O baskıları ve şartları devam ettirdiğiniz
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müddetçe yani dün değindiğim gibi insan iradesi dı
şında çevrenin insan üzerine yapabileceği baskıları
sürdürdüğünüz müddetçe tekerrür olmasın demek bi
raz garip geliyor.· Yani kendi kendimize çelişkiye dü
şeriz gibi geliyor bana. Bu sosyal çevreler dışında,
hatta içinde, biraz evvel sanırım Bahri Bey buna te
mas etmek istedi, 'ben kişisel öc alma gibi bir duru
mu da görüyorum. Yani devletin merkezi otoritesinin
girmediği veya anlaşılmadığı veya sayılmadığı intiba
ını veriyor bu bana, herhalde böyle olacaktır. Bunun
da nedenlerini araştırmak lôzımdır. Hapishaneye gir
mek, böyle bizde olduğu gibi, fazla feci bir duygu
uyandırmıyor bazı insanlarda, ve özellikle bu bir hü
ner sayılıyor. Hiç unutmam; Kütahya'da bize cezce
vini gezdiriyorlardı, çok oluyor bu. Hücreye atmışlar
birini sonra çıkarmışlar, hücreye girdim ben baktım,
Yavuz zırhlısının resmi ve altında «burada bir arslan
yattı şu kadar zaman» yazısı. Yani biraz da öğünme
payı çıkartıyor insanlar kendilerine; ama bütün bun
lar tabi yüzeyde kalan şeyler, aslında insanı çevrele
yen, insanın üzerinde etki yapan, baskı yapan şart
ları ortadan kaldırmak lôzım. Dün verdiğim örnekte
orman suçlusunu salıverdiğinizde ormanın yanına ge
tirirseniz o yine ağacı da keser, ormanı da yakar.
ikinci mesele şartlı salıverme; bunu da mahkumlarda,
bilebildiğim kadar, bu bir çeşit cezanın, ceza çekme-
n in sonu sayılıyor ve özlemle beklenen bir süre bu. ••
Herhalde muhafazasında fayda var. Şimdi gelelim in
fazdan sonra istihdam meselesine : ben bu noktada
üzerinde biraz durmak isterim. Bir kere sayın Türk
ler'in sabahki toplantıda öne sürmüş olduğu, bir öne
ri, yani bir dernek kuralım, bu dernek batıda da var,
organJze olalım ve mahkumları himaye edelim. Bu
batı da kelimesi, özür dilerim beni sinirlendiriyor. Ba-
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tıdo olabilir bizde olmayabilir, bizde olabilir batıda
olmayabilir. Sosyal yapı farkımız çok. Oradaki insan
lar bunu yapabiliyorlar, yapmalarının birçok sebeple
ri var. Fakat herşeyden evvel bunun ben sosyal dev
letin tabiatından çıkan, yapısından çıkan yapısal un-

, suru olan bir politika olmasını istiyorum evvelô. Dev
let. bunu bir görev bir ödev saymalıdır. Ondan sonra
insanlar bunu yapabilsin ve şunu görüyorum, şu se
beple söylüyorum; bir mahkum hapishanedeyken yal
nız o mchkürnu korumak ve yetiştirmek söz konusu
değil, onun arkada bıraktığı küçük çevresi, ailesi, ço
cukları vesair. Bunları bir özel kurum kolaylıkla ya
pamaz, ama nedir faydası, Türkler'e burada iştirak
edeceğim şimdi : halk nazarında mahkumu ıslah
edilebilir ve kendi aramıza tekrar dönmesi gerekli bir -
insan olarak tanıtmak. Hepiniz şu meşhur Kaçak fil
mini biliyorsunuz, kimin evine girse ödleri patlıyor
adamların. bizde de öyle sanıyorum ki, hapishaneden

• çıktım diye gelen bir insan büyük bir korku uyandı
rabilir. Bu korkuyu silebilmek için ve devletin yuka
rıdan aşağıya politikasına aşağıdan yukarıya cevap
verebilmek ve dengeleyebilmek lcln hakkında yapılan
böyle bu gibi çalışmalara katılması herhalde faydalı
olacaktır. Ama bu bir hayır cemiyeti işidir, sosyal dev
let sadaka veren bir devlet değildir. insanlara hakkı
nı veren ve vermesi lôzımgelen bir devlettir. Onun
için sosyal devletin ödevi olmalı. Şimdi infazdan son
ra istihdam, insan gücünü kullanma bakımından mem
leketimizin en büyük sermayesi insan olduğuna göre
sanırım ki,'şimdi ne durumdadır bilmiyorum, modern
cezaevleri var. İş- esasına müstenid deniyordu eski
den bunlara. Şimdi bunlar ne durumdadır bilemem.
Zaten ayırım da böyle. Modern cezaevi bir tarafta.
modern olmayan cezaevleri başka tarafta. Bu mese-
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Ie değil, bir isim meselesi. Ama bu gibi cezaevlerinin
ben çok faydalarını gördüm, size biraz evvel bahset-

• tiğim İmralı'dan size bir misal daha verebilirim : im
rctı'do balık tutulur veya marangoz eşyası yapılır,
.möble vesaire yapılır. Bunları mahkumlara verirler.
bir kaptanın idaresinde mahkumlar bunlar lstonbul'o
getirir teslim eder ve dönerler. Bu küçük bir örnektir.
Öyle zannediyorum ki, bu modern cezaevlerinde .in
.sanlar tabiatla biraz da tabiatın verebildiği hürriyet-

• le, böyle bir ortam içinde daha çabuk kendilerine ge
·lebiliyorlar, bunlara kültürel, sosyal vesair olanlarda
.ki yardımlarını ve çalışmalarını katarsanız herhalde
-çok faydalı olabilir. Bu modern cezaevlerinin gelişti
rilmesinde, çoğaltılmasında, değiştirilmesinde fayda

·vardır. bunu yapmak lôzım.
Konuşmamızın sonuna ,geliyoruz. bir af çıkacak.

.Mutlaka çıkacak bu. Çıkması gerekli artık, bunun so
nuçlarını incelemek için ceza hukukçularının hareke
te geçmeleri lôzımgeliyor. Öyle zannediyorum ki, ce
za hukukçuları için yakında alanlarını ilgilendiren çok
ilginç olaylar ve inceleme konuları meydana çıkacak
tır. Ama herşeyden evvel mahkumlara verilecek şe

·yin, yapılacak işin, veya yardımın bir hayır cemiyeti
yardımı değil, sosyal devletin yapmakla mecbur ol
duğu bir görev olduğunu unutmamak gerekir.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Sayın Tunaya'ya çok
teşekkür ederiz. Şimdi öyle zannediyorum ki, Öztekin
Tosun bey bazı hususları eklemek Istlvor.

• Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Sayın Tarık Zafer Tu-.
·naya hocamız cezaevleri hakkında bazı bilgiler iste
-diler. Şimdiki cezaevleri kapalı ce~aevleri, açık ceza-
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evleri, yarı açık cezaevleri diye ayrılmış durumda.
Bunların içlerinde iş yurtları kurulmuştur. 458 sayılı
Kanuna göre bunlar döner sermaye ile idare edili
yorlar, yaptıkları işlerden hükümlülere bir gündelik
tayin ediliyor, bir kısım para da hükümlülerin iaşesi·
için ayrıldıktan sonra cezaevinden çıkarken biriktir
dikleri para kendilerine verilmek lôzımgeliyor. Bu iş
yurtlarının 150 sayısını bulduğunu görüyoruz. Meselô
halıcılık, kumaş, matbaacılık, çiftçilik, balıkçılık, zey
tinyağı çıkarma, mavna, kayık yapma vesaire gibi bir
takım işler öğreniyorlar. Hem içerde vakitlerini boş
geçirmemiş, sıkılmamış oluyorlar, hem de ufak da·
olsa bir kazanç sağlıyorlar. Belki ilerde de yapacak
oldukları mesleği öğrenmiş olabilirler. Bugün 170.000
kadar mahkum bu şekilde meşgul edilebiliyormuş, %
84 diye gösteriyor 69 tarihli istatistikler. 17 bin. Afe
dersiniz, hepsi zaten 50 veya 70 bin kişidir mahkum
lar. Bunun dışında demin söylediğimle ilişkili olduğu
için olacak, ceza kanunlarında değil fakat iş kanu
nunda bir hüküm var. Zirai durumdan sanayileşmeye
geçtikçe memleketteki telôkkilerin değişmesi sonu
cu olacak bu, iş kanununda yer almış, 25. maddesin
de. Sakat vatandaşlara olduğu gibi, eski hükümlüle
re de iş verme mecburiyeti konmuş gözüküyor. 100'
işçiye kadar çalıştırılan işyerlerinde her tam yüz ki
şiye karşılık bir hükümlü. Yüz işçiden fazla çalıştı
ran işyerlerinde ise yüz kişiye karşılık 2 hükümlü alı
nccoktır, Bunun müeyyidesini araştırdım, çok hafif.
Eğer işveren almak istemiyorsa 500 liradan 1000 lira-•
ya kadar para cezası verip, bu hükümlüyü geri gön
derme hakkına sahiptir. Bu maddede bir de yönetme
llkten bahsediliyor. Sakatların ve eski hükümlülerin•
çalıştırılmaları hakkında yönetmelik. Fakat ben ilgi
lenmek imkônını bulamadım bu yönetmelikle, iş hu-
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kuku konusunu ilgilendirir. Bence bu müeyyideyi, her- •
halde en aşağı bu müeyyideyi arttırmak suretile bu
hükmü işler hale getirmek yolu iyi bir çare olur diye
düşünüyorum. Kanunkoyucu bunu düşünmüş fakat
ne derece gerçekleştiriliyor, bu konuda bir fikrim yok.
Bu işin devlete düştüğü noktasına gelince, isterlerse
devlet de bunu yerine getirme yönünde ilerleyecektir;
bu bakımdan fertlerin de özel olarak ta bu işler üze
rine eğilmeleri, örgütleşmeleri takdire şayandır ve ba-

• şanlı bir adım olur kanısındayım.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Sayın Öztekin To
sun'a teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız, dikkat ettiniz
se, işin hep ekonomik ve toplumsal yönüne ağırlık
verdiler. devlet bununla yükümlüdür, devlet bu orta
mı hazırlamalı, netice itibariyle devlet zorlamalı, iş
verenler mevcut işkanunundaki hükme göre belli bir
oranda eski mahkumlara iş vermeli vesaire. Buniar
hepsi doğru ve gerçek. Ancak eksik olan bir yönü
var işin, konuşulanlar bakımından. O da şudur: Mah
kum cezaevinden çıkarken sudan cıkmış balık gibi
dir genellikle. Düşünün ki, ailesi vardır, yakınlgrı var
dır, yardımcıları vardır eğer böyle bir elverişli bir or
tam içerisindeyse zaten yardıma muhtaç değildir: Biz.
öyle bir· suçlu tasavvur ediyoruz ki, bu uzun seneler
cezaevinde kalmıştır, yakınları ile irtibatı azalmıştır
veya yok olma derecesine varmıştır, ekonomik hayatı
altüst olmuştur ve hepimizin bildiği gibi toplumun,
blihassa şehir hayatında toplumun kendisine karşı
bir tepkidir bu. Bu adamı, biz hüküm sona erdi veya
matsızlık şeklinde olur, türlü şekillerde tezahür eden
bir tepkidir bu. Bu admaı, biz hüküm sona erdi veya
şartla salıverilme zamanı geldi diye, hapishanenin
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. kapısını açtık ve sokağa bıraktık. Bu adam nereye
gidecek? nasıl gidecek? Cebinde acaba karnını do- •
vurccok parası var mı? memleketine gidecek parası
var mı, o gece bir otelde kalacak parası var mı? .Bu
nu karşılayacak, kanunlarımızda hiçbir hüküm yok
tur. Hatta hatta, üstüne giyecek elbisesi var mı? Bi
tim cezaevlerimizde mahkümlara mahsus yeknesak
bir kıyafet yoktur. iş esası üzerine kurulmuş veya iş
yurdu olan cezaevlerinde cezaevinin teşebbüsüyle iş
elbiseleri sağlanır, fakat cezaevinde giyilecek bir
üniforma şeklinde bir kıyafetimiz yoktur. Şimdi, böy
le bir mahkum cezaevinden çıktıktan sonra ne yapa
caktır? Düşünün ki, üstünde elbisesi yok, cebinde pa
rası yok, çıktı cezaevinden. O mukaddes, kutsal hür
hiyetine kavuştu, bu hürriyeti ne yapsın, nasıl para
ya çevirsin de karnını doyursun? İşte mesele bura
ddaır. Kaldı ki, şehirleşen toplumumuzda, sanayile
şen toplumumuzda suçlar da yeni bir nitelik kazan
maya başlayacaktır. Şehir suçları haline gelecektir. •
Artık köyde kız kaçırmadan mütevellit, toprak kavga
sından, kan davasından mütevellit, müessir fiil, adam
öldürme suçları azalacaktir. Bunun yerine mal aley
hine işlenen hile suçları, yavaş yavaş sanayileşen
toplumlara mahsus suçlar belirecektir. Örneğimiz ba-
tı toplumudur, istesek de istemesek de o modele
doğru gidiyoruz. Hatta gitmek istiyoruz. En doğuda
bulunan Japonya bile batılılaşmıştır. Demek ki, biz
.batılılaşma yolunda olduğumuza göre gözümüz de-
vamlı batıda olacaktır. Orada da var mı, yok mu su
aline devamlı cevap verme mecburiyetindeyiz. Şim
di, bu batılılaşma, bir başka deyimle sanayileşme ve
şehirleşme yolunda olan ülkemizde de suçların nite
liği değişecek ve bu suçlular umumiyetle bugün ol
duğu gibi kırsal bölgelerden gelmeyeceklerdir. Köye
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gitıniyecektir. Yine şehrin ortasında bir yere gitmeye
mecbur olacaktır. Şehrin neresinden gelmiştir, nere
sinden gelecektir bu suçlu? Şehrin suçlu bölgesin
den gelecektir. işte üzerinde durulmayan ve durul
ması gereken nokta dediğim nokta burasıdır. Eski
arkadaşlarının onu suçluluğa· iten veya onu hasıl
eden aynı atmosfere dönecektir. Filmlerde görürsü
nüz, cezaevinden çıkar hemen etrafını çevirirler ar
kadaşları, haydi bakalım yeni bir iş var, yeni bir vur
·gun var, sen kasa açmakta maharetlisin diye ona ca
zip tekliflerde bulunurlar. İkincisi cezaevinde tanıştı
ğı kimseler· şantaj yapmak suretiyle onu yeniden suç
işlemeye zorlarlar. Bunlar gerçek olan şeylerdir.
Tespit edilen hususlardır'. işte bu iyileştirdiğimizi
zannettiğimiz hastayı yine mikrop yuvasına atarsak
veya atılmasına engel olmazsak, bu hastamız yeni
den hastalanacaktır, hastalık nüksedecektir. Tekerrür
dediğimiz şey zaten bu hastalığın nüksüdür. Geri tep
mesidir. Haklı olarak arkadaşlarımız dediler ki, ceza
nın ağırlaştırılrrıası bunun tedavisi çaresi değildir.
Gayet tabii doğrudur. işte bu bakımdan devlet ne ya
pacaktır, meşruten tahliye yahut şartla salıvermenin
gayelerinden bir tanesi. hatta en önde geleni en
önemlisi, iyi hal gösterdi de sana mükôfat olarak se
ni bak bir an evvel salıyoruz değil, bu, henüz ceza
süresini doldurmadan önce sana bir tecrübe devresi
tanıyoruz demektir. Aslında şartla salıverme odur.
Şartı da şudur: Sen iyi hal gösteri_rsen. sen tekrar
suç işlemezsen bu kalan çekmediğin cezayı sana
çektirmeyeceğiz' demektir. Yoksa vaktinden önce oto-'
matikman seni bilôkaydışart salıyoruz manasına de
ğildir. Kendi başına çaresiz olarak bu suç etkenleri
nin kaynaştığı ortam içerisinde mahkumu attığımız
zaman o yeniden suç yoluna dökülürse, onu nasıl
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suçlu, kabahatli buluruz da yeniden cezalandırırız.
İşte yine beğenmiyoruz ama örneğimiz o oluyor. Bu
devrede suçlunun elinden tutulur, suçlu yalnız bıra
kılmaz, neye ihtiyacı varsa en basitinden sağlanır,
bunu sağlıyacağız ki, bütün bunlara rağmen tekrar
suç işlerse, sana verdiğimiz ceza, sana tatbik ettiği
miz usulü yetmemiş, ya bunu tekrar edelim, ya da
değiştirelim demek hakkımızı devlet olarak elimizde
bulabilelim. Öyleyse suçlu cezaevinden çıkarken ken
disinin kısa bir süre icerslnde geçimini sağlayacak
parayı vereceğiz kendisine, elbisesini vereceğiz, ya
tacağı yeri göstereceğiz ihtiyacına göre, ondan son
ra iş bulması hususunda yardımcı olacağız. Ve eski
muhiti ile temasını devam ettirmesini önleyecek, ken
disine bir görevli tayin edeceğiz. Bu bizim için çok
ocaip geliyor ama, işte lüzumlu olan, şart olan bu hu
suslardır ve bunlar bizden daha ileri olan ülkelerde
uygulanmaktadır. Doğuda da uygulanmaktadır, Ja
ponya'da da. Türkçe kitaplarda da paraf diye geçer,
yani bu şartla salıverilme müessesesinde, isterseniz

• parolu aynen şartla salıverilme diye tercüme ede
lim- şartla salıverilme memuru vardır. Mahkum o
görevli uzmana gider, bu uzman memur da kendisi
ne ne yapacağını gösterir, kendisine lôzımgelen psi
kolojik desteği sağlar ve onunla meşgul olur, tôki bu
şahıs ernnlvete selômete kavuşuncaya dek. Şimdi
durum böyle olunca memleketimizde cezaevinden çı
kan kimseler hakkında yapılması gereken çok şey
var demek oluyor. Benim söyleyeceklerim daha doğ
rusu ekleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu mevzuu
konuşmacı arkadaşlarımız kendi bilim dalları açısın
dan tartışmış bulunuyorlar, dün yaptığımız gibi bu
gün de soru sorma, mütalea açıklama isteyen arka
daşlarıma söz vereceğim.
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Av. NECLA FERTAN - Efendim ben evvelô mü
saadenizle bana ters gelen bir noktayı açıklamakla
söze başlamak istiyorum. Şimdi efendim. bugünkü
konu memleketimizde infaz, ama bu afla ilgili olarak
ele alınıyor ve esasen ana konu af olduğuna göre ona
göre konuşuluyor. Bu nokta bana biraz ters geldi,
çünkü affın söz konusu olduğu yerde tutuklu veya
mahkum olmuş kimsenin dışarı çıkması, infazın söz
konusu olduğu yerde ise mahkumun mahkum edildi
ği cezanın çektirilmesi söz konusu. Ama ben mesele
yi şöyle ele almak istedim : Af etmeye hazırlandığımız
bu kişiler, nasıl bir infazdan geliyorlar? ve bu şekilde
meseleyi anlatmak belki bendenize daha kolay geldi.
Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti bir hukuk dev
leti ve insan hakları beyannam_esine imza koymuş bir
devlet. Bu devletin vatandaşlarına garanti ettiği hu
suslar da var. Her hangi durumda olursanız olunuz,
sizin tabi olduğunuz kanunlar var ve o kanunların dı
şında herhangi bir muameleye maruz kalmanız söz
konusu değil. Ve mutlaka her durumda insansınız ve
en az insana .yapılan muameleye tabi olacaksınız.
Hukuk devleti olmak. insan hakları beyannamesine
imza koymanın tabii ve en kısa söylenen neticesidir
bu. Bir kişi suç işlemeden evvel, şayet suç işlerse
kendisine ceza kanununun, hangi maddesinin tatbik
·edileceğini ve bu madde gereğince de nasıl bir ce
zaya çarptırılacağını. bildiği gibi, bu cezaya çarptırıl
dıktan sonra da nasıl bir yere.götürüleceğini ve nasıl
bir muamele tatbik edileceğini mevcut kanunlar, tali
matnameler ve nizamnamelerle bilmektedir. Ama ge
lin görün ki, tatbikatta bu hiç te böyle değildir. Yani
bir klşt mahkum olarak hatta sanık olarak alınıp ce
zaevine götürüldüğü andan itibaren hiç bilmediği, hiç
duvrncdığ: başka bir dünyaya ve bir başka muamele-
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ye tabi olmaktadır. Ve bugün affa hazırlandığımız ki
şiler, affedilmelerini parlamentodan beklediğimiz. ki
şiler böyle bir başka dünyadan gelmektedirler. Sayın
hocam Prof. Bchrl Savcı dediler ki, mevcut kanunla
rımız bu hususta kısırlıdırlar. Ben derim ki kendile
rine, keşke mevcut kanunlarımız tam olarak tatbik
edilseler. Çünkü mevcut kanunlarımız vardır, mevcut
talimatnamelerimizde ve nizamnamelerimizde bir sa
nığın veya mahkumun hangi şartlar altında yatacağı,
hangi muameleye tabi tutulacağı yazılıdır. Hatta bir
sanığın bir mahkumun mahkemeye nasıl getirileceği,
götürüleceği, o bileklerine takılacak kelepçenin ağır
lığı, ne zaman takılacağı, ne zaman takılmayacağı
bütün bunlar bellidir, herkes bilir bunları. Ama tatbi
katta bunlar böyle değildir. Bilmem sizler gördünüz·
mü? Ben çok gördüm ve bir insan olarak o anı yaşa
mak istemedim. Adliye koridorlarında kelepçe yerine
bileklerine pis paçavralar bağlanmış, ipler bağlan
mış, üstünde liğme liğme onun bunun tutup kopar
dığı, elbise demeye bin ispat lôzım bir kıyafet ve
ayakları yalınayak insanların Adliye koridorlarından·
geçirilip, sorguya götürüldüğünü ve de mahkeme hu
zuruna bu kılıkla çıkarıldığına çok şahit oldum. Hat
ta bir defasında Baş Savcıya gidip söyleyecek kadar
feci bir manzara gördüm; bir adam sırtında deli göm
leği ile sorguya getirilmişti, ve de kollarından tutulup·
çekiliyordu. Bizim kanunda böyle bir şey yoktur. Hiç
bir insana böyle bir muamele yapılmaz. Ama tatbi
katta bu hakikatları görmekten ve söylemekten ka
çınmak gereksizdir, bunlar vardır. Sayın hocam Tarık
Zafer Tunaya dediler ki, bir mahkumun kullanacağı
hakları vardır. Evet vardır tabi kanunlar üzerinde,
ama bu hakları kullanılır halde tutmaya mecbur olan
kuvvet, bu hakları kullanılır halde tutmakta mıdır vont
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istese dahi o mahkum ve o sanık bu hakları kullana
bilmekte midir? Hayır. Değil sanık, o sanığın avukatı
dahi bütün zorlamalara rağmen bu hakları kullana
mamaktdır. Ben bugün bir cezevlne gidip müvekki
limle görüşmek istediğim zaman, hiç de kendisiyle
yanyana oturup görüşmek kolay birşey değildir. Ben
bugün Adapazarı cezaevinde, ben bugün Niğde ce
zaevinde hepsi modern, asri cezaevleridir bunlar, mü
vekkillerimle, ben bugün Ankara cezaevinde, ben bu
gün Sağmalcılar cezaevinde müvekkillerimle ne şart
lar altında konuşurum. Ben Adapazarı ve Niğde ce
zaevlerinde müvekkillerimle ancak bir cam arkasın
dan on dakika süre ile yanımda bir adam bekliyerek
konuşurum. Ben her biri 15 seneye mahkum olabile
cek kişilerle tef örgüler arkasından konuşarak müda
faa hazırlamak zorundayımdır. Bugün Sağmalcılar ki
bu kadar modern bir cezaevinde bir katil suçundan
yargılanan müvekkilinizle en az elli kişinin oturduğu
bir yerde herkesin lôfı birbirine karışırken bir deli saç
ması içinde görüşmek mecburiyetindesinizdir. Ben
avukat olarak hakkımı kullanamam, kullandırtamam
hiçbir yere. Ne hapishane müdür, ne hapishane sov
cısı, hemen şunu işaret edeyim ki, son zamanlarda
modası var, hapishanelerdeki savcılar avukatların
bazı kanuni isteklerini yerine getirdiler diye, bunla
rın hepsini tek tek ispat edebillrlm, savcılar alınmış
tır. Ve bugün o hapishanelerde savcı yoktur. O şeh
re gittiniz mi, hapishane şehrin çok dışındadır, o ba
kımdan o hapishanede savcı olmadığını bildiğiniz için
siz evvela Başsavcıya gidersiniz, o adamın bir sürü
işi gücü vardır ama siz de mecbursunuz, gider o ada
mı meşgul edersiniz,'hapishane müdürüne telefon et
meslnl rica edersiniz. O telefon eder, temin eder. On
dan sonra kalkar hapishaneye gidersiniz müvekkili-
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nizle görüşmek için. Ve siz, isterseniz talimatname,
isterseniz nizamname, kanun bütün bunları sayın dö
kün, yazın çizin Adalet Bakanlığına şuna buna, elde
ettiğiniz netice yoktur. Şimdi hal böyle iken kôğıt
üzerinde sanıkların birtakım pozitif hakları vardır,
kullanırlar. Vardır ama kullanamazlar, bu bir hakikat
tır. Çok mühim olan bir nokta vardır bizde, o da şu :
Bizde bir insanın insanlığı daha sanık olduğu daki
kadan itibaren kemirilmeye başlanır. Adam gelir mah
kemenin kapısına ve oradaki mübaşir avaz avaz hay
kırır ismini. Adam başlar teşhir edilmeye. Bir suc işlen
di mi, basın görülmemiş manşetler atar, halbuki sub
jektif olan savunma hakkına dahildir bu, hlc kimse
neşriyat yapmayacaktır insan hakkında kesin karar
verilinceye kadar, buna rağmen adam cinayeti işle
di, çaldı dendiği ondan itibaren, bakalım çaldı mı, ba
kalım cinayeti sahiden işledi mi, kocaman manşetler
görürsünüz canavar bilmem kim yakalandı. Ve o
adam kendisinin canavar olup olmadığı hususunda
kendisi ile tartışmaya girer. Ve bu duruşma da böyle
devam eder. Sayın hocam Öztekin Tosun buyurdu
lar ki, bundan sonraki hakimler bazı şeyleri daha
şöyle böyle yapacaklarmış. Bizi yetiştiren hocalarımız
da bizim neslimiz lcln aynı şeyleri söylemişlerdir mu
hakkak. Arı:ıa ben bir değişme görmüyorum. Bugün
bazı hakimler, bırakınız sanık olarak yargılanan kişi
ye, lalettayin ticaret mahkemesinde bile bir avukata
kalkmasını oturmasını öğreten kişi durumundadır.
Maalesef bu bir hakikattır. 22 yıl avukatlık yapmışsı
nızdır, ne zaman kalkılacağını, oturulacağını pekalô
bilirsiniz, hôlô size çocuk gibi kalk sen, otur sen der
ler. Hele bunun önüne bir sanık, hele bir de katil su
şundan bir kimse giderse, bir doktor arkadaşım bir
yazısından dolayı yargılanırken, gayet nazik bir. şe-
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kilde ehlivukufun raporuna taanda bulunurken hiç
unutmuyorum avaz avaz bağırdı : «Sen kim oluyor
sun be adam, böyle bir fikir beyan edecek». Böyle bir
durumda yavaş yavaş insan ben ne oluyorum der.
Ondan sonra bu insan bir de mahkum olup da hapis
haneye gitmişse oradaki gardiyanla başlar, bu iş bi
tene kadar bırakın kanunların tanıdığı hakkı falan, bir
insan hapishaneye gider, havası yoktur, yemeği yok
tur falan filan hepsi bir tarafa. Fakat bu insan kendi
haline bırakılmaz. Bir insana ıslah edici birtakım kai
deler tatbik etmek, etmemek, lôzımdır, değildir. Tat
biki lôzımdır. Ama herşeyden evvel bu insanın ken
dini bulmasına yardım etmek lôzımdır. O insan ken
dine düşünmek imkanına sahip olmalıdır. Ne yaptım,
nereye geldim, nereye gideceğim. Bu lmkôn verilmez
insana orada. Cezaevlerinde bir odada şu kadar in
san kalıyor, bilhassa ben kadınlar kısmını biliyorum.
Suç işleyen kadınların bir de çocukları var, şimdi
Adapazarı cezaevinde bir koğuş var, 17 tane çocuk
var. Bu çocuklar anneleri dolayısıyla gelmiş oraya ve
orada insan bana kalırsa sadece düşünme kabiliyeti
ni kaybeder, ne ıslah olması! Kendine insanlığa ait
olan herşevi kaybeder. insana orada yapılan muame
le, orada takılan ad kendini unutturur. Herşeyden ev
vel insan hakları beyannamesine imza koyan bir dev
let mahkum ettiği kişiye, sadece mahkum ettiği şeyi
çektirir. Cezaevi kapısında yazılı olan cezaevi ismi
bana sorarsanız on yılın dışındaki bir başka enlem
dır. Ben orada yalnİz on yıl yatmıyacağım, onun üs
tünde orada bana ayrı bir ceza tatbik edilecek, o da
benden beni alacaklar ve bu böyledir. Çıkan insan
şaşkınlığı, çıkan insanın ezikliği çok zaman bundan -
gelmektedir. Çıkan insan orada tamamen giren in
sandan farklı; neredeyse adını utanarak söyleyecek,
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kendini insan kcbul etmeyecek durumdadır. Buyurdu
nuz ki çıkan insana cemiyet ıslah olmuş insan gözüy
le baksın. Bir talebeniz olarak ben ve yine müsama
hanıza sığınarak derim ki, bu dünkü düşünceferinizle
biraz terstir. Dün ilk önce l<emal Türkler gayet yerin
de olarak noktayı koydu dedi ki, biz eğer buradaysak
bu bir tesadüfün bize bahşettiği bir şanstır. Sizler de
bunu beğendiniz ve teyid ettiniz. Biz çıkan insana sa
dece işlediği suçun cezasını çekmiş ve çıkmış bir irı
san gözüyle bakmaya alıştırmalıyız kendimizi. Suçfarı
siyasi ve adi suçlar olarak mütalea ettiniz çok defa
lar dediniz ki, siyasi suçta çıkanların durumu şudur,
adi suçta çıkanların durumu şudur. Benim müşahade
edebildiğim kadar bizde siyasi suçta çıkanların duru
rumu ve eğer bu idealistse, bayağı bayağı cemiyette
başka bir yeri olduğunu iddiaya kalkar. «Ben bu işin
çilesini de çektim üstelik» diye onun ayrı bir yeri var
dır. Onun için bir problem yoktur pek o kadar fazla.
Asıf problem diğer suclulor içindir. Eğer bu suçlu
zengin bir muhitten, iyi bir aileden geliyorsa onun için
de o kadar önemli değildir. Hatta suçlu ofmayıp da
sadece sanık olarak yargılanıp rneselô bir işçi aile
sinden, bir işçi kesiminden gelen bir kişinin buradan
dönüşteki durumu tamamen başka bir şeydir. Bir da
vcdo yargılanan bir kişinin beraat ettiğini kabul edi
niz, ki yakınlarda böyle davalar çok oldu. Ve döndü
ğü yerde umumiyetle şu fikir hakimdir: Canım adam
hakkında neler yazıldı. nefer söylendi, hepsi mi yalan
dı bunların, delil bulamadılar adamı bıraktılar. He
mencecik böyle bir zihniyete kapılırlar. Hatta delil
yokluğundan değil de suçta bir irtibatı görülmediğin
den kesin beraatine karar verilmiş olsa bile. geldiği
yerde hep böyle bir kuşku vardır. Öyleyse bütün in
sanların kendilerini alıştırmaları gereken nokta şudur:
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çıkan insanın en çok şefkate ihtiyacı vardır ve çıkan
insana. hiçbir gözle bakmaya hiçbir kimsenin hakkı
yoktur. Cemiyet içinde birçok kişi vardır ki, içeriye
girme tehlikesini atlatmıştır, içeıdekilerin çoğundan
suçludur. Onlara öyle gözle bakmayan cemiyet, ora
dan çıkan insana öyle gözle bakmamaya bilhassa
kendini alıştırmalıdır. Bu bir terbiye meselesidir, bu
bir alışkanlık meselesidir. Ama mutlaka bunun ger
çekleşmesi için mevcut kurumlar, mevcut dernekler
şunlar bunlar bir gayret sarfetmelidir. Ve kabul etme
lidir ki, bu bir kaderdir, olmuştur bitmiştir. Affın çık
ması sözkonusu olduğu şu günlerde insanlar böyle
beklenmelidir. Siyasi birtakım oyunlara alet edilip,
çıkacaklar da, çıktıktan sonra şunu yapacaklar da, -
çıkrlarsa şu işte şöyle olacaktır diye daha affetmeye
hazırlandığınız insanları affetmeden onlara birtakım
şeyler yapacağı zehabıyla ortamı hazırlamak, amme
efkôrının kulaklarını bununla doldurmak yanlışlığını
yapmamak mutlaka g~reklidir kanımca. Tekerrür bu
yurdunuz. Burada iki mesele var. Tekerrür af sebe
biyle konu edildiğine göre, af sebebiyle tahliye edi
lenler için tekerrür söz konusu olacak mıdır gibi me
sele ele alınacak zannetmiştim, fakat tekerrür bir
müessese olarak, ceza kanununda mevcut olan şek
liyle ele alındı. Bu bakımdan iki noktada ayrı ayrı de
ğinmek gerekli galiba_; dün de söylediğimize ve slz
lerln de bizlere açıkladığınıza göre. affın bütün ne
ticeleriyle olması istemini taşıyoruz, af bütün netice
leriyle olacağı zaman elbetteki af sebebiyle çıkanlar
içirı affa konu olan suçlarından dolayı bir tekerrür
söz konusu olmamalıdır, dileğimiz budur. Buradaki
eğilim affın bütün neticeleriyle çıkarılması yolundadır
zaten. Ama ayrıca tekerrür ele alınıyor ise, bu mü
essese kadar yanlış müessese herhalde azdır, hele
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- bizim memleketimiz için. Bizim memleketimizde te
kerrür bir kişinin kafasında yani cezaevine girmis
çıkmış bir kişinin kafasında nasıl bir Demokles'in kı
lıcı olabilir ki, eğer bir insan cezaevine girmişse, ce
zaevinin o şartlarını yaşamışsa, orada insanlığının o
kadar büyük bir kısmının elinden alınmasını seyret
miş ise, ondan sonra tekrar oraya girmek, başka bir
suçla, yalnız o suçun cezasıyla oraya girmek ihtimali
onun için yeter olmalıdır. Artık ikinci bir suçtan gir
diği takdirde birinci suçundan dolayı da tekerrür esas
alınır mı alınmaz mı meselesi benim kanımca o kişi
nin başında Demokles'in kılıcı gibi durmaz. Eğer o
insan cezaevinin o şartlarını gördü~ten sonra bir' ke
re daha suç işleyip cezaevine girmeyi gözealabiliyor
sa, o adama tekerrür vız gelir. Bu kişiler çıktıkları za
man bunlar için neler hazırlanmalıdır, neler olmalıdır?
Bunun için tabi çok söylenecek şey vardır ve tabi bu
daha ziyade bu işin üstadı olan kişilere ait. Yalnız
ben bir inancımı söylemek istiyorum. Biraz karamsar._
Hocam Tunaya'da beni tenkit edecekler ama, bir sü
rü çareler diyorsunuz hocam, mevcut şeyler kullanıl
mıyor. Size bir vak'adan misal vermek isterim. Bir
kaç gün evvel sabotaj davası diye bir davadan be
raat kararı alan işçiler işlerine gittiler ve o işe girmek
istediler, mahkeme kendilerinin hiçbir şekilde suçlu
olmadıklarına karar vermişti. Çalıştıkları işyeri biz si
zi almayız dedi. Uzun bir mücadele. Biz sizi alırız, bu
gün giriyormuşca alırız dediler. Ve adamlar Ankara'
ya gittiler oralarda işleri olan makamları meşgul et
tiler, uğraştılar tekrar geldiler ve o işlerine bir sürü
kayıplarla fakat zarla zorla girdiler. Bunlar beraat et
miş insanlar. Bir de siz mahkum olmuş, cezasını çek
miş adama birtakım tavsiyeler diyorsunuz, tabi hep
si lôzım şeyler. Ama nasıl ortaya gelecek bu? Buyur-
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dunuz ki, biz suç işleyen insanı o bataklığa bırakmı
yalım. Afedersiniz beri Prof. Nevzat Gürelli'nin o mi
salini biraz o suçluyu sanki Şikago'daymış gibi mü
talea buyuruyorlar şeklinde hissettim. Yani bizde suç
lu dışarı çıktığı zaman, aman onu belô bekliyor, onun
kucağına düşer, bunun kucağına düşer gibi ben dü
şünrnüvorum. Yeter ki ona, eğer ekmek çaldıysa, bir
daha ekmek çalma şartına düşürmeyiniz. Yoksa biz
de öyle suç yuvaları şunlar bunlar gangster çeteleri
falan, böyle birşey yok. Bizde mesele oradakilerden
çok daha basit. O bakımdan bu meselenin aslı ve özü
sosyal ve ekonomiktir. İçim sızlıyor Kadıköy Ağır Ce
za mahkemesine getirilen ·küçücük hırsız çocukları
hatırladıkça. Bizde cezaevlerinin ıslahane heline ge-.
tirilmesini bırakın, çocuk ıslahevlerinin o sefaletinf·
görseniz, bu işlerin zorluğunu anlamarı,ıza yeter.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Şimdi ben, Neclô ha
nımın sözlerine karşılık vermek niyetiyle değil de, ba
zı hususları iyi açıklamadığım endişesiyle bir iki söz
söylemek istiyorum. Evet haklıdırlar, biz burada affr
kolaylaştırmak için çaba sarfederken bir de aftan
sonraki tehlikeleri hatırlatacak şekilde infazdan bah
setmemiz belki çok yerinde birşey olmayabilir. Ama·
bu toplantıda biz bir partizan, partizan derken siyasi
pcrtllert kastedmiyorum, yani taraf tutar şekilde bir .
davanın mutlaka tek yanını tutar şekilde konuşan
kimseler değiliz. Bir bilimsel, tartışmalı toplantı ola
rak bu toplantıyı düzenledik, öyleyse sorunu her yö
nüyle açıklamaktan çekinmiyoruz. Bu infaz konusu
nu ele almamızın sebebi; dün de konuştuk, af istis
nai bir çaredir ve yeterli bir çare değildir. Bugün af
çaresine başvurmak zorunluluğuyla karşı karşıyayız,
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başka çaremiz yok dedik. Ama bunu hergün tekrar •
edersek, dün de belirtildiği gibi, o zaman devlet göre
vini yapan bir devlet olmaktan çıkıyor. Üç günde bir
affa müracaat etmemek için ne gibi çarelere başvur
mak lôzımdır ve bu konuda ne gibi nedenler mevcut
tur, bunları tartışmak için infaz konusuna girmiş bu
lunuyoruz. Ve demek istiyoruz ki, bu infaz bu şekilde
cereyan ettiği sürece bu baskılar, baskıyı, tazyiki
meydana getiren nedenler mevcut oldukça, mübalô
ğalı bir ifadeyle, iki günde bir, üç günde bir, iki sene
de bir, üç senede bir af gibi çok istisnai bir çareye
adeta normal bir çare gibi başvurmak mecburiyeti
hasıl olacaktır. Bu da takdir edersiniz ki, bir toplu
mun düzenini tehdit eden ayrı bir tehlike teşkil eder.
işte bu nedenledir ki biz, infazın bugünkü sorunları-
nı ve infazdan sonraki sorunları bunlar üzerine eğil
me lüzumunu ve alınması gereken tedbirleri söz ko
nusu ediyoruz. Yoksa bu infazdan gelen adamlar teh
like teşkil edecek fikrini ileri sürmek aklımızdan geç
miyor.

İkincisi, bizim cezaevlerinde yatan suçluların ne
tür suçlular olduğu hususunda, Şikago'daki suçlular
gibi olduğunu ben söylemek istemedim. Ve hatta öğ
teden evvel bizim suçluların çok uslu suçlular oldu
ğunu, namuslu suçlular olduğunu söyledim, ve ço
ğunun kırsal bölgelerden gelen tesadüfi suçlular oldu
ğunu ifade etmeye çalıştım. Ama cemiyetimizin, top
lumumuzun şehirleşmeye, sanayileşmeye doğru gitti
ği vakıasına istinad ederek ileride dediğiniz veçhile
Şikago'dal<i gibi suçlular olacaktır ve bugün de ya- •
vaş yavaş bunlar bir embriyon halinde olmaya baş
lamıştır. Türkiye'de gangster çeteleri yok dediniz,
pekôlô vardır. Sanayileşmiş ülkelere nisbeten azdır,
fakat çoğalacaktır. Cünkü örnekleri önümüzdedir. is-
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tikbaldeki suçlular böyle suçlular olacaktır dedim, bu
günküler için söylemedim. İnfaz konusunda verdikle
ri misaller doğrudur. O bokırndcn bu meselenin çeşit
li_ görüntüleri vardır, hangi görüntüyü ele alırsak, öbür
görüntüyle sanki çelişkiye düşmüş gibi oluruz.

Dedik ki, infaz da affın nedenlerinden biridir, ile
ride sık sık affa müracaat etmemek için bu nedenle
ri ortaya koyuyoruz ve bunların hal çarelerini göster
meye çalışıyoruz. Maksadımız budur.

Av. ÖZER KIRCA - Saygı duyduğum meslekdo
şım sayın Fertan bir uygulamacı olarak karşılaştığı
mız ve yıllarca bu nedenlerle sızlandığımız sorunları
cok iyi şekilde dile getirdiler, değerlendirdiler. BU ne
denle bu konuda bana düşecek fazla söz kalmadı.
Ancak ben hemen şurasını belirteyim; sayın Gürelli
bağlama konuşmasında, cezaevinden çıktıktan son
ra salıverilenleri kıso bir süre geçimini sağlıyacak ola
nakların yaratılm_asından bahsettiler. Dün burada sa
yın konuşmacı sivrisineklerle tek tek mücadele eder
seniz kesin başarı elde edemezsiniz ama bataklığı ku
rutursanız zaferi de elde etmiş olursunuz dediler. Bu
itibarla ben değerli hocam sayın Tunaya'ya katılıyo
rum. Hiçbir şey çevresinden soyutlanarak değerlen
dirilemez, anlamlandırılamaz eksik olur değerlendir
me. Bu sebeple bugün Türkiye'de 1 milyon 600 bin ki
şilik bir acık işsiz mevcutken, bu ordu çalışanları teh
dit edip dururken, içerdekilerin salıverilmeleri halin
de bunların istihdamı herhalde bu 1 milyon 600 bin
klşlnln sorunundan ayrı değerlendirilemeyecek, mü
talaa edilemeyecektir. Bunun için son derece sağlık
lı bir istihdam politikasına gerek vardır. Benim bu_
konuda diyeceğim bundan ibaret. Ancak mevcut bu-
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lunan sakatlar ve eski hükümlülerin çalıştırılması·
hakkındaki yönetmeliğin yetersiz olduğunu sayın ho-.
calarım belirttiler. Gerçekten bu yönetmelik yetersiz
dir. Bunun uygulamada işlerlik kazanabilmesi, hiç· ••
değilse bir nebze olsun yaraları sarabilmesi için iş
hayatının, çalışma hayatının, denetim gözetim ve yü
rütümü ile ödevli organlara gerçekten büyük iş düş
mektedir. Bu meyanda Çalışma Bakanlığı ve Çalışma
Bakanlığı nezdinde kurulmuş Bölge Çalışma Müdür
lüklerine büyük görevler düşmektedir, iş ve işçi Bul
ma Kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Bu ku
rumlar eski hükümlülerin çalıştırılmasına ilişkin sıkı
kontrol görevini üstlerine alırlarsa ve çalıştırılmama-
sı halinde getirilen yaptırımlar oldukça ağırlaştırılır-
sa para cezası ile kalınmaz giderek hapis cezasına·
kadar vardırılırsa, biz hapis cezasına karşıyız, ilkeleri
mize aykırıdır ama biz uygulamacı olarak değil eski
hükümlülerin, çalışanların nice nice kötü şartlarda is
tihdam edildikl_erini görenler olarak, işyerlerinin ka
patılmasına kadar varan müeyyideler konulacak olur
sa bir nebze daha iyi sonuçlar alınabilir sanıyorum..
Teşekkür ederim,

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Özer Kırca'ya konuş-
ması için teşekkür ederiz. Ancak benim sözlerime
atıfda bulunduğu için şunu diyeceğim: Bataklığın ku-
rutulmasına ben de taraftarım ama, bataklık kurutu- •
luncaya kadar sivrisinekler hakkında da birşeyler·
yapmak lazım galiba.

Av. MUAMMER GÜNGÖR - Gerek af konusu
nun gerek affın nedeni olan suçlar ve cezalar konu
sunu sınıf. açısından ele almadıkça sağlam bir sonu-
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ca varmak imkônsızdır. Bizim bu konudaki gerçekten
iyi niyetle düşünürler. konuşurlar olarak içine düştüğü
müz son durum benim kanımca anayasamıza uygun
olması gereken diğer yasalar arasında mevcut olan
uçurumdan doğmaktadır. Bunu bir örnekle arzetmek
isterim. Anayasamız fikir özgürlüğünden bahseder,
fikirlerin sözle, yazıyla, resim ve şekillerle yayınlana
bileceği esasını koyar. Buna mukabit ceza kanunları
sanki böyle bir hüküm yokmuşcasına, hatta hatta son
anayasa değişikliğinde gördük, cemiyetin kendi ken
dini koruması içgüdüsü diyebileceğim bir nedenle bun
ların engellenebileceği konusuna kadar işin tartışma
sı götürülmüştür. Halbuki bir yerde fikirlerin özgürlü- •
ğü var ise, serbestçe yayınlanma imkônı var ise, bu
hiçbir şekilde kayıt altına alınamamalı. Eğer fikir top
lumda bir cevap bulamıyorsa. bir akis bulamıyorsa,
taraftar bulamayacaktır, doğduğu gibi ölecektir. Ama
toplumda bir cevap buluyor. bir aksi seda meydana ge
tiriyorsa, o zaman toplumun bir ihtiyacına cevap ve
riyor demektir. Yayınlanması. yayılması, genişlemesi
için bütün olanakların seferber edilmesi gerekir. Zaten
anayasada bulunan hüküm de bu düşünceye dayan
sa gerektir. Keza anayasamız bütün vatandaşlarımı
zı kendilerini daha iyi eğitim olanaklarına kavuştur
ması için çalışmalar yapmasını devlete bir görev ola
rak vermiştir. Öte yanda Özel Yüksek okullar facia
sında gördüğümüz gibi liselerden akınlar halinde çı
kan öğrenciler Üniversite kapılarında yığılagelmişler
dir ve bunlar iktidar tarafından yerine getirilemeyen
görevlerin yolgöstericisi olmak yoluna sokulmuşlardır
ve birçok suçlar da bu yüzden doğmuştur. Demek ki,
anayasanın devlete verdiği görevler yerine getirilme
diği zaman bir taraftan anayasa, bir taraftan toplu
mun ihtiyaçları arasında belli ve bazı çevrelerce suç,
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diğer bazı çevrelerce de toplumun kendi kendisini
koruma, kendi kendisini kurtarma içgüdüsü diyebile
ceğim bir yönlenmesi arasında bu iki akım arasında
doğan gerginlik dolayısıyla meydana gelen fiillerle
karşı karşıyadır. Bunlara bir kısmı suç der, bir kısmı
da suç değil, zorunlu sonuç der. infaz konusunu da
aynı açıdan ele almak lüzım. Yani gerçeklere bak
madığımız takdirde ayaklarımız yerde olmaz. Bir iş
siz ordusunun Türkiye'de mevcut olduğu sürece üs
telik de bir marifetmiş gibi işçilerimizi el kapılarına iş

• bulmak için akınlar halinde gönderdiğimiz sürece ce
zaevlerinden çıkacak kişilere devlet zoruyla, kanun
zoruyla başka işyerlerinde iş aramak hayal gibi ge
liyor. Zaten normal çalışanlara haklarını vermemek
tedir işverenler, devlet zoruyla böyle bir yerleştirme
ye hiçbir zaman razı olmayacaklardır. Devlet anaya
sada öngörülen bu görevleri yapmadığı sürece bu
işlem, bu fiiller olacaktır. Ülkenin bütün ihtiyaçlarının
giderilmesi konusunda sorfedllmesl gereken giderle
rin belli bir kesimin sırtına yüklendiği bir ortamda
öbür taraf teşvik tedbirleriyle tamamen ters, tama
men yapmacık, sun'i sermaye palazlandırma çabala
maları ile vergi politikasının dışında tutulursa, üste
lik de ·diğer vergi mükelleflerinin üstüne ikinci bir yük
olarak yüklenme durumunda bırakılırsa, bu görevle
rin hiçbirisi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra
da yapılmayacaktır. Vergilerin affı konusunda, za
manında vergisini vermiş olan mükellef sanki bir ce
reme vermiş gibi bir duruma sokulursa, bu işlerin çı
kış noktası hiçbir zaman bulunamaz. Bu konuya şu
bakımdan temas etmek istiyorum; bir toplumda suç
işleme eğilimi de vardır. Ve suçları kanımca ikiye
ayırmak lôzımdır. Anayasada devlete verilmiş olan
görevlerin yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana
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gelen fiiller, anayasada devlete görev olarak verildi
ği halde, 'devletin bunları yerine getirmesi fiilen im~
kônsız olaylar sonucunda meydana gelen fiiller. Sen
dikalar, grev yasağı ve toplu sözleşmelerle ilgili ola
rak bir işyerinde işverenin iş şartlarını yerine getir
memesi veya yetkili olduğu halde bir sendikaya yetki
verilmemesi dolayısıyla işçilerin topluca işi bırakma
sı, işgal yapmaları, boykot yapmaları nasıl tarif edilir
se edilsin, nasıl denirse densin bir hakkın yerine ge
tirilmesi için gerekli organların görevlerini yapmadığı
çevrede, doğrudan doğruya vatandaşların bu hakları
yerine getirmeye zorlanması bu anayasada devlete gö
rev olarak verilen hususların yerine getirilmemesi,
meselô referandum hakkının tanınmaması sonucunda
işçilerin boykota sevkedllmelert halinde meydana ge
lecek suç başka mahiyettedir. Bu görevi yerine ge
tirmemiş olanların da suçluluğu söz konusudur.

Sonra ben bir konuya yine temas etmek istiyo
rum. Cezaevleri. Cezaevleri hakkında herşey söylen
di ben birşey ilôve edecek değilim yalnız, % 3 tekerrür
varmış, % 97 çok şükür suç işlemiyormuş. Devlet
bunları ıslah etmiş ve tekrar toplurno iade etmiş. Ya
lanlar üçe ayrılırmış, zararlı yalanlar, zararsız yalan
lar ve istatistikler derler. Bunu da o çevrede mütalea
etmek istiyorum.

Efendim burada esas olan yine dün konuşmasıy
la birçok konusuna benim de katıldığım sayın hoca
mız Tunaya'nın dediği gibi, affı bir mütareke olarak
değil, bir barış olarak gerçekleştirmek gerekir. Barış
olarak gerçekleştirebilmek için de biraz evvel izah
etmeye çalıştığım vergi politikası yönüyle, gittikçe
korkunç bir süratle gelişen dünya ekonomisi içersin
de halô en arkalarda kalmanın verdiği bir eziklikle
değil de. kendi yapımıza, kendi bünyemize has ted-
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birlere başvurmadığımız sürece konulara sağlam bir
çözüm yolu bulunamayacağı kanısındayım. istihdam
konusunda bir noktayı izah etmek isterim müsaade
nizle. istihdam politikasının Türkiye'de yanlış uygu
landığı noktasında; Türkiye'de işverenler, tabii özel
işverenleri kastediyorum, =-cünkü bütün diğer ko
nuların sorumluluğu kamu kesiminin verimsiz, ran
dımansız çalıştığı noktasında delil olarak gösterildiği
için kamu kesimlerine yüklenmesinde ve kamu kesim
leri bugüne kadar diğer kesimleri zengin etmekte bir
basamak olarak kullanılmıştır- ama şimdi özel te
şebbüs erbabı- daha başka bir uygulamaya geçiyor
lar, grevlerle lokavtlarla uğraşacağına öyle bir tek
nolojik imkôn lcerslne girsinler ki, 500 kişiyle üretim
yapabilecek bir işyerini 10 kişi ile üretim yapabilecek
hale getirsinler. Bunun tabi teknolojik yönden fayda
ları var ama ileri bir toplum için faydaları var bizim
gibi geri bıraktırılmış bir toplumda faydası değil bllô
kis zararı var. Geri kalan 490 kişi yeni yeni problem
leri foplumun sırtına yüklemiş oluyor. O bakımdan
affı da anayasa ile diğer yasalar arasındaki açmaz
ve uzlaşmaz tutum dolayısıyla meydana gelen fiiller
yönünden düşünmek suretile birinciler için affın doğ
rudan doğruya düşünülmesi gereksiz, ikinciler için
de keza affın kaçınılmaz bir sonuç olduğu kanaatin
deyim. Teşekkür ederim.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Konuşmanız için biz
teşekkür ederiz Muammer bey. •

Av. NURDAN ORPEN ~ Af bizi daha çok bir ya
nı ile ilgilendiriyor diye düşünüyorum ben. Bu yanı da

. adı 50. yıl affı olmasına rağmen 50 yıllık bir hesabı
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·temizleyecek bir af değil. Bu af aslında son üç yılıri,
son beş yılın hesabını görecek. Bu zaman içinde top
·lumun sırtına yüklenmiş olan sorumlulukları, asıl top
lumun sırtına yüklenmiş olan suçları ottedecek olan
bir aftır. Gerçekten toplumun sırtına. bir suç yüklen
miştir bugün. Bu suçu biz birtakım kişilerin sırtına
yükleyerek onlara ceza vermiş durumdayız, devlet
eliyle, birtakım güçler eliyle. İnfaz meselesl geliyor,
·ancak ben infazın hemen önünde bir başka müesses
nin daha, burada infazla birlikte konuşulması gerekir
inancındayım. İnfaz öncesi olan durumlar da söz ko
nusudur. infaz öncesi müesseseler ve infaz ·müesse
selere bizde bugün suç imal eden birer makine ha
lirrde çalışmaktadır. Cezaevlerimizde, sayın Neclô
Fertan bir nebze anlattılar, buralarda büyük ölçüde
suçlu ime! edilmektedir. Kaldı ki, infaz öncesi mües
seselerimiz de suça iten, suça tahrik eden tavırlar
içinde çalışmaktadırlar. Adeta kendi varlıklarını hak-
lı göstermek istemektedirler. Burada çalışan kişiler
den bazılarına ters bir zihniyet hôkim. Bu zihniyet bu
kişilerin kendilerinden gelen bir zihniyet değildir mu
hakkak. Ancak bu zihniyet bunlara toplum tarafından
verilmiştir, toplumun içinde bulunduğu sosyo - eko
nomik bozukluklar dolayısıyla verilmiştir. Bir örnek
vermek istiyorum. Hemen bu hafta içinde olan çok
gündelik bir olay: Otobüste bir yaşlı kadına yer ver
mek isteyen bir genç yerinden kalktı, benim de şahit
olduğum, tanık olduğum bir olay, yer vermek istedi.
Yaşlı kadının hemen önünde 45, 50 yaşlarında bir
adam vardı, kendisi geçip oturmak istedi. Yerinden
kalkan çocuk, ben teyzeye yer vermek istiyorum şek
linde bir söz söyledi. Benim ikazıma uymak zorunda
sın ben polisim dedi ve bir yumruk da atıp, geçip otur-·
du. Çok şaştık, bütün otobüs birtakım ters tepkiler-

183

-··,~



de bulundu. Fakat polis gayet sakin bir şekilde haka
retamiz lôflarla, küfrederek cevaplar verdi, ben poli
sim dedi, ben şöyle yaparım, böyle yaparım dedi. Po
lissen karakolda yaparsın gibi cevaplar geldi. Ben
polisim Türkiye Cumhuriyetinin bayrağının dalgalan
dığı herverde istediğimi yaparak, istediklerime yum
ruk atarım diyerek cevap verdi. Ve hatta uzaktan ba
zı sesi çıkan adamlara da siz bu toplumu tahrik edi
yorsunuz şimdi sizi merkeze götürürüm diye cevap
verdi. Böyle zihniyeti taşıyan kişilerin de bulunduğu
bir infaz öncesi müessesesi herhalde Türkiye'de Sl!C
luluk konusunda olumlu etkiler yapmıyacaktır. BU'
müessese emniyet teşkilatıdır, adli polis teşkilôtıdır.
Ondan sonra infaz müesseselerine geçtiğimiz zaman
görüyoruz. Bu infaz müesseselerinde kapı altı deni
len bir yer vardır. Bütün cezaevlerinde bu kapı altla
rı mahkumların gardiyanlarca veya cezaevi yönetici
lerince tornadan geçirildikleri yerdir yine onların ta
birleriyle. Mahkumlar orada bir işlemden geçerler. O
yetmezse eğer, her koğuşta bir ağalrk sistemi var
dır. Koğuş ağalarının infaz müessesesinin vönettcllerl
ile direkt bağları vardır. Satışlar bunlar yoluyla olur.
Bu kadar sıkı koruma altındaki cezaevlerine bir baş
ka yoldan esrar ya da silôh ya da başka bir madde
nin girmesi mümkün değildir. Böyle bir infaz müesse
sesinin varolduğu bir ülkede af mutlaka gereklidir. Ve
af mutlaka çok geniş kapsamlı olmak zorundadır.
Cünkü şu söylediğimiz sebepler aslında toplumun
suç yarattığını, toplumun kendi suçunu birtakım ki
şilerin sırtına yüklediğini ve onları bu suçu çekmeye
mahkum ettiğini göstermektedir, aslında af çıkmakla
toplumu affettirecektir, içerden çıkacak olan kisileri
affettirmeyecektir. Bunları söyleyecektim. •
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Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Teşekkür ederiz Nur
dan bey.

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Ben sizden bir ricada
bulunuyorum. Kapı altından neyi kasteddiniz acaba?

Av. NURDAN ORPEN - Efendim, cezaevlerinde
kapı- altı adı verilen bir yer var. Gardiyanların daha
çok kaldıkları yer. Koğuş içine girip de gardiyan bir
mahkumu dövemez. Çünkü o mahkum koğuş içinde
bir teşkilôtlanmanın içine girmişse gardiyanın ona
elini kaldırması mümkün değildir. Ancak onu bir se
beple çağırıp, koğuştan çıkarttıktan sonra kapı altı
denilen yere götürüp orada onların tabiriyle torna
dan geçirir. Tornadan geçirmek de düzeltmek demek
oluyor.

Prof. TARIK ZAFER TUNAYA - Toplantının son
dakikalarındaymışız.· onun için sayın başkan bana
birkaç söz söylemek imkônını veriyor. Çok teşekkür
ederim kendisine. Tarihin veya talihin tesadüfü ile
sizlerden bir müddet önce doğmuş bir insanım ben.
Ve içinizde Hukuk fakültesinde karşımda olan arka
daşlar da var. Onlarla karşılaşmak bana fevkalôde il
ginç şeyler öğretti. Demek ki sizler bizlerden ayrıldık
tan sonra şimdi görüyorum ki, fevkalôde işler görü
yorsunuz, yani şu bokrmdcns kendi mesleğinizde çok
iyisiniz, ben hiç bir zaman avukat olabileceğimi dü
şünmedim. Çok güzel bir toplantı oldu bu. Birçok me
seleleri kapsayan bir toplantı, tamamen teknik bir
toplantı değil, sosyal meselelere değinildi ve bu acı
dan da teknik meseleleri görmek ve onları değerlen
dirmek imkanı· hasıl oldu. Ben sizden af dileyeceğim
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• çünkü ben teknik bir cezacı değilim. Hatta teknik bir
hukukçu saymıyorum kendimi o bakımdan belki söy
lediğim sözlerle sizi tatmin etmiş değilim. Herşeyden
evvel yararlanma benim tarafımdan olmuştur. Herşev
den önce DİSK yöneticilerine teşekkür ediyorum, sa
yın Başkan başta olmak üzere, ondan sonra sayın
dostum Nevzat Gürelli'ye teşekkür ediyorum, Özte
kin'e teşekkür ediyorum ve hepinize teşekkür ediyo
rum.

Prof. ÖZTEKİN TOSUN - Kapanış niteliğinde ko
nuşmak istemiyorum, o şerefi Nevzat beye bırakaca
ğım. Efendim, bu toplantıdan ben çok faydalandım,
sebebi de bizim enstitümüzün şimdiye kadar hazırlık
soruşturmcsı, ilk soruşturma, son soruşturma ve ka
nun yolları konusu üzerinde simpozyumlar tertip et
tikten sonra bu konuyu, yani infaz konusunu ele al
mak istemesidir. Bu bir hazırlık oldu, sizlerin fikirle
riniz bizi bu konuyu planlamada daha fazla aydınlat
tı, bu sebepten dolayı size teşekkür ederim. Ayrıca
bu fırsatı veren DİSK yöneticilerine de tabiatıyla te
şekkürlerimi suharım.

Prof. NEVZAT GÜRELLİ - Öyle sanıyorum ki,
bu iki günlük ortak çalışmalarımızda karşılıklı olarak
muhakkak ki birşeyler öğrendik, ama en çok öğrenen
biz olduk. Orası şüphesiz. Fakat bu öğrenmenin ya
nında, benim bütün içten temennim bu çalışmalarımı
zın, esas amacı olan af konusunda, yasama organı
tarafından isabetli, hayırlı, bizim inancımıza göre en
geniş kapsamlı bir affın çıkarılmasına yardımcı olma
sı ve bu konuda onlara ışık tutmasıdır. Bu suretle top-
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lantımız sona eriyor, son kapanış konuşmasın yapmak
üzere sözü sayın Kemal Türkler'e veriyorum.

KEIVJAL TÜRKLER - Bu toplantı iki gün devam
etti, hakikaten önemli bir sorun olan genel af gibi bir
konuda yapılan bu görüşmeler sonucunda bir kısmı
mız birçok şeyler öğrendi veyahut da diğerlerimiz
öğretti ama sonunda anlaşılıyor ki kimse öğretmen
liği kabul etmiyor. Öyleyse hepimiz öğrenci olarak bu
toplantıda birbirimize birşeyler öğrettik diyerek sonu
cu bağlamak istiyorum. Bu toplantıda Genel af gibi
önemli bir sorun oluşturulmaya çalışıldı ve Cumhuri
yetin 50. yıldönün'ıünden sonra açılan yeni dönem
içinde yeni bir düzen getirme söyleyişiyle işbaşına
gelmiş olan yeni hükumete bu yolda önemli ölçüde
bir ışık tutacak sonuç elde edildiği kanaatindeyim.

-,
Bu toplantıya katılan sayın hocalarımız, 'diğer mi

safirlerimizle birlikte sayın T.R.T. ve basın mensup
larına teşekkür ederim.
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SONUÇ-------

İncelemiş olduğunuz tartışmalardan çıkabilecek
sonuçları, konuların sırasına göre, aşağıdaki şekilde
özetlemek kaabildir zannediyoruz :

(1) Genel affın niteliği: Bu konuda tartışılan
husus şu olmuştur: Genel af Devletin mahkumlara
karşı gösterdiği bir atıfet midir, yoksa, belli şartlar
gerçekleştiği zaman yapmakla ödevli bulunduğu bir
görev midir? Klôslk ve geleneksel cezacıların birinci
teze tarafdar olmasına karşılık, modern Anayasa ve
Siyasal bilimler açısından, genel affın gerektiği za
man Devlete düşen bir görev ·olduğu fikrinde oybir
liği sağlanmıştır. Hatta, demokrasilerde, mutlakiyet
rejimlerinin aksine, vatandaşın devletten Anayasada
düzenlenmiş olan affı istemek hakkına sahip olduğu
da tesbit edilmiştir.
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(2) Genel affın nedenleri : Genel affın çeşitli
nedenleri bulunduğu müşahede edilmiştir. Bu neden
lerin bazılarının resmen açıklandığı bazılarının da
açıklanmadığı görülmüştür. Açıklanmıyan nedenlerin
başında, adalet ve infaz mekanizmalarının yükünü
hafifletmek geldiği, bu arada, değişen telakkilere gö
re önceden verilmiş olan cezaların artık çok ağır so
yıldığı ve yine taşıyamıyacağı bir iş hacmi ile yüklü
olan adalet mekanizmasının gereği gibi çalışamaması
sonucunda bir takım adli hataların meydana gelmiş ol
ması da resmen söylenmiyen af nedenleri arasında
olduğu saptanmıştır. Resmen açıklanan şefkat, mer
hamet ve insani duygular ve düşünceler yanında ge
nel affın asıl sebebinin toplumların geçirdiği bazı bu
nalımlar sonunda ihtiyaç duyulan barış havasının te-
sisi olduğu hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu (
bakımdan, genel affın öncelikle siyasi suçlular ve fi- ·.•
kir suçu denilen suçları işlemiş olanlar için çıkarılma-
sı gerektiği belirtilmiştir.

(3) Memleketimizde genel affı gerektiren ne
denler : Her şeyden önce memleketimizde genel af
fın zorunluluğu üzerinde tereddüt edilemiyeceği nok
tasında ittifak edilmiştir. Yukarıda belirtilen genel of
nedenlerinin hemen hepsinin bu gün için ülkemizde
mevcut bulunduğu kabul edilmekle beraber özellikle
son yıllarda mmeleketimizin geçirmiş olduğu çok yön
lü buhranlı havayı temizlemek, problemlerimizi serin
kanlılıkla çözümliyebilmek için bir genel af çıkarma
nın zorunlu bulunduğu hususunda fikir birliğine va
rılmıştır. Gerçekten; toplumlar"claki gelişme sür'atinin
her zaman ovnt olmadığı, bazen sarsıntılara sebep
olan bir tempoya ulaştığı, bu gibi sıçramalardan son-:
ra bozulan dengeyi kurmak için sükünete, barışa ih-
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tlvoc olduğu, son yıllarda ülkemizdeki gibi başka ül
kelerde de bu kabil durumların meydana geldiği, bu
uygar ülkelerde, mesefô Kanada da, gecen olayları
unutup serin kanlılıkla ileriye bakmak suretiyle sorun
ların çözülmüş olduğu, bizim de aynı yofu takip et-11
mekten başka çıkar yolumuz bulunmadığı gerekçe
feriyfe, geçmişi unutmamızı mümkün klacak nitelikte
bir affa ofan ihtiyaç, ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

(4) Genel affın sınırı sorunu : Genel af soru
nunda en can alacak, en pratik noktanın bu affın sı
nırının nasıl belirleneceği hususu olduğunda tereddüt
olunamaz. Bu bakımdan, toplantıda en çok tartışılan
konu bu olmuştur. Genel eğilim, en uç noktayı teşkil
eden ve Prof. Bahri Savcı tarafından ileri sürülen «sı
nırın sınırsızlığı» fikrine yaklaşmıştır. Genel affın sı
nırının onu gerektiren nedenlere göre belirlenmesi
hususunda tam bir fikir birliği hasıl olmuştur.

Ülkemizde çıkarılmak üzere olan genel affın ge
nel bir barış ihtiyacından doğmuş olması vakıası. top
lantıya katılanları, bu barışı sağlamaya elverişli bir
affın çıkarılması gerektiği fikrine sevketmiş ve bu af
fın da ne kadar geniş kapsamlı olursa o kadar barış
ve sükun sağlıyacağı sonucuna ulaştırmıştır. Ayni se
bepten ötürü, affedilecek suçları tayin ederken siya
si, fikri ve adi suçlar diye bir ayırım yapılmasının ke
sinlikle doğru olmıyacağı, eğer afda sınırsızlık kabul
edilmiyecek olursa yegône oblektlf ölçünün ceza mik
tarı olabileceği noktalarında birleşilmiştir.

Affın kapsamını mümkün olduğu kadar genişletip
affın amacına ulaşmasını sağlamak maksadı ile, ka
bul edilecek ceza miktarı ölçüsünde sona ermemiş
davalarda söz konusu suçlar için ceza kanununda
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yazılı cezaların aşağı haddinin 'gözönünde bulundu
rulması. şartla salıverilme süresini hesaplarken de
cezanın yukarı haddinin nazara alınması gerektiğinde
oy birliği hasıl o!muştur.

(5) Memleketimizde infazın bu günkü sorunları :
Affın ancak zorunlu şartları gerçe~leştiği zaman ve
istisnai olarak başvurulması gereken bir çare oldu
ğu, bir toplumda bu istisnai çareye sık sık başvuru
luyorsa orada devletin affı doğuran etkenler üzerin
de ciddiyetle durmadığı ve binaenaleyh görevini lô
yıkı ile yapmadığı hususları gözönünde tutularak, ge
nel af ilôn edildikten sonra infaz mekanizmasından
başlamak suretiyle devlete, genel affı gerektiren amil
leri mümkün olduğu kadar azaltmak için düşecek gö
revlerin de belirtilmesi lôzımgelmiştir. işte bu neden
ledir ki infaz ve infazdan sonraki sorunlar toplantıda
ele alınmıştır.

Memleketimizde infazın bu günki sorunlarının çok
ciddi olduğu, bina, personel ve uygulanan ıslah prog
ramları bakımından infaz sistemimizin yeterşiz bulun
duğu dramatik bir şekilde belirtilmiştir.

Keza mahkumların sahip oldukları pozitif kamu
haklarına, infaz sırasında, onların hem insan olmak
hem de ileride daha kötü duruma gelmemelerini sağ
lamak nedenleriyle titizlikle riayet edilmesi gerektiği
kesinlikle saptanmıştır. İnfaz sistemimizin, infaz mü- .
esseselerimizin ve bu konudaki mevzuatın ciddiyetle
ele alınıp düzeltilmesi yoluna gidilmesi gerektiği üze-
rinde durulmuştur. '

(6) İnfazdan sonraki durum (tekerrür sorunu) :
İnfazdan sonra suçluların kendi hallerine bırakılması
ve tekrar onları suçlu yapan nedenlerle dolu çevreye
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gönderilmesinin devletin cezalandırma fonksiyonu ile
bir çelişki teşkil ettiği, özellikle orman suçlarında bu
durumun müşahede edildiği görülmüştür. Bu sorun
ların çözümünün esas itibariyle devlete düşen bir gö
rev olduğu kabul edilmekle beraber bu konuda özel
derneklerin de kurulmasının faydalı olacağı ileri sü
rülmüştür.

Bugün, suç işlemiş kimselerin mahkum olup ce
zalarını çektikten sonra tekrar suç işlemeleri anlamı
na gelen tekerrür sorunu ile sadece 'cezolonn arttırıl
ması yolu ile mücadele edildiği, bunun elverişli ve
yeterli bir yol olmadığı, bilimsel verilere uygun yollar
la gerekli tedbirlerin alınması lôzımgeldiği örnekleriy
le açıklanmıştır.

(7) infazdan sonrokl sorunlar için bu gün mev
cut olan çareler: Bu gün için bu alanda hemen he- •
men hiçbir cerenin mevcut olmaJığı müşahede ve
tesbit edilmiştir.

(8) • İnfazdan sonraki sorunlar (özellikle istihdam
sorunu) için alınması gereken tedbirler: Bu tedbirle
rin alınmasının devletin asli görevlerinden olduğu, bu
tedbirler a)ınmadığı takdirde sık sık af kanunlarına
başvurma zorunluğu doğacağı kabul edilmekle bera
ber, toplumumuzun içerisinde bulunduğu bu günki
koşullar altında bu tedbirleri almanın imkônsız dene
cek kadar zor olduğu da müşahede edilmiştir. Bunun
nedeni· olarak, izlenen ekonomik politikaların isabet
sizliği ileri sürülmüştür. Bununla beraber, eski hüküm-
1 ülerin çalıştırılmasına mütedair mevzuattaki müeyyi
delerin etkin bir şekle sokulması temenni edilmiştir.

Prof. Dr. Nevzat Gürelli
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e TÜRK - İŞ ÇIKMAZ!
«Türk - lş'In lcvüzünü ı::ı®igelerle ortaya koyan
kitap»

e İŞÇİL,ERİN UYANIŞi
«Sosyal bilim ve fikir cdnmlcnrun kalemi ile işçi-
lerin uyanışı ve gerçek işçi örgütü DİSK hareketi»

e SENDİKALAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL
KARARI

«Türkiye'de sendikalaşma hak ve özgürlüğünü
tek işçi Konfederasyonuna bırakmak isteyen 1317
Sayılı Yasanın iptal kararı»

8 TÜRK - İŞ'E VERİLEN 4'LÜ RAPOR
«Türk - İş içindeki muhalefeti başlatan 4 sendi
kanın Türk - İş'e yönelttikleri eleştirilerin yer al
dığı ve 'Dörtler Raporu' diye anılan kitap»

e REFERANDUM
«Toplu sözleşmeye yetkili sendikanın tespitinde
en geçerli gerçekçi yolun REFERANDUM oldu
ğunu uygulamadaki aksaklıkları gözler önüne
sererek belgeleyen kitap.»

e ERDEMİR GREVİNİN İÇYÜZÜ
«Ereğli Demir Çelik Fabrikalarındaki grevin do
ğuşu, gelişimi ve sonuçlarını yetkili kalemler ağ
zından gözler önüne seren kitap.»


