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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ankara Üyesi Niyazi Ağırnas l ı ; Kav el işi; i- j 2.2.1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun yürür 
leri ^revi •konusunda, izahlarda bulunarak, iş- I lükten kaldır ı lmasına da i r kamın tasarısının 
çi ve, iş veren aras ındaki bn ihtilâfın, Ouın'hıın- | Millet 'Meclisinee kabul olulnan metn i ve Oıiın-
yet Seuatotuııdan seçilecek üç üyeden nıüteşek- i huriyel Senatosu İçişleri ve Anayasa, ve Ada-
kil bir heyet taraf ından tetkik ve halline tavas
sut edilmesini istedi. 

Sürekli »ürevle yabancı memleketlerde bu
lunan nıeıuurlarııı avhklar ı hakk ındak i 4491 

lel komisyonları ra|)orları ve; 
Izalei Şekavet K a n u n u n u n yü rü r lük t en fkal

dırılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhur iye t Sena-

sayılı Kanımda derişikl ik yapılmasına dair ka- j tosu içişleri ve Anayasa ve Adale t komisyon
unu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan lan raporları görüşüldü, tasarı lar ın kan ımluğu 
metni ve Cumhuriyet Senatosu (îeçiei Komis
yon raporu ; 

Zirai mücadele ve zirai 'karantina Kanunu
nun (İL* nci . maddesinin sun fıkrasının yürür 
lükten kaldırı lması hakk ındak i kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaıbu! olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Anaya
sa, ve Adalet komisyonlar ı r apor la r ı ; 

Seylâptan dolayı İrası hasar ^ayr imemlûk 
enharı sasrirenin sureti tafhiri hakk ındak i 

kabul olundu. 
22. 2. 1903 CIIIHII i»iım"ı saat 10,140 da topbt-

lülmak. üzere Birleşime son verildi. 

IŞaşkan 
Başkan vek i l i 

ihsan Ha mit Tk>-re 

Kât ip 
Sivas 

Ahmet Oekemoğlu 

Kâ t ip 
Adana 

Sakıp ö n a l 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasar ı lar 
1. - Bâzı SIK; ve cezaların atfı hakkındaki 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni (İVf. Meclisi J/407, C. Senatosu 1/194) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. Devlet memurları, ayl ıklar ının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3(55(5 sayılı Kan ıma başlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
'Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 'hak
kındaki kanun lasarısımn Millet Meclisince ka-

>bul olunan metni (M. Meclisi 1/375, O. Senato
su 1/193) fSanayi ve Tarım ve Bütçe komis
yonlar ına) 

Rapor 

3. Bazı suç '.ve cezaların affı hakk ındak i 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhur iye t Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu CM. Meclisi 1/407, 
C. Senatosu 1/194) (Oündeme) 



B t R Î N C l OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/407, (•. Se
natosu 1/194) (S. Sayısı: 91) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısı basılıp üyelere dağıtılmıştır. 
Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 

ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki kanun tasarısı üyelere dağıtılmış oldu
ğundan gelen kâğıtlardan gündeme alınması 
teklif edilmektedir. Gündeme alınmasını kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede tasarının öncelikle görüşülmesi de 
teklif edilmektedir. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçeyi okutuyorum. 

(1) 91 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-' 
dadır. 

BAŞKAN — Müzakere için yeter sayı var
dır. Oturumu açıyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 21.2.1963 

Esas No: 1/194 
Karar No: 38 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Şubat 

19(33 tarihli ve 55 nci Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen; bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 21 Şubat 1963 tarih ve 4654 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale 
olunmakla komisyonumuzun 21 Şubat 1963 ta
rihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

T. . C. •Anayasasının 64 ncü maddesine göre 
genel ve özel af ilânına karar vermek Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bâzı suçların 
takibedilınesinde veya bâzı mahkûmiyet karar
larının ve cezalarının ortadan kaldırılmasında 
sosyal bakımdan bir zaruret bulunduğuna ka
naat getirdiği takdirde sırf bir atıfet muamelesi 
olmak üzere af salâhiyetini kullanabilir. 

Hükümetçe sunulup Millet Meclisince küçük 
bâzı değişikliklerle kabul edilmiş olan af tasa
rısı 27 Mayıs 1960 İnkılâbından evvel işlenmiş 
olan ve bugün artık takip veya tecziye edilme-

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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C. Senatosu 6 : 49 
lerinde içtimai bir zaruret bulunmryan bâzı fi
illerin affını ön görmekte fakat buna rağmen 
aynı devre içinde işlenmiş olup da henüz sosyal 
bünyedeki etkileri ağırlığını muhafaza etmek
te olan diğer bir kısım suçları aftan istisna et
mektedir. 

Bundan başka tasarı 27 Mayıs 1960 tarihi 
ile 15 Şubat 1963 tarihi arasında işlenmiş olan 
bâzı suçların cezalarından da sırf bir atıfet mu
amelesi olmak üzere 5 sene gibi bir müddetin 
indirilmesini istemektedir. 

Esasları bu şekilde özetlenmiş bulunan af 
tasarısının .gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenmiş ve taşanının maddelerine geçilmesi 
uygun görülmüştür. 

Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 3 ncü maddenin (Ç), 
(IH) ve (K) bentleri değiştirilerek ve bu mad
demin diğer bentleri aynen kabul edilmiştir. 

(Ç) bendinde yapılan değişiklik, bu madde
ye T. C. K. 506, 507 ve 508 nci maddelerinin 
ilâvesinden ibarettir. Bu maddelerin ilâvesi su
retiyle hileli ve taksiratlı iflâslar ile emniyeti 
suiistimal suçları affın şümulü dışında bırakıl
mıştır. 

(H) bendinde yapılaın değişiklik, Türk Pa
rasının Kıymetinin Korunması hakkındaki 1567 
sayılı Kanun ile tadillerine ve bunlara istina
den çıkarılanı kararname ve tebliğlere aykırı 
olan fakat Hazinece döviz ziyamı intaceylemi-
yen şeklî suçların suçluları ile karşılığı 1 000 
Türk lirasına kadar olan döviz kaçakçılığı fi
illerinin affın şümulüne alınmasından ibaret
tir. 

(K) bendinde yapılan değişiklik, 27 Mayıs 
1960 tarihinden itibaren 25 Ekim 1961 tarihi
ne kadar işlenmiş bulunan sıfat ve vazifeyi sui
istimal suçlarının da affın dışında bırakılma
sına ilişkindir. 

Millet Meclisi metninin 4 ncü, 5 nci, 6 nci, 
7 nci, 8 nci, 9 ncu maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeye eklenen bir fıkra ile bu 
affın şümulüne giren fiillerden dolayı kanu
nun neşrinden sonra açılacak tazminat dâva
ları için kanunlarında yazılı zamanaşımı veya 
dâva açma süresinin bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren işlemeye başlıyacağı açıklan
mıştır. 

22 . 2 . 1963 O : 1 
Millet Meclisi metninin 11 nci, 12 nci ve 13 

ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
[Başkan Bu kanunda Sözcü 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. U. 

Muhalifim Â Artus 
Söz hakkım mahfuzdur 

§. Kayalar 
Bu Kanunda Kâtip 

Erzurum Tabiî Üye 
N. Pasinli Söz hakkım mahfuz 

S. Karaman 
Tabiî Üye Adana 

iSöz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuz 
8. özgür M. (İnaldı 

Çankırı Aydın 
H. Dağlı Muhalifim 

îmzada bulunamadı Söz hakkım mahfuz 
O. S. Sarıgöllü 

îzmir İstanbul 
ö. L. Bozcalı F . Başak 

imzada bulunamadı 
Ordu Uşak 

Z. Kumrulu Söz hakkım mahfuz 
K. Çoşkunoğlu 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ilk 
söz, Adalet Partisi Grupu adına İhsan Sabri 
ÇağlayangiPindir. Buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN SABRI ÇA7LAYANGÎL (Bursa) —Muh
terem Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, 
Sayın Hükümet erkânı, Millet Meclisince kabul 
edilerek, Yüce Heyetinize tevdi edilmiş bulu
nan, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısı üzerinde Adalet Partisi Grupunun 
görüş ve düşüncelerini arz eylemek maksadiyle 
yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Her şeyden evvel karşı karşıya bulunduğu
muz ana dâvaların çözülmesi yolunda, partimi
zin vazgeçilmez şekilde bağlandığı prensipleri, 
bu vesile ile bir kere daha tekrar ve tesbit ey-
lemekliğimize müsaade buyurulmasını rica ede-
cağim. 

Biz şuna inanıyoruz ki, muhterem arkadaş-
lıarım; ağır sarsıntılar ve acı tecrübeler geçir-
dikten sıonra nihayet bütün müesseseleriyle bir, 
likte kurmaya muvaffak olduğumuz demokrasi 
rejimini hiçbir tavize meydan yermeden koru-
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C. Senatosu B : 49 
inak, topyekûn Türk Milleti için yaşamanın ve 
var olmanın tek şartı haline gelmiştir. Kötü, 
millet egemenliğine dayanan modern bir dev
let kurabilmek için, bu memlekette asırlar bo
yunca sürüp gelen çekişme ve çelişmelere son 
vermenin zamanı çoktan gelip çatmıştır. De
mokrasi rejiminin, artık Türk Milletinin öz 
malı olduğu ve işlerin aksaması halinde, ku
surun rejimde değil, tatbikatta, daha doğru
su tatbikatçılarda aranması lâzımgeldiği kana
atinde ittifaka varıldığı zaman, birçok görüş 
ayrılıklarımızın önüne set çekileceğine ve bü
yük merhaleler aşılacağına samimen inanmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım, rejim dâvasında 
bugün bulunduğumuz noktaya erişebilmek, el
bette ki kolay olmamıştır. 

Böyle bir neticesinin istihsalinde, hepimi
zin derece derece emeği vardır. Türkiye Cum
huriyetinin temellerinde, tarih malı olmuş, 
memleket -büyüklerinin .gayretleri yatıyor. Ya
kın zamanları gözden geçirelim. Son seçimlere 
hâkim olan iyi niyet havasının, siyasi partile
rin zaman zaman gösterdikleri fedakârlıkları, 
ihtilâl sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Millî hâkimiyeti yerine oturtmak yolunda
ki şerefli hizmetlerini bir bir hatırlarsak, gö
rüşümüzün ne derecede isabetli olduğu kendi
liğinden meydana çıkar. Bununla beraber Türk 
toplumunu büyük bir hızla ileriye yönelten, 
bu imanlı kuvvetin kaynağını yine bu ulu mil
letin, bizzat kendi bünyesinden fışkıran tarih 
yaratmış hasletlerinde aramak lâzımgeldiğine, 
hep beraber inanmakta zorluk çekmiyeceğiz. 
Biz Adalet Partisi olarak, çatısı altında hiz
mete girmekten şeref duyduğumuz Cumhuriyet 
Senatosunu kaderine yalnız kendisinin hük
metmesini, bekasının tek mesnedi sayan ve bu 
rejimi canı ve kanı bahasına bile olsa yaşat
maya kararlı bulunan, iman dolu bir milletin 
güzide mümessilleri olarak tanıyor ve Adalet 
Partisi Grupu adına değerli arkadaşlarımıza 
yürekten ısesleniyoruz. Birbirimize hor bakma
dan, hiçbir ayrılık gözetmeden, memleket ve 
millet dâvalarını daima yapıcı bir zihniyetin 
ışığı altında vakarla, sükûnetle Senatomuza 
yaraşır bir ciddiyetle halletmeye memur bir 
heyet olduğumuzu daima hatırda tutalım. Mü
barek reyleriyle, bizleri bu hizmete sevk eyli-
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yen büyük Türk Milletine karşı bu vecibeye 
mutlaka riayetkarız. 

îşte bizim hizmet anlayışımızın ana hatları 
bunlardır ve böyle düşündüğümüz içindir ki, 
bugünün Türkiye'sinde bilhassa içinde yaşa
dığımız devrenin şartları arasında, hududu, şü
mulü muhatabı ne şekilde tecelli ederse etsin, 
af konusuna oldukça nazik ve çok önemle bir 
müessese gözüyle bakıyoruz. Onun her türlü dış 
ve yan tesirlerden uzak tutulmasını, sadece ob
jektif bir açıdan ele alınmasını, millî menfaatle
rimizin bir icabı sayıyoruz. Maruzatımızda, bu 
kanunu yürürlüğe koyarak varılmak istenen he
defe, tam ve kâmil bir şekilde ulaşılabilmesinin 
yapıcı ve yardımcı yollarını aramaktan başka 
bir kastımız yoktur. Bu itibarla, düşünce ve tek
liflerimizin, tafsilâtiyle izahına çalıştığımız, ana 
istikametimiz göz önünde tutularak değerlendi
rilmesine inayet buyurulmasmı da ayrıca istir
ham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının gerekçe
sine ve yetkili hükümet sözcülerinin beyanları
na göre, yüksek tetkikinize sunulmuş olan eli
mizdeki kanun, 1960 yılında çıkarılmış af ka
nunlarının tatbikatta görülen pürüzlerini, ada
letsizliklerini temizlemek ve onun yanında içti
mai bir huzur tedbiri ve bir atıfet eseri olarak 
da âdi suçluların hükümlülerini ölçülü bir şekil
de affeylemek maksadına müteveccihtir. Filha
kika, 113 ve 134 sayılı kanunlar yürürlüğe kon
duğu devrenin müstesna ve fevkalâde şartları
nın tesirlerinden kendilerini kurtaramamışlar-
dır. Genel af kanunlarında riayet edilmesi ana 
kaide olan eşitlik ve umumiyet prensiplerinin bu 
kanunlarda gereği gibi korunamadığı bir vakıa
dır. Bu hataların ortaya koyduğu garip netice
leri, adaletsizlikleri, isabetsizlikleri hepimizin 
bildiği örnekleriyle huzurunuza getirerek vakti
nizi harcamak veya yersiz münakaşalara kapı 
açmak niyetinde değiliz. Ancak, yapılan hatalar 
sadece adı geçen kanunlara inhisar etmekle kal
mamış, İkinci Koalisyon Hükümetinin yürürlü
ğe çıkardığı kısmi siyasi af kanunu da evvelki
lerin hudut ve ölçülerini kat kat aşan aksaklık
lar yaratmıştır. Yüksek malûmlarıdır ki, siyasi 
suçluların affı düşünülürken, bu fiillerle ilgili 
olarak cezaya çarptırılanların da affın şümulü 
içinde mütalâa edilmesi ve bu atıfetten, onların 
da hisselerini alabilmesi ilmî bir icap ve huku
ki bir zaruret idi. Kısmi siyasi af kanununun 
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C. Senatosu B : 49 
müzakeresi sırasında Adalet Partisinin ısrarla 
müdafaa ettiği bu hususa, maalesef iltifat olun
mamıştır. Bunun neticesi olarak, suç teşkil ettiği 
bilâhara ortaya çıkan birtakım fiillere zaruri 
olarak iştirak etmiş veya yetkili mercilerin o mir
lerine, bağlı bulundukları statüye uyarak, inki-
yat eylemiş bâzı memurların aylardır devam ede-
gelen mevkufiyel hallerinin izahına, ne hukukan 
ne de adalet ve insaf kaideleri muvacehesinde 
imkân kalmamıştır. Bugün tetkik eylemekte bu
lunduğumuz tasarı siyasi mıırtabıt suçu mahiye
tinde olan fiiller dolayısiyle ceza görmüş olan
lardan bir kısmını, artık tahliyelerinin yaklaş
ı ğ ı günlerde, af yoluna gidiyor. Siyasi kısmî at
fın meriyeti tarihinden bugüne kadar geçen za
man zarfında bunların mühim bir kısmının ce
zalarım bitirmek suretiyle tahliye olundukları
nı da hatırlatmak isterim. Demek oluyor ki, eli
mizdeki kanun, bir bakıma bariz bir adaletsiz
liğin gecikmiş bir şekilde tasfiyesi gayretinden 
doğmuştur. Dünyanın en büyük nimeti olan hür
riyetten haksız sebeplerle, aylardır mahrum bu
lunan bu zavallı memurların ah ve vebalini uh
delerinde taşıyanların yerinde olmayı arzu Ilıya
cak bir fert tasavvur edilemez. Bu acı gerçeğe 
rağmen, eğer şimdiye kadar yapılan hatalara bu 
kanunla bir yenisi ilâve edilmemiş olsa idi, biz 
gene bu tedbiri isabetli olarak karşılamakta 
asla. tereddüt etmiyeeektik. 

Fakat esefle görüyoruz ki, yeni kanunla da 
bâzı adaletsizliklere yer verilmiş bulunuyor. 
Yüksek İTeyetin malûmudur ki, af kanunların
da şahsi istisnalar bahis konusu olamaz. Mahi
yeti birbirinden farklı olmıyan fiiller yüzünden 
cezaya uğrıyanlardan bir kısmının affı, diğerle
rinin cezalarının ipkası suretiyle muamele yapıl
ması, hukukta emsaline raslanmış bir vakıa de
ğildir. Affedilecek kimseler arasında keyfî veya 
hissi tefrikler yapmak Türk vatandaşlarım ka
nun nazarında eşit sayan Anayasamızın hüküm
leriyle bağdaşamaz. Yüce Heyetinizin ise, böyle 
bir neticeye rıza göstereceğine elbette ki, ihti
mal verilemez. Bu tasarıyla velev mahdut bir 
müddete münhasır bile olsa, bâzı cezalar af su
retiyle ortadan kaldırılıyor. Şekavet, zimmet, ih
tilas gibi suçların af dışı kalması caiz ve mû
tattır. Fakat af müessesesinin üzerinde takdi-
nıoıı işlemesi beynelmilel hukukun ana kaidesi 
olarak kabul edilmiş bulunan siyasi fiillerden 
doğan mahkûmiyetlerin affın şümulü içine alın-
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masına rıza göstermemek, bir zümre için makbul 
görünen atıfeti, diğerinden esirgemek, affa vü
cut ve hayat veren ana fikirdeki asaletle ve şef
kat hisleriyle tezat halinde kalır. Cezaları cis-
mani bir eza haline kalbeyler. Ye bu merhamet 
müessesesine, zalimane bir hüviyet verir. Diğer 
taraftan Yüksek Adalet Divanına tevdi edilmiş 
bulunan ve zamanın kifayetsizliği bakımından 
niyetine imkân kalmıyan dâvaların bir kısmı 
hakkındaki takibatı durdurtmak, bir kısmını ol
duğu gibi bırakmak yahut t a aynı mahkemenin 
niyet ederek kesin bir hale getirdiği muhtevası 
terk edilen dâvalardan daha düşük deı ecede 
önem taşıyan konulara ait cezaları yürürlükte 
tutmak için, hukukî bir mesnet tedariki de müm
kün değildir. 

Teşriî meclisler, af yetkisini kullanıp kullan
mamakta. muhtardır. Fakat bu yetki kullanılır
ken, eşitlik prensiplerinin ihlâline, keyfî veya 
hissi istisnalar ihdasına hukukan ve mantıken 
cevaz yoktur. Hele tasarının ,'i ncü maddesinin 
T, J, G bentlerindeki istisnalara bugüne kadar 
çıkarılmış af kanunlarında raslanamaz. Bu ta
sarruflarla varılmak istenen netice, Devlete ika 
edildiği iddia olunan zararların tazmin ve tah
sili ise, hepimizin üzerinde titizlikle durduğu
muz bir konudur. Ancak, Devletin veya şahısla
rın bu haklarını teminat altına almanın yolu, 
cezaları af dışına çıkarmak değil, bunun açık ka
nuni yolları vardır. Esasen af sadece kamu. dâ
vasını veya cezayı düşüren bir sebeptir. Af ile 
fiil ortadan kalkmaz. Fiilin hukukî neticeleri 
daima baki kalır. Bu maksatladır ki, tasarının 
10 ncu maddesine, tatbikatta kolaylıkla işliye-
bilecck usuller vaz'olunmuş. fi erek âmmenin, 
gerekse fertlerin zararlarına ait haklar mahfuz 
tutulmuştur. Eğer bu istisnalarla sıfatları belli 
muayyen bir zümrenin yahutta küçücük iki po
lis mensubunun tamamen hissî sebeplerle af dışı 
edilmesi düşünülüyorsa, bu davranışa umumi 
hukuk prensipleri ve Devlet olmanın haysiyet ve 

.vekârı mesağ vermez. Umumi ve hususi af ka
nunlarında, istisnalar bulunabilir. Fakat, bu is
tisnaların da emsaline şâmil ve mahiyetleri iti
bariyle eşit olanlara sâri olması zaruridir. Mu
ayyen bir suçun, meselâ 20 failinden 18 ini affe
dip, 2 sini af dışı bırakan zihniyete dünya huku
kunda tesadüf etmenin imkân ve ihtimali yok
tur. Ne kadar haklı olduğu geçmiş hâdiselerle 
sübut bulan hukukî iddialarımıza bu yeni ka-
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nunun incelenmesi sırasında yer verilmesini. 
.mevzuatımızın sık sık değiştiri lmesine mahal hı
ra kılmaması yüzünden, zarur i görmekteyiz. 

Affın âdi suçlara teşmil edilmesi meselesi
ne gelince, bu tasar rufa hakim olan şefkat ve 
Atıfet duygular iy le i t t ifak halindeyiz. Ancak. 
aftan faydalanacaklar ın t e k r a r sın; işlemeleri
ne imkân bıraknı ıyacak sosyal ve ekonomik ted
birlerin de bir an evvel ele alınmasını temenni
ye şayan görürüz. 

Şu kada r ki, muhterem arkadaşlar ım ; biz 
Hükümet in içtimai bir huzur tedbiri ve bir atı
fet eseri olarak get i rdiğini beyan ettiği bu ta
sar ıdaki hükümlerin gayelerine ulaşabileceğine 
kaani değiliz. Çünkü, bu kanunla affa nail ola
caklar ın çoğunluğunu, Adi sın; failleri teşkil edi
yor. H e r şeyden evvel, şu ciheti açıkça belirt
mek isteriz ki, geniş nıAnasiyle huzurun başlıca 
şar t lar ı arasına girmiş bulunan af probleminin, 
sosyal ve ekonomik bakımdan ele alınması lâ
zım gelen ölçüleri, bu kanunla derpiş edildiği 
nisbet te dar değildir. Bunun içindir ki, elimiz
deki kanunun ih t iyaçlara cevap vermekten uzak 
bir hüviyet taşıdığı kanaat inde , İsrarla durmak 
mecburiyetindeyiz. Hükümet kanat la r ına men
sup part i ler in , siyasi af konusunun, bu kanunun 
sınırları dışında kaldığı yolunda gelişen görüş
lerini de isabetli bulmuyoruz. Bu vesileden fay
da lanarak siyasi suçluların affı ve bu konunun 
huzur ile ilgisi e t raf ındaki görüş ve isteklerimi
zi bir kere daha açıklamak iht iyacındayız. 

Bidayet te par t i le r üstü bir mesele olarak te
lâkki edilen ve o yoldan çözülmek istenilen 
umumi siyasi af meselesi, İkinci Koalisyon Hü
kümetinin kuru luşundan sonra bu- hüviyetini 
kaybetmiş ve münhasıran Hükümete ait ve 
onun takdi r le r ine bağlı bir mahiyete bürünmüş
tür . Nitekim, bu Hükümetin çıkardığı kısmi si
yasi af Kanununun hazır l ıklar ında part imiz dai
ma dışarda bırakılmış ve bu kanunun mahiyeti 
bizce -ancak Par lâmento müzakereleri sırasın
da malûm olabilmiştir. (Terci. Hükümet Baş
kanının kendisine has üslûbiyle, geçmiş siyasi 
mücadelerinin yaralar ını tamanıiyle tedavi et
mek şeklinde ifadesini bulan af meselesinin, 
Hükümet P rogramında yer almış bir taahhüt 
halline inkılâbetmesi batkınımdan, bu konuyu 
Hükümet in halleylcmesi en uygun h\v yol ola
rak düşünülebil irdi . F a k a t Pir inci ve İkinci 
İnönü kabineleri sarih taahhüt ler ine rağmen bunu 

t ahakkuk et t i rmenin çarelerini, a r amak tan dai
ma .kaçınmış ve bu mesele, ne zaman ne şekil
de lıallonulacağı tamamiylc meçhul bir hüviyet 
ikt isabetmist ir . Affın müsai t bir zemine otur
ması ve toplumun şar t lar iyle beraber inkişaf 
ettiri lmesi lüzumu elbette ki, bir vakıadır . 
Ancak, huzur ölçülerinin tâyin ve fe-sbiti işini, 
ışahsi takdir lere terk etmeye ve böylesine önemli 
bir konuyu menşei meçhul kanaat lere bağlı 
bir halde mütemadiyen mual lâk ta tu tmaya im
kân görülemiyeeeği de bir gerçektir . Anayasa
nın ihlâli iddias ından doğan suçların, tar ihle
rine göre farkl ı muameleye tabi tutulması , af 
konusunda al ınmak istenen tedbirlerin, daima 
yar ım ve saka t kalması, demokra t ik nizamın 
bütün müesseseleriyle işler hale gelmesine rağ
men, memleket te fevkalâde hallerin ve anor
mal şar t la r ın mevcudiyet ini îma eden iddia lar ın 
hiçbir zaman dilden ve. elden düşürül memesi. 
izahı imkânsız du rumla r ve engeller ya ra tmak
tadır . Toplumlar ın iç. düzeni ve dış itibarı ev
velâ va tandaş münasebet ler inin, her tü r lü ça
t ışmalardan ve çekişmelerden korunması yahu t 
kur tar ı lmasiyle yoluna girer. Bunun içindir ki, 
hükümet ler in en önemli vazifeleri bu a landa 
görülen pürüzler i vakt inde temizlemek, milleti 
birbir inden farklı düşüncelere sürükl iyen prob
lemleri, kanaat ler in hislerini ya t ı ş t ı r a rak çöz
mek. Aksi halde 'bu pürüzler daha mukavim 
bir hah1 gelmek is t idadını gösterirler, ayr ı gö
rüşleri birbine yak laş t ı rmak imkânı , zamanla 
daha müşkül bir hale girer. B u gibi meselele
rin halli için millet çoğunluğunun ist ikame
tini tayine ya rayan mûtat usullerin denen
mesi de daima, mümkündür . Aksi halde kimin 
ta raf ından hangi usullerle yoklandığı , müte
madiyen meçhul bjr ortamın, mefruz, !belki de 
mevhum tesir ler i a l t ından kur tu lman ın im
kânı kalmaz. Adalet Part is inin umumi siyasi 
af meselesine verdiği (»nem, geniş mâna'Sİyle 
huzurun doğuşunda, bu kauunun taşıdığı ağır
lığı t akd i r eylemekten ve millet çoğunluğunun 
hangi is t ikamete müteveccih b u l u n d u ğ u n u sıh
hat le teşhis e tmekten doğan, kanaa t le r ine da
yanır . Yalnız bizim bir tü r lü öğrenemediğimiz 
cihet, bu konunun t a h a k k u k u n a engel olan se
beplerin menşe ve mahiyetidir . .Memleketi baş
tan başa. sa rmak istidadını gösteren Aşırı sol 
cereyanların bu karars ız ve karan l ık d u r u m d a n 
ne şekilde faydalandığını izah için tafsi lât 
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vermeyi zait görürüz. Biz Türk toplumunu ayı
rıcı, bölücü 'birbirine düşman edici metotlarla 
çalışan maceracılar karşısında, bu konuyu bir 
istismar vesilesi olmaktan çıkarmanın artık 
zamanı geldiğine hattâ geçtiğine kanaat getir
miş 'bulunuyoruz. Biz umumi siyasi affın her 
hangi bir zümreye müteveccih, menfi bir ha
reket sayılacağına veya öyle karşılanacağına 
da inanmıyoruz. Bilâkis bu tasarrufun memle
kette kinlerin, garezlerin sönmesine başlıca 
âmil olacağına, kardeşliğin doğuşunda en 
önemli TOIÜ oynıyacağına kaani bulunuyoruz. 
Bu kanaatimizin başlıca dayanağı, kısmi siyasi 
aftan faydalanan 300 e yakın insanın durum
larıdır. Nerde o muhayyel tahrikler, hâdiseler, 
tezahürler ? 

Sevgili "arkadaşlarım, toplumun temel ya
pısı insandır, birbirimizi gerçekten sevmenin, 
yeni nesillere güzel örnekler vermenin yolla
rını aramak mecburiyetindeyiz. O zamandır 
ki, bu cennet vatanda yeni bir devir açılacak, 
insan sevgisinin, kardeşlik hislerinin hâkim 
olduğu günler başhyacaktır. Allah'tan, gözle
rimizi karanlıklara bakmaktan kurtarıp, ger
çek sevginin aydın ufuklarına çevirmek için 
hepimize yardımcı olmasını niyaz ediyorum. 
Biz, bu zihniyetin ışığı altında, siyasi suçlu
ların da, bu vesile ile aflarını sağlıyacak bir 
tadil teklifini yüksek huzurunuza getirmiş bu
lunuyoruz. 

Karar ve takdir yüce vicdanlarınızın sesin
den gelecek. Hükümet ve koalisyonu teşkil 
eden siyasi partiler, mı konudaki ilk taahhüt
lerine sadık kalabilirlerse, yüksek reyleriniz 
teklifimiz lehine teveccüh ederse, ufkumuzun 
aydınlanması için hiçbir engel kalmıyacaktır. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
Yüksek Heyetinizi Grupum adına hürmetle se
lâmlarım, muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Karakurt. 

C. H P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Urfa) — Muhterem beyefendiler, 
mâruzâtım uzun olmıyacaktır. Eski İngiliz Baş
vekili Churchill, demokrasi için, demokrasi ideal 
bir idare tarzı değildir. Fakat ondan daha iyisi 
henüz mevcut olmadığı için en iyi idare tarzı de
mokrasidir, der. Biz de işte senelerden beri me
deni dünyanın daha iyisini bulup, tatbik edeme
diği için, insan topluluklarını idaresinde en üs-
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tün, en doğru sistem olarak kabul ettiği demok
rasiyi memleketimizde uygulıyabilmek için in
san gücünün üstünde, tahammül ve sabrının üs
tünde nasıl uğraştığımızı, nasıl çırpınıp durdu
ğumuzu ifadeye lüzum görmüyorum. Demokra
si idaresinde, demokrasiye alışmamış bir mem
lekette tatbikinin bu derece zor, bu derece bâ-
zan tahammül hudutlarını aştığı, bilhassa bu 
son birbuçuk senelik teşriî hayatın bizzat için
de yaşamamış olsa idik, asla tâyine imkân bu
lamazdık. Halbuki beyefendiler, demokrasi bir 
feragat, tahammül, soğukkanlı olma rejimidir. 
Şimdi tasavvur buyurun ve insaf edin. Bir ihti
lâl yapıldı. Gayrimeşru olduğu milletin irade
siyle sabit bir iktidar devrildi ve arasından 20 
ay geçmeden bu ihtilâli yapanlar devirdikleri 
iktidarın bütün yakınlarını, h»ttâ akrabalarını 
içine alarak gelen yeni bir iktidara seve seve 
idareyi teslim ettiler. Fakat ne oldu sonra, 
bu idarenin, bu iktidarın teslim edildiği günden 
bugüne kadar yalnız bir kelime dâvalandırıldı, 
yalnız bir kelime işitildi. Af... Sanki memle
ketin başka hiçbir derdi yokmuş, sanki her iş 
yolunda gidiyormuş gibi, 1,5 seneden beridir 
geceli gündüzlü bir af sancısına tutulmuş çırpı
nıp duruyoruz. 

Nasıl birinci af yapıldı, birçok siyasi suçlu
lar tahliye edildi, fakat kâfi gelmedi; şimdi 
ilk tasarladığından daha geniş, dalia şümullü 
ikinci af yapılıyor. Fakat bununla da yetinil-
medi, bu sefer de bir siyasi af taarruzu başla
dı, bütün şiddetiyle devam edip, gidiyor. 

Bizce siyasi affın zorlanarak elde edileceği
ni düşünmek hatalı bir yoldur. Zira unutulma
malıdır ki, siyasi af için Türk Milletinden iste
necek olan bir hak değil, sadece bir merhamet, 
atıfet hissidir. Atıfet ve merhamet hissi zorla
narak, «Biz buraya kin ve intikam dolu olarak 
geldik.» diye tehditler savurarak, huzur bozulu
yor, diye barbar bağırarak değil, sadece ve sa
dece rica edilerek, milletin acıma ve affetme 
hisleri tahrik olunarak elde edilir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Havayı 
bozma. 

C. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Devamla) — Bizim kanaatimi
ze göre siyasi af bir hak olarak iddia ve talep 
edildiği müddetçe, asla millet tarafından tasvi-
bedilmiyecektir. , 
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Siyasi affı, yani gayrimeşra bir iktidarı ida

re edenlerin derhal tahliye edilmelerini, memle
ketin huzuruna, istikrarına, yaşamasına mesnet 
ittihaz etmek ve bu iddiada bulunmak, en hafif 
tabiriyle Türk Milletine karşı işlenmiş ağır bir 
saygısızlıktır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Eğer memleketin huzur ve istikrar içinde 
yaşaması, terakki etmesi, muvaffak olması, si-

"yasi hayatlarını kendi elleriyle harap etmiş, ta
lih ve kaderlerinin kötü tecellisiyle başbaşa kal
mış, bir avuç modası geçmiş eski politikacının 
hapsaneden çıkmasiyle kabil olacaksa, yazıklar 
olsun bunca yıllardır devam eden emeklere. 
Böyle bir iddia akılsızca savrulmuş bir iftira
dan başka bir şey değildir. 

Türk Milletinin huzur ve saadeti, ne bir 
hapisanede yatan birkaç yüz eski politikacının 
rahatının bozulmasiyle, ne de «Biz buraya kin 
ve intikam dolu olarak geldik.» diyen millet
vekillerinin, Millet Meclisi kürsülerinden ko
pardıkları haykırışlarla sarsılır. 

(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve 
«yalan söylüyorsun» sesleri.) 

C. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Devamla) — Türk Milleti bü
tündür, kaya gibidir, kolay kolay yerinden 
oynatılamaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, bu şekilde ko
nuşursanız sözünüzü keserim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Devamla) — Mamafih, şunu da 
cesaretle... (A. P. sıralarından, şiddetli gürültü
ler.) 

Cesaretle şunu da ifade etmek lâzımdır 
ki, normal bir siyasi hayat yaşamak istiyen 
medeni bir memlekette velevki fahiş hataları, 
hatta hıyanetleri yüzünden, bir hapishane do
lusu siyaset suçlusunun mevcudiyeti, o mem
leket için ne övünülecek, ne de memnun olu
nacak bir olaydır. (A. P. sıralarından, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bu şekilde konuşacaksanız, 
sözünüzü kesiyorum; havayı bulandırmak yok. 
(Ortadan ve A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar) 

O. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Devamla) — H e r şeyin bir yolu, 
bir zemini ve müsait bir devri vardır. Bir mem
lekette huzur, ve saadet imkânlarını, ma-
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demki bu adamlar tahliye edilmiyorlar, hu
zur bundan bozuluyor-, diye bir bâtıl fikre 
bağlamak, bunda ısrar etmek, asıl memleket
te huzuru bozan sebeptir. Siyasi af mı? Şüp
hesiz onun da sırası gelecek. Bir huzur dâ
vasını istirmar ve tahrik mevzuu olmaktan 
çıkarılıp, sadece Türk Milletinin merhamet 
ve atıfetine hitaben bir affın zaman ve z-emi-
ni hulul edince konuşulmasında elbetteki mah
zur olmıyacaktır. 

Ben Sayın Hükümet Başkanımızın evvelki 
gün Millet Meclisindeki sarih ve kati beya
natını bâzı Adalet Partili arkadaşlarım gibi 
mânalandırmıyorum. inönü (Siyasi affın baş
lıca bir konu olarak ele alınması, tahrik va
sıtası yapılması, siyasi affın görüşülmesine 
mani olan başlıca unsurdur. Tahrikler devam 
ettikçe bu meseleyi görüşmiyecek, siyasi affın 
ne vakit ne suretle getirileceği veya getirilmi-
yeceği hususunda hiçbir taahhüde girmiyece-
ğim) diyor. 

Siyasi tahrikler devam ettiği müddetçe bu 
meseleyi görüşmiyeceğim ve hiçbir taahhüde 
girmiyeceğim demek, artık bu mevzua avdet 
etmiyeceğim demek değildir. Benim İnönü'
nün konuşmasından anladığım mâna, budur. 

BAŞKAN — Sayın -Karakurt, bit sözleri 
Parti adına mı söylüyorsunuz? 

C. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Devamla) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Bunu tesbit edelim de. (A. P. 
sıralarından «hâlâ niçin konuşturuyorsun Baş
kan» sesleri ve gürültüler) Müsaade edin efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Devamla) Siz bana niçin mü
dahale ediyorsunuz? Bir senatörün konuş
masına ne hakla mâni oluyorsunuz? 

BAŞKAN — Elbette mâni olurum. Çünkü 
burada sükûneti muhafaza etmeye mecburum. 
Sizin bu şekilde konuşmaya hakkınız yok. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

O. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Devamla) — Bu kürsüden bir 
senatörün konuşmasına mâni olmaya Makamı 
Riyasetin hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, inanınız, biz seçim 
çevrelerimizden buraya ne kalblerimiz intikam 
ve kin hissiyle dolu olarak, ne de ikide birde 

— 329 — 
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eskiyi öne sürüp hınçlarımızı kamçılamak 
için gelmedik. Bilâkis, eskiyi her türlü ve 
her şartı ile unutup, kardeşçe, hep beraber 
elele vererk, bu memleketi yükseltmek ve 
Türk Milletine elimizden geldiği kadar hiz
met etmek, ona lâyık olmak azmi ile geldik. 
Aklıselimimiz, izanımız biraz çalışırsa, he
pimizin aynı yolda birleşip, birlik ve bera
berlik içinde bu memleketin talihsiz, İm mem
leketin saadeti için çalışmamıza engel olacak 
hiçbir kuvvet ve kudret mevcut değildir. 

Birtakım küçük değersiz meseleleri, hâdi
seler haline getirerek, birtakım mânâsız ümit 
ve inanışını tahribetmeye ne sizin, ne bizim, 
hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Umıtmıyalım ki, Parlâmentolarla idare edi
len memleketlerde, parlâmentolar ne kadar 
kuvvetli ve bilhassa ne kadar seviyeli ise, o 
memleketlerin halkı da o nisbette emin, o nis-
bette müreffeh olurlar. 

Hürmetlerimle. 

İHSAN SABRI ÇAĞLIYANGİL (Bursa) — 
Hatip, partisi adına mı konuştu, yoksa kendi 
adına mı? 

BAŞKAN — Onu sordum. Partisi adına ko
nuştuğunu söyledi. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sormak hatasına düştü. 

'BAŞKAN — Riyaset vazifesini çok iyi bilir. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Lüzumsuz •müdahalelerde bulunuyorsunuz. 
BAŞKAN — Arkadaşlarınızın tasvib etmedi

ğinden belli. (A.P. sıralarından bravo sesleri ve 
alkışlar) 

Y. T. Partisi Senato Grupu adına Sayın Ce
mal Tarlan, buyurun. 

Y.T. PARTİSİ SENATO' G-RUPU • ADINA 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyele
ri, Yeni Türkiye Partisi Senato G-rupu adına he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

Y.T.P. Senato Grupu, 2 nei Koallisyon Hü
kümetinin kuruluşuna takaddüm eden 'günlerde, 
üç parti grupları arasında kararlaştırılmış ve 
Hükümet programına temel teşkil etmiş olan 
protokoldeki esaslara uygun hareket etmeyi bu
gün de zaruri addetmektedir. 

Koalisyon protokolünde tesbit edilmiş olan 
meseleleri, tahaikkıık ettirme yolunda Hükümet 
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ve kanatlarının gösterdiği müştemi ve münferit 
gayretlerin Yüksek Heyetinizce dikkatle izlene
rek: kıymetlendiril m ekte 'bulunduğu da şüphe
sizdir. İşte Yüksek Huzurununa gelmiş bulunan 
113 sayılı Kanunun tadil tasarısı koalisyon pro
tokolünde tesbit edilmiş ve üzerinde mutabaka
ta varılmış çeşitli konulardan birisidir. Bu mev
zuun halli ile binlerce vatandaşımızın ıstırabı
na son verilmekle beraber beklenen huzurun ya
ratılmasında da büyük bir mesafe katedilmiş 
olunacağına ve tesviyeye muhtaç önemli bir ko
nunun bu suretle halledilmiş bulunacağına inan
maktayız. Yalnız bu konu dolayısiyle bâzı siya
si teşekküllerin ve onun muhterem mensupları
nın. siyasi umumi af meselesini bu kanuna ithali 
yolunda bir gayret içinde olduklarını ıgörmek
teyiz. Hemen arz etmek isteriz ki, dün ayrı ayrı 
meseleler olarak mutabakata varılmış olan 11.3 
sayılı Kanunun tadili ve umumi siyasi affın ta
hakkuku keyfiyetinin yine ayrı ayrı meseleler 
olarak intacetmek hususundaki düşüncelerin isa
betine inanaratk, bu 'kanaati bugün de hassasiyet
le muhafaza eylemekteyiz. Nitekim protokolde 
siyasi af konusu kademeli bir şekilde halledile
cek ve mevzu olarak ele alınmış ve bunun ilk 
kademesi protokolde tesbit edilen esaslar için
de, 1962 Ekim ayında bir neticeye ulaştırılmış
tır. Bunların hürriyetlerine kavuşması ile hu
zur bakımından bir değişiklik oldu mu? Hayır! 
Bilâkis o gün buradan temin ettiğimiz şekilde 
onların huzuru sağlıyacağı rolleri lolmuştur. Şim
di de Koalisyon partileri liderleri arasında umu
mi siyasi af mevzuunun mütaalkıp safhasının ele 
alınması hususunda takibedilece'k usul hakkın
da müşterek mutabakata varıldığını bilerek ve 
bunun müspet inkişaflarına inanarak bundan 
mütevellit memnuniyetimize Yüksek (Senatonun 
değerli üyelerinin ve Türk efkârı umumiyesinin 
katılacağına muhakkak nazarı ile bakmalktayız. 
Ancak bu mutabakatın ışığı altında meselenin 
esasından halli ve salim bir neticeye ulaştırıl
ması da siyasi ortamın müsait duruma girmesi
ne bağlıdır. Bu ise şüphesiz iki siyasi partileri
mizin ve onları sevk ve idare eden muhterem 
arkadaşlarımızın bu ortamı tesis hususundaki 
gayret ve basiretleri ile pek yakından alâkalıdır. 
Binaenaleyh, meselenin ciddî olarak hallini ar-
zuluyorsak, siyasi partilerin bu neticeyi istih
sal hususundaki gayret ve faaliyetlerini beheme
hal günün şartlarına gfire bir revizyona tabi tut-
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malarında fayda mülâhaza etmekteyiz. Y.T.P. si 
Senato Grupu olarak memlekette huzurun tam 
mânasiyle tesis edilebilmesinin 'büyük âmillerin
den biri olan iktisadi kalkınma meselelerimiz 
kadar siyasi af konusunun da bu neticenin sağ
lanmasında büyük rolü olacağına inanmakta "ve 
hallini zaruri görmekte ve bu sebeple de parti
lerimizi ve diğer muhterem arkadaşlarımızı bu 
önemli meselede yapıcı ve uzlaştırıcı bir istika
mete ıgayret sarfı için kendilerini birlik ve be
raberliğe davet etmekteyiz. 

Hepinizi Grupum adma en derin hürmetle
rimle selâmlarım, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
lar adma konuşmalar (bitmiştir. Vakıa, Millet 
Partisi adma Saym Neşet Çetmtaş ile işçi Par
tisi adına Sayın Ağırnaslı, söz istemektedirler. 
Ama Anayasanın 85 nci maddesi karşısında bun
ları bir siyasi grup olarak kabul etmemek mec
buriyetindeyiz. Vakıa, bütçe müzakerelerinde 
bu nazarı dikkate alınmamış ve 'bir müsamaha 
ile grup olarak telâkki edilmiş ve kendilerine 
söz verilmişti. Fakat, Anayasanın bu hükmü 
karşısında kendilerine, sıraları geldiği zaman 
şahısları adına söz vereceğim. 
. Sayın Oağlayangil grup adma söz isti

yorsunuz, söz vermek mecburiyetindeyim. 
Fakat, birçok arkadaşlar söz almış bulunuyor
lar, lütfen kısa kesmenizi rica edeceğim. 

İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Söz hakkımı sonra kullanacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz ıSaym Demirdağ'mdır. 
YUSUF D F J M İ R D A Ğ (Trabzon) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — tapu

mun kararma uyarak söz hakkımdan vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, Muhterem Başbakan ve Bakanlar; 
huzurunuzu işgal etmemin sebebi, Cumhuriyet 
Senatosunun Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
bu tasarı hakkında söz hakkımı mahfuz tut
mam ve bâzı maddelere ve evvelâ tümüne mu
halif kalmamın sebeplerini izah zaruretidir. 
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Hükümet tarafından 'huzurunuza getirilmiş 

olan kanun, Ibâzı suç ve cezaların affına dair
dir. 

Kanunun başlığından itibaren tetkiki netice
sinde varacağımız husus, ceza hukuku bakımın
dan üç şekilde mütalâa edilebilir. 

Birinci maddenin (A) bendi, haklarında beş 
seneye kadar takibat yapılmıyacak hususları 
derpiş etmekte, (B) bendi, umumi affı 'kapsa
makta; (C) 'bendi ise, losmıi affı nazarı ürihara 
almaktadır. 

Kanunun sureti sevkı itibariyle istihdaf et
tiği gaye, doğrudan doğruya âdi suçlar hak
kında bir af sevk etmesidir. (Binaenaleyh, evve
lâ af müessesesinin hukuki mahiyetini nazarı 
itibara almak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, af müessesesi, Cum
huriyetin ilânına kadar iktidarı temsil eden pa
dişah veya meşrutî hükümete ait idi. Cumhuri
yetin ilânından bu yana, millî hâkimiyet esası
na istinaden (bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, bugün de Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisinden müteşekkil Parlâmentoyu kapsıyan 
Türkiye Büyülk Millet Meclisine aittir. Affı 
böyle mütalâa edecek olursak, Türk ulusu adı
na vereceğiniz bu karar muvacehesinde, âdi 
suçlular hakkında sık sık kanunların getirilme
si, hattâ siyasi suçluları dahi kapsasa da sık sık 
af müessesesinin istimaline yol açılması maalesef 
yerinde Ibir gayret, yerinde bir iş değildir. Bu
gün gelen Af Kanunu, elbette ki, halkın, millî 
hâkimiyetin bir arzusunu tatmin gayretiyle gel
miştir. Yani, halkın atıfetine dayanılmak isten
miştir. Getirilen nedir!. . Maalesef âdi suçların 
affını kapsıyan bir kanundur. Bakın tetkik ede
lim. 

Bugüne kadar af kanunları meyanında en 
mühimleri şunlardır : 1933 yılında ki, hundan 
evvel istiklâl Harbinde hiyaneti vataniye veya 
sair sebeplerle mahkûm olanlar hakkında umu
mi bir af kanunu 'gelmiştir, bu âdi değil, siyasi
dir. 1933 senesinden 17 yıl sonra 1950 senesinde 
ve sonra 1960 senesinde, 1960 yılından sonra af 
kanunları mütemadiyen devam edegelmektedir. 
Esbabı mueibeyi okuyacak olursak görüyoruz ki 
yeni ve teminatlı bir Anayasa çerçevesi içinde, 
sağlam temeller üzerinde kurulmuş olan bugün
kü demokratik rejime ulaşmak, hiç şüphe yok 
yi kolay olmamış ve hu aradaki güçlükler, suç
ların artmasında da etkisini göstermiştir. Bu 
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itibarladır ki, içtimai bir tedbir olarak bâzı suç 
ve cezaların, Ibir atıfet olmak üzere, mezkûr ta
sarıyla affı cihetine gidilmesi uygun görülmüş
tür. Esbabı mucibede 'bir atıfetin lüzumuna ka
naat getirilmekle beraber, maddeleri tetkik et
tiğimiz zaman tarzı tahlil ve ta'knin itibariyle 
ıgayri'kâfi ve yerinde görmediğimiz içindir ki, 
muhalif kaldık. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, eğer mevzuumuz bir af ise, umumi 
affın bütün mânasını kapsaması iktiza eder. 
Bunu, 1 nei maddenin (A, B) bentlerinde gör
mekle beraber, (C) bendini bundan mahrum ad
dediyoruz. 

Bakınız, 2 nei maddenin sureti şevkinde de
niyor 'ki, «Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanunun ıgeçici 
7 nei maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesine 
intikal ettirilen dâvalardan, Uşak ve halkı si
lâhlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza Mahke
mesinde görülmekte olan iskele ve 31 nei kilo
metre 'olayları ile ilgili dâva sanıkları hakkında 
takibat yapılmaz.» 

Halki'katen ıgüzel bir atıfetin bütün mânasiy-
le kaleme alındığı 'görülüyor. Halkı silâhlandır
ma töhmeti altında 'bulunanlar, aftan istifade et
tiriliyor. Fakat, aynı vakanın devamı olan Rıh
tım hâdiseleri, - özür diliyerek arz ediyorum -
bundan istisna ediliyor. Sebep : Üç .mevzu ile 
karşılaşılmış. Halkı silâhlandırma yanında, rıh
tımdaki bir hâdise veya, karakoldaki bir (hâdise 
birbirine karıştırılmış ve binaenaleyh, bunu 
(bundan çıkaralım. Neye ? Şahsan affını istemi
yoruz. Af müessesesi umumidir, insanlar arasın
da, belki hayatta, meslekî hayatımızda eşitlik 
mümkün değil ise de, veya şartları çolk ıgüç ise 
de, kanun nazarında eşitlik şarttır. Ve bakın, 
bütün bu siyasi murtaibıt suç olup, geçen sefer 
Af Kanununun şümulüne konulmamak suretiy
le büyük hata işlenen bu, (bunun gibi siyasi 
murta'bıt suçların yanında bir de baktık ki, âdi 
suçlardan iflâs ve hileli iflâs suçları hariç bıra
kılmış. Yine bakıyoruz ki, aynı kanunun mu
ayyen bâzı eş'has hakkında işlediği suçların top
lamı, nazara alınmak suretiyle bu beş senelik 
muafiyetin dşında bırakılmış. 

Hükümetten sorduk, niçin? Bu bâzı eşhas 
'hakkındadır, dendi. Af kanunları şahşıslar hak
kında çı'karıldığı zaman muayyen unsurları ih
tiva etmesi gerekir. Bu, lehine olduğu takdirde 
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hususi af mevzuuna girer. Fakat aleyhine bir 
fikir olarak, hususi veya umumi affın, şahıslar, 
dışarısında bırakılamaz. Bu ancak, maalesef 
hâlâ bâzı hislerin, bâzı eşhas hakkında şahsi ola
rak devam ettiğinin delilidir, işte bu sebeple
dir 'ki, İra her gün getirilmek istidadında olup 
da, maalesef hukuki vasıftan mahrum olan bu 
kanunun toptan reddini istedik. Fakat vicdan 
ve arkadaşlarımızın kararı maalesef bunu müm
kün kılmadı. Onun içindir ki, verdiğimiz tadil 
tasarılariyle istisnai madde olarak verilmiş olan 
(C) fıkrasına 'hileli, yani taksirli ve âdi iflâs 
suçlarının da aftan istifade ettirilmemesini, 25 
Ekim 1961 tarihinden sonraki suçlulara aidola-
rak tahrir edilmiş olan aftan istisna edilen hu
susu, tabiî üyelerin de 'katılması ve teklifi ile 27 
Mayıs 1960 tarihine irca ettik. Sebep; 'o tarihten 
'başlayıp Anayasadaki bâzı hükümlerin çerçeve
si dışında kalmış ve o Anayasadaki müsamaha
ların dışında kalmış, suiistimaller varsa, bunla
rın da bu aftan istifade etmemelerini temin et
mek kasdiyle bu tasarının en mühim maddele
rinden birini de tashih ettik. 

Gayet hafif gibi ıgörünen; yine istisna mad
deleri içinde bir (H) bendi üzerinde durduk. 
Bu Türk parasının kıymetini koruma suçların
dan, bilhassa, beyannameler mevzuunda, şeklî 
suçları ihtiva eden ıbir maddedir 'ki, bunun tas
hihi üzerinde durduk. Yani, para ile, dövizle, 
efektivle ilgili olmayıp, yalnız şeklî suçlar. Bun
ların hepsi teker teker bir suç olarak kabul 
edildiği için, bir muameleden dolayı, 3-4 suç te
kevvün etmekte ve bunların toplamı ithalâtçı
lar, ve ihracatçılar bakımından, 5 sene, 10 sene 
gibi toplamları, büyük bir cezayı ihtiva etmek
tedir. Binaenaleyh, şeklî suçların bu kadar ağır 
olmasını biz, bu affın şümulü içinde mütalâa 
edemediğimiz içindir ki, bunu da aftan istifade 
ettirmek yoluna gittik. 

Yine değiştirilmesine muvaffak olduğumuz 
maddelerden bir tanesi, arkadaşlarımızın bu af 
kanunu sebebiyle ortadan kalkan cezaların ve
ya dâvalar sebebiyle müruruzaman ve sükutu 
hak bakımından (müddetlerin tâyininde düşülen 
veya rastlanan güçlük (bakımından bir tadili 
mümkün kılabildik. Ancak, bunlardan ikisinde 
muvaffak olamadık, o da şudur : Bütün af çer
çevesi ve af ruhu içinde birtakım, 'bir veya iki 
kişinin istihdaf edilmek suretiyle, tâyin edilmek 
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suretiyle ve maalesef Hükümetten ıgelen tasarı 
ile iki kişinin af dışarısında bırakılması gibi bir 
arzusunu bir türlü hukuk anlamı ile bağdaştıra-
madım. Ve maalesef; bunun müdafaası da ya
pıldı ve o ana kadar gayet sakin geçen encü
mende rahatsız bir hava esti. Filânı mı istiyor
sunuz?.. Hayır! Ne beyin dediği gibi, filânı is
tiyorum, ne de filânın (çıkmamasını istiyorum. 
İstediğimiz aftır... Umumi ise, şartlarına ıgöre, 
kısmî ise şartlarına göre, yok, eğer; Anayasaya 
aykırı alarak hükümler hakkında bir tenzil ge
tiriyorsak 'ona göre, fakat, umumi olması esas
tır. <Bu (hakkı istimal edecek, Yüksek Heyeti eri-
nizdir. Eğer bu hakkın sahibi olarak harefket 
edeceksek, yapacağımız tek şey; kendi hakkımı
zı istimal ederken, affın şanına lâyık olarak, 
'hareket etmek, bâzı endişe ve Ibâzı alt fikirler 
tesiri tahtında bâzı şahısların istihdafına mâni 
olmaktır. Binaenaleyh, mevzuu kanun, getiril
mek istenen ve içtimai zaruretin icabettirdiği, 
'bir af (kanunu değildir. Bu af kanunu, ne ya
palım, işte af getiriyoruz. İşte arkadaşlar geti
rilen af kanunu. Bunun istihdaf ettiği gaye, iç
timai zaruretin dışında, bünyeyi oyalayıcı bir 
af tasarısıdır. Kanaatimce buna göre, kararları
nızı ve tadil tekliflerini hüküm altına almanızı 
arz ve teklif eder, huzurunuzdan ayrılırım. 
(Sağdan alkışlar) 

BARKAN — Sayın To'kgöz. 
CAHİT TOKGÖZ (Samsun) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, 
Bugün yüksek huzurlarınıza getirilen af tasa

rısı muhakkak ki, beklediğimiz af tasarısı değil
dir. Çünkü, bu tasarı geçmiş kırgınlıkları orta
dan kaldırma ve huzi","*",n gelmesini temin etme 
iktidarında değildir. Şuna emin olmak gerekir 
ki, Türk Milletinin büyük kısmı millî iradenin is
tediği çapta bir af tasarısı bulamadığı için millî 
iradesinin hâkimiyetinden şüpheye düşmektedir. 
Bu şüphe huzursuzluğun, itimatsızlık ve istikrar
sızlığın sebebi olmaktadır. Kendi iradesine gü-
venemiyen, onun canlı tezahürünü göremiyen 
milletlerde huzur ve istikrar aramak beyhudedir. 
Bunun neticelerinin ise iç bünyede ve dış âlem
de memleket menfaatine ne kadar aykırı olduğu 
aşikârdır. 

Anayasa ile kendine tanınan haklarının kay-
bolmamasma göz yummak istemediğini izhar 
eden bir millet çoğunluğunun bu yerinde talebi-
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ni kine kadar inen anlayışla mânalandırmak çok 
acıdır. 

Kaldı ki, kin mevzuu, tecrübe edilmiş ve ne
ticesi de umulduğundan çok aykırı belirmiş ol
duğu için bu yola gitmemek aklın ve sağ duyu
nun icabıdır. 

Anayasanın bu millete getirdiği imkânları vo 
hakları, bu Anayasa'dan korkarak milletten esir
gemek istiyen zihniyete karşı, bu milletten sem
pati beklemek de kendini aldatmak olur. 

Siyasi affın bir siyasi istismar konusu oldu
ğuna ise inanmak güçtür. Nitekim siyasi affı is-
temiyen zihniyetin siyasi affı Türk Milletinin 
% 80 inin haheşle beklediğini bildiği halde gör-
memezlikten gelemiyeceği aşikârdır. 

Siyasi af ile istismar edilecek olan şey nedir? 
Rey avcılığı mı? Böyle bir itham altına alınan
ların daha siyasi af bahis konusu olmadan seçim
lerde reylerin % 65 ini ferah ferah kazandığını 
niye hesaba katmıyorlar? 

Siyasi affı 27 Mayıs aleyhine istismar etme
ye gelince bu da gariptir. Çünkü, 27 Mayısın ge
tirdiği imkânlarla milletin büyük kısmının ar
zuladığı siyasi affın tahakkuk ettirilmesi 27 Ma
yısı zedelemek yerine onun millete daha ziyade 
malolmasını temin eder. 

Şuna eminiz ki, 27 Mayısın bu millete getir
diği Anayasa imkânlarından korkan bir 27 Ma-
yısçı zihniyeti, kendi itibarını tahribediyor ve 27 
Mayısı küçültüyor, demektir. Yoksa siyasi affı 
istemek bir tahrip vasıtası olamaz. 

Binaenaleyh, Sayın Hükümet Reisinin bu
yurdukları gibi, siyasi affın istismar ve tahrip 
vasıtası kabul edilerek Meclise getirilememesini 
düşünmek, salim bir muhakeme eseri değildir. 
Hakikat bu merkezde iken, siyasi affın Hükü
metçe Meclise getirilmek istenmemesini daha 
başka bir sebebe istinadettirmek gerekmektedir. 
27 Mayısın meşruiyet ve kuvvetini, getirdiği 
Anayasanın mahiyetinden almıyarak mahkûm 
ettiklerinin zindanda kalmasında dayanağını bu
lursa bu yeni Anayasamızın gölgelenmesi olur 
ki, bunu salim düşünen hiçbir kafa kabul etmez. 
Biz, bilâkis 27 Mayısı kuvvetlendirecek ve mil
lete maledecek unsuru; getirdiği temel hakların 
şümulü ile kullanılabilmesi vasfında bulmakta
yız. 

Siyasi affın getirilememesi bir zümrenin men
faatlerine uygun telâkki ediliyorsa bu zümrenin 
aldandığı aşikârdır. Zira, milletin büyük kısmı 
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tarafından istenen bir mevzu üzerinde aksi tezi 
kabıü etmek hüsrana uğramaya mahkûm olmak 
demektir. 

Siyasi affın getirilmesi ortamının zamanını 
Türk Milleti ve Büyük Meclis gösterecektir. Bu 
Mecliste milletin arzusu bütün şümuliyle belire
cektir ve bu gün de yakındır. 

Siyasi affın getirilmesi, memleketimizdeki 
gergin havayı teskin edecek, huzur ve kardeşliği 
davet edecektir. Bunu Türk Milleti ve bütün 
dünya beklemektedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çetintaş. 
NEŞET OETÎNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; görüşülmekte bulunan ka
nun tasarısında affedilmesi derpiş edilen suçlan 
içtimai huzur bakımından kifayetsiz görmekte
yim. 

Af şümulüne giren suçlara ait hudutların ge
nişletilmesi lüzum ve zaruretine kaaniim. 

Bundan önce Hükümetin ilk siyasi affı ge
tirdiğinde içtimai huzur bakımından kifayetsiz 
olduğu ve hudutlarının genişletilmesi lâzımgel-
diğini zaman zaman izhar etmiştik ve bâzı suç
ların affedilmesine matuf bu tasarının tekrar 
Parlâmentoya getirilmesi de bu zarureti teyid-
etmektedir. Bu eksik haliyle gelen af tasarısını 
yine memnuniyetle karşılamaktayım. Kısaca, 
bâzı suçların affı için getirilen kanun tasarısı 
hakkındaki görüşlerimi arz ettikten sonra siyasi 
mahkûmların affı ile ilgili görüşlerimi arz edece
ğim. 

Siyasi mahkûmların affı için hiçbir zaman 
bugünkü nizamın milletçe kabul edilmiş meşru 
temeli olan 27 Mayıs îhtilâli aleyhine en ufak 
bir mânayı tazammun edemez. Ancak, Türk Mil
letinin şefkat ve atıfet duygularının bir ifadesi 
ve tezahürü telâkki olunabilir. Aksini düşünen
lerin rejim ve memleket için hayırlı bir yolda 
ol madıkları kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar : 
tkinci Karma Hükümet programında da ifa

de edildiği gibi, siyasi af mevzuunun istismarı. 
vatandaşı huzurdan ve çalışmaktan alıkoyan 
bir uııevzu olnmsjtur. Bu isa'betli teşhise rağmen 
Hükümetin o zaman siyasi maJhkûmlarm toptan 
affı yolundaki görüşe katılmamış bulunması. 
.bir kısmını affın dışında bırakmış okmusı, istis-
ım'arlıarm ve bunun ııeticesi okm huzursuzlukla
rın devaımıua im'kân vermiştir. 
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tâ 'bir kısım HükümeJt azalarını bile bu zararlı 
yoldan alıkoymak mümkün 'olmamıştır. 

'Son, ıgünlerde iıs'e, bâzı çevrelerin bu istismar 
yarışı 'birkaç günün 'hadiseleriyle ikaz kisvesi
ne bürünecek yeni bir ühtilâli lamılıyan ve tah
rik eden çok tehlikeli 'bir .mertebeye ulaşım ıştır. 

En .masum ve insani hâdiseleri bile intikamcı 
tahriklere 'bir malzeme haline ıgetiren zihniyetin 
bu son teza'hürleri huzursuzluğu da'ba da şid
detlendi milistir. 

Ta'hrikier, mukabil tahriklere yol a.çmış ve 
mevcudun şiddetini artırmıştır. Siyasi af mev
zuunun bugün 'görüşülmesi, mıaaiesef ihfilâlei 
ve intikamcı Italhriklerin alabildiğine zehirledi
ği birlaıtnıoısfere rastlatılmııştir. 

Böyle ımÜKaidolni'iya.n bir vasatı ve atmos
feri tahrikleriyle hazırlıyanhırın siya.si affı ısa-
mimiyıetle istediklerini ve bunu memleket için 
bir 'huzur unsuru 'telâikki ettiklerini 'kabul et
meye elbetteki imkân yoktur. 

Meml'eket'e huzur getirmesi için siyasi ına'h-
'kûmkırın toptan affını daima 'arzularım. Bunu 
her vesile ile Parlâmentoda ve Millet önünde de 
ifade ederim. Bugün de 'bu görüşümde mili
simin. 

IS om günlerde şiddetini artıran karşılıklı .tah
rikâta, netice vermiyecek gösterişçi teşebbüsle
re memleketin, rejimin ve toptan -siyasi affın 
tahakkuku namına nihayet verilmesini isamimi-
yotle temenni etmekteyim. 

Bugünkü gergin hava, el 'birliği ile ve 
sür'atle bertaraf edilmeli ve Hükümet, geçmiş 
hâdiselerin yaralarım sarmak yolundaki taah
hüdünü gerçekleştirmelidir. Siyasi, .mahkûm
ların toptan affına, ait tasarıyı Parlâmentonun 
huzuruna 'bir an evvel getirmelidir. 

Şimdiye 'kadar parti adına .'konuşmamıza Ki
yaset Makamınca müsaade ve müsamıa'ha gös
terilmiş olma.sına rağmen, -bu konuda yalnız 
şahsını namına kcAiuşa'bileceğinıi beyan etmele
ri yüzünden parti görüşümüzü şahsım namıma 
arz etmek zorumla kaldım. Bu •görüşlerim ta
mamen. partimizin 'görüşü olarak 'kabul edilme
lidir. 'Saygılarında. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ ACHBNASLI (Ankara) ----- Muhte

rem 'Reis, Cumhuriyet 'Senatosunun muhterem 
azalan. Savın Başvekil ve muhterem Hükümet 
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erkânı af konusunda ben de bir siyasi partinin 
Parlâmentoda fek temsilcisi sıfatiyle, ık'endi gö
rüşlerim içinde, o partinin görüşlerini de 'arz 
etmek i cin söz 'almış bulunuyorum. 

Muhterem ark adaşlar HU, demokrasi ve .açık 
rejkn "gerçekten müsamaha asliyen bir rejimdir. 
Benim ıgihi düşüuımiyenler, bizim 'gibi düşünnıi-
yenler elbette bulunacaktır. 'Bunlara taham
mülde ne kadar olgunluk 'gösterirsek, demok
rasinin 'raylarına, temellerine oturması o kadar 
kabil olur. 

Parlâmentonun bu defa yeni Anayasanın 
kurduğu düzen içinde teşe'kkülünden bu yana 
gerçekten 'bâzı zevatın sadece 'bir tek konuyu 
ele aldığını kabul etmek zorundayız. Ama 'bu
nu bütün bir siyasi partiye anal etmek müm
kün değildir. Ben şahsan, her siyasi partinin 
içinde basireti, aklı ıselimi, gerçekten açık re
jimi ist'iyen ve savunan, arkadaşların bulundu
ğu kanısındayım. Şu halde bir tek no'ksaanmız 
şurada kalıyor. Bir parti disiplininin umumi gö
rüş olaralv memleketin havasını, huzurunu bo
zucu davranışlara engel olaea'k 'barajları kuna-
bilmesi, kurama.ması meselesi. Muhterem arka
daşlarım, m'aalesef buna da lüzumu kadar ti
tizlik gösterildiğini iddia etmek kabil değildir. 
Günün 'birinde şahsan bir ibüyük sükse yarat
mak için. .belki de bilgi ve 'hizmet dağırcığı.n.la 
fazla, 'bir şey 'bulunmıyan bir tek şa'hsm bir lü
zumsuz davranışı, memlekette bir düzene -gir-. 
mek istidadını gösteren ve gelişmeler arz eden 
durumu 'birden bire karıştırmak ve bozmak is
tikametine siirükleyivermektedir. 'Bunları si
yasi partilere maletmek mümkün olmamakla 
beraber, elbet teki mu'htenem siyasi teşekkülle
rin de bu 'arkadaşları bir disiplin altına alma
ları iktiza eder. Bu 'nevi davranışların sadece 
bir istikametten, bir siyasi partiden geldiğini 
iddia etmek de mümkün değildir. în safla hare
ket ederek ve tamamiyle tarafsız 'kalmıya ça
lışarak bu müşahedelerimi muhterem heyetini
ze arz ediyorum. 

Ve inancım odur ki muhterem arkadaşlar. 
bu nevi davranışlar olmasaydı ve şu Parlâmen
tonun muhterem kubhesî altında sadalar ger
çekten memleketin huzurunu tamamlayıcı bir 
gelişme arz e tan ek yoluna girmiş olsaydı bugü
ne kadar 'bu siyasi af 'konusu temelinden. 
(inancınla g'öve) halledilirdi. Şu halde, (siyasi 
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kişinin bu affa engel olduklarını burada teshil 
etmek, tarih huzuranda tescil etmek vazifemiz
dir. 

Muhterem senatörler; geçen sene yapmış ol
duğum 'bir konuşmada, siyasi af .konusundaki 
konuşmamda, 'bir umumi »affa gitme temenni ve 
istifhamında bulunmuştum. 'Bugün huzurunu
za gelmiş lolan kanun, bu temenniye muvazi o'la-
raik ıgelmiş bulunuyor. V'e hu davranışımın, .bu 
temennimin sebeJbi de ceza evlerini dolduran 'suç
lulardan birçoğunun gerçekte itiyadi birer müc
rim olmayıp, çok defa sosyal sart.la.rim, ekono
mik şartların icapları olarak haddi zatında suç
larına cemiyetçe iştiraikimiz ieaibeden kimseler 
olması kanısı idi. 'Patronaj müessesesini bera
ber getirerek, ceza evlerinden çıkacaik kimse
lere iş bulma imkânını hazırlı yanak yapılacak 
af kanunları şüphesiz ki cemiyetin hayrına, ya
rarına. olacaktır. 'Günün 'birinde hapisancleri-
mizin 'bomboş olduğunu görmek elbetteki hepi
mize balhtiyarlık getirir. Şu halde içtimai yara
larım sarılması 'konusunun dalha etraflı olarak 
göz önünde tutulması ve 'bir taraftan siyasi af 
konusundaki davranışların memlekete huzur ge
tirici ve müesseseleri, temellerine oturtucu 'bir 
noktadan ha ne ket etmesi şartına bağlı oldu
ğunu ifade ederken, bir taraftan da Anayasa
mın emrettiği ısosyal adalet ilkelerine muvazi 
davranışlarla ceza evlerinden çıkacak insanlara 
iş sahaları yaratmak ve bir daha onların o ıs
tıraplı zulmet, içine düşmelerine engel olmak 
elbetteki, toptan cemiyetin idarecisi olarak 
Hüküm e tin ve teşriî meclislerin 'vazifeleri cüm
lesinden dir. Devirler boyunca gerçekten ıstı
raplarının hafjfletildiğini, refaha kavuştu rul-
duklarını iddia etmek mumlum olamıyacak bir 
sınıfın, işçi sınıfının, temsilcisi olarak, ayrıca 
ırgatı, ımarâbası köylüsü, yoksul cif telsiyle el
betteki, 'bütün hu yoksulluklara rağmen şefkat, 
merhamet ve atıfet duyguları ile topyekıın mil
letimizin dolu bulunduğuna işaret etmek ye
rinde 'olur. Ancak, onlara sadece hirtakum hissi 
serpantinleri, konfetileri tatarak, onları uyuşuk
luk içinde, haklarını aramaktan bile yoksun bı
rakmak zihniyetinin huradaıı takbih edilmesi 
ve bu yolun artık terk edilmesinin lüzumuna da 
işaret edilmesi yerinde olur sanırını. 

Muhterem arkadaşlarım. îkinei Koalisyon 
affı sadece diline dolamış olan mahdut üç. heş I Hükümetinin belki fazla radikal t e h i r l e r e gi-
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C. Senatosu B : 49 
demediği iddia edilebilir. Ama memlekete hu
zuru. getirmek 'hususunda., 'gerçekteni hüsnüni
yetli davraınışjarını ben (buradan tebrik etmek 
isterim. 

Şu halde, eğer teşriî organlar kendilerine 
yardımcı olursa vatandaşın huzura kavuşması 
ve yaratılacak yeni lartmıosferin içinde de siyasi 
affın kalan kısım için de, hakikaten ıstırap çe
ken kalan kısım için de tahakkuk ettirilmesi el
bette ki kolaylaşmış olacaktır. Geçmiş devrin 
hataları, sevapları ve bütün cf'ali ile tarihe mal 
olmuştur. Bu itibarla buna tesahübetmek veya 
ona düşmanca davranışlarla harekette bulunmak 
bence hatalıdır. O devir bitmiştir, yeni bir dev
rin eşiğindeyiz. Geçici birtakım gayret ve teha
lüklerle o devrin verasetini ispat etmeye çalış
mak, ancak geçici, muvakkat muvaffakiyetler sağ-
lıyabilir. Bu itibarla, o devre tevarüs veya o 
devre bir sempati veya iantipati gösterisi yerine 
o devri, olduğu gibi, tarihin malı olarak bırak
mak ve yeni davranışlarımızla memlekete hiz
met, ışık ve nur .getirme yolunu tutmak zorun
dayız. Bu zarurete inandığımız müddetçe de
mokrasi payidar olur. 

Temennim, hakikaten, hüsnüniyetle bu işlere 
başlamış olan ikinci Koalisyon Hükümetinin, 
bizim de yardımlarımızla, yine çok uzamıyan bir 
tarihte siyasi affı tamamlamasına işaret etmek
ten ibaret olacaktır. 

Türk Milletine iyi bir talih ve .gelecek güzel, 
aydınlık günler temennisiyle sözlerime nihayet 
veririm ve hürmetle hepinizi selâmlarım arkadaş
lar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 
A. P. SENATO GRUPU ADINA İHSAN 

SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, huzurunuzda grupaımun fikirlerini 
arz ettiğim gibi, tamamen objektif bir açıdan 
getirip, ızsaflı ettikten sonra, tekrar bana söz söy
lemek fırsatı veya imkânı çıkacağını katiyen tah
min etmiyorum. Ben, gerek kendi partimizin, ge
rekse muhterem C. II. P. Grupu adına yaptıkları 
könuşmalardaki istikameti ve seviyeyi yüksek 
takdir i nize bı rakı yorum. 

Yalnız, pek sayın C. II. P. mensubu arkadaş
ları mas kendi sözcülerine iltifat etmemek sure
tiyle gösterdikleri asit jestten dolayı teşekkür
lerimi sunmayı bir vecibe addediyorum. (A. P. 
den bravo sesleri, alkışlar) Benim sözlerim; Halk: 
Partisi Orupuna değil, hatibe müteveccih ola-
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çaktır. Kaniim ki meselenin bu şekilde vaz'mda' 
da esaslı (bir zühul olsa gerektir. 

BAŞKAN — Şahıs üzerinde fazla durmıya-
lım Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Hatip «Demokrasiye alışmamış memlekette 
af, bu hale getirilmez.» dedi. 

Ben, «bu memleket» tâbirini, birçok defa 
kullanan arkadaşlarımın neyi kasdettiklerini an-
lıyamadım. Bu, «memleketten» maksut; taşı 
toprağı ise, bunun rejimle bir ilgisi yok, lama de
mokrasiye alışmamış memleket diye Büyük Türk 
Milleti kasdediliyorsa, bu ithamı külliyen red
dederim. (Alkışlar) Bu memlekette demokra
siye alışmamış olan millet değildir. Demokra
si yüzünden çekilen ıstırabın muharrik ve 
menşei millet değildir. Ama hatip, demokrasi
ye alışmamış memleket derken buradan ifade 
ettiği kendi zihniyetini haiz politikacıları kas-
dediyorsa o zaman da onu niçin alkışlamadım 
diye hâlâ üzülüyorum. 

Sayın hatip, «devrilen bir iktidarın yakın
ları aramıza girdi.» dedi. Girdiler, şerefle otu
ruyorlar. Bir cezanın aileye sirayetini kabul 
eden zihniyet mağara devlinde kalmıştır. Ce
zaların ailelere teşmili kimin hatırı hayalin
den geçer? Eğer hatip bu zihniyette ise ev
velâ men'subolduğu partiden istifa etsin. Çün
kü Atatürk'ün «150 tik» diye listeye ithal etti
ği bir zatun mahdumu, kendi mensubolduğu 
partide ve bugünkü Başvekilin devrinde Maliye 
Bakanlığına .'getirilmiştir. O günkü nazik de
virlerde hâdise olmıyan bir hâdise, mühim ol-
mıyan bir hâdise demokratlık nizam teessüs 
ettikten, Anayasa bütün müesseseleri ile yerleş
tikten sonra, şimdi felâket mi oluyor? Bu ne 
zihniyettir arkadaşlar? 

Sayın hatip, «Af hak değil, atıfettir.» diyor. 
Af, sadece atıfet değil, bâzı ahvalde bir zaru
rettir. 

Hukukla meşgul bir zatın, bu ciheti takdir 
etmemesine imkân yoktur. Klâsik hukuk ki
tapları, eğer cezanın infazında bir içtimai fay
dası kalmamışsa, eğer, aynı suçtan çok büyük 
bir insan kütlesine cezai verilmiişse, eğer efkârı 
umumiye, artık cezanın infazında bir fayda mü
lâhaza etmediğini ve yabancı devletler cezada de
vamda huzursuzluk olduğunu iddiaya başladılar-
sa af; bir zaruret olur. Affı sadakaya veya sade
ce atıfete çevirmekte mâna yoktur, bu müessese-
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nin bünyesindeki asalet, bu müessesenin taşıdığı 
ulvi hisler böyle bir tefsire mânidir. Hele bir Türk 
olan için. Mazisinde bütün harblerde afları, isim 
vermekten ihtiraz ederim, afları bu millete örnek 
olarak bağışlıyan bir milletin ferdi için affı ken
di bünyesi içindeki vekar, haysiyet ve asaletten 
ayırmaya çalışmak doğru görülemez. Hatip arka
daşımız realiteden de uzak görülüyor. «Hapishane
deki birkaç yüz esiri politikacı» diyor. Acaba kısmi 
Siyasi Af Kanunu ile o birkaç yüz eski politikacı
nın tahliye edildiği anlarda muhterem hatibimiz 
Türkiye sınırları dışında mı idi? Bugün Kayse-
ri'de bir avuç insan kalmıştır. O bahsettiği birkaç 
yüz eski politikacı, modası geçmiş politikacı bu
gün aramızdadır. Hiçbir huzursuzluk yaratmadan 
rahat rahat gezip dolaşmaktadır. Ve kullandığı 
tâbir şu : «Biıkaç. yüz eski politikacıyı çıkarmak 
için zorlama yapılamaz, zorla af istihsal edile
mez.» 

Muhterem arkadaşım, bu zihniyet üzerinde 
İsrarla duruyorum. Yüksek Heyetinize, Parlâ
mento kürsüsüne gelip affı müdafaa etmek ya
sama organları için bir zorlama sayılmaz. Af için 
zorlama işte buraya çıkıp hatibin kabadayı eda-
siyle ve yüksek sesle affıiı önüne geçmeye çalış-
masiyle olur. (Alkışlar) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sahsa tecavüz etmiyor. Böyle ol
sa zaten keserim. Fikre, mukabil fikirle müdafaa
da bulunuyor. 

İHSAN SABRI CAĞLAYANC İL (Devam
la) — Hatip, dedi ki, «hem, kin ve ihtirasla gel
diklerini söylerler, hem de hu zihniyet içinde af
fın tahakkukuna çalışırlar.» 

Muhterem arkadaşlar; Millet Meclisinde geç
miş bir konuşma, hatibin, akla, hayale gelmiyeeek 
elbiseler giyerek, bu günlerde, burada, orada, ko
ridorlarda, İlasında dolaşıp duruyor. 

Ben, hatibin kastını burada bir defa daha izah 
ederek meseleyi düzeltmek istemiyorum. Yalnız, 
kendisinin bu kürsüden ifade etiği hepimizi ren
cide eden fikirler grupu adına söylenmiş olması
na rağmen, biz C. H. P. Grupundaki arkadaşları 
bu fikirlerden tenzih ederiz. Bir şalısın şu veya bu 
görüşünü, bir partiye malederek, oradan tutup 
netice istihracına çalışmak politikanın talisin edi
lir bir usulü değildir. 

Sayın Karakurt, affı; bir hakkın ihlâli, hak 
olarak istenildiği takdirde af olamaz, şeklinde 
meseleyi vaz'etmek suretiyle bir hakkın ihlâli ma-
lıivctindo bir noktai nazar serd ettiler. 
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Affı müdafaa eden Adalet Partisi, affa hâkim 

olan tasarruflar üzerinde bugüne kadar en kü
çük bir şüphe ve tereddüt izhar etmiş değildir. 
Biz cezaların butlanına veya ortadan kaldırıl
masına dair huzurunuza bir noktai nazar getir
dik mi?... Kesinleşmiş, tarihe mal olmuş, tasfiye 
edilmiş bir devrin ortada duran cezalarıdır. Biz 
af müessesesini işletmek istiyoruz. İptali değil. 
O halde bu iddialara, meseleyi bu açıya sevk 
eden gayretlere bir lüzum ve ihtiyaç- olmadığı 
kanaatindeyim. 

Bir de af mevzuunda mütemadiyen yatırım
lardan bahsediyorlar. Bu, butlanın kendi bünye
sinde olan bir iddiadır. Af yatırımdır demek, af 
millet malıdır demektir. Affı millet malı olarak 
telâkki eden eğer o rejimin adı demokrasi ise 
muhakkak yerine getirir. Böyle bir tezadın içi
ne düşmeye lüzum yoktur. Af mevzuunda kim
senin yatırıma da ihtiyacı yoktur. Bizatihi, af 
nıüesesesinin dahi yatırıma ihtiyacı yoktur. 
Onun değeri ne ise, ağırlığı ne ise. millet nezdin-
de yerini bulmuştur. 

«Millet istemez» buyuruyorlar. 
C4rup adına izah ve arz etiğim gibi, eğer bir 

millete muayyen bir fikir etrafında kanaatler 
teşekkül ederse, çalışmalar olursa, Hükümete 
düşen vazife ya bu hisleri yatıştıracak tedbir
leri almak veya muayyen usullerle millet ço
ğunluğunun istikametini tâyin etmektir. Adı ma
lûm; referandum. Sorulur millete, ne istiyorsu
nuz? Bu sarihtir. Ama hiçbir zaman istikameti 
veya hangi fikrin, hangi'kanaatte ne miktar te
merküz etmediği malûm olmıyan bir durumda 
şu veya bu fikrin avukatlığı millet namına yapı
lamaz. Onun içindir ki, biz mâruzâtımızda me
seleyi bütün bu kılçıklarından sıyırıp, mücerret, 
afaki, ilmî bir hüviyetle vaz'ettik. Biraz da Ye
ni Türkiye Partisi Sözcüsü değerli arkadaşımız 
Cemal Tarlan'm beyanlarına intikal edeceğim. 

Hatip arkadaşımız meseleyi çok güzel vaz'et-
•tiil'ei' «Af, partilerüstıü 'bir meseledir. A an a 
birinci affı biz çıkardık, ikinciyi de biz çıkarı
yoruz» dedi. Mübarek olsun, çok memnun olu
ruz. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Katiyen 
böyle bir şey yoktur. 

İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (Devam
la) — Özür dilerim, öyle bir eda yoksa. Bende o 
ıûisup kaldı. Doikunımaîk istediğim nakit a da o de
ğil. Yalnız dedi ki : «Koalisyon partileri olarak 
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•biz protokolümüze sadıkız. Birinciyi yaptık, koa
lisyonda sıra, ikinciye geldi, onu. da yapt ık . Ay
rıca da şimdi umumi siyasi afta mutabıkız, OMU 
halledeceğiz. Bundan, inşirah duymamak müm
kün. değildir. Ama ben şaşıyorum, or tak kanal
lardan birinin Sayın Genel Başkanı, Sayın Baş
bakan, dün «bu mevzuda» dedi «hiçbir sözüm, 
taahhüdüm yoktur, Ne zaman, ne şekilde gelece
ğini de kat iyen bilemem.» 

Öbür kana t diyor ki, «hayır, konuştuk, anlaş
tık, üzerinde mutabık kaldık, getireceğiz.» 

İnşallah ağız birliği yapar la r ve biz de mese
lenin durumuna , hak ika te nüfuz etmiş oluruz. 

Mâruzât ım bundan ibaret t i r . 
Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 

şükranlar ımı arz ediyorum. ('A. P. den bravo ses
leri, a lkışlar) 

BAŞKAX - • Tabiî üyeler adına. Ahmet Yıl-
dız. 

Sayın Bakan, daha, evvel mi. konuşmak isti
yorsunuz? 

A D A L L T B A K A N I ABDÜLHAK KBMAL 
YÖRÜK (Ankara ) - Sonra, "konuşacağını. 

T A B İ Î Ü Y L L U P ADLVA AH MUT YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sayın Başba
kan ve sayın, a rkadaş l a r ; 

Biz bu husufta görüşmeyi pek aımılu- de
ğildik. Faka t müzakereler devanı ederken bâzı 
nokta la rda durulması ihtiyacını ve görüşleri
mizi sunmayı arzu ett ik. 

Lvvelâ konu ; çok yüksek kavramlar ın altı
mı sığınarak başka türlü poze edilmek isten
mesi ve ha t tâ yabancı devletlerin dahi ilgile
rinden. ve hat tâ tazyiklerinden imali bir şekil
de dahi bahse t d il m iş bulunmasını evvelâ, üzün
tü ile. kaydetmek isteriz. Ayrıca, bu konudaki 
gii ilişlerimizi de yüksek huzurlarınızda belirt
mek isteriz. 

( rercekten bu hususta bizi tenkiti edebilecek 
hiçbir devleti pek tanımıyoruz. Nüreı ıberg Mah
kemesinin karar lar ın ı tatbik eden Avrupa mil
letleriyle, hâlâ millî bir kahramanı bugünkü 
polit ikasını, bundan senelerce evvel ta tb ik et
miş, diye kemiklerini dalıi vcrmiycıı devle t ler ; 
evet, Mareşal Pe t e i ı i u ; bu devletlerden hiçbi
risi, Türk iye 'de yapılmış olan bir işi teukid et
mek hakkına, lıaiz değildir. (Bravo, sesleri) 
(Sağdan, (gürültüler) 

İdamla rdan sonra da, NATO gazetecilerin
den... (Gürül tü ler ) 

22 . 2 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN - Bir dakika. LTeııdinı, Sayın 

(Jağlıyangil konuştuklar ı zaman hiçbir ses çık
madı. Hürmetle herkes dinledi. Muhalif fikir
leri siz de hürmetle dinleyiniz. 

AIIMLT Y I L D I / (Devamla) O zamanda 
NATO gazetecilerinden 'bir g rup aynı konuyu 
sordu. Ben şahsan arkadaşlar ım inamına verdi
ğim cevapta, aynı şeylere dokunduğum zaman, 
«haklısınız» dediler. 'Gazeteler bunu yazmış idi. 
120 nci yüz yılda, bu şekilde medeni davranan 
bir ihtilâl rejimi dünyada görülmediği kaide, 
hâlâ bunu vermek veya bunun tutumu üzerinde 
serzenişlerde bulunmak, kanaatimizce. Büyük 
Millet Meclisi üyelerine asla yakışmaz. Bvel, 
dünyanın methetmek için kalime bulamadığı 
bir tu tumu, bugün siyasi a.lii arzulıyaıı insan
lar taraf ından arzulanabil i r ama, arzulıyan in
sanlar ta ra l ından bu dereeiMİe yerim1 gerekçesi 
olarak alınabilmesi cidden acınacak bir durum
dur. Bvet, her türlü yat ır ım yapılabil ir . Arka
daşlar diyorlar ki, «Meşru olmak şartiyle», 
biz affı. yat ır ım diye almıyoruz ele. Lvet, müm
kündür ama. bir malın etiketini değişt irmekle, 
malın kendisi değişmez. Şimdiye kadar uzun 
zaman, bu konu böyle gelmiştir. \\ov memleke
tin mevcut gerçeklerine fj;:6rr meseleleri incele
mek lâzınıgeldiği hususumla durduğum zaman. 
bu husustaki görüşümüzü daha açıkça ifade çi
mek isiiyeecğim. 

Lvvclâ muhterem arkadaşlar ını , neredeyiz, 
nei-uye gidiyoruz, sorusunu sorup, ona karsı 
verdiğimiz cevaba göre "fikirlerimizi serd çi
mek uygun olur. (Bravo, sesleri) Sayın İhsan 
Sabri Gağlayangil , eğer bundan evvelki konuş
masında bir söze temas et meşelerdi, ben de 
şimdi arz edeceğim hususa temas ehniyeeek-
tim. Lvet, İzmir 'di ' bir konuşmada, «Bana yet
ki verirseniz, arkadaşlar ım benimle birlikte 
olursa, ben temellileri kovarım.» demiştir . Zap
tı bendedir. Böyle bir lâfı kul landıktan sonra... 
(Sağdan, alâkası yok', sesleri) 

Alâkası vardır, efendim. Sizin için yok, be
nim için var. (Sağdan, mevzu ile alâkası yok.) 
Mevzu ile alâkası var. 

Burada şiddetle çatıklığı zaman bu konuyla 
birlikte ;gelmiştir. Şahıslara dokunmuyoruz 
ama, bu söylendiği zaman partinizden birçok 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, orada "bulunurken 
hiçbir şey söylememiştir. Bu dâvaları savunur
ken, fikirlerimizi söylerken, eskiyi (örtmek is-



C. Senatosu B : 49 22 . 2 . 1963 O : 1 
terken zannedersem, her iki tarafı da örtmeye 
(•alışmalıyız. Bir tarafı örtüp öbür tarafı mey
danda bırakmıyalım. (bağdan, haklısın, ses
leri) 

Sonra 'bu meseleleri iyice .görüşmemiz lâzım 
ki. kanaatlerimiz de berraklığa ulaşsın. Irak 
ihtilâlinden dahi medet umarak, bunu dahi bir 
tehdit vasıtası olarak kullanmak istiyenlerc 
karşı elbette söyliyeeeğimiz şeyler- olacaktır. 

Evet, Hükümet dahi buna cevaplarını ver
diler. Ama bizi. Hükümetin cevapları tatmin 
etmez. Irak ihtilâli... (:Sağdan, gürültüler) 

Neden rahatsız oluyorsunuz, olmayın, olma
yın. Rahatsız olmayın. Menhus bir ruh galiba 
aranıza giriyor, karıştırıyor sizleri, hiç rahat
sız olmayınız. 

Efendim, ordaki ihtilâli biliyoruz ve orada
ki ihtilâle verilen gerekçenin burada verilme
mesi üzerinde sizden daha fazla biz duruyoruz. 
Oradaki ihtilâl ; 14 Temmuz İhtilâline yapılan 
ihanete karşı, onu hedefine ulaştırnııyan bir 
duruma karşı bir saklanıştır. 

Biz de bağırıyoruz ki, muhterem arkadaşla
rım ; siyasi hüviyetimizi, hukukî statüyü ikti-
saİlettiğimiz ortamı getiren 27 Mayısa hepimiz 
sahip çıkalım. Sahip çıktığımız takdirde, onun 
getirdiği müesseseleri geliştirdiğimiz ve onu 
amacına ulaştırdığımız takdirde dünyanın ihti
lâlcilerini toplasanız, Türkiye'de ihtilâl yapa
maz. (Bravo sesleri) Ama, evvelâ, bu gerekçe 
üzerinde duralım. Bunu daima gıdıklamıyalım. 

Arkadaşlarım diyorlar ki, «bir yerde bir lâf 
söylendi. Gelip kılık değişti» Evet, Büyük Mil
let Meclisinin bir komisyonunda, intikamdan, 
öçten bahsedilirse ve bundan 15 gün evvel bu ha
reket olursa, bundan üzülmemeye. istikbâle karşı 
beslenen ümitlerin sarsılnıamasına imkân yok
tur. Elbette bunların gerçekleri üzerinde dur
mak lâzımdır. Geçen defa da arz etmiştik; reji
mimize karşı yönelen tehlikeleri, elbette çok cid
dî bir mesele konuşulurken, göz önünde bulun
durmaya mecburuz. Bağırıyoruz... Bir tarafta 
faşistlik istiyenler var. Bir taraftan komünistlik 
istiyen var. Bunlar gerekçelerini nereden bulu
yorlar'? İstikbale karşı ümitsizlik yaratan dav
ranışlardan buluyorlar. Onlara bu gerekçeleri 
vermezsek, istikbale karşı ümitlerini boşa çıka
racak davranışlara kendimizi kaptırnıazsak, 27 
Mayısı karıştırmazsak, mesele kalmaz. 

Hükümetten de şikâyetlerimizi arz etmek is
teriz. 

iAıılaşılnnyau sesler, gürültüler) 
KÂMİL KARAVELİOGLU (Tabiî Üye) — 

Vatan cephesinden... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kikrin var

sa kürsüden konuşta cevabını al. Burada kaba
dayılık yok. Ki kir olarak konuş. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, müdaha
le etmeyin. 

KÂMİL KARAVLLJOĞLU (Tabiî Üye) — • 
Otur yerine. 

AHMET YİLDİZ (Devamla) — Sayın Ün-
aldı, onların namına ben kürsüden konuşuyo
rum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ben ona hi-
tabediyorum. 

AHMUT YILDIZ (Devamla) — Siz de bura
da koro halinde konuştunuz. 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. Sayın Ka
ra velioğlu rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi, 27 
Mayısın mahkûm ettiği bir zihniyetin mümessil
le ri için iki defa bir Hükümet af getirir de, bu
günkü Meclise hayat veren 27 Mayıs Bayramı 
Kanununu henüz getiremez. Bundan dolayı, biz
de şikâyetimizi üzülerek belirtmek isteriz. 

Burada, vicdanları, merhametleri tahrik 
eden, rikkati tahrik eden ifadeler kullanıldı. 
Muhterem arkadaşlarım, bizim de merhameti
miz her halde hiç kimseden az değildir. Millî 
Birlik Komitesi olarak çalıştığımız zaman, üç 
defa af ilân ettik, siyasi mahkûmlar için. 
Lvvelâ ihtilâlin birinci günü en büyük af. lkin : 

cisi, ihtilâl mahkemeleri kurmamak suretiyle en 
büyük af. Üçüncüsü gerçekten 15 Eylül karar
ları üzerindeki af... İhtilâl Hükümeti dahi siyasi 
mahkûmlar ve suçlulara karşı en büyük toleran
sı gösterirken, müsaade ediniz de, biz o duruma 
o devreye bir serzenişte bulunmıyalım; ne kori
dorda, ne burada... Günkü,, koridorda konuşulu
yor, il ve köylerde konuşuluyor, burada da bu
nun selâmı oluyor. Onun için bunu bilhassa is
tirham ediyorum. 

Affa gelince; bugünkü kanun üzerinde gö
rüşmek isteriz. Sayın Gağlayangil, ilk konuşma
sında İL) ve İIÎ4 sayılı kanunların esprisine de 
biraz dokundular. Bu da üzüntümüzü tahrik 
etti. 
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O kanunun, ciciden tasfiye edilmesi gereken 

bir devirde birçok suçları affetmek üzere o za
manın gerçeklerine en uygun şekilde hazırlan 
ması düşünüldü. Ama her kanunun eksik 'taraf
ları olabilir. Esprisine dokunmak, <:ınıa hâkim 
olan ruh bu kanunda da vardır» şeklinde bir ifa
de, haksız bir ifadedir. «Eksiği var, onu tamam
lıyoruz» şeklindeki bütün müta lâa la r makbul ve 
muteber o lab i l i r . Fakat , esprisine dokunmamak 
lâzımdır. 

Bu hususta genel af hakkında da bir görüşü
müzü arz etmek isteriz. 

Kvvelâ, yüksek malumlar ınızdır ki, birçok 
hukukçu la r gene! affa inanmazlar, bâzı hukuk
çular genel affa inanır lar . Devlete karşı işlen
miş suçlar dışında, i'evdv karşı, âmme menfaat
lerine karşı işlenen suçların, fertlere gelir, men
faat sağlıyan suçların affedilmesi kanaatimizce 
cemiyetimize daima zarar getirmiştir . Çıkanlar 
kısa. zamanda geri gitmişler ve suç işlenmesini 
tahr ik etmişlerdir. Yüksek müsaadenizle bir mi
sal arz edeyim. Birkaç arkadaşıma, daha evvel 
anlat t ığım bir hâdisedir . P>ir memlekette bir ka
dına tecavüz eden bir kimse mahkum edilir, 194ü 
yılında. Sonra, seçimden sonra, genel af ilân edi
lir. Kadın bu adamın köye geldiğini görür. Halk 
pslkolo.jisindedir ama, güzel bir misaldir. «Bu 
niye geldi» deri ' Kendisine söylerler «Bi'' part i 
seçimleri kazandı, ik t idara geldi, af ilân edildi, 
bu da çıktı» derler. Kadın da savcıya dvv ki, 
«bu adam bana mı, yoksa o par t iye mi tecavüz 
elti?» 

Şimdi, arz etmek islediğim husus, cidden 
bundan sonra bir misal daha arz ederken, ;;< ıkça 
belli olacaktır , biz, prensip i t ibariyle rüşve!, hır
sızlık, kat i l gibi fert ve toplum menfaatlerine 
aykır ı olan, fentlere kazam; sağlıyan suçların 
affını istemiyoruz. Bunun dışında aflara ve bu 
kanundak i bir iki değişiklik hariç, heyeti ııııııı-
m iyesi ne biz de beyaz oy vereceğiz. 

Evet , muhterem arkadaş lar ım; «çıkanlar sa
kin duruyorlar' , hiçbir iş yapmıyorlar , binaen
aleyh, siyasi af genel olarak ilân edilmeli» şek
lindeki bir gerekçe do. bizi pek ta tmin etmedi. 
Bi r defa çıkanlara fırsat kalnııyaeak kadar tah
rikler devam ediyor. Onlara fırsat kalmadan tah
rikler devam ettiğine göre, arkası da çıksın, di
ye bir tahrike fırsat veya lüzum hissetmeyebilir
ler. Ama, bu tahriklerin önemli bir kısmının hâ
lâ devam ettiğini biliyoruz, Çıkanlardan da 

tahrike devanı edenler mevcuttur . Biz isimleri 
ancak gerekçeleriyle beraber ilgili makamlara 
veririz ama, heyeti ıınıumiyesiyle meseleyi teş
hir etmekte fayda buluruz. Teklif etmek istedi
ğimiz iki değişikliği arz etmek isterim. Bunlar 
teklif edildi ama, üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Birisi; affın teşmil edilmiyeceği ta r ih olarak 
27 Mayısı başlangıç, olarak kabul ederiz. Hükü
met, kendisinin iktidara başladığı günü başlan
gıç olarak alıyor. Biz ise, 27 Mayıstan sonra 
islenmiş suçların af dışı kalmasını istiyoruz. Bu 
genel komisyonda da kabul edildi, fakat Heyeti 
l 'mumiyenin de kabul etmesinde ısrar ediyoruz. 
Çünkü hukuk dışı bir sistemi deviren, onu tas
fiye etmek ist iyen bir sistem içinde suç işliyen 
varsa, o da cezasını en ağır suret te görmelidir. 
Sureti kafiyede, o devirde işlenmiş her hangi 
bir suçun affın hududu içine girmesini istemi
yoruz. (Sağdan, Anayasaya, aykır ıd ı r bu, seslo 
ri) İkincisi; Anayasada ona aykırı hiçbir şey 
yoktur. Anayasada vvılnız, «hukuki tasarruf lar 
ve ka ıa r la r hakkında yargı organlar ına başvuru
lamaz, normal yasama organları kanaliyle değiş
tirilir» hükmü vardır. Yoksa «işlediği suçtan 
dolayı ceza göremez» diye Anayasada bir hüküm 
yoktur. 

Sonra bir noktaya daha temas etmek isteriz: 
Parti lere yapılan bağış, affın hududu dışında 

tu tu lmuştur . Bunu da suret i kafiyede uygun 
bulmuyoruz. lOvvelâ demin arz ettiğimiz gibi, 
hırsızlık, rüşvet veya başkasına kazanç sağla
mak gibi, suçların af dışında tutulmaması af dı
şında kalmaması lâzımdır. Bunları esasen Allah 
bile affetmediğine göre, dinimize de aykırı olan 
bir tu tumdur . Diğer taraftan, topluca milletin 
malı olan parayı, rakip hat tâ hasım haline geti
rilen bir takıma bol keseden ihsan eden bir tu
tum, kirli suçun en büyüğünü işlemiş olur. Böy
le bir kirli suçu sureti kafiyede Yüksek Senato
nuz af hudutlar ı içine almamalıdır. Bu iki de
ğişiklik kabul edildiği takdirde, biz de Tabiî Üye
ler olarak, bu af kanununa müspet-oy vereceğimi
zi arz etmek isteriz. Netice i t ibariyle özet olarak 
arz etmek isteriz ki, siyasi af genelleştirme hu
susundaki arzu, onu geneli eştirecek ortama, or
tanı m gerçekleşmesine müştereken çalıştığımız 
takdirde, ancak olabilecek bir konu iken, çok 
erken ve bunun defaafle ele alınması tahrikler" 
scbebolınası bakımından tasvibetınivoruz. 
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Ayrıca, bu kanun hüviyeti içinde, partilere 

yapılan bağışın affın dışında tutulmasını teklif 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zannederim ki, 
beyanınız uzun sürecektir, 13 e kadar yetişmez. 
Uygun bulursanız Grup adına konuşacaklara, söz 
verelim de ondan sonra siz konuşunuz. 

Buyurun, Sayın Tarlan... 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; Adalet Partisinin Grup Sözcüsü çok 
muhterem arkadaşım, Sayın İhsan Sabri Oağla-
yangil'in, son konuşmalarını dikkatle izlemiş bu
lunuyoruz. Kendilerine, teessüsüne çalıştığımız 
birleştirici havayı bozmamaya çalışarak ve âza
mi dikkat sarf ederek, bundan evvelki beyanla
rımızı izah etmek maksadiyle, yüksek huzurla
rınızı işgal etmiş bulunuyorum. Kendileri dedi
ler ki; koalisyon kanatlarının birbirini nakzeden 
beyanları karşısında şaşırmamak kabil mi? 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet idaresinde 
netice almanın ama sarsıntısız netice1 almanın 
tek şartını muayyen ihtilaflı mevzularda, de
vamlı görüşmeler ve pürüzlü noktaların parça 
parça dahi olsa ortadan kaldırılmasına bağlı 
görmekteyiz, işte, biz, bu metotla kendilerinin do 
arzuladığı neticeyi süratle tahakkuk ettireceği
mize kaani bulunuyoruz. Kaldı ki, mutabakat 
tesis edildiğini bildirdiğimiz, husus evvelki ko
nuşmalarımdan size aynen tekrar okuyacağım : 

Dedik ki : «Şimdi de, koalisyon partileri li
derleri arasında, umumi siyasi af mevzuunun. 
mütaakip safhasının ele alınması hususunda, ta-
kibedilecek usul hakkında, müşterek mutabakata 
varıldığını bilerek ve bunun müspet inkişafla
rına inanarak, bundan mütevellit memnuniyeti
mize Yüksek Senatonun değerli üyelerinin ve 
dolayısiylc, efkârı umumi yenin katılacağına mu
hakkak nazarı ile bakmaktayız.» 

Muhterem arkadaşlar; lütfen, bu beyanda ka
palı ve anlaşılamıyan bir taraf var mı? Nitekim, 
bu beyanatımızı, kendileri dâhil, Yüce Senato, 
büyük bir anlayışla karşılamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; sözü uzatmıyalmı. 
Tekrar ediyoruz : Meselenin, zorlıyarak. şu veya 
bu istikamete sevk edilerek hallini biz mümkün 
görmüyoruz. Yine hulâsa olarak ifade ediyoruz 
ki, bu meseleyi, yine bizler birbirimizle anlaşa
rak, birbirimize inanarak ve asla bir arka niyet 
beslemeden halletmek mecburiyetindeyiz. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım, muhterem ar

kadaşlarım. (Alkışlar) 
KÂMtL KARAVELtOĞLU (Tabiî Üye) — 

Söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmakta ısrar 

ediyorlar efendim. Söz vermeye mecburum ken
dilerine. Buyurun.... 

MUCİP ATAKLİ (Tabiî Üye) — Bakan da
ha önce ısrar etmemişti. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Çok muhte
rem Başkan, çok muhterem Senato üyeleri arka
daşlarım; evvelâ bir noktanın diğerlerine takdi-
men açıklanmasına gitmeden evvel şu hususu 
arz edeyim ki; burada gerek parti grupları adı
na ve gerekse şahısları namına konuşan muhte
rem senatörleri çok büyük bir dikkatle dinledim. 
Başlıca mevzuu işgal eden husus, siyasi af me
selesi olmak üzere ileri sürülmektedir. Bugün 
karşınızda bulunan ve bu Af Kanununu huzu
runuza getirmiş bulunan.Hükümetin, bir koalis
yon, bir ortaklık hükümet olduğu malûmdur. 
Ortaklaı* arasında, Hükümetin teşekkülüne ta
kaddüm eden günlerde, cereyan eden konuşma
lar neticesinde,'bir protokol imza edilmiş bu pro
tokol ahkâmına riayet etmek hususunda şimdiye 
kadar büyük bir itina da gösterilmiştir. Proto
kolde, partiler, • koalisyona dâhil olan partiler -
birbirlerine karşı, mütaahhit vaziyette bulun
dukları" gibi, bunların 3 ünün meydana getirmiş 
olduğu Hükümet, hem teşriî organına, • Büyük 
Millet Meclisinin her iki kanadına - ve hem de 
bütün millete karşı mütaahhit vaziyette bulun
maktadır. Koalisyon, porotokolünde ne yazıl
mışsa, bu taahhütlerin altına düşmemek kaydiy-
le bu taahhütleri yerine getirmek hususunda iti
na, sarf edilmiştir. Bugün, huzurunuza gelmiş 
olan kanunun, koalisyonda ınevzuubahis olan 
kısmı, yalnız 1 13 ve 134 sayılı kanunlara taal
lûk- etmek üzere cüzi bir tadil yapmak mahiye
tini gösterir. (M) ve ('(!) bentlerinin bâzı şart
larla takyidi suretiyle tadil edilmesi, diğerleri
ni bilhassa (L) bendini muhafaza etmektir, fa
kat uzunboylu yapılan mesai neticesinde görül
müştür ki, koalisyonun meydana, gelmesini sağ-
lıyan Protokoldaki tadilât ile iktifa edilmesi kâ
fi gelmiyeeektir. Onu, bu kanunların şümulü al
tında bulunan birçok şahısların da mesuliyeti 
eezaiyeden kurtulmasını muciboiacak bir şekil
de tadil etmekte fayda vardır mülâhazası hâ-

341 — 



C. Senatosu B : 49 22 . 2 . 1963 O : 1 
kim. olmuştur . Ve huzurunuza bu kanun geti
rilmiştir. l)iı misali vermekten maksadım şu
dur k i ; Hükümet , t aahhüt le r ine tamamen ria
yet etmiş ye taahhüt ler iy le , kabili telif olan bir
takım temennileri , hattâ hariçten gelmeksizin 
dahi kendi içinden gelen temenni olarak bugün 
huzurunuza, getirmiş bulunuyor. Fakat , safha
sı, bizim, hiçbir veçhile t aahhüdümüz bulunmı-
yau - birinci müstesna - yani daha evvel de dür t 
senelik cezaların tenzilini, sağlıyau kanun müs
tesna ; ki ona bir t aahhüdümüz vardı . Bunun 
haricinde, her hatibi siyasi mahiyeti haiz af ka
nunu get i rmek hususunda, bir t aahhüdümüz ol
madığı gibi, bir beyanımız da yok tu r ve böyle 
bir t aahhüdümüz olmadığını hattâ beyanımız ol 
madiğini huzurunuzda t e k r a r etmek mecburiye
t inde olduğumuzu da, hissediyoruz. Hiçbir ta
ahhüdümüz yoktur . Hiçbir beyanımız yoktur . 
Bizim, bu yolda her hangi bir t aahhüdümüzün 
meveudolmaması, şüphesiz ki, ist ikbale tahak
küm mânasına, gelmez. Hiç İsimse is t ikbale ta
hakküm edemez. İstikbalin ıııütehakkinıi, sa
hibi ve hâkimi ancak Allah' t ır . Binaenaleyh, 
biz ik t ida rda bu lunduğumuz müddetçe deruhte 
ett iğimiz icra mesuliyetinin icaplarını nazarı iti
bara, a larak şunu arz ediyoruz ki, siyasi af hak
kında evvelce nasıl yok idi. ise, bugün dahi 
her hangi bir t aahhüdümüz yoktur , l^ov hangi 
bir beyanımız yoktur . 

Şimdi, ufak tefek bâzı mâruzât ta bulunmak
la. iktifa edeceğim. Çünkü vakit de gecikti . Af
fın şahsi olmıyacağı şahıslar istihdaf edilerek 
affın yapı lmıyacağı hususunda, burada bir uuk-
tai nazar ileri sürüldü. Bu, gerek umumi af ve 
gerekse hususi af hakk ındak i Ceza Kanunumu
zun 97 ve 9H nci maddeleri te tk ik edildiği za
man görülür ki, aflar, şahsi de olabilir, gayrişah-
si de olabilir. Kaldı ki, bizim tar ihimizde 2'A-)() 
numaral ı ve 2(> . 10 . HK5.'> tarihli Af Kanunun
da, doğrudan doğruya şahsı ist ihdaf eden mad
deler yer almış bu lunmaktad ı r . Yine aynı ka
n u n d a k i ; diğer af kanunlar ı da vardır . Müker-
î'irler affın dışında bırakılmışlardır . ATükerrir 
dediğimiz zaman, o cemiyet içinde, mevcut ve 
muayyen şahıstır . (Jayrimuayyen bir şahıs de
ğildir. Kaldı ki, af, bizatihi mahiyeti icabı, şah
sidir. Bir kısım suçları işlemiş bulunan insan
ların, işlemiş olduğu suçlardan dolayı, bakiye 
cezalarını ikmal etmeleri için, her hangi bir lü
zum ve zarure t kalmazsa, bir içtimai icap ola

rak, bunların ıtlak edilmesi lâzım gelirse af ya
pılır. Af, ist ikbale muza!" olarak yapılımız, ma
zide geçmiş olan hâdiselerden, sın; olarak telâk
ki edilenler hangileri ise, suç işlemiş oldukla
rından dolayı mahkûm edilmiş olanlar kimler
se, bunlar affedilir. Bunların, şahsi olmadığı 
nasıl iddia edilebilir. Fvet ! Kanunlar ın umumi
yet.. hassası vardır , daimiyet hassası vardır , ob-
jektivitesi vardır . Fzgayri şahsidir. Fakat biz, 
ya. bugün t ak ip al t ında bulunanlar ı veyahut da 
mahkûm olanları her hangi bir kanunla affedi
yoruz. Bunlar acaba nıüteşahhas eşhas değil mi
dir? Bunlar da nıüteşahhas eşhastır. (Jayrimu
ayyen değildir. .Fakat, is t ikbale mûzaf her han
gi bir cezai hüküm koyduğumuz zaman bu ce
zai hükmün, şümulüne girecek olan, fiili yapa
cak olan, suçu işliyeeek olan kimdir, bunu İtil
meyiz. Kimin kaderi o suçu işlemeye1 kendisini 
sevk ederse o işliyeeektir. Fakat , beriki ler ya
ni af yapıldığı ta r ihe kadar işlenmiş bulunan 
suçların failleri malûm, muayyen ve müteşah-
hastır. Yani, onlar, tamamen şahıs olarak ma
lûm bulunması i t ibariyle pek yerinde olarak de
nilebilir k i ; bütün af kanunlar ı t amamen şahıs
ları istihdaf eden kanunlard ı r . Binaenaleyh bu 
kanunumuzda , teklif ettiğimiz lâyihada bâzı 
şahısların şu veya bu yolda nazarı i t ibara alın
ması suret iyle bir takım adaletsizliklerin, mev-
cudolduğu noktasında da bu şekilde cevaplarımı 
arz etmiş olduğumu zannediyorum. 

Af meselesine gelince, ben, burada, yüksek 
huzurlarınızda daha evvelki bir af kanunu mü
nasebetiyle mâruzât ta bulunurken şunu söyledi
ğimi hat ır l ıyorum ; af sureti umumiyede, siyasi
si ve gayrisiyasisi , hukuki mahiyeti haiz değil
dir. Onun bünyesi siyasi ve sosyaldir. Af ka
nunları da bir hukuk siyasetinin ifadesidir. Fa
kat, ağır basan taraf ı , siyasi ve içtimai olmaktır . 
Binaenaleyh; birçok hususlarda olduğu gibi bu 
hususta da hukukun rolünü ikinci kademede 
görmek lâzımdır. Başlıca rol içtimai icap ve 
zaruret ler , siyasi icap ve zaruret lerdedir . Bunu, 
sadece siyasi af hakkında söylemiyorum, umumi 
suret te âdi suçları içine alacak olan aflar için 
de arz etmiş oluyorum. Bâzı nokta la rdaki mâ
ruzâtım bundan ibare t t i r . Kanunun teknik bün
yesi hakkında. Komisyon Sözcüsü muhterem ar
kadaşım şimdi Yüksek Heyetinize izahat vere
ceklerdir efendim. fTürmetlerimle arz ederim. 
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BAŞKAN Sayın Bakan, sual soracaklar 

ct'ondi nı. 
ÖZEL ŞAITÎNG-tRAY (İs tanbul) — Sayın 

Bakan dediniz ki, «Affı Allalha bırakıyoruz.» 
•Su halde niçin plânlar yapıyoruz ? (i milyon ve-
riyornz, BO milyon veriyoruz? Niçin koalisyon 
yapıyor, onunla biri akını protokoller imzalı
yoruz. ' Şu halde her işimizi Allaha bırakalım. 

ADALET BAKANI ABDÜLÎIAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Öyle deme
dim efendim. Yanlış anlaşıldı. Belki fikirleri
mi izah edemedim. Dedim k i ; «Biz bugüne 
kadar siyaisi af hakkında ne bir taahhütte , ne 
bir beyanda, bulunduk.» Ve bundan böyle ve 
bugünlerde de böyle bir şey söylemiyoruz, söy
lemeye niyetimiz ve kaselimiz da yoktur . An
cak dedim, istikbal hakkında, 'her hangi bir ka
rarı.. . (Sağdan, Allah'a, bırakıyoruz sesleri) Öyle 
anlıyorsanız öyle anlayın. (Alkışlar) 

BAŞKA \ --- 'Bir t akr i r var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı1 sın; ve cezaların affı hakkındaki ka

nun tasarısının ehemmiyetine binaen, bir an 
evvel kanunlaşması amaciyle aralıksız olarak 
müzakeresini arz ve teklif ederiz. 

îs tanbul Balıkesir 
Sabahat t in Tanınan Kadri Öztas 

fstanbul Aydın 
Bere Turan İskender CVnap Ege1 

BAŞKAN" •— Aralılc vermeden devamı tek
lif edilmekledir . Takr i r i oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... FA miyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz Karavelioğlu arkadaşı m izindir. 
KÂMİL KATÎAVELİOOLU (Tabiî Üye) 

Muhterem, arkadaşlar ım, tesadüfen de olsa bir 
usulsüzlük içinde bulundum. Bunu açıklamak 
isterim. 

Arkadaşımız Ahmet Yıldız Bey konuşurken ; 
«faşist ve komünist cereyanlar kaynağını ne
reden a lmakladı r?» diye konuşması üzerine. 
.Muhterem İskender Cena-p Bey ısrarla «27 Ma
yıstan, 27 Mayıstan» dedi. Buna kendi arka
daşları sabit t i r . Bir de Sayın Ünaldı 'mn mu
hal abolduğunu sezdim. Ben de hissi bir reak
siyonla, «Hayır 27 'Mayıstan değil. Yatan Cep
hesinden, kromit yolsuzluğundan» mukabelesin
de bulundum. Bu usulsüzlüğün 'nünde bulun
muş oldum. Sonradan buna da üzüldüm. (Tm-

kü ben şahsan insanlar ı seven bir arkadaşını
zım. İnsanlar ın, şöyle veyahu t böyle, içinde 
bulunduğu hususları yüzüne vu rmak tan üzün
tü duyar ım. Bunu belirtmiş oluyorum. Bir de 
bana isnadedilen kabadayı l ık pozu var. Bu
nun, bu sıfatın kimlere yakış t ığını sizlerin tak
dirinize arz ediyorum. Saygılar ımla. (Alkışlar) 

(Başkanlık Makamına Sayın Sırrı Ata lay 
geçtiler.) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı . 
MRLIMET ÜNAEDI (Adana) — Efendim, 

ben sözümü arkadaşıma veriyorum, zira, ken
dimi muha tap kabul e tmiyorum. 

BAŞKA.V — Buyurun Sayın İskender Oenap 
Bge. 

İ S K E N D E R ÜENAP EGE (Aydın) — Çok 
muhterem arkadaş lar ım, her halele bir zühul 
olacak, ben Senato çatısı altında, daha teşmil 
edilmiş hali ile, Pa r lâmento çatısı altında, top
lanmış bütün arkadaş lar ıma karş ı aynı saygı, 
aynı sevgi ve t akd i r i ' t a ş ı r ım. Bunu böyle izah 
etmek isterim. Yalnız üzüldüğüm bir nokta 
var ki, «biz» diye konuşmak mecburiyet inde 
kalacağını. Bizim kürsüden ifade ettiğimiz ke
limeler sanki Türkeeden başka kelimelermiş 
gibi en hal isane, en iyi niyetlerimiz dahi alt 
düşünceler olduğu şeklinde, şu olduğu şekil
de, bu olduğu şekilde tahrif edilmeye çalışıl
maktadı r . Böyle şeyler yok tu r a rkadaş lar . Biz 
ne düşünüyorsak onu konuşan kimseleriz ve 
bu medeni cesareti göstermekten de hiçbir kim
se bizi alıkoymıyacaktır. Burada kimseye tariz 
etmek, kimseye söz söylemek, ne 27 Mayıs 
evveline, ne 27 Mayısa, ne bilhassa önümüzde 
bulunan ve ona uymamız gereken Anayasamı
za karşı olmadığımızı bir defa el allı a ilân ede
rim. TTürm etlerimi e. (Sağdan, alkışbrr) 

BAŞKAN — Sayın Oağlayangil . 
A. I». S E N A T O (IRTJPr ADINA İ H S A N 

SABRI CAÖLAYANGİL (Bursa) — İlk sözü 
aldığım zaman grupum adına b ü t ü n değerli se
natörlere seslenmiş, bizi buraya, mübarek rey
leri ile getiren millete yakış ı r bir sükûnet , cid
diyet ve vakar içinde onun enirinde olduğumuzu 
düşünerek, bu açıdan hâdiseleri te tk ik edelim, 
diye is t i rhamda bulunmuştum, (.bölüyorum 
ki. senatomuz hakika ten bu olgunluğa yara
şır hüviyetini muhafaza etmekte taassup sa
hibidir. Yalnız, Sayın Ahmet Yıldız arka
daşıma ben konuşurken müdafaa ettiğim fikri 
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ya lâyıkıyle ifade edemedim, ya kendileri yan
lış anladılar. Müsaade ederseniz tekrar ede
yim : Sayın Esat Mahmut Karakurt arkada
şım buyurmuşlardı k i ; af bir atıfettir, hak 
diye istenmez. Ben de dedim ki; af sadece 
bir atıfet değil, aynı zamanda bir zarurettir. 
Bekarya'nm kitabında «affı doğuran sebepler» 
diye dört madde saymış. Bu yazı diyor k i ; 
«Biz, aynı suçtan dolayı pekçok kişi mahkûm 
edilmiş ise, cezanın infazında içtimai bir 
fayda kalmamış ise, ceza hakkındaki telâk
kiler efkârı umumiyede değişmiş ise. Ecne
bi devletler bu cezanın infaz edilmemesini 
ısrarla talebetmekte iseler» diye madde var. 
O maddeyi söyledim. Ecnebi devletlerin, iş
lerimize müdahalesini tecviz eden, kabul eden, 
ima eden hiçbir beyanım olmadı. Bu millî ta
assupta, en az kendileri kadar millî haysiyete 
düşkün bulunmaktayım. Bilhassa kendilerin
den rica ederim, kastim sadece bir kitaptaki 
ilmî bir tâbiri izah etmekti. Bunu buradan 
tutup bu şekle ifrağ etmeye ne mâna ve ne de 
lüzum vardır. Şahsımı da bahis mevzuu etti
ler. Ben, «Siz bana iltihak ederseniz gidip 
Meclisten temellileri kovarını demiştim.» Bu 
kadar sene beraber arkadaşlık ediyoruz, bir 
defa şahsi terbiyem, beyan tarzım böyle bir 
ifadede 'bulunmaya müsait değildir. Ben bu mev
zua temas ettim. Dedim ki; bugün Anaya
samızda mevcudolan temellilik müessesesini 
demokratik icaplarla şahsan telif edemiyorum. 
Bir senato içinde temelli vasfında senatöre 
benim demokrasi anlayışını müsait değildir. 
Ama neyleyim, Anayasa nizamıdır. Bilsem ki, 
arkadaşlarım taraftardır, ve üçte iki ekseri
yet bulmaya kadirim, bugün buna ait kanun 
teklif eder bu müesseseyi ilga ederim. Bu fi
kirde İniğimde beraberim, işte huzurlarında 
konuşuyorum. Fikir olarak temellilik mües
sesesini, ama sayın arkadaşlarımın şahısla-
riyle bu müessese arasında bir irtibat kurmak
ta veya bunu ben «kovarım;» şeklinde telâk
ki ve tefsir etmekte zannediyorum ki, isabet 
yoktur. 

Buyurdular ki ; «113 ve 114 sayılı kanun
ların esprisine dokunuldu.» Ben beyanlarım
da âzami itinayı göstererek, notlar elimde de
ğil ama hafızamda, aynen şu ibareyi kullan
dım : «113 ve 114 sayılı Af kanunları yürür
lüğe konduğu devirlerin müstesna ve fevkâ-
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lâde şartlarının tesirlerinden kendilerini kor
ta ramamışlardır.» 

Bu iddiada ilmî bir teşhis var. Hakikaten 
istisnalar var içinde. Nitekim, bugün benim 
söylediğimi Hükümet söylüyor. Diyor ki, 
«Bu kanunun gerekçesinde, tatbikatında gö
rülen pürüzleri temizleme dolayısiyle yeni af 
kanununu getirdik» Hükümetin gerekçesine 
geçirdiği bir beyanı bendeniz burada mütalâa 
olarak söylediğim zaman niçin beni suçlan
dırıyorlar anlıyamadım? «Fikir» Hükümet ge
rekçesinden alınmış. 

Sayın Adliye Vekilimiz, bendenizin maru
zatına cevap teşkil ettiğini tahmin ettiğim be
yanatında, «Hükümet, ortak bir Hükümet
tir, mukavelemizin hükümler ne ise buna ,sa-
dıkız, biz mütaahhit olduğumuz mevzuu yap
tık, başka hiçbir taahhüdümüz yoktur» dedi. 
Bu bir ilmî bedehat; Koalisyon Hüküme
ti. Ama bizim kendisinden farklı malûmatı
mız var. Biz de, vaktiyle o kanatta ortak
lık ettik, mütaahhidin sözünde durma dere
cesinin dozunu ve ölçüsünü yakın bilelim. 
Bizim koalisyonda siyasi yardımların tama-
ıniyle sarılması kaydı vardır. Bu tamamiyle 
lâfının umumi siyasi af mevzuu olduğu Sayın 
Başbakan tarafından millet kürsüsünden ifa
de olunmuştur. Hükümet programlarının mu
ayyen bir zamanda tatbik edileceği iddiasının 
ifadeleridirler. O devir zarfında biz o müta
ahhidin bu beyanına sadık kalmaya muktedir 
olamadık onun içindir k i ; bunları izah ede
rek «Birinci ve İkinci İnönü kabineleri bu 
mevzua yanaşmaktan kaçındılar» tabirini kul
landık. 

Sayın Bakan buyurdular ki; «af şahısla
rı istihdaf eder. Elbetteki şahsi meseledir» 
Şahsi istisnalar bahis konusu olamaz, diye bir 
iddia serd edilemez. Acaba, Türkçe aramızda 
bir vasıtai beyan olmaktan mı çıktı, yoksa 
ben mi ifademi, tanzimde kudretsizim? Ken
dilerine dedim ki, af da istisna olur. Fakat bu 
istisnalar emsaline şâmil olur. Eşit hallerde 
de sirayeti zaruri bulunur. Bu, hukukî bir icap
tır. Misalini de verdim, dedim iki, bir suçun 
20 faili var. 18 i affedilir, ikisi affedilmez. 
Böyle bir şey olmaz, dedim, istisna yapılır, 
bir suç, cümlesi istisna edilir. Atıfet ordan 
esirgenir, içtimai faide görülmez esirgenir, 
ona bir diyeceğim yok. Ama, «Ama aynı suçu 
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işlemiş 20 kişiden 18 ine hadi çık, 20 sine 
haydi sen otur denmez» dedim. Bu, devlet 
olmanın haysiyet ve vakarına sığmaz, dedim. 
(Sağdan alkışlar) 

istisna bir şekilde olur. İstisnada şahıs bu 
şekilde mcvzuu'bahis olur. 

Ama, benim bütün bu beyanlarıma rağ
men yine teşrif ediyorlar, «aflar, şahısları 
istihdaf eder. Elbetteki, şahsi olacak» diyor
lar. Elbette şahsi olacak. Oemadatın affedil
diği görülmüş şey değildir, elbette insanları 
effedeeek. 

Yalnız, benim Sayın Adliye Vekilinin be
yanlarında, inşirahımı davet eden bir cihet 
oldu, nihayet af meselesinin mercii bulundu. 
Buyurdular ki, «Biz böyle diyoruz ama, bu 
istikbale tahakküm etmek değildir, istikbale 
de ancak Allah karışır.» Şu halde, affın mer
ciinin tahakkuk ettiği anlaşılıyor. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. 1*. den, 
bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, grup adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA

ZER (Kars) — Muhterem arkadaşlarım; af 
mevzuu konuşulurken, biraz afif ve mükrim ol
mak lâzımgeldiğine inandığım için bu istika
mette konuşacağım. 

Adalet Partisi sayın sözcüsü arkadaşımız 
bâzı mevzularda kendi noktai nazarlarını ifade 
ettiler. Her görüş muhteremdir, fikirlerin söy
lenmesi de haktır. Aynı hakkın başkaları için 
de kabul edilmesi şarttır. 

Arkadaşlarımızın beyanları, gidip, gelip bir 
esasta toplamaktadırlar. O da; milletin büyük 
bir ekseriyetinin böyle istediği noktasıdır. 

Arkadaşlarım; siyasi hâdiseler de tabiî hâ
diseler gibi birtakım tesirlere tâbi ve bâzı şart
lara bağlıdır. Siyasi havanın zaman zaman na
sıl değiştiğini de hepimiz görmüşüzdür. Bu, de
mokratik sistem içine girdiğimiz devre içinde 
de birkaç defa görülmüştür. Kimsenin Türk seç
meninin reyini cebinde imiş gibi millet bizimle 
beraber demeye hakkı yoktur. Bu, maddeten 
de mümkün değildir. Onu yeni seçimlerde ölç
mek mümkündür. 

Referandum diyorlar; her kanun için refe
randuma gitmek mümkün mü? Oy hesabını yap
mak için seçimlere kadar gitmek lâzım. Son se
çimlerde siz millet reyinin kaçını aldığınızı he-
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sabedin, milletin kiminle okluğunu o zaman an
larsınız. 

Af bir atıfettir. Bir zaman gelir af bir içti
mai zaruret olabilir. Ama affın bir alacaklısı, 
bir borçlusu olamaz. Bir parti, affın alacaklısı, 
bir diğeri affın borçlusu olamaz. (A. P. den, doğ
ru sesleri) Binaenaleyh, meseleleri müşterek ola
rak ortaya koymak, müşterek olarak konuşmak 
lâzım gelir. Başka türlü anlayış affın istismarı
dır. 

Hükümetin getirdiği bu tasarı, bizim Grupu-
muzun ve diğer koalisyon gruplarının kararma 
bağlı olarak gelmiştir. Bu bakımdan, hazırlan
mış, tasvip alınarak gelmiştir. Bu kanun başka 
yerlerden gelen tesirlerle sevk olunmamıştır. 

Bir noktayı daha arz edeyim arkadaşlar; kale 
önüne gelen bir futbol topunun çok kere nasıl 
avuta veya kornere çıktığını görmüşüzdür. Bu 
sebeple sandığa girmemiş oyları cebinde sayan
lar hayal kırıklığına uğrıyabilir. Seçim sandık
larında başka neticelerle karşılaşmak da hesaba 
katılmalıdır. Onun için millete lâyık olmak için 
çalışmak ve samimî olmak lâzımdır. 

Biz affı, geçmişin bir tasfiyesi olarak kabul 
ediyoruz. Bunun için affı zaman ve imkânlar 
nisbetinde ele almayı muvafık gördük, bunun 
için emek sarf ettik, fedakârlık yaptık arkadaş
lar. Biz buna inanıyoruz, affı tahrik ve istismar 
vasıtası yapmak ve onu muayyen bir partinin 
malı gibi göstermek şikâyet ve huzursuzluğu kal
dırmaz, devam ettirir. Huzuru getirmek için bu
nu böyle kabul etmeye mecburuz. 

Cîeçmiş devir için Anayasa bir hüküm getir
miştir. İşte o da milletin iradesidir. Anayasadan 
gelen iradeyi kabul etmiyor, ama kendisinin al
dığı yüzde şu kadar reyi kabul ediyor. Bu zihni
yet memleketin beklediği huzuru getirmez. Hu
zuru beraberce tesis edeceğiz. Huzur için muay
yen şartları kabul edeceğiz. Anayasanın temeli
ni beraberce müdafaa ettiğimiz müddetçe huzur 
da gelecektir, maziyi tasfiye de mümkün olacak
tır. Meseleyi bu açıdan almak mümkün iken bu
nu başka yollara götürmenin, hattâ bir parti 
grupu adına dahi olsa bâzı nahoş ifade ve iddia
ların sükûtla karşılanması dahi huzurun bozul
masını intaceder. Huzur ancak böyle gelebilir. 

Şimdi, suç ve suçluluk. 
Hukuk okuyan herkes bilir ki, hiçbir af ka

nunu, ıtlakı ile bütün suçlara, suçlulara teşmil 
edilmez. Her af kanunu, istihdaf ettiği hudut 
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içinde, bir kısım suç ve suçluluğu af dışında 1 il
la ı-. Bu al' kanının da bunlardan birisidir. 

< <umhuriyetin ilânından bugüne kadar çıkan 
al' kanunlarının hepsi böyle olmuştur. Binaen
aleyh, affın hudut ve şümulünü, şu tarzda veya 
bu ölçüde ful inak, m1 hukuka aykırıdır , ne de 
bir ınillelin haysiyetine halel getirecek bir hare
kettir. Adalet Partisinin bir görüşüne millî he
yecanımla cevap vermeyi vazife saymaktayım. 

Biz İmparator luk devrinin, düveli muazzama 
sefirlerinin telkini ile karar alma çağını çoktan 
ceride bırakmış bulunuyoruz. Dışardan falan 
devletin, falan komisyonun âzası böyle düşünü
yor, diye değil; Türk Milleti böyle istedi, diye 
kara r alırız. 

Bunun dışında hiçbir karar ı , ne Hüküm et 
olarak, ne muhalif olarak kabul etmemeliyiz, ve 
kaimi ehrıiveceğiz, arkadaşlar. 

Sayın Sabri Çağlayangil ifade ettiler. Bura
ya. «»'elen herkes seviyeli konuşmalı, dediler. As
lında, meclislerde kürsüye gelen herkesin seviyeli 
konuşması lâzımdır. Bu, birinci vazifesidir. Şim
diye kadar konuşan arkadaşların hiçbirisinin 
kürsü seviyesinin altına düştüğünü şahsan gör
medim. Ama bâzı arkadaşlarımız mevzuu geniş
leterek hududun dışına, çıkmışlardır. Müşahede 
eltiğimiz sadece bundan ibarettir. Mukabil 1a-
raftan, bizim laraftan veya, başka bir taraftan 
hududu göçenler olmuşsa bunu bir seviye mese
lesi olarak: değil, şahsi ifade tarzı meselesi olarak 
kabul ediyorum. 

'Hulâsa arkadaşlarını, bir atıfet olarak geti
rilen bir affın konuşulmasında, başta da arz et
tiğim gibi, afif olmanın lüzumuna kaani olarak 
daha, vakur ve hukuk anlayışı içinde hareket 
ederek meseleyi halletmek, bir karar vermek zo
rundayız. 

IVilerek olmıyacak şeylerin peşine düşmek, ne 
huzura yardım etmek olur, ne de affı kemâle er
dirir. Onun için, olacakları , mümkünler i is
tihsal edelim. Hâdiseleri , bu memleketin reali
telerini teslim ederek mütalâa, etmek mümkün 
olur. Türkiye , ne bu 4 duvardan ibaret t i r , ne 
de lıer istendiği zaman, buradan alınacak ka
rar lar la milletin ist ikameti değiştiri lebilir . 
(A. P. den gürü l tü le r ) 

İ IÜSEYI'Y KABPAKLIOOLU (Kayseri) 
Pa r l âmen to hâkim değil dernek'? 

MEHMBT TTAZKK (Devamla) - Par lâmen
tonun hâkim olma telâkkisi cok değişmiştir. 

BAŞKAN' Karşılıklı konuşmayın. 
AEHIIMHT IİAZKU (Devamla) Parlâmen

tonun hâkimiyeti telâkkisi çok değişmiştir . Par
lâmento bir zaman erkeği dişi, dişiyi erkek yap
maktan başka her şeyi yapabi l i r diye kabul edi
lirdi, o devir geç1i. Şimdi par lâmentolar ın yel-
kileri Anayasa ve hukuk esasları ile sınırlıdır. 
Par lâmentoyu murakabe1 eden; umumi efkâr 
vardır, kararlar ını tetkik eden Anayasa Mahke
mesi vardır . Par lâmento bu hudut içinde hâldin 
ve hükümrandır . Bunun dışında hareket caiz 
olamaz. Ha t t â ekseriyete ist inadedilse dahi bu 
mümkün olamaz. Yakın ta r ih te bunun misalleri
ni gördük. Pinaenaleyh a rkadaş la r par lâmento
nun kudret i ve kuvvetinin bir hududu olmalı
dır, hukuk hududu vardır , milletin selâmeti, 
millî realite hududu vardır . 

Bunu kabul et t ikten sonra, anlaşamıyacak, 
hallodilenıiyecek mesele kalmaz. Par lâmento ni
zam içinde, çalışan bir müessesedir. Anayasayı 
kaldırdığınız gün Parlâmentoda kalmaz. Bina
enaleyh. Anayasa, hududu içinde meseleleri mü
nakaşa ve müzakere ederken mevzun sağa sola 
taş ı rarak, hele bir part inin, biraz evvel arz 
ettiğim gibi. bir mevzuda sadece kendisini haldi 
başkalarını borçlu kabul etmesi asla doğru de
ğildir. Hükümet tasarısı da. Hükümet Başka
nının ifadesi de bunu sarahat la açığa çıkarmış
tır. Huzur af meselesini istismarla gelmiyocek-
tir. Bu meseleyi bir tarafa bırakmakla mümkün
dür. Adalet Partil i a rkadaş la r ha ' ı r la r la r , kendi
leri affın siyasi istismar vasıtası olmamasını im
zaları al t ımla taahhüt etmişlerdir. Af bir part i
nin, bir siyasi grupun istismar vasıtası olamı-
yacakt ı r , demişlerdir. İşte bu inanışla affı ele al
mak' lâzımdır. (A. P. s ı ralar ından «sizin olsun si
zin» sesi) Bizim değil, bunu Hükümet getirmiş
tir. .Müşterek meseleleri bir grupa maletnıe ta
raftarı değiliz, bunda, memleket faydası görmü
yoruz. 

Arz ettiğim esaslar dâhil inde gelmiş olan bu 
kanunun kabulü geçmişin tasfiyesinin, geçmiş 
hâdiselerin, mühim bir kısmını halledecek ve 
memlekette eğer bundan istifade edenler bu atı
fete lâyık olduklarını göstorirlerse, memleketin 
huzuru da, bu arkadaşlar ın kendileri ve aileleri 
de bundan faydalanacaklardır . İşte arz etliğim 
bu hudut ve şümul içinde biz affın müspet ola
rak çıkması lehimleyiz. Fakat , bunu sağa sola ta
şırarak maksadından halefinden inhiraf ettirme-
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nin hem doğru olmıyaeağıııa, hem de münıkün ol
mıyaeağıııa kaaniiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN7" — Sayın Bakan, Sayın Hâzini Dağ
lı Bey söz istemişti. Müsaade ederseniz evvela 
kendilerine söz vereyim. Sayın Dağlı, şahsınız 
adına mı, part i adına mı söz istiyorsunuz. ' 

ITAZLM DAĞLI (( . 'ankın) Şahsım adına. 

B AŞK AN'- - Buyurun . 
Yalnız bir dakika, Sayın Dağlı, siz komisyon 

üyesi bulunuyorsunuz. Burada söz hakkım malı-
İhız diye bir kayıt yok. Bu sebeple özür dilerim, 
söz veremiyeeeğim. Söz hakkınız mahfuz değil
di!', komisyon üyesisiniz. 

Sayın 'Bakan, buyurun. 
ADALBT BAKANI ABDÜLHAK KBMAL 

YÖRÜK (Ankara ) - - <>k Muhterem Başkan, 
çok muhterem a rkadaş la r ın ı ; t ek r a r huzurunuzu 
işgal etiğimden dolayı özür dilerim. Yalnız be
nim bir sözümün mânası herhalde benim maksa
dımı ifade edecek kada r zengin bir vokabülero 
malik olmayışımdan olacak, bir kısım arkadaş-
larımca yanlış anlaşılmış bulunuyor. Bu nokta 
hakkında , şimdi yine, dilimin döndüğü, idrak 
ve irfanımın müsaadesi nisbetinde, onu tavzih 
edeceğim. 

İkinci nokta, bütün afların esasen şahsi ol
duğu hususundaki mülâhazalar ına Sayın C/ağla-
yangil ta raf ından verildiğini duyduğum, pek 
nakıs olmakla, kulağıma gelen şeylere cevap ver
mekten ibare t t i r . 

Evvelâ, ikincisini mevzuubahsedeyim. Dcdi.ni 
ki, kanunlar ın karak ter le r i ' vardır . 'Bu karak
terler objektivi tedir , yani gayrişahsil iğidir . dai-
mîliğidir, umumiliğidir, dedim. Affı nazarı iti
bara aldığımız zaman, afda bu gayrişıa.hsiliği 
»•(irmeyiz, dedim. 'Muayyen şahısları, şahıs ka-
tagorilerini istihdaf eden bir kanun olması iti
bariyle, affı kanunun objektivite karak ter in
den mahrum görmek icabeder. Hiçbir kanun 
makable şâmil değildir , yani geçmişte cereyan 
etmiş olan hallere sirayet etmez. Yalnız, bu hu
susta cezai hükümleri bir istisna teşkil etmek
te olduğu cümlenin malûmudur . Bendeniz bu 
ııoktai nazarımda halen musir bulunmaktayım. 
Ama Sayın (' •ağbıyangil, muhtelif mucip sebep
ler serd etmek sun tiyle bunun aksi tezi ıniida-
fa edebilirler. Moral sahasına dâhil olan bütün 
bilgi konular ında âmme ittifakı müspet ilimler
de olduğu gibi voktur. "Matematik, geometri 

de fizik de âmmenin it t ifaka mecbur olduğu 
bir takım teerübi hakay ik veya aklî hakay ik 
vardır . Meselâ fizikde kısmen teerübi, kısmen 
a'kli hakikat ler , matemat ik te münhası ran akli 
bir takım hakikat ler mevcut tur . Yani insan ak
lının muayyen mant ık kaidelerine gove varaca
ğı netice, o ilme vakıf olmak kaydiyle, iş t i rak 
ifade eder. Ama içtimai meseleler böyle değil
dir. İçtimai meselelerin hiçbiri y o k t u r ki, bu 
içtimai meseleler hakk ında şu yolda kat î bir 
kanaat in herkese ânı ve şâmil o la rak tesir icra 
edebileceği iddia edilsin. 

Bendeniz müsamahalı adamım ve müsama
halı olmaya da mecburum. Dinlemediğim için 
bilmiyorum. I(]ğer (/ağlayangil benim bu husus
taki mütalâalar ımı tamamen yanlış addetnıişse, 
o zaman yanlışlığa bidayette kendisi saplanmış 
olur. r i i n k ü İkimiz aras ındaki bu dâvayı hallet
meye imkân yoktur . Bir içtimai meselenin kar
şısında bulunmak it ibariyle her ikimizin nok-
lai nazarımız, kendilerimiz taraf ından samimi
yetle, ısrarla muhafaza edilince, bi taraf bi r 
kimsenin hakemliğini dahi mevzuubaiı'sol.mak-
sızın bir kanaat diğerini cerh ermez, t ç t iha t 'ile 
içtihat naksolunmaz. Bize (farsoneVieıı misal 
getirdiler, daha başka ulemadan da misal geti
rebilirler. Ben bunun aksine diğer ceza ulema
sından işhadetnıe imkânını bulabilirim. Ama 
bu mutlaka, böyledir, sözü içtimai meselelerde 
doğru değildir. Bendeniz kanaa t imde hâlâ mu
sirim. Ama bu kanaat im, bu Heyeti Umumiye-
yi teşkil eden muhterem zevattan her hangi 
birinin kanaa t i üzeninde elbette ağır basmak 
salâhiyetine sahip bir kanaa t değildir. 

Ama kendileri de musir bulunduklar ı kana
ati eriyle yine her hangi birimizin telâkkisi ve 
fikri üzerinde ağır basma imtiyazına mâlik de
ğildir. 

Geçelim Allah meselesine. Rendeniz evvelâ 
bir nokta}'! izah edeceğini. Ben hakika te ina
nan bir adam olmam itibariyle Allah'ın bütün 
hâdiseleri1 hâkim olduğuna kaani bir adamım. 
(Bravo, sesleri ve alkışlar) 

Katiyen ben Allah adını alay mevzuu yap
manı. (Soldan ve or tadan, alkışlar) 

Samimî olarak inanan arkadaş lar ın , ki İnan
dıklar ına inanıyorum, benim sözlerimden biraz 
alay mevzuu çıkardıiklarını görünce, şahsını na~ 
nıına değil, fakat inandığım, vücudu mut laka 
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ormn haysiyetine bir ..şaibe gelir ılı yo üzülürüm. 
Onun için tavzihi lüzumunu hisset tim. 

ı'Berı no dedim. Biz siyasi af hakk ında hiç
bi r t aahhü t t e bulunmadık, ha t t â biı- beyanat ı
mız da yoktur . Siyasi ari' hakkında vâki olan 
temennileri menfi olarak 'karşı ladığınım ifade 
etmiş oldum. Faka t bunu menfi olarak karşı
lamış olmayı, Koalisyonun pro tokolünün hu
dut lar ı içinde düşünmek lâzıntgelir. Yani, biz 
protokolümüzde siyasi af meselesini .muayyen 
bir ka tegor iye inhisar ettirdilk. Bunun dışında 
umumi siyasi affa gideceğimize dair bir be
y a n a t t a bulunmadık. Buna ait bir taa i ıhüdümüz 
yoktur . Onu da icra etlik, dedim. Fakat , I.m-
.günden i t ibaren istikbale doğru yürüyoruz. İs
t ikbalde her hanj.-;i birimizin. İrer hangi bir gru
pim bugünkü iradesinin yarın mutlaka, öbür 
•gün .mutlaka tezahür edeceğini iddia e tmek bir 
gaflet olur. Oün kü, istikbale sahibolan ancak 
Alla.'h'tır, dedim. Bu sözümde aynı zamanda si
yasi af istiyeulere, kapıları katiyen kapa tını
ya ıı, bir ümit ışığı in tan ve teselli veren bir 
mâna vardı. Ben bu kadar' insani 'hislerle ha
reket edeyim, bundan sonra, işi Allah 'a bıralk-
t.ı, diye benimle değil, Allah'ın iradesiyle... (Bağ
dan, «Haşa», sesleri) 

E T H E M MENBMENOİuOLJ i ( İs tanbul) 
Polemiğe sapıyorsunuz. 

. BAŞKAN — Sayın Menenıeneioğlu, müdaha
le etmeyin, efendim. 

Herkes burada, fikrini süyliyceektir. (Oü-
rül tüler) 

A D A L E T HAKANI ABDÜLHAK K E M A L 
YÖRÜK (Devamla) - Polemiğe sapmıyorum, 
Sayın Mene'meneloğlu. benim ne dereceye ka
da r polemik yapacak adanı o lduğumu bilir. 

B A Ş K A N — Sayın Bakan, siz de cevap ver
meyin. 

A D A L E T BAKANİ A B D Ü L H A K K E M A L 
YÖRÜK (Devamla) -— Zannediyorum ki, Yük
sek Heyetiniz huzurunda, «ist ikbale sahip yal
nız Allaht ır , hâkim yalnız Allaıh'tır», demekle 
neyi kaydett iğimi ifade etmiş bulunuyorum. Çok 
ra'hatsız ettim. Derin hürmetler imle hepinizi se
lâmlarını. (Alkışlar) 

B A Ş K A N -— Buyurun Snyın Komisyon Söz
cüsü Artus. 

ANAYASA VE ADALBT KOMİSYON! 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ABTUK Mkımhurbaskaninca 
S. Ü.) Muhterem Başkan, değerli arkudasla-

•":ı ; yüksek huzurunuzda bulunan kanun lasa-
î'isı, irükümet I a ra fından hazırlanmış ve Koalis
yonu teşkil e<leü part i ler in gruplar ından geçmek 
suretiyle, yüksek huzurunuza sevk edümis bu
lunmaktadır . I Umdeniz, Anayasa yo Adalet Ko
misyonunun İM! konuda sözcüsü olara!;, kanun 
hakkında gerekli jekııik bilgileri verııırt üzere 
yüksek lıuzııruuuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu arada, yine teknik konulara taallûk <<U>ı\ 
ve konuşan arkadaşlar ımızın I eııkidlerinc eeyai) 
vermek istiyorum. 

Bu kanun esas ilibariyle bazı suçların affını 
get i rmekledir . Bilindiği üzere Anayasanın (il 
ueü maddesine ^l'w{\ umumi ve hususi affa ka
rar vermek Türkiye Büyük Millet Aletlisinin 
yelkisi içindedir. 

Aieelis, bâzı suelarııı unu i olmasında, bunla 
rın hat ı r lanmamasında içtimai zaruret bulundu
ğu kanaal ine vardığı zaman bir atıfet muamelesi 
olmak üzere, af sala biyel ini kullanabilir . Yük
sek buzulunuza getirilmiş olan kanunun biriuei 
maddesi (A.) bendi ile. kanunlar ında yazılı ee-
za.larınuı yukar ı haddi b<-ş seneyi gecnıivei: hür-
riyeli bağlayım cezaların 1 ö Şubat !>)<>;! tarihini 
esas olmak suret iyle affını derpiş çimektedir . 
Bu hüküm, bir umumi af hükmü olarak kanun
da yor almıştır. Oeue birinci maddenin (I!; ben
di, «ö sene ve daha az hürriyeti bağlayım bir 
eczaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağla
yıcı ceza ile birl ikle veya müstakilimi hükme
dilmiş para cezasına mahkûm olanlar \'or"\ ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyet ler inin 
neticelerine de şamil olmak üzere» affedildikle
rini ifade etmekledir . Bu ben t ; (A) bendinde 
konmuş olan kaidenin bir neticesi olarak ada
lete uygun bir tai kikidir. 

(O) bendi, ö seneden fazla cezai müstclzim 
fiillerden dolayı hüküm giymiş olanların, yine 
aynı tar ihler arasında cezalarından ö yılın affe
dileceği ve para cezalarının, da 'l/b1 nün affa ug-
rıyaeağım derpiş e tmektedir ki, bu hüküm bir 
hususi af hükmü olarak kanunla yov almıştır. 

Bundan sonraki ikinci madde, "11 Mayıs !!)»>() 
dan evvel işlenmiş olan bâzı fiillerin, arz eltiyim 
gibi, a r t ık unutulmasında içtimai za rure t ve fay
da bulunduğu mülâhazasına dayanı la rak bu fiil
leri ile saymak suret iyle o suçlara, kat ı lmış veya 
bunu işlemiş olanlar hakkında kovuşturma ya-
pılmıyaeağı, takibat yapılmıyacağını ifade et-

348 



C. Senatosu T5 

inektedir. Ye 
bit* umumi ?ı 

Kanunun 

hu hüviyeti itibariyle nu ma;-de de 
f maddesidir. 
birçok bentleri ihtiva eden üçüncü 

maddede konulmuş «»lan umumi 
elerine istisnaları derpiş etınek-

»endinde 

maddesi, birinci 
ve hususi al: kal' 
tedir. Bu istisnalar, (A) bendinde Devletin em
niyeti aleyhine işlenen suçlar, Anayasa abyhiue 
işlenen suçlar ve dini siyasete alet etmek suni, 
lâiklik aleyhine işlenen SIK; gibi suçları, ihtiva 
etmektedir. Ye Ceza Kanunundaki maddeleri 

et lilmistiı yazılmak suretiyle il adı 
Kanun, üçüncü maddesinin (J>) bendi ile iç

timai bünyedeki tepkileri hususi bir ağırhk arz 
eden belirli kategorideki suçları bilhassa: zim
met, ihtilas, irtikâp ve rüşvete ait suçları affın 
şümulü dışında tutmuştur. Yine bu bentte resmî 
evrakta sahtekârlık yapmak fiilleri de keza af 
dışı bırakılmıştır. Söz konusu maddenin <•:( %s 

bendinde; hakikaten Türk toplumunun büyük 
ıstırap çektiği ve faillerine karşı hususi bir tep
ki gösterdiği ve millî vicdanda derin rahneler 
açtığı hepimizce bilinen ırza iasaddi etine ve bu
nunla ilgili söz atmak', zina v.s. fiiller af konu
sunun dışında bırakılmıştır. Maddenin ı r'i ben
dinde, hırsızlık, bütün şekilleriyle hırs;zhk ve 
gasp fiillerinin affın dışında olduğu açıklanmış
tır. I>u bendin üzerinde komisyonumuz .Millet 
Meclisi metnine nazaran bir değiştirme yapıeıy 
ve buraya hileli iflâs, taksirli iflâs ve emniyeti 
suiistimal suçlarını da ilâve etmiştir. Maddelere 
geçildiği zaman, gerekli izahat verilecek ve ka
bul buyurmanız dileğinde de bulunacağız. 

(D) bendinde, 581.6 sayılı Atatürk aleyhin
de işlenen suçlar hakkındaki kamımın şümulüne 
giren suçların da aftan faydalanamıyaeakları 
açıklanmıştır. 

(K) bendinde Askerî Ceza Kanununun belir
li maddeleri sayılmak suretiyle vatana hıyanet 
suçları, affın şümulü dışında bırakılmıştır. 

(F) bendi, Anayasa hükmüne uyulmak mak-
sadiyle kaleme alınmış, bununla ilgili olarak 
biraz daha genişletilmiş ve Anayasanın men etti
ği orman suçlarının, al'fm dışında kaldığı açık
lanmakla beraber bununla ilgili olarak Türk 
Ceza, Kanunundaki kasten orman yakmak, mah
sul yakmak, harman yakmak gibi fiiller de buna 
ilgisi dolay isiyle ithal edilmiş ve af dışı bırakıl
mıştır. 

Kanunun 3 neü maddesinin «C» bendinde; 
.113 savılı Af Kanununun 3 neü maddesinin «Ti» 
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ve «M» bentlerinde gösterilen şahıslarla şerikle-
ıinin, Sünıerbank, T. C. Ziraat Bankası, T. C. 
Devlet. Demiryolları işletmesi ve Türkiye Selü
loz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesiyle ilgili ola
rak sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işledik
leri suçlar, af dışında bırakılmıştır. Bu suçlar 
belirli müesseselerde işlenmiş olan ve yüksek de
receli memurlara taallûk eden ve içtimai vic
danda derin tesirler bırakmış olan ve ağırlıkla
rı elan devam etmekte olan bir kısım görevi kö
tüye kullanma suçlarıdır. Bunların aftan fay
dalanmasında, isabet olamıyacağı kanaati ile, 
Hükümetten tasarı bu şekilde gelmiş ve bu mad
deye, Millet Meclisinin çoğunluğu ve komisyonu
muz çoğunluğu da katılmış bulunmaktadırlar, 

Ancak, bu bendin ikinci fıkrasında, bu mü
esseselerde yapılan dinî, hayır ve sosyal sebep
lerle veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan, 
harcamalar, memur ve müstahdemlerin nakille
ri, terfi ve tâyinleri, gibi özlük işleri, müstah
demlerin veya resmî vasıtaların özel işlerde kul
lanılması ile ilgili sıfat ve vazifeyi suiistimal 
suçları ve bu müesseselerden siyasi partilere 
yapılan bağışlarla ilgili suçlar hakkında birin
ci maddenin tatbik edilmiyeceği esası kabul 
edilmiş, bu suretle ikinci fıkradaki fiiller hak
kında, faillerinin aftan faydalanacakları kabul 
edilmiştir. Maddelere geçildiği zaman bunun 
nedenini ayrıca arz ve izah edeceğim. 

(11) bendinde, miktarı önemli olmıyan döviz 
ve gümrük kaçakçılığı suçları ve istimal, istihlâk 
maksadiyle yapılmış olan küçük çaptaki kaçak
çılık suçları ve Tütün Kanununa ve Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Kanununa aykırı bâzı 
fiiller, istisna edilmekle beraber, bunun dışın
da kalan ve döviz kaçakçılığı olarak adlandırdı-
ğımız ve döviz ziyamı mueibolan fiillerin af
tan faydalanamıyaeakları açıklanmıştır. ' 

Yine, maddenin (I) bendinde, Türk Ceza 
Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı olan, 
ölüm ve müebbet hapis cezalarının aftan fayda
lanamıyaeakları açıklanmıştır. 

(1) bendinde Yüksek Adalet Divanınca, Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesi dışında birden 
fazla, suçlarla mahkûm edilip, hürriyeti bağla
yıcı cezaların toplamı 8 seneyi geçenlerin, bu 
mahkûmiyetlerine esas teşkil eden suçlarının 
affın dışında bırakıldığı yazılmıştır. Çok ten-
kid konusu olan bu fıkra hakkında bir iki keli
me, sırası gelmişken arz etmek isterim : Bura-
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da, söz konusu olan bir kısım fiillerdir ki, bun- j 
lar bh-kao maddeye temas eden ve İm birkaç nıad- I 
dinlen liiahkûmiyet dolayısiyle, umumi efkârda 
"uyandırdığı, tepkiler bakımından, henüz ağırlığı
nı muhafaza .etmekte olan ve aftan Faydalanma- i 
lan doğru görülmemiş bulunan suçlar söz konu- | 
sudur. Bunu da kabul buyurursunuz ki, nihayet j 

bir takdir meselesidir ve Hükümet in bu istika- i 
mette tecelli eden takdirine, Millet Meclisinin j 
çoğunluğu ve komisyonumuzun çoğunluğu ka- \ 
lıl m ıs bulunuyor. Bendeniz, maddelere geçildi- ı 
ği zaman hiç şüphesiz bu konuda teferruatlı bil- j 
giler ve izahat 'vermek durumunda olacağım. i 

i i 
Şimdi, ana hatları ile kanunun neleri kapsa- { 

dığını izaha, bunların k saca bahse mecburum. j 

Kanunun (j) bendi, T. B. M. M. nin Anayasa j 
Mahkemesine sevk ettiği ve edeceği kimseleri af | 
dışı bırakmakta, (K) bendi komisyonumuzda | 
bir tadil görmüş bulunmaktadır . Ve 27 Mayıstan 
sonra yapılmış olan, vazifeyi kötüye kul lanma ; 
suçlarının af dışında, 'bırakılması derpiş edil- j 
mişti ı . I 

Kanunun 4 net i maddesinde keza aftan fay- j 
da lananlar ıu ve hangi suçluların aftan fayda- j 
lanamıyaeağına ait hükümleri ihtiva e tmekte j 
ve iki sene evvel çıkmış olan 134 «ayılı Af i 
K a n u n u n d a n Faydalananların t ek ra r bu Af Ka- I 
nunundan faydalananı ıyaea k lan kaidesini koy- j 
mak suretiyle, birçok arkadaşlar ımın burada ! 
âdi. suçlar hakkında, sık sık, "af kanunlar ı çı
kıyor tarz ında ileri sürdükler i tenkidlere ce
vap vermiş olmaktadır . i 

İhı kanunun 5 nci maddesi, eşyaların mü- ; 
saderesine ait hükümleri iht iva etmektedir . j 

0 nci madjle, yoklama, kaçakları için umu- ] 
mi *af getir iyor. | 

7 nci madde, Af K a n u n u n u n inzibati uma- j 
melelere şümulü olmadığını ifade ediyor. j 

S nci madde, bu kanundan faydalananların i 
I 

meslek ve sanat lar ını kullanabileceklerini ve j 
kanuni maheuriyefton kur tuhıcnklar ını söylü- j 
yor. | 

9 ucu madde ; vergi suçları, hakkında, b i r af • 
ge t i rmektedi r . j 

10 nen m a d d e ; Af Kanunu ile mahfuz kalan ı 
,şahsi. haklar ın 'mahkemelerde ne şekilde bir j 
muamele göreceğini ve dosyaların Yargıtayda, 
ne suret te bir işleme tabi tu tulacağını ifade I 
e tmekte, ki, bundan evvelki kanunda da böyle I 
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hükümler mevcuttur . Bu suretle muhteviyat ını 
ifade; etmiş olduğum kanun hakk ında şimdi 
değerl i arkadaşlar ınım ileri sürmüş oldukları 
noktalar üzerinde kısaca arzı cevap edeceğim. 

Kvvelâ bâzı arkadaş lar ım, bu kanunun si
yasi bir affı getirmemiş olmasından yakındı
lar. Bu mesele, hiç şüphe yok ki. Koalisyon 
Protokolü ile ve koalisyonu teşkil eden par t i 
lerin anlaşması ile halledilmiş o par t i le r in tem
silcileri bu konu hakkında, gerekli izahatı 'bu
rada vermiş oldukhırı için, bir teknik komis
yonun sözcüsü olarak bu mesele üzer inde 'bana. 
söyleyecek bir söz kalmamış olmak lâzınıge-
Ur. 

Bir arkadaşını , bir kısmı suçluların aftan 
istisna, edilmesinin bir eıiksali bulunmadığını , 
ifade etliler. Halbuki , bâzı 'memleketlerde, 
ve bilhassa, bizini memleketimizde ta tb ika t bu 
şekilde tecelli, etmiştir. Arz ettiğim gibi hu
susi ağırlık-, arz eden bâzı suçların aftan is
tisna, edilmesinde 'kanun vâzıı zarure t , görebi
lir ve 'bunlar aftan istisna edilebilir. Bundan 
evvel çıkmış olan 113 ve 134 sayılı Kanun 
böyle olduğu gibi, 5077 sayılı K a n u n d a da, bu 
şekilde hükümler mevcuttu ve daha evvel 10 
ucu yıl dolayısiyle çıkarılan 2lift0 sayılı Kanun
da. da, keza bu şekilde hükümler mevcut tur ve 
hat tâ 2330 sayılı Kanunda, 150 likler adiyle 
anılmış olan şahısların bu aftan istifade 
edemiyeeeğino dair sarih hüküm konmuştur . 

Yine bir arkadaşım eşitlik prensibinin ih
lâl edildiğinden bahsettiler. Halbuki affın ih
tiva ettiği prensi]) i t ibar iyle eşitlik, prensibi
nin. ihlâli, müessesenin bünyesi içinde mev
cut tur . Şöyle ki, bâzı suçların affında, unutu l 
masında. ve bunlar ın söz konusu edilmemesin
de içtimai bir zaruret olduğu zaman o suç
ların. affı cihetine gidilir, demiştim. Ve ceza 
k i tap lar ındaki "nazariyelerde bu böyle belirtil
mekledir . Böyle olunca, is ter istemez içtimai 
bünyede tesirleri, tepkileri devanı eden ve 
ağır l ıkları devanı eden birtakım, suçların af 
dışı bırakılmaları bir zaruret, halinde kanun 
vâzıına, kendini hisset t i rmektedir . Binaenaleyh 
eşitliğin ihlâli söz konusu olamaz. Bu şüphe
siz ki, içtimai b i r zaruret in neticesi olarak 
böyle yapı lmaktadı r . 

Yine bâzı arkadaşlar ım, k a n u n d a k i ( t ) . 
f-D ve ((}) bentlerindeki, is t isnalara temas etti
ler. 1)U bentler*1 sıra geldiği zaman onlara 
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da temas edeceğim, ve şimdi maddelere geçil-
mediği için kıymetl i vakitlerinizi israf etmek 
is temiyorum. 

Bu suretle bu af kanunu hakkında ileri sü
rü i m üş olan teknik i t irazlara cevap vermiş 'olu
yorum. Bunun dışında not et t iğim bütün .iti
razlar siyasi af .meselesine taal lûk etmektedir . 
Siyasi, af konusuna Hüküm ete ve ilgili par t i ler 
temsilcileri cevap verdikleri için bendeniz sa
dece 'komisyon sfecüsü olarak konuşmakla ye
tineceğim. Ye ısiyasi 'af meselesi üzerinde •mâ
ruzâtta bulun.mıyaeağum. 

Kanunun tümü hakkındak i mâruzâtım bun
dan ibaret t i r . Maddelere geçildiği »aimin. uıa.d-
dıeler hakki 'nda ieabeden 'bilgiler vermeye âiiııa-
< ley im. Biz Anayasa Komisyonu olarak bu ka
nunun bir iht iyaca cevap verdiğine ve kabul 
buyrulma.smın isabetli 'olacağına, kana.at getir
dik. Kanunun tümü hakk ındak i müzakere ler 
h i tama erdiği manian maddelere geçilmesini ka-
'bul buyurmanızı is t i rham 'ediyorum. Hürmet 
lerimle. 

B A Ş K A N — • Bâzı suç ve cezaların affı tuık-
ki'iıdaki kauun tasarısının tümü 'hakkında Ibaş-
ka söz istiyen yoktur . Yalnız daha evvel ve
rilmiş bir önerge vardır . Dallıa evvel bunu oku
tup oylarınıza arz .edeceğim. 

Yüksek B'.aşkanlığa 
Kanunun önemi ile bağdaşacak bir ekseri

yet kalmamış olduğundan oturuma bir saat ara 
veri İni esini arz ve teklif ederiz. 

Konya. Mala tya 
Sedat Gumralı Nüvi t Yetkin 

BAŞKAN — Oturuma bir isa a t ara verilme
si teklif edilmektedir . Oturuma bir saat aı-a 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
26 ve 29 şökti ile .birbirine çok yakın olduğun
dan t ek ra r reye 'arz edeceğim. 

Saat 15 te toplanmak üzere o turuma ara ve
rilmesini kabul edenler... Lütfen ayağa 'kalksın
lar... Kabul etmiyenler... 84 e karşı 37 oy ile 
önerge kabul edilmemiştir. 

Maddelere geç i im es in i oylarınıza- arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. . Kabul edil
miştir. 

'Sayın. Âmil Ar tus 'un , daiha önce Yüksek He
yete arz edilen önergesinde ivedil ik teklifi de 
vardı r . İvedilikle .görüşülmesini oylarınıza. su-
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iniyorum. KaUml edenler.. . Etmiyenler. . . Kaimi 
edilmiş tir. Madde 1 e ri ıc>U ut uy o r um. 

Bâzî suç ve cezaların affı 'hakkında Kanun 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 . 2 . 196'3 tarijhine kadar 
işlenmiş olan .suçlardan : 

A)1 Taksir l i cürümlerle kanunlar ın suçu 
teshil eden -aslî maddesinde yukar ı haddi '5 ne
neyi geçmiyen hürr iyet i 'bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte 'olarak para ceza-
siyle cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapılmama'Sinı veyahut 'bu 
cezalardan ihirini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller hakkında takibat yapı lmaz. 

B) '5 sene ve < la İra. az hürriyeti bağlayıcı 
'bir cezaya ve bu .miktarı aşmıyam 'hürriyeti bağ
layıcı ceza. ile birlikte veya .müstakilien hük
me dilim iş para. cezasına mahkûm olanlar fer'ıi ve 
•mütemmim »cezalar ile ceza mahkûmiyetler inin 
neticelerine de şâmil oLııi'a.k üzere a ffe-di İm işi er
dir. 

G) Müstakillen ö seneden fazla hürr iyet i 
bağlayıcı bir cezaya, veya bununla İml ik t e para 
cezasına mahkûm edilenlerin .hürriyeti bağla
yıcı cezalarının o ısenesi ve para cezalarının da 
üçte biri 'affedilmiştir. .. 

B A Ş K A N — Maddenin .müzakeresine geç
meden önce ısayın üyelere dağıtı lmış bulunan 
tasar ı üzerinde, bâzı tabı hatalar ı vard ı r . Bun
ları arz edeyim 9 ucu 'maddede; cezalarına, ce
zalar ının; 9 ncu maddenin 5 nci sat ı r ında ceza
ların tamamiyle . 7 nci sa'hifede Adalet 'Komis
yonunun 10 ncu maddesinde gözüken ve «;bıı 
affın şümulüne giren fiiller don dolayı....» şek
linde devam eden kısım 10 ncu maddenin bir 
li'krası olarak kabul edilmiştir. Anayasa ve 
Adalet komisyonları .sütununda, 'gösterilen 10 
ncu maddedek i kısım. 10 ncu maddenin snn 
fıkrası olarak almak icab'edei-. 

B A K İ GÜZEY (Bursa) - - Açık oya. konma
sı lıaıkkında 'bir teklifimiz vardır . 'Onun oya 
konma.sım rica edeceğim. 

B A Ş K A N — Birinci madde üzerinde iki 
önerge 'verilmiştir. Bunları okutacağı m. 

BAKÎ GÜZEY ('Bursa) — Süz rica ediyo
rum. 

'BAŞKAN — Buyurun , Sayın Güzey, konu
şacak ininsiniz? 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) - E v e t . 
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'BAŞKAN—(Buyurun . 
BAKÎ GÜZEY (IBursa) _ Muhterem 'arka

daşlar , uf tasar ıs ının birinci maddesinde beş 
sene ;kadar olan suçlarla, ikinci maddesinde 
halkı .silâhlandırınaya mi 'olan suçların affedi
leceği yazılmış bul ummaktadır . 

Arkadaşlar , hepiniz 'biliyorsunuz ki, 'biz Tür 
k iye 'de muhtel if pa r t i s istemle dm i yaşı y a r a k 
'buraya 'kda.r gölcük ve bu neticeye ulaştık. 

BAŞKAN — Bu ikinci maddedi r , halkın 
si lahlandırı lması . 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Evet, ikinci 
.maddedeki bahsettiğim 'halkı s i lâhlandırma d\a-
'hi affedilmektedir. 'Bir zıaınamlar t ek pa.rti dev
rinde .memurların par t i lere .girmeleri yasak 
edilmemiştir. O devirde 'her m ası İMI. par t iye ;kay-
dedilmiş, sonradan unutu lmuş ulam fakat çok 
part i l i - .sisteme girdiğimiz »anı a ularda, bunlar 
MUç .sayılarak Memurin 'Kanunumun i) uncu mad
desine göre 'haklarında takibat yapılmış ve bu' 
suret le .tard cezaları verilmişti. 0 ucu madde
de doğrudan doğruya, siyaısi part i ve kulüplere 
'intisa'bedecekierin tardedileceği 'kaydı bulun
m a k t a ve İm da mahkeme karar ına ikt iran et
im ektedir . 'Bu .madde katiyet ifade ettiği için, 
mahkeme de t akd i r .'hakkını 'kullanamadığı için. 
doğrudan doğruya, cezası veri lmekte ve 'bunlar 
tardedi lmekte" ailesi ve oocukları t ekaüd iyeden 
daihi mailinim edilmektedir . ıBuudau sonra çok 
par t i l i sisteme girdiğimiz za.manhırda, ise 'bir 
memurun her hangi bir partiye sempatizan ol
ması veya bir mik ta r bağışda bulunmıa'sı gibi 
meseleler de suç addedilmiş \r,c onların da. yine 
(memuriyetten tardı cihetine 'gidilmiştir. Şim
di, >a.f umumi okluğuna göre re •birtakım (bundan 
daha ağ ı r .suçlar affedildiğine göre, Memurin 
K a n u n u n u n 'bu hükmüne tâbi olan birtakım 
.mıemurlar bu aftan istifade e dem em ektedir lor. 
Denelbilir ki, bu suçlar inzibat idir , inzibati 
'suçlar d a umumi a.'f 'kanununa 'girmez. F'akat 
Tbu suçlar t a tb ika t t a inzibat i .olmaktan çıkmakta , 
adlî b i r safha arz etmektedir . Binaenaleyh, 
her nasılsa ne âmmeyi, ne devleti, ne de her han
gi bir zümreyi zarard ide etmiyen ve ancak ilı-
•ınal ıgibi ve küçük tür teseyyüb -gibi !hâıliseler
den doğan .suçlar dolay isiyle birtakım memur
ları hakikaten tekaüdiyesine kadar mahrum ede
cek 've ailesine intikal edecek b i r eezıayı reva 
görmemek lâzımdır , burnun için bir İlâve öner
gesi veriyorum. 'Memurin Kanununun 9 ucu 
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•maddesinde işlenmiş 'olan suçların (A) bendinin 
son fıkrasına, «Memurin KJaınuııunıım 9 ucu 
maddesinde yazılı suçlar» ilâvesi suretiyle, ha
kikaten bu memur la r ın d a kur tar ı lmasını ve 'bu 
memurlarım, yeni düzen içinde, 'bugünkü Ana
yasaya göre pol i t ikaya 'karışımaları yasak oldu
ğuna g'öiK', bir düzen içinde, yeni bir anlayış 
içinde, affa tabi tutulmasınıı teklif ediyorum. 
Ve müspet oy vermenizi, !bu suretle m a ğ d u r 
olmuş m e m u r zümresi namına rica ediyorum. 
Zaten, komisyon da bâzı madde le rde tadilât ge
t i rmiş t i r ; 'binaenaleyth, bu şekilde, tadi l le . 
veya bir f ıkra ilâvesiyle netice alınmasını ve 
müspet oy verilmesini bilhassa rica eder, hür
metlerimi sunarını. 

BAŞKAN - - Sayın Kalpakl ıoğlu. 
TIÜKEVLV K A L P A K L I O Ö L U (Kayseri) — 

Bfendim, ben de birinci maddenin değiştiri lme
sine matuf ve affın siyasi ve umumi olması yo
lundaki mesele üs tünde iki misal ile mâruzât
ta bulunmak istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar , size ben, iki tarihî 
misal arz edeceğim. Bu iki misalin ışığı altın
da bu kanunun umumi siyasi af maihiyotini 
almasını sizlerden is t i rham edeceğim. 

Jlıı iki büyük hâdise, büyük 'olduğu nisbet-
le cihanşümul olduğu tar ih ten bu yana iftihar. 
ile kabul ettiğimiz iki mesele şudur : Bu hâdi
selerin kahramanlar ından, birisi Alpaslan, di
ğeri de Büyük A t a t ü r k ' t ü r . 

Tarih sırasiyle birisi, bizleri bu top rak la rda 
ebediyen yerleşt ir ip, bize Türk vatani' olarak 
hediye eden Büyük Türk Alpas lan; diğeri Bü
yük Ata türk . 

Alpaslan 1071 de Malazgir t ' te Şarki - Roma 
İmpara toru Romen Diyojen'in ordularını ınağ-
lûhedip, Anadolu 'nun zapt ına müncer olan bü
yük zaferinden sonra, ö lümünü bekliyen İm
para to run hayatini] bağışlayıp, onu askerleriyle 
muhafaza a l t ında İs tanbul 'a yollayışı. 

Diğeri, Büyük A t a t ü r k ' ü n Yunan orduları 
de beraber mağlûbet t iği ve sonunda esir aldı
ğı Trlkopis ' iu hayat ını bağışlayısı. Bu iki ci
hanşümul hâdise ile 9 - 10 asırdır bütün Türk
ler olarak if t ihar etmedik mi? Halen de etmi
yor muyuz? Dünya var oldukça da etmiyecek 
miyiz? Af büyüklük tür , insanları birbir ine 
yaklaş t ı ran kudsî, çok büyük müessesedir. İn
sanı insan yapa r ve ip t ida i l ik ten kur t a r ı r . Hu
zur için aynı derecede ç ı rpman bizler, böyle-
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ee mevcut şu büyük imkândan faydalanmasını 
bilmeliyiz. Büyük Türk Milleti bunu bizden 
istiyor. Ve bu bizlerin elimizdedir. Büyük Türk 
Milletinin asü temsilcileri, bu düşünce ve his
ler altında benimle beraber olduğunu görüyor 
ve birlik olmamızı istiyorum. O Ih aide tek ya
pacağımız ve hayatımız sonuna kadar hepimi
zin iftihar edeceğimiz asıl mevzuda, birleşip, 
işbu takrire müspet oy vermenizi rica ediyo
rum. Ve asil iki Türk Büyüğünün yolundan 
yürüyüp büyük milletimize ve büyük ataları
mıza lâyık olduğumuzu ispat edelim. 

Muhterem arkadaşlar; bu anlatmış olduğum 
tarihî iki misal, biz Türklerin kendi içimizden 
olana değil, kendi dışımızdan olanlara dahi za
manı gelince nasıl büyüklük gösterdiğinin ci
hanşümul iki misalidir. Demin arz etmiş oldu
ğum gibi hâlâ bu iki büyük hâdise bizim ifti
har kaynağımızı teşkil etmektedir. 

Ben, affın; bir atıfet mi, yoksa bir zaruret mi 
olduğunun münakaşasına girmek istemem, ister 
•bir zaruret olsun, ister bir atıfet olsun; kaldı 
ki atıfet olarak kabul etsek, bu fikrin bu şekil
de tecelli etmesi ve bizden cemiyet adına huzur 
istemli en bu hâdisede bunun umumi siyasi af 
olarak değiştirge önergeme hepinizin müspet 
reylerinizi kullanmanızı istirham ediyorum. 

Hürm otlerimle. (Alkışl ar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLIIAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Ook muhterem 
arkadaşlar, söz .almamın sebebi, vâki teklif hak
kında konuşmak maksadına müpteni değildir. 
Fakat umumi surette arz etmek istediğim bir 
nokta vardır. O da şudur : 

Hükümet olarak Millet Meclisinden gelmiş 
'olan kamunun aynen kabulünü rica edeceğim. 
Sebebi de şudur : 

Bayrama kadar bu kanunun, eğer Yüksek 
Meclisten çıkması mukadder ise, tahliye edile
cek adamların bayramı evlerinde geçirmeleri 
sağlanır. Bir noktayı daha arz edeyim : Ook 
iyi, iyimin düşmanıdır. Çok iyi yapalım derken, 
iyiyi de feda etmiş olmıyalım. Binaenaleyh, 
bendeniz tekrar arz ediyorum : Şu madde hak
kında her hangi bir şey söyliyecek değilim. 
Fakat' sureti umumiyede bütün tadil teklifleri
nin, komisyonda kabul edilmiş olanları dâhil 
olmak üzere, hepsinin alcyhindeyim. Ook rica 
ederim, bir vebal yüklenmiyelim. Değil bir-
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kaç. günün, birkaç saatin bile, tahliye edile
cek adamın ruhiyatı üzerinde büyük tesirleri 
vardır. Ve ailesi mensuplarının' ruhiyatı üze
rinde büyük tesirleri vardır. Bir vebal altına 
girmiyelim. 

Hürmetlerimle. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

(O) bendinde, 2 nci satırda, (cezayı) diyor, 
(cezaya) olacak, bu kelime. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir matbaa ha
tası olmuş. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, 

Muhterem Adliye Vekilinin, Meclisten gelen 
metnin aynen kabul edilmek suretiyle, bir ve
bal altında kalınmasın şeklindeki beyanlarını şu 
şekilde halletmek mümkündür. Fakat yapılmış 
olan tadillerin lüzumlu olduğuna kaaniiz. An
cak «kanunun kabulü tarihinden» diye bir fık
ra ilâve edildiği takdirde, bugün buradan tadi-
len çıkan tasarı; bu akşam Meclis Encümeninde 
görüşülüp, yarın da Meclis Heyeti Umumiyesin-
den çıkar. Binaenaleyh sırf bu esbabı mucibe 
ile yapılan tadillerin reddi üzerinde kanaatimce 
karar vermek yersiz olur, İm itibarla dikkati
nizi çekerim, hürmetlerimi arz ederim. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, Muhterem Adliye Vekili bir noktaya işa
ret ettiler. Bayram meselesi. Ben öyle zanne
diyorum ki, asıl bayram, Senato ve Meclis, yani 
heyeti umumiyesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, bayram gününü dahi çalışmak suretiyle bu 
kanunu çıkardığı zaman olacaktır. Daha şümul
lü ve daha etraflı bir kanun çıktığı zaman on
dan istifade edenlerle bayram yapanların adedi 
çoğalacaktır. Binaenaleyh birkaç günlük bay
ram tatili için bu kanunun biraz daha genişle
tilmesini ve biraz daha vatandaşın refaha ka
vuşmasını ihmal etmiyelim. O zaman yalnız bay
ram tatili için bu Meclis bir hodbinlik içerisin
de olur. Bu hodbinlikten Senatoyu tenzil etme
miz için tadil önergelerini kabul edip, bundan 
istifade edecek olanların, adedini çoğaltmak su
retiyle daha güzel bir bayram temin etmenizi 
temenni ederim. Reylerinizin de bu yolda iz-
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h a r edilmesini hassaları rica ederim. l'Ydakâr-
lık düşüyorsa ancak bi/e ve Meclise düşer. Bu
nu bilhassa .bel i r tmek islerim. 

Hürmet ler imle . 
BAŞKAN --- Buyurun Komisyon adına Sa

yın Ar t üs. 
SEDAT OLMBAEI (Konya) - - Usul hak

k ında söz ist iyorum erendim. 
BAŞKAN•— Xe hakkında erendim. 
SEDAT ÇLMKALI (Konya) Erendim, 

maddelere geçmeden evvel usul ile ilgili bir hu
sus hakkında , mâruzâtım olacak. 

I > A Ş K A X —- I '> u y u ru n < • t'e udim. 
SEDAT (T MRALI (Konya) .Muhterem 

a r k a d a ş l a r ; kanunun tümü üzerinde müzakere
ler bitmiştir. Buraya t e k r a r dönmenin yer inde 
olmadığı kanaat indeyim. Millet Meclisince ka
bul edilen al' tasarısı , Yüksek Senatonun Ada
let ve Anayasa Komisyonunda tetkik edilmiş 
bulunmaktadı r . Elimize mevcul metne ^öre, de
ğişiklik 4 esasta toplanmışt ı r . Bunlardan bi
risi, ,)()(». 507, 508 ne i maddelerin ilâvesi, döviz 
kaçakçılığına ait bir tadil, 27 Mayıs 19(>0 tan 
başlatılması hakkında tadil, tazminat ve dâva 
süreleri hakkındaki bir ladi lden ibaret t i r . 

Al' Kanununun hususiyetleri vardır. Sırası 
geldiğinde, düşüncelerimizi arz edeceğiz. SIK;, 
kendi derecelerine »-öre tâyin ve takdi r edilmiş, 
vehametine, redaal ine £>'üre de a fliti içine alın
mış veya affın şümulü dışında bırakılmıştır . 

Bugünkü ^ünün de ayrıca bir hususiyeti 
vard ı r ki, Sayın Adliye Vekilimiz burada bunu 
izah e t t i le r ; Meclis tat i le »irecektir , bayram 
gelmektedir , 8 - 10 bin mahkûmun bundan is
t ifade edeceği vekâletçe ifade edilmiştir. Şu 
kısaca arz etmeye çalıştığını sebeplerle Millet 
Meclisinden yelen, okunan madde zaten oradan 
gelen ayni maddedir . Orada bir değişildik mev
cut değildir. Bu madde de dâhil olmak üzere. 
diğer maddelerin Millet Meclisince kabul edilen 
metnin esas olarak alınıp, onun müzakere ko
nusu edilmesini arz ve teklif ediyoruz. Kabulü
nü istirham ederiz. 

BAŞKAN - - Birinci madde üzerinde '.) tane 
önerge vardır , okutuyorum. Sonra Komisyona 
söz vereceğim. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hükmün, bâzı suç ve cezaların af

fı hakk ındak i kanım lasarısıııın 1 ııci maddesi

ne (Ç) fıkrası olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçel 
Oavit Okyayuz 

27 Mayıs İnkılâbını takiben birçok iddia ve 
isnatlara muhatap olarak haklar ında d â v a açıl
mış kişilerden bu af kanufıundan istifade ede
cek olanların isterlerse, affı kabul etmemeye 
hakları vardır . Bu haklarını bu kanunun yü
rür lüğe girdiği tar ihten i t ibaren bir ay içinde 
kul lananlar hakkında tahkikat ve takibata de
vam olunur. Mahkûmiyet halinde bu hakkın 
kullanılmış olması a ftan istifadeye engel olmaz. 

O. Senatosu Üyesi ve Milletvekili seçilmek 
gibi kanuni sebeplerle haidarında. t ahk ika t ve 
takibat du rduru lmuş olanlar için bu müddet , 
bu kanuni engel kalkana k a d a r işlemez. Bir ay 
müddet bu sebebin or tadan kaldırı lması tar ihin
den it ibaren hesap edilir. 

BAŞKAN - Sayın Onar ve arkadaş lar ı 
nın önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yap ı lmak ta olan 91 sayılı Af 

Kanununun 1 ııci maddesinin ilk f ıkrasındaki 
10.2.19(1:! tarihinin 29.10.19(12 olaralk değiştiril
mesini arz ive teklif eyleriz. 

Konya Konya 
Ahmet Onar Mustafa Dinekli 

Çanakkale 
Âli Aks oy 

BAŞKAN -— Sayın 'Baki Oüzey'in önergesi. 

Yüksele Başkanlığa 
Memurin Kanununun 9 nciı maddesi ile iş

lenmiş suçların, affın şümulü dâhiline alınması 
için birinci maddenin (A) bendi sonuna (Memu
rin. Kanununun 9 ucu maddesinde yazılı suçlar) 
fıkrasının ilâvesini rica ederim. 

iBursa 
Baki Güzey 

B A Ş K A N — Komisyon adına Sayın Âmil 
Art us, buyurun . 

ANAYASA V E ADALET KOMİSYONU 
SÖZOÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) —- Efendim, Yüksek Senato h u z u r u n a 
»•elen bir kanun üzerindi1 t asar ruf hakkın ı haiz
dir, buna şüphe yok... Şu veya bu düşüncelerle 
bayram tatili yaklaşt ı , yahu t falan mesele mü-
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zakere konusudur, diye tasarı üzerinde Senato
nun gördüğü gerekli tadilleri yapmasını önle
mek, (bence Senatonun hikmeti vücudunu inkâr 
etmek olur. (Bravo sesleri ve alkışlar) Maalesef | 
1,5 yıla yaklaşan mesai hayatımızda üzüntü ile 
gördük ki .bâzı kanunlar böyle, Anayasanın ver
diği mühletin son günlerine getiriliyor ve neti
ce itibariyle «aman mühlet kalmadı, vaktimiz 
kalmadı, sonra yanar» ve saire gibi endişeler 
içinde yapmak istediğimiz tadilâtı, serbestçe ve 
gönül rahatlığı içinde yapamadan, âdeta Millet 
Meclisinden gelen tasarıyı aynen kabul ve tes
cil için kurulmuş bir komisyon imişiz ıgibi, bu
nu kabul edip oylamak gibi bir vaziyete düşü
yoruz. (A.P. «ıralarından alkışlar ve bravo ses
leri) Bendeniz, bir Senato Üyesi olarak bu tu
tumun tamamen aleyhindeyim. Eğer ikinci "Mec
lis lüzumsuz ise Anayasanın tadiline hemen git
meli ve Senatoyu kaldırmalıdır. (A.P. sıraların
dan bravo sesleri) Aksi takdirde, yarın arefe-
dir, ö'bür gün bayramdır, 8-10 Ibin kişi çıkacak, 
şu olacak, bu olacak şeklinde acele hareket et
mek doğru değildir. Bu kadar zaman vardı, da
ha evvel gelebilirdi bu kanun... (A.P. sıraların
dan alkışlar) 

Arkadaşlar, dün sabah kanun Senatoya ha
vale edilmiştir, 'Komisyonumuz, dün toplanmış 
saat 10 a kadar 7 saat aralıksız çalışarak tasa
rıyı görüşmüş ve mazbatasını tanzim edip, mat
baaya göndermişizdir. Matbaa, gece de çalışarak 
bugün önünüze gelen metnin basılması müm
kün olmuştur. 

'Biz tasarıda lüzumlu gördüğümüz üç nokta 
üzerinde (Komisyon çoğunluğuyla değişiklik 
yaptık. Bu değişikliklerin kabulünde musırrız. 

Şimdi, 1 nci madde üzerindeki değiştirge 
önerigeleri üzerinde Komisyonun mütalâasını arz 
edeyim. 

Baki Güzey arkadaşımız, siyasetle iştigal 
eden memurlardan Memurin Kanununa göre yar
gılanıp hüküm giyenlerin memuriyetten tartla
rını müstelzim olması itibariyle onlar hakkında 
da bu maddeye bir fıkra eklenmesini arzu etti
ler. Biz bunun aleyh indeyiz. Sebebine gelince : 
Bu memlekette memuriyet sıfatının gerektirdiği 
tarafsızlığı ihlâl ederek, şu veya bu parti ile 
yakın münasebet tesis etmiş ve siyasete karış
mış, siyasetle iştigal etmiş ve 'bu fiili mahkeme 
kararı ile tescil edilmiş bir memurun, yeni baş
tan memurivet kadrolarında, içine ıgirmis ol-
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duğıma yeni Anayasa rejimi içinde yeni Ana
yasanın getirdiği teminat rejimi içinde tekrar 
vazife almasını vatandaşların hukuku bakımın
dan hatalı görüyoruz. Ve bu bakımdan bu de
ğişikliğe taraftar değiliz. 

İkinci değişiklik : Evvelce 113 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin (A) bendinde mevcudolan 
bir değişikliğe taallûk ediyor. Yani, hakkında 
takibat yapılan kimsenin 'kendisi aftan istifade 
etmek istememesi halinde muhakemenin devam 
edeceği ve hakkında gerekli hükmün verileceğini 
derpiş ediyor. 113 sayılı Kanundaki bu hüküm, 
tatbikatta işlememiştir ve bâzı bakımlardan za
rarlıdır. Evvelâ, henüz dâva açılmamış ve taki
bat safhasında olduğu için, bu takibatın talbia-
tiyle durdurulması, kendisinin iznine bağlı de
ğildir, bu hüküm, yalnız, dâva açılanlar hakkın
da yürüyebiliyordu. Saniyen mahkûmiyet 'halin
de yine aftan faydalandığı için, bu tarzda bir 
vazgeçmenin bir neticesi olmuyordu. 

Üçüncü olarak, af, müruruzaman gibi ceza
yı ve suçluluğu ortadan kaldıran 'bir hâdisedir. 
Hsas itibariyle bu vasfı hakımmdan bunu sanı
ğın muvafakatine bağlamak ceza prensiplerine 
aykırıdır. 

Bu bakımdan 113 sayılı Kanundaki hükmü 
misal olarak 'göstererek böyle bir tadil cihetine 
değerli arkadaşlarımın gitmemesini rica ederim. 
Bu takrire bu bakımdan iltifak buyurmamanızı 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Onar ve arkadaşlarının 
tarihin değiştirilmesi hakkında önergeleri var
dır. Bunun hakkında da fikrinizi söyleyin. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ABTUS (Devamla) — Ta
rih hakkında 15 Şubat veya 29 Ekim arasındaki 
kararı takdirlerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, umumi af birtakım prensipler taşır. 
Umumi af şahısları değil, muayyen bâzı fiilleri 
ve hâdiseleri âmme nizamı için ve içtimai fay
da ve zaruretler dolayısiyle suç olmak vasfını 
ortadan kaldırmaktır. Umumi affın esas prensi
bi budur. Esas fiilin suç olma vasfını ortadan 
kaldırır, şahsı hedef tutmaz. Halbuki hususi af 
kanunu, şahısları hedef tutar ve sadece suçu 
ortadan 'kaldırır. Binaenaleyh, 'huzurunuzda 
müzakeresi yapılan kanun, her ne kadar umumi 
ıbir af kanunu mahiyetini taşımakta ise de bir-
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çok maddeleriyle şahıslar hedef tutulmuş oldu
ğu içindir ki, aynı zamanda hususi af kanunu 
mahiyetini de taşımaktadır. Umumi af kanu
nunda, demin söylediğim sebeplerden dolayı, 
fiilin suç olma vasfı ortadan kalktığı içindir ki, 
bu affın şümulü içine siren şahıslar her ne ka
dar «biz bu aftan istifade etmek istemiyoruz» 
deseler dahi affın şümulü içindedir ve bu hak
ların] kullanamazlar. Kaidcten bu böyledir. 
Ama demin arz ettiğim gibi, Ikanun tamamen 
umumi af mahiyetini taşımadığı için ve bâzı hü
kümleri itibariyle hususi 'bir af kanunu mahi
yetini istihdaf ettiği içindir ki, zaten bu ana 
prensip bozulmuştur. 

Binaenaleyh, Cavit Okyayuz'un verdiği tak
rir iltifatınıza nıazhar olmalıdır. Hiç değilse is
mi şu veya bu 'hâdiseye 'karışan birçok kimseler, 
adalet huzuruna çıkıp alın akıyle hesaplarını 
vermelidir ve temize çıkmalıdır. 'Bu İmkânı ken
dilerinden esirgemeyin. Ook istirham ediyorum. 
Bu takrire reylerinizi müspet kullanın, arka
daşlar. 

BAŞKAN — ıSnyın Okyayuz, buyurun. 
CAVÎT TEYFİK OKYAYÜZ (îeel) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Hü
kümet üyeleri. Husumetlerin ve nefretlerin, in
san oğlunun ve bütün insanlığın Ihiçjbir ıstırabı
nı ve meselesini hallettiği görülmemiştir. Aksi
ne, muhabbetlerin, atıfetlerin, şefkatin ve hür
metlerin, insanlığı büyük ölçüde ıstıraptan kur
tardığı büyük bir gerçektir. Bunun içindir ki, 
bizim kanaatimize göre bu istikametteki temel 
düşünce, insan fikrine ve mutlaka gerçek insan 
sevgisine dayanın alıdır. Bu temel düşüncenin, 
fikir ve ahlâk bütünlüğünde kıymetlenen bu 
koruyucu şefkat ve koruyucu muhabbet hissi
ne sahibolanlar mensuboldukları cemiyette hu
zur ve saadetin âmili olmanın büyük iftiharına 
hak 'kazanırlar. Bu ölçü içinde af, bugün muh-
tacolduğumuz millî huzura, 'benim şahsi kanaa
time göre, büyük ölçüde 'hizmet edecek en bü
yük bir âmil olacaktır. Affın ve atıfetin muh
tevasına hükmeden sosyal ve 'hukuki •sebepleri 
böylece arz ettikten sonra, verdiğim önerge hak
kındaki kendi ölçümde haklı olduğuma inandı
ğım sebepleri kısaca arz etmek istiyorum. 

50 yıllık hayatının en az 25 yılını bu aziz 
milletin hizmetinde olmanın şuurunu şeref sa
yarak, bu millete yararlı ve hayırlı olmak için 
her zoru ve zorluğu seve seve, sevine sevine yük-
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lenerek durmadan çalışmış ve bu millete hayırlı 
olmanın sırrına ve sihrine hükmetmiş tertemiz 
vatan çocuklarından birçoğu ihtilâl sonunda his 
ve hırslarının esiri, ahlâk düşkünlerinin, kara 
düşüncelerine muhatabedilerek mahkemelere 
sevk edilmiştir. 

Benim sizlerden bilhassa istirhamım odur ki, 
bu her mânada temiz, her mânada dürüst, her 
mânada Allah ve ahlâk fikrine sahibolmanın bü
yük cehtiyle bu vatan topraklarına ve bu aziz 
millete müspet hizmeti geçmiş bu insanların ev
lâtlarına zanlı olmak gibi gölge ile dolu bir hâ
tıra bırakmalarına izin vermeyiz. Bu insanlar, 
fikri ve mânevi kuvvet ve kemâle yükseltmiş, 
her mânada hür bir vicdanın, her mânada hür 
bir ahlâkın sahibi olan Türk hâkiminin önüne 
giderek tertemiz hayatının hesabını serbestçe 
vermeli, milletine, memleketine ve ailesine göl
geli bir hâtıra bırakmanın küçüklüğünden mut
laka kurtarıl maildi!-. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri) Bir senatör olarak bütün arkadaşları
mın, bu hissiyatlarına tercüman olduğuma ve 
beninde beraber olduklarına inanıyor, aziz Sena
toyu en derin muhabbet ve hürmetlerimle selâm
lıyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşma bit
miştir, .yalnız önergeler üzerinde görüşme var
dır. 

BSAT ÇAÇA (Cumhurbaşkanınca S. ü.) — 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, kısa olsun efendim. 
ESAT CACA (Cumhurbaşkanınca S. ü.) ---

.Efendim, Okyayuz arkadaşımız, takririni izaha 
çalıştı. Bendenizin anlamadığım bir nokta var. 
Bana öyle geliyor ki, ortada bir tenakuz var. 
Muhterem Perlânıento bu suçların unutulmasın
da içtimai fayda görüyor, bir tarafa bırakıyor; 
öteki taraftan bâzı kimselere, affı kabul etmi
yorum diyerek muhakemelerinin görülmesine 
salâhiyet veriyor... Unutturma nerede, bunu tek
rar canlandırma nerede? Sonra diyoruz ki, şu 
affın mesnedi, içtimai fayda ve zarurettir. Bu 
içtimai fayda ve zarureti takdir edecek olan en 
büyük makamda, hepinizin bildiğiniz ve mütte
fik olduğunuz gibi, parlâmentodur. Binaenaleyh, 
artık parlâmento bir hususun üzerine nisyan per
desi çekilmesinde içtimai fayda ve menfaat gör
dükten sonra; bundan bâzı şahıslar mağdur ol
salar dahi, onlara bu perdeyi zedelemek ve yırt
mak imkânının verilmemesi lâzım gelir. Bende-
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niz bu iki tenakuzu görüyorum. Mamafih muh
terem arkadaşlarım izah ederlerse belki katıla
biliri m. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine 
göre okutup oylarınıza arz edeceğim. Birinci 
madde «Ç» fıkrası eklenmesi hususunda en ay
kırı olan önerge, Sayın Okyayuz'undur. Önerge
yi tekrar okutuyorum. 

(O. Senatosu İçel Üyesi Cavit Terfik Okya-
yuz'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor ımı! 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır efendim. Kanun suçlu ve suçlu
luğu ortadan kaldırdığı için katılmıyoruz. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu önerge 
üzerinde bir noktada tenevvür etmek istiyor
dum. 

BAŞKAN — Üzerinde, lehte aleyhte konu
şuldu. Başkaca söz yok. Efendim. Sayın Bakan 
önergeye iştirak ederler mi?.. Sayın Bakan jTok-
lar. Komisyon iştirak etmemektedir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususu oylarınıza arz 
edilecektir. Ancak doğrudan doğruya maddeye 
geçmesi şeklinde değil, dikkatinize alınması ma
hiyetindedir. Ekseriyet temin ettiği takdirde, 
madde komisyona havale edilecektir. Dikkate 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kabul edenler en çok 38, ka
bul etmiyenler en çok 62 olmak üzere, kabul 
edilmemiş ve önerge dikkate alınmamıştır. 

Aykırılık sırasına göre ikinci önerge sayın 
Onar ve arkadaşlarmmdır, zamana aittir. 

(C. Senatosu Konya Üyesi Ahmet Onar ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bunu Yüksek Heyeti
nizin takdirine bıraktı ama kesin bir şey söyle
medi. Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır... 

BAŞKAN — Adalet Bakanı?... Yok. Dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alınma
mıştır. 

Üçüncü önerge, Sayın Baki Güzey'in. 
(C. Senatosu Bursa Üyesi Baki Güzey'in öner

gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor m M efen

dim ?. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükümet 
yok.. Önergenin dikkate alınması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Büyük farkla kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 44 numaralı ve 22.4 .1962 

tarihli «Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yar
gılama usulleri hakkındaki kanun» un geçici 7 
nci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine in
tikal ettirilen dâvalardan, Uşak ve halkı silâh
landırma ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesin
de görülmekte olan İskele ve 31 nci kilometre 
olayları ile ilgili dâva sanıkları hakkında taki
bat yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Sayın Ünaldı, buyurun. Söz istiyenler... Sayın 
Ünaldı ile Şahiııgiray'dır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; Grupumuzun karan üzerine, ka
nunun tümü üzerinde görüşülürken söz alma
dım. Sataşma vâki olmuş idi ise de... 

Bu kanunun en mühim maddeleri ikinci ve 
üçüncü maddeleridir. Ve öyle zannediyorum ki, 
en çok zamanınızı da bu maddelere harcayacak
sınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mütaaddit defalar söylendiği gibi, af, parti

ler üstü tutulması lâzımgelen bir mevzudur. Bu 
mevzu, ne şu partinin, ne bu partinin, ne de Hü
kümeti teşkil eden partiler gruplarının malı de
ğildir. Eğer bu kanun muhterem reylerinize ik
tiran eder ve iltifatlarınıza mazhar olur da ka
nunlaşırsa o zaman hepimizin ve Türk müleiiniu 
malı olacaktır. Bunun üzerinde her hangi bir po
litik münakaşanın bu kürsüden yapılmasının ta
raftarı değilim. 

Muhterem arkadaşlar, bu af, partilerin ma
lı olmadığı gibi, Hükümetin de malı değildir. 
Hükümet, içtimai bünyedeki zaruretleri teşhis 
eder ve bu zaruretler neticesiride bir af kanu
nu çıkarılmasının icabettiğini takdir eder ve 
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bir tasarı hazırlıyarak huzurunuza getirir, liu 
böyle olduğu ıgibi, her hangi bir Meclis âzası 
da aynı zaruretlerin tesiri altında bir af kanu
nu huzurunuza ıgetirir. Eğer bu iltifatınıza 
mazhar olursa, .kanunlaşır. Af, «Bir atıfettir, 
bir ışevkat hissinden doğar.» deniyor. Bir ba
kıma bu böyledir, doğrudur. Bir bakıma da ce
miyette vukubulan bâzı hâdiselerin bıraktığı iz
leri ortadan kaldırmak ve .geçmiş hâdiselerin 
üzerine, bir örtü örtmek, maiksadiyle, bâzı fiil 
ve hâdiselerin hareketlerin ve davranışların suç 
olma vasfını ortadan kaldırmak, bu suretle, 
cemiyetin ,sulh ve sükûnunu, huzurunu tesis et
mek, maksadına matuf olabilir. Ve öyle zan
nediyoruz M, bu kanunun yüksek huzurlarını
za getirilmesinin sebepleri, bu zaruretlerden ve 
bu içtimai faideden doğmuştur. Burada .konu
şan bâzı arkadaşlarımız, umumi affı sanki bü
tün hâdiselere, bütün suçlara teşmil edilen bir 
af mahiyetinde imiş »gibi telâkki ettiler. Muh
terem. arkadaşlarım; demin kürsüye çıktığını 
zaman arz ettiğim gibi umumi ar bütün, hâdise
leri ıkapsamaz. Ancak .hâdiselerin bünye ve ma
hiyetlerinim suç olmak vasfını ortadan kaldırır. 
Bu, bir şahsa kadar da inebilir. Umumi af vas
fını taşır. 

.Memleketimizde bir 27 Mayıs hâdisesi ol
muştur. Bu hâdise; muhtelif vesilelerle ortaya 
atılır, kimi bunun müdafii olur ve kimi de bu
nun düşmanı gösterilir', böyle bir şey yoktur, 
arkadaşlar. Bunu şu şekilde ve fırsatı düşmüş
ken ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde olsun... 
MEHMET ÜN ALDİ (Devamla) — Evet 

oraya geliyorum. 
Kanunun ruhudur bu, maddeler Sayın l'aş-

kamm. Şimdi geliyorum. 
Muhterem, arkadaşlarını; 27 Mayrs'a ne bu 

çatının altında, ne bu çatının dışında, karşı 
'olan kimse yoktur. Bu böylece bilinmelidir. Biz, 
27 Mayıs ilkeleri, 27 Mayıs ilkeleri deniyor. 
Bu ülkeleri şöyle anlıyoruz ve tamamen de ka
bul ediyoruz. 

27 Mayıs'ta radyolarımı/ anons yaparak de
di ki; «Memlekette kardeş kavgasını önliycce-
ğiz.» amenna çok güzel ber şey. Sonra dedi ki; 
«Bu hareket hiçbir kimseye ve zümreye karşı 
veya bir kimse namına, yapılmış değildir.» bu 
da güzel, kabul. Ve dedi ki; «En kısa zaman
da memlekette arzu edilen demokratik düzen 
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kurulacak ve seçim yapılacaikür.» bu da güzel 
ve kaimi. İşLe biz 27 Mayısın ilkeleri olarak 
bunları kabul ediyor ve bunlara karşı olmadığı
mızı ifade ediyoruz. Ancak, 28 Mayıs ve ondan 
ötesi ve bu tarihlerde yapılmış olan hataları 
tasvip ve kabul etmek mecburiyetinde olmadı
ğımızı gene ilân ediyoruz. Bizim buradaki va
zifemiz, eğer varsa yapılmış hatalar, bunları 
tashih etmektir, bundan ibarettir. Yoksa, fa
lan intikamcıdır, falan 27 Mayısa karşıdır, 27 
Mayısın sahibidir... Böyle bir şey kabul etmi
yorum. 27 Mayısın sahibi bütün Türk Milleti
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, demin bir nebze 
bahsettim, ben bu kanunun tctMk ettiğim za
man gördüm ki, umumi af kanunu ile hususi 
af kanunu anlayışı tamamen birbirine karıştı
rılmıştır. Hâdiseler ve fiiller değil, çok yerde 
şahıslar hedef tutulmuştur. Meselâ âdi suçlar, 
ki umumi affın neşir sebepleri arasında hukuk 
uleması âdi '.suçların affedilmesine yer vermez 
ve tanımaz, hattâ âdi suçların affını birçokları 
tehlikeli bulur. Şimdi bu kanunda âdi suçlar 
affın şümulü içine girerken hukuk uleması ta
rafından gösterilen esaslı sebeplerden birisi 
olan siyasi suçlular için umumi af çıkarılır, 
prensibinin dışına çıkarılmaktadır. Af, ihtilâl 
ve inkılâplardan, milletçe duyulan büyük se
vine günlerinden neşet eder ve bugünlerde ilân 
edilir. Geçmiş hâdiselerin yaralarını kapamak 
için bir vasıla sayılır. Binaenaleyh, siyasi mah
kûmlar bu affın dışında bırakılıp, âdi mahkûm
ların bunun içine alınmasını ben şahsan doğru 
mü fabla edemedim. 

Diğer 1araftan kanunun ikinci maddesinde 
Ganakkale hâdiseleri ve -11 nci kilometre hâdi
seleri, bu kanunun şümulü içine alınırken bu 
hâdiselerin devamı olan rıhtım hâdiselerine fa
lan veya filân şahsın, şahıslarını katiyen ta
nımam arkadaşlarıma bunu ara ederim, bu af
tan istifade vdvv endişesiyle, bu affın dışında 
bulundurulmasını doğru mütalâa etmiyorum. 
Ve bu hususta da bir takrir sunuyorum. Bu 
lakririn lehinde vey kullanmanızı hassaten is
tirham ediyorum. 

Diğer taraftan yine bu kanunda, adam öl
düren, adanı kesen, bu kanunun şümulü içeri
sine girer ve faydalanırken, orman suçları gibi 
umumi bir tâbir içerisinde bir fek ağaç kesen 
ve dal kesen, (Orman tahribedeni bunun içine 
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alalım kas t inde değilim, bunu bilhassa tebarüz 
e t t i rmek i s te r im) , insan kesen bu k a n u n d a n is
tifade ederken bir dal kesen, bir tek ağaç ke
sen bu kanunun şümulü dışında bırakılmasını 
doğru bulmamaktayım. Hepinizi hürmet le se
lâmlarım arkadaş la r ım. 

BAŞKAN — Sayın Özel Şahinci ray. 
ÖZ ti I i ŞAHİNUİKAY (İs tanbul) - - Muhte

rem. Başkan, muhlerem arkadaş lar , umumi ve si
yasi af hususunda g rup sözcüsü arkadaşımız bü
tün his ve fikirlerimizi ifade etl ikleri için bu 
mevzu üzerinde durmıyacağııı ı . Yalnız 1 asarı
nın ikinci maddesinde dikkat imi ve bilhasa hay
retimi çeken bir noktaya, temas etmek isliyorum. 
Anayasa Mahkemesine intikal etmiş ve fakat he
nüz dâvası »'örülmemiş, neticelenmemiş bir Uşak 
olayları ve bir, halkı s i lâhlandırma meselesi, 
vardı r . Birçok kimseler itham edilmiş fakat he
nüz kendiler ini müdafaa etmek fırsatını ellerine 
geçiremeınişlerdir. Bir af tasarısı içinde böyle 
bir şey aftan muaf tu tu luyor ve bu karşımıza 
böyle çıkıyor. Bu silâhlanma hâdisesi ile. bili
yorsunuz ki, bazı kimseler fiilî ve silâhlı bir kar
deş kavgası ya ra tmak gibi bir itham altında bu
lunuyor lar ve biz tu tuyoruz bu gibi kişileri bu
rada affetmeye gidiyoruz. Hayret elliğim nokta 
şu k i ; bu k a d a r yüksek bir şefkat ve atıfet hissi 
Hükümete nasıl gelmiştir. ' Doğrusu cayi suni de
ğil midir ? 

Burada hemen şunu söylemek istiyorum ki ; 
hukuk anlayışı ile af, kanun vâzıının bir fazile
tidir, asla bir lfıtfu ihsanı değildir . 

Bunun için bir önerge veriyorum. Kabul et
menizi rica ediyorum. Hürmet ler imle . 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. Komisyon veya Hükümet söz 
isl iyor mu?. O halde önergeler vardır , okutu
yorum. 

(hıınhuriyct Senatosu Başkanlığına 
Bâzı SIK; ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısının 2 nci umdesinin aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederiz : 

Madde 2. — 1924 tar ihl i ve 401 saydı Teşkilâ
tı Bsasiye Kanununun bâzı hükümler inin kaldı
rılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
k ındak i 1 numaral ı Kanunun (5 ııcı maddesine 
göre kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilenlerin cezaları f e r i ve mütemmim 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedil mistir. 

44 numaral ı ve 22 . -1 . .191)2 tarihli «Anaya
sa Mahkemesinin kuru luşu ve yargı lama hüküm
leri hakk ındak i Kanununun» geçici 7 nci madde
si uyar ınca Anayasa Mahkemesine intikal etti
rilen dâva la rdan l ' şak ve halkı s i lâhlandırma ve 
( 'anakkale Ağır (îeza Mahkemesinde görülmek
te olan iskele ve ol nci kilometre olayları ile il
gili dâva sanıkları hakkında takibat yapılamaz. 

A. P. (.', Senatosu ( i rup 
Başkanı 

Bursa İzmir 
İhsan Sabri Oağlayangil Tatıit Okıırer 

BAŞKAN — Ayrıca bu önergenin açık oya 
sunulması hakkında lö ten fazla sayın üyenin 
imzalamış oldukları bir önerge vardır . Bunu son
ra. okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarıs ının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştir i lmesini arz ve teklif ederim. 

Adana. 
Mehmet ü n a l d ı 

44 No. lu ve 22 . 4 . HMİ2 tarihli «Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşu ve yargı lama usulleri 
hakk ındak i Kanun» un geçici 7 nci maddesi uya
rınca Anayasa Mahkemesine intikal ett ir i len dâ
valardan l ' şak ve halkı s i lâhlandırma ve (Ja-
nakkale Ağır O z a Mahkemesinde görülmekte 
olan. iskele ve ol nci Km. olayları ve (İstanbul 
rıhtım hâdiseleri) ile ilgili dâva sanıkları hak
kında takibat yapılamaz. 

BAŞKAN — Şimdi de Özel Şahingiray ' ın 
önergesini okutuyorum. 

( 'umhur iye t Senatosu Başkanlığına 

( iörüşülnıekte olan Bâzı suç ve cezaların af
fı hakk ındak i Kanunun 2 nci maddesinde af şü
mulü içine giren Uşak ve halkı s i lâhlandırma 
olaylarının, aftan hariç bırakılmasını ve i tham 
altında bulunanlara kendilerini müdafaa hakkı
nın tanınmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Özel. Şahingi ray 

BAŞKAN - - Sayın Karakur t ve iki arkadaşı
nın önergesi. 
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Yüksek Başkanlığa 

İkinci maddeye aşağıda yazılı metnin 2 nci 
fıkra olarak eklenmesini arz ve rica ederiz. 

Urfa Kırklareli 
Esat Mahmut Karakurt Ahmet Naci Arı 

Konya 
Mustafa Dinekli 

«15 . 2 . 1963 tarihine kadar basın yolu ile 
işlenen suçlardan tanık olan mevkutelerin ilgi
li sorumlu müdürleri hakkında takibat yapılmaz 
ve hükümlü olanlar, fer'î ve mütemmim cezalar 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil 
olmak üzere affedilmiştir.» 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Takririmi izah için söz istij^orum. 

BAŞKAN — Önergenizdeki sarahat kâfidir, 
basın suçları hakkında geniş af istiyorsunuz. Ma
mafih, buyurun. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, teklifim, gazetelerin mesul müdürleri
nin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi
ne matuftur. Mâlûmuâliniz bu gazete mesul mü
dürleri, filhakika yazıyı yazanla beraber mesuli
yet tekabbül ediyorlar, fakat, hakikatte son bir 
iki hâdiseden de anlaşılıyor ki, idare müessese-
sindeki bu gençler, gazete neşriyatında fiilen bir 
kontrol vazifesi görmüyorlar. Bunun neticesi 
bu gençlerden birçokları mahkûm olmak vaziye
tine düşmüşlerdir. Ricam, affın sahası biraz daha 
genişletilerek bir defaya mahsus olmak üzere, 
bu suçsuz gençlerin de faydalandırılmalarının 
teminini istirham ediyoruz, karar sizlerindir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık dereceleri
ne göre okutup Hükümetin de muvafakatini al
dıktan sonra oylarınıza sunacağım. Şimdi en ay
kırı teklif îhsan Sabri Çağlayangil arkadaşımı
zın teklifidir, onu okutuyorum. 

(C. Senatosu Bursa Üyesi ihsan Sabri Çağ
layangil ve izmir Üyesi Cahit Okurer'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Komisyon çoğunlukla katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Bu tadil teklifinin açık oya kon

ması için 15 imzalı bir önerge var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
itasarısmm 2 nci maddesinin tadili hakkındaki 
teklifimizin açık oyla oylanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa Izanir 
İhsan Saibri Çağlayangil Cahit Okurer 

Rize Aydın 
Necip Danışoğlu iskender Cenap Ege 

Balıkesir İstanbul 
Enver Aka özel Şahingiray 

Balıkesir İstanbul 
H. Ali Türker Ethem Menemencioğlu 

Bursa Balıkesir 
Şoref Kayalar Kadri Özek 

Bursa içel 
Baki Güzey Talip özdolay 

Denizli Balıkesir 
Mehmet Emin Durul Hamdi Oğuzbeyoğlu 

İstanbul İstanbul 
Sabahattin Tanıman Rifat öztürkçine 

Bilecik Kayseri 
Talât Oran Hüsnü Dikeçligil 
Amasya Manisa 

Macit Zeren Refik Ulusoy 
Manisa Muğla 

Orhan Süersan Haldun Menteşeoğlu 
Maraış Samsun 

Cenap Aksu Fethi Tevetoğlu 
Kocaeli Kayseri 

Lûtfi Tokoğlu Hüseyin Kalpaklıoğlu 
İstanbul Antalya 

Şevket Akyürek Mustafa Özer 
Antalya Maraş 

Mehmet İTkuean Nedim Evliya 

BAŞKAN — Usulen ıajçık oy şu hususu mu-
tazammın olacaktır : 

Komisyon fil'lıal katılmadığı için ikinci mad
denin değiştirilmesini istiyen önergeyi kabul 
edenler beyaz, reddedenler kırmızı ve çekimser
ler de yeşil oy kullanacaklardır. Değişiklik öner
gesi kabul edildiği takdirde metin yeniden tan
zim edilmek üzere komisyona gidecektir. Tekrar 
ediyorum : 

Beyaz rey önergenin kabulü, kırmızı reddi, 
yeşil de müstenkif mahiyettedir. 

Şimdi, kur'a çekiyoruz; Fikret Turhangil. 
(Fikret Turlhangil'den başlanarak oylar kul

lanıldı.) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşımız 

var mı? 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnife geçiyoruz. 
Bâzı suç ve cezaların affı 'hakkındaki kanun 

tasarısının 2 nci maddesinin tadili hakkındaki 
önerge, 15 sayın üyeden fazla üyenin vâki olan 
teklifi üzerine aerk oya konmuş, oylamaya (149) 
sayın arkadaşımız iştirak etmiş, (60) kabul, 
(84) ret, (5) çekinser oy kullanılmış ve bu su
retle önerge reddedilmiştir. 

ikinci önergeyi tekrar okutuyorum. Sayın 
Mehmet Ünaldı'nın önergesi de aynı mahiyette
dir. Ancak, 'biraz evvel kabul edilmiyen önerge
den farkı rıhtım olayları ilâve edilmiştir. Oku
tuyorum. 

(C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met?.. 

ADALET BAKANIABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Hayır efen
dim. 

'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
40 a karşı 50 küsur oyla kabul edilmemiş ve öner
ge dikkate alın m sımıştır. 

Sayın Şahingiray'm, Uşak ve halkı silâhlan
dırma olaylarının ikinci maddeden çıkarılmasına 
dair önergesini tekrar okutuyorum. 

(C. Senatosu İstanbul Üyesi özel Şahingirıay'-
m önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
ADALET BAKANIABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor, önergenin dikkate alınmasını kabul 
elenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş ve öner
ge dikkate alınmamıştır. 
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Sayın Karakurt ve arkadaşlarının, basın suç

larına ait önergesini okutuyorum. 
(Soldan, geri al sesleri) 
(C. Senatosu Urfa Üyesi Esat Mahmut Ka

rakurt ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 

oylarınıza sunuyorum. Dikkate almmasmı kabuL 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar birinci maddedeki aftan hariç bı
rakılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 neü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nci maddenin 2 nci bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 
147, 148-, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 163 ve 165 nci maddelerinde ya
zılı olan suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçları 
ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 366, 
367 ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar, 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418, 421, 429 ve 430 ncu maddelerinin birinci 
fıkrası ile 431, 435, 436, 440 ve 441 nci madde
lerinde yazılı suçlar. Ancak, kaçırmanın evlen
mek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin 
ırzına geçilmediği ve 416 neı maddenin son fık
rasının asli hüküm olarak tatbik edildiği hal
lerde kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

(Ç) bendi : T. C. Kanununun 491, 482, 493, 
495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 507, 508 ve 510 
ncu maddelerinde yazılı suçlar : 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 
suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
lar; 

E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ncu 
maddeleri ile 148 nci maddenin (b) bendi ve 
yukardaki bentlerde Türk Ceza Kanununun 
maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar; 

F) 3116, 3653 ve 6831 sayılı Orman ka
nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanunu
nun 369, 370, 373 ncü maddelerinin birinci fık
raları ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlarla bun
ların 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde göste
rilen şekilleri; 

G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şahıs-
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laıla, şeriklerinin 2262, »202, 6186 vo 6560 sa
yılı kanunlarla kurulan Süııcrbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Türkiye 
Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi ile ilgili 
olarak sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar, 

Bu müesseselerde dinî, hayrı ve sosyal sebep
lerle veya, örf ve âdel gereğince yapılmış olan 
harcamalar, memur ve müstahdemlerin nakil, 
tâyin ve terfi gibi özlük işleri, müstahdemlerin 
veya, resmî vasıtaların özel işlerde kulla
nılması ile ilgili sıfat ve vazifeyi suiistimal sup
ları ve yine bu müesseselerden siyasi partilere 
yapılan bağışlarla ilgili suçlar hakkında birinci 
madde hükmü uygulanır. 

(H) bendi : İstimal ve istihlâk maksadiyle 
işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanu
nun Ek. 2 nci maddesinin I, II , III ve IV ncü 
bentlerinin 1 nci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı 
Kanunun ek ve tadillerini ihlâl eden fiiller ve sil' 
kıymeti 1 0O0 lirayı (Bin lira dâhil) geemiyen 
Gümrük kaçakçılığı suçları ile 3437 sayılı Tü
tün ve tütün inhisarı Kanununun 90 ve 91 ııeı 
maddelerine muhalefet suçları hariç kaçakçılı
ğın meni ve takibine dair 191118 sayılı Kanun ile 
bunun tadillerini ihlâl eyliyen suçlar ve Türk 
parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sa
yılı Kanun ile tadillerine ve bunlara istinaden 
çıkarılan kararname ve tebliğlere aykırı olan 
fakat Hazinece döviz ziyamı intaeeyJemiyen fi
illerin sanık ve hükümlüleri ile önceden çıkarılan 
kararname ve tebliğlere göre suç. sayılıp da son
radan çıkarılan kararname ve tekliflere göre 
suç sayılmıyan fiilleri önceki kararname ve teb
liğlerin yürürlükte bulunduğu sırada işliyen suç
lular veya bu suçları işlemekten mahkûm olan
lar ve karşılığı 1 '000 Türk lirası (dâhil) na 
kadar tutar döviz kaçakçılığı suçlu ve hüküm
lüleri hariç münhasıran Türk parasının kıyme
tini koruma hakkındaki Kanun ile tadillerine 
ve bunlara istinaden çıkarılan kararname ve teb
liğlere aykırı olan ve Hazinece döviz ziyamı in-
taceyliyen fiiller : 

1) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı ölüm veya müebbet ağır hapis cezasını 
müsrelzim suçlar. 

t) 1924 tarihli vo 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak

kında 12 Haziran. 1960 larilıli ve 1 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesi uyarınca kurulan Yüksek 
Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 
nci maddesi dışında birden fazla suçlarla mah
kûm edilip ve hürriyeti bağlayıcı cezaların, top
lamı sekiz seneyi geçenlerin bu 'mahkûmiyetleri
ne esas teşkil eden suçları; 

•)) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan .Anayasanın 90 nci maddesi gereğince Yüce 
Divana şevkine karar verilen, veya verilecek 
olanların bu karara esas teşkil eden suçları. 

(K) itendi : 27 Mayıs 1960 tarihinden itiba
ren sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işlenen 
suçlar : 

(Başkanlık Makamına, Sayın İhsan Hamil 
Ti^rel geldiler.) 

BAŞKAN ~ Söz Sayın Ünaldı'nındır. 
SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Bir mâ

ruzâtta. bulunacağım. Tasarıda komisyonun 
metninin (Ç), (H) ve (K) 'bentlerinde, bu harf
lerden sonra, (İlendi) kelimesi ilâve edilmiştir 
Bu bir zühuldür. Komisyonun esas metninde 
yoktu i'. 

ANAYASA VH ADAUBT KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMÎIi ARTUS (C um hur başkanınca 
S. ti.) — Doğrudur efendim. Bu, matbaada 
yapılmış bir hatadır. Ksas metinde yoktur. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) ~- Hükümetten vo 
komisyondan bir ihususu sormak istiyorum, 
müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun; 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Tasarının üçün

cü maddesinin (C) fıkrasındaki müesseselerin 
umum müdür ve müşavirleri de buraya dâ.'hil 
midir? Yani Af Kanunundan istifade ediyor
lar mı? 

ANAYASA VK ADALUT KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ART US (Cumhurbaşkanın
ca, S. Ü.) - - İstifade ediyorlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhte

rem arakdaşlar, müzakeresi yapılmakta olan 
kanunun 3 ncü maddesi bir istisna maddesidir. 
Bu maddede muhtelif fıkralar vaz'edilmiştir. 
Ben bu fıkralardan bâzılarının üzerinde 
durmak ve konuşmamın, neticesinde tak
rirler takdim etmek üzere huzurunuza çık-
lım. «G,» iikmsı arkadaşlar malûmdur. Şimdi 
arkadaısım da sordular. «G» fıkrasında Sümer-
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bank, T. Ü. Ziraat Bankası, efendini Sl<d\A 
ve bir de T. C. Devlet Demiryollar ı olmak üze
re 4 müessese 'bu fıkranın, şümulü içerisine 
alınmış, yani affın dışında bırakılmışt ır . Bu 
fıkra ile 'arkadaşlarını, dün komisyonda uzun 
uzadıya izahat verdim. Bu izahatım neticesin
de Sayın Adliye ' Bakanı , prensip i t ibariyle. 
benimle beraber o lduğunu beyan buyurdu . 
Bu k a n u n maddesiyle, •muhterem arkadaşla
r ım ; müesseseler aras ında bir tefrik yapmak 
durumundayız . Hepimiz biliyoruz, bunu açık
lamakta bir mahzur yok, bu müesseseler zikre
dilmekle. Bu müesseselere atfedilen b i r tak ım 
dâva mevzuları vardır . Ve. bu dava mevzuu da 
hak ika ten meşhur olmuştur. Ve hakikaten âm
me vicdanında, iz 'bırakmıştır . Bu dâvalar ın İm 
maddenin içine alınması ve kanunun af şümu
lünün dışında 'bırakılması gayet doğru bir 
keyfiyet t i r . Ancak, burada, herkesçe bilinen 
bu dâva mevzuları s ı ralanacağı yerde, ınüesse-
lerin s ıralanmasını biraz gayri tabi î bulmakta
yım. B u r a d a n öyle bir mâna çıkar ki, arka
daşlarını, burada sayılan dört müessesede ça
lışan memurlar i t imada »ayan değildir , bun
ların işledikleri suçhır affın şümulü dışındadır . 
F a k a t bu sayılan müesseseler dışında aynı 
mahiyet te aynı kanunlar ın murakabesine tabi. 
aynı mahiyet teki müesseselerin ve bu müesseseler 
içinde çalışan insanlar affın içinde bırakıl
mışlardır . Şimdi, böyle bir tefrik yapmak çok 
battalıdır. Bili i assa burada sayılan müessesele
rin bir kısmı i t ibar müessesesidir. Bunun için
de bulunan her insanın, affa lâyık olmıyan 
insanlar zümresine sokulması gibi bir durumla 
karş ı karş ıyayız . Bunun tashihi için bendeniz 
müesseseleri kasdedeceğimiz y e r d e ; dâva, mev
zularını affın, şümulü dışına almanın dalın 
yer inde olacağını arz ve teklif ediyorum. 
Bu hususta bir de t a k r i r takdim ediyorum. 
Kabu lünü is t i rham ederim. Çünkü, komisyonda 
bu mevzu üzerinde Sayın Bakan benimle bera
ber olduklar ını beyan buyurdula r . 

Küçük bir misal vereyim arkadaş la r : Me
selâ bir şey «atınalıyor, E t ibank ve Sümcrbaıık 
bu alış, satış muamelesinde, her hangi bir vazi
fe suiistimali, iddia edildiği t akd i rde , birisi bu 
kanunun şümulü içinde, birisi dışındadır . Böy
le şey olmaz. Suçsa itham edilen mevzu aynı 
mahiyet te olduğu için, ayrı ayrı müesseselerdi», 
başka başka muameleye tabi tutul ması doğru 

bir keyfiyet olmıyacaktır . Yine aynı maddenin 
(İ) fıkrası a rkadaş lar ım, demin bu rada kanu
nun mevzuu olan umumi affın prensipleri , de
falarca söylendi. Bu prensiplerin dışına çıkıla
rak, burada , 8 sene gibi bir müddet esas alınmış
tır. Neden 8 sene al ınmıştır da 5 sene alınma
mış. Veya. 10 sene gibi baş çeken bir rakam 
alınmamış da 8 sene alınmış. Binaenaleyh, ben, 
burada, bu 8 senenin, her hangi bir münferi t 
hâdiseyi veya şahsı ist ihdaf et t iği kanaa t inde
yim. Bunu bu af prensipler inin dış ında müta
lâa. e tmekteyim. Bu hususta da bir t ak r i r im 
vardır, kabu lünü ist i rham ederim. 

Bir de a rkadaş la r (K) fıkrası vardır . Bu fık
ra, mesele komisyonda müzakere edilirken âde
ta bir fazilet yarışı gibi bir manzara hâsıl etti . 
Meclis müzakereler inde Hükümet dedi ki «25 
Ekim 19G1 esas al ınsın; zamanı idaremdeki suç
lara göz yumacak durumum yoktur . Binaena
leyh bunlar affın şümulü dışında kalsın... Sena
to komisyonunda müzakere edilirken sayın iki 
tabiî üye arkadaşını da aynı hissin tahr ik iy le 
bir t ak r i r verdiler. Dediler ki, «Böyle ol
maz.. Mademki Hükümet böyle ist iyor ve 25 
Bkimi esas a l ıyor ; biz de 27 Mayısın esas 
alınmasını istiyoruz. Bizim zamanı idaremizde 
de ne varsa bunlar ceza görsün affın 
şümulü dışında kalmasın.» bunla r arkadaş
larım âdeta bir fazilet yarışı manzarasını arz 
ediyor. Binaenaleyh eğer mahiyet ve bünye iti
bariyle diğer maddelerde de af şümulü içine 
giren bâzı hâdise ve fiillere benzer fiiller bura
da affın şümulü dışında bırakı lmak isteniyor, 
bu doğru bir keyfiyet değildir. Binaenaleyh 
(K) fıkrasının maddeden çıkarılması için bir 
t ak r i r takdim ediyorum, kabulünü hassaten rica 
ediyorum. Hepinizi hürmet le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Zeren. 
MATİT ZttKBN (Amasya) — Sayın Başkan. 

Sayın, üyeler. 
Bir tezadı belirtmek ve tensip buyurı ı lduğu 

takdi rde , tashihine imkân hazır lamak üzere söz 
almış bulunuyorum. (Sağdan duyamıyoruz, ses
leri.) 

Tekra r edeyim efendim. Dikkat ime ulaşan 
bir tezadı belir tmek için ve kabilse bunun tas
hihine imkân hazır lamak için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Bir şey haddiza t ında hem 
üvle, hem böyle olmamak ieabeder. Halbuki , 
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üçüncü maddede bir prensip, hem olumlu olarak, 
hem olumsuz olarak tatbik edilmiştir. 

Bunu okumak suretiyle, dikkatinize ulaştır
mak istiyorum. Şimdi okuyacağım fıkra 3 ncü 
maddenin. (G) fıkrası dır : 

«G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü mad
desinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şa
hıslarla, şeriklerinin 22G2, 3202, 6186 ve 6500 
sayılı kanunlarla kurulan Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Türkiye 
Sellüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ile ilgili 
olarak sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle iş
ledikleri suçlar...» 

Yani bu ifadeye göre, bu madde adı geçen 
suçları işliyen'şahıslarla bunların ortakları af
fın şümulü dışına alınmış bulunmaktadır. Şa
yet bu suçu ika edenler ve ortakları mahkûm 
iseler bu mahkûmiyetlerini çekmekte devam ede
ceklerdir. Şayet halen tahtı muhakemede iseler, 
muhakemelerinin görülmesine devam edilecek... 

Şimdi, bununla tezat teşkil eden (J) fıkra
sına geçiyorum. «J» bendi; «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından Anayasanın 90 neı 
maddesi gereğince Yüce Divana şevkine karar 
verilen veya verilecek olanları, bu karara esas 
olan suçları» demektedir. Burada şeriklerinin, 
demiyor arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Burada 
demek istiyor ki, Anayasanın 90 neı maddesine 
göre, Yüce Divana sevk edilmiş olan kimse mah
kûm edilmişse mahkûmiyetini çeksin, mahkemesi 
yapılmakta ise mahkemesi yapılsın. Fakat bunla
rın ortak ve şerikleri mahkûm edilmişse dışarı 
çıkacak, muhakeme; edilmekte istiler, muhakeme
leri durdurulsun. İşte bıı iki fıkrada tatbik edi
len madde, prensibe, böylece birbiri ile ihtilâf 
halindedir. Bu tezat sadece zihnî bir durum ol
saydı, dışarıya aksetmeseydi, huzurunuzu işgal 
etmezdim, Fakat, bu maddenin tatbikinden bâzı 
mahzurlar doğacaktır. Bâzı suçlar birden ziyade 
kişiler arasında işlenirse1, bu topluluk içerisinde, ! 
bu suçu işliyenler arasında, mânevi bir bağlılık 
zuhur eder, kader birliği doğar. Bu itibarla her 
hangi bir tanesinin sucu takabbül etmesi, diğer
leri hesabına suçu kabullenmesi nıevzuubalısol-
maz. Böylece hâkim huzuruna çıkıldığı zaman 
herkes kendi durumunu müdafaa edeceği için, 
dâvanın aydınlatılması da mümkün olur. Aksi 
halde bunlardan birinin dâvasına devam edilir 
de, şerikleri affedilecek olursa, bunlar affın şü-
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mulünden faydalandırıldıktan için olsa olsa şa
hit durumuna düşürüleceklerdir. Ve böylece af
tan da faydalanan bu kimseler asıl suçlunun 
suçlarını kabullenmek suretiyle o suçu kendi 
üzerlerine aktarmak suretiyle, asıl suçlunun da 
beraetini sağlamış olacaklardır. Halen Anayasa 
Mahkemesine bu suretle sevk edilmiş olan bir 
dâva vardır. Anayasa Savcısı asli fail ile beraber 
bâzı kimseleri de iştirak halinde görmüş ve on
ların da mahkeme edilmesi için iddianamesini 
hazırlamıştır. Şu esasa göre, biz bu şerikleri bu
rada, aftan faydalandıracak olursak, asli fail 
beyhude yere yargılanmış olacaktır. Neticede, 
iştiraki olan ve fakat neticede affedilen kimse
ler bu suçu takabbül edecekler asli fail, neticede 
kurtulmuş, beraet etmiş olacaktır. Şimdi bu hu
susun tashihine imkân sağlamak üzere bir öner
ge takdim etmiş bulunuyorum. Kabulünü istir
ham ederim ve hepinizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlarım, Hükümetin, af tasarısı üze
rinde, bugün çıkması hakkındaki isticalini, ko
misyonun davranışına rağmen tetkik etmekte; ol-
duğumuz maddenin bir bendi üzerinde konuş
mayı kendim için bir vazife telâkki ederim. Tak
diri Yüksek Heyetinize aittir. Gelen tasarıda 
mükerrerlik unsuru affa mâni olarak kabul edil
memiştir. Yani, cezayı itiyat edinmiş insanların, 
itiyadına rağmen tekrar bir fiili işlemesi neti
cesinde mahkûm olmaları hali dahi beş yıl ola
rak affa mazhar kılınmıştır. Ayrıca iç.timaen 
verilen cezalar, yani birçok suçlar] bir arada iş
lemiş olan kişilere verilen cezaların, içtimaen ve
rilmiş elahi olsa, bu halde dahi affın şümulü içi
ne alınmış ve istifadeleri sağlanmıştır. Fakat, 
maalesef gerek Sayın Adalet Bakanının müda
faası ve gerek kanunun esprisi muvacehesinde 
ruhu ile bağdaşımyan bendeniz şahsan bir (I) 
fıkrasını görmekteyim. Ve bunun zabıtlara tes
cilini arzu ettiğim için burada konuşmak ihtila
cını duydum. Şimdi, Yüksek Adalet Divanında 
sekiz sene 3 ay, iki ayrı suçtan mahkûm olmuş 
bir şalısın affı gayrimümkünelür. Yüksek Ada
let Divanında mahkûmiyetlerin kesinleşmesi her 
suç ve ceza için verildiği tarihte teşekkül etmiş
tir. Şu halele umumi hukuk prensiplerine göre 
mahkûm olan bir şahsın, mahkûmiyetten müte-
nebbilı olmaksızın, ikinci bir suç işlemesi halin
de ancak aftan istifade etmeme gibi bir hüküm 
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kanuna konabilir ve bugüne kadar yapılmış olan , 
af kanunlarında böyle hükümler görmekteyiz ve 
bu hukuk anlayışını zedelemez. Ama, şahsan yap- j 
mış olduğum tetkikata ve hiçbir alâkam bulun- I 
madiği halde tek hukuku zedeliyen bir nokta ol- I 
ması hasebiyle Yassıada mahkemelerinde malı- I 
kûm edilen polislerden ismini zikretmemek su
retiyle iki kişinin istifade etmemesi zımnında i 
zorlayıcı ve ana prensipleri ihlâl edici (î) fıkra
sının vaz'mı katiyen af ve af mefhumu ile i? a- l 
bili telif mütalâa etmemekteyim. Bu mahkûm i- I 
yet müddeti iki sene 9 ayı bulmuştur. Aşağı - yu- j 
karı üç sene müddetle infaz edilmiştir. Beş sene j 
de bu aftan istifade bahis konusudur. Sekiz sene ı 
istifade etmektedir. Şu halde sekiz seneden yu- j 
karı mahkûm olan kimselerin beş senelik eezala- j 
rının affedilmemesi hakkında acaba komisyon, • 
Adalet Bakanlığı, bizleri ikna edecek hukuki bir i 
sebep ortaya koyabilirler mi? 15 sene müddetle I 
Yassıada Mahkemesinde 146 ivin dışında üç suç- j 
tan mahkûm olmuş ve ceman 15 seneye mahkûm I 
olmuş bir kişinin niçin 5 senelik müddetinin affı , 
yoluna gidilmiyor, sebebi nedir, ne olabilir? Bu- | 
ıııın gerek Hükümetten ve gerekse komisyondan I 
mucip sebebine ve hukuk anlayışlarını duymak 
istiyorum. Ve aynı bendin tasarıdan tayyını tek- j 
lif eden bir takrir veriyorum. Verilecek izahlar
dan sonra kıymetli arkadaşlarım, eğer komisyo
nun teklifini muvafık görürlerse teklifimizi red
detsinler ve eğer muvafık mütalâa etmezler ve 
istisnai olarak, 5 sene aftan iki kişiyi istisna 
eden bir hükmü tervicedeceklerse benim teklifi- i 
mi kabul etsinler. 

Hürmetlerimle. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çumralı. | 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, (e) bendi okumakta olduğu
muz 3 ncü maddede, bu maddeye taallûk eden 
(A), (B) , . . il âhir fıkralar affın şümulü dı
şında kalan suçları, yeni tabiriyle kapsamak
tadır. Burada bir iki noktaya temas etmek 
istiyoruz. Bunlardan biri, Ünaldı arkadaşı
mızın burada ifade ettiği şekilde, «kanunlar-
dan bahsetmiyelim, hangi' dâva maksut ise onu 
metne alarak affın şümulü dışında tutalım» 
şeklinde bir mütalâası var. Bu mahzurludur, 
kanaatimizce hatalıdır. Ben burada bu dâva
ların ismini dahi zikretmekten çekmiyorum. î 
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Burada arkadaşım ifade ettiği için müsaade* 
etsin ben de söyliyeyim. Krom.it dâvasının suç
luları affın şümulü dışında bırakılmıştır di
yebilir miyiz? Yarın ne olacağı, mahkemede 
ne netice vereceği belli olmıyan bir dâvanın 
sanıklarını kanunla tescil etmeye hakkımız 
yoktur. Bu itibarla diyoruz 'ki, bâzı suçlar var
dır ki, ehemmiyet arz ediyor, efkârı umu
miye bu suçların üzerinde hassas davranmak
tadır. Bunu kendi kanunları içinde mütalâa 
edelim. Kendi kanunlarında gösterilen fiille
ri ihlâl edenler varsa onlardan umu mü ola-
ıak bahsedelim demek istiyoruz. Bu kanun 
koymanın ana prensiplerine uygundur, umu
miyet prensibine uygundur, enl'üsiyet prensi
bine uygundur. Ve her hangi bir şahsı zan al
tında bırakmaktan çok daha hayırlıdır. Arka
daşımın bu takririnin kabule şayan olmadığı 
kanaatindeyim. 

İkincisi, Millet Meclisinden gelen metne, 
muhterem Adalet ve Anayasa komisyonumuz 
Türk Ceza Kanununun 3 ncü maddesini daha 
ilâve etmiş bulunmaktadır. Ben, bâzı yanlış 
anlaşma'liaıra yol. açar diye Âmil Artus ar
kadaşımın demin burada beyan ettiği husus
lara cevap arz etmek istemiyorum. Ama Âmil 
Artus'un mütalâalarının yalnız ve yalnız ye
rinde olmadığına işaret etmek isterim. Ken
disine sebeplerini hususi olarak arz ederim, se
natoda tescil edilmesin. Burada kanunun Türk 
(-eza Kanununun hırsızlığa taallûk eden 491, 
492, 493; yağma ve yol kesmeye .taallûk eden 
495, 496, 497, 408, 499 ve dolandırıcılığa 
taallûk eden 503 ncü maddeye ilâveten komis
yon 506, 507, 508 nci maddeleri de ilâve et
miş bulunmaktadır. 506 ncı madde hileli müf
lisler hakkında cezayı tazammum eden ve as
gari haddi 2 seneden, âzami haddi de 5 sene
ye kadar ağır hapis cezasını müstelzim olan 
fiillere aittir. 507 nci madde taksiratlı müf
lisler hakkında olup bir aydan iki seneye ka
dar hapis cezasını müstelzim bir fiildir. 508 
nci madde takibi şahsi şikâyete bağlı emni
yeti suiistimal suçudur k i , " iki aydan iki se
neye kadar cezayı müstelzim fiillerdir. Ba
kınca hileli müflisler taksiratlı müflisler, 
emniyeti suiistimal, maddesi de, yüz kızartıcı 
•suçlardır gibisinden kat ' ı nazar ama arka
daşlar, yukarda bunların dışında kalan suç
ların yani Türk Ceza Kanununun 500 küsur 
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maddes inden şöylece takr iben 70 - SO i istisna, 
öbür tarafının bir kısmını taaııammı, diğer bir 
kısmını da cezalarının tenzili suretiyle affın 
şümulü içine aldık. Oağa arkadaşımız, rah
met gösteriyoruz, merhamet gösteriyoruz', 
şefkat gösteriyoruz. Kapansın artık ve bir 
daha ele alınmasın, diyor. Haklıdır . Zaten 
ben de kuvvetle ifade etmek isterim ki . Yük
sek Meclisi Meclis olarak Senato olarak si
nir lendiren, hisleriyle hareket ett iren de bu 
suçların, âdi suçlara teşmili meselesidir. Anın, 
biri d iğer inden ayrı lmıyacak bir haldedir . Şim
di, şu suçları gösterdik âzami hadlerini. Bir 
misal vererek Yüksek Senatoya, hi tabetmek 
ve izah etmek isterim. Bumu daha ıağır, şu üç 
suç mu daha ağı rd ı r ki, bunlar da İstanbul 'da 
görülen, Ankara 'da , İzmir'de görülen ve der
k teniz , toparlasanız, kalî rakam veremem, 
10 - 15 i geçmiyen suçlardır . Neyi affe1 ini
yoruz arkadaş lar , bil iyor musunuz, ne kal
mış, ne unutulmuş?. . . 448 nci madde gere
ğince kasten 'katillerin, beş senesi iniyor, 44!) 
ucu madde, ana - baba katil i , karı - koca ka
tili, kardeş katil i , bu da, kanuni t akd i r , tah
fif sebepleri ile 150 seneye inmişse bu da beş se
nesi indiri l iyor. 450 nci madde, idamı m üs
tel zi m suçları kapsıyan fiillerdir. 1 Ulularda da 
mahkemeler takdir i veya kanuni tahfif sebep
leriyle cezaları indirebi l iyorlar . Bunlardan da 
beş seneyi affetmiş oluyoruz. 

Şimdi vahamet i t ibariyle asgari haddi bir ay
dan iki seneye, iki aydan iki seneye, iki seneden 
beş seneye kadar olanlar mı daha vahimdir. ' 
Yoksa arz ett iklerim mi daha vahimdir? Bu iti
barla, bu küçük alelade iki üç meseleyi de Atı
fet şümulü içerisinde a larak, komisyonca konu
lan Türk Ceza Kanununun 50b\ 507, 508 nci 
maddeler inin çıkarılmasını teklif ediyorum, bu
nun da kabulünü rica ederim. 1. 

İkinci bir t akr i r im daha var : Aynı madde 
ile ilgili. (M) bendinin hudut ve şümulü komis
yonumuzca yazılan şekle göre, belli değil, müp
hemdir , mudildir , kimler çıkıyor, kimler giriyor, 
sabahtan beri okuyoruz birçok arkadaşlar ımızla, 
lâyiki ile işin içinden çıkamadık. 

Burada misal vermek istemiyorum ama o ka
bil an lamlara elverişli ki, muazzam kaçakçılık 
suçları , bunun içine girecek gibi geliyor. 

Ben Maliye Vekili a rkadaş ımdan da, Adliy< 
Vekili Beyefendiden de rica ediyorum, İm soı 

şekli hııkukan nasıl anlıyorlar , bu kürsüden ifa
de etsinler. Veyahut encümenimizden rica ediyo
rum. B-.ıııa derhal bir formül bulsunlar, bizi İrer 
tür lü te reddüt ten âzâde kılacak bir metin getir
sinler. Oiinkü bu metnin hudut ve şümulü belli 
değildir . Burada pek asilâne, uecibane bir zih
niyet, bir düşünce ile tabii senatör arkadaş lar ı 
mız da bu fıkraya bir (iv) bendi ilâve ett i ler ve 
27 Mayıs l!)(iO tar ihinden it ibaren sıfat ve vazi
feyi suiistimal suretiyle işlenen suçları da ter
temiz niyetlerle, en iyi düşüncelerle teklif elti
ler. Bendenizin de bulunduğum akşamki komis
yonda, komisyon buna ka ra r verdi. Bu uecibane 
teklifi benimsememek övmemek mümkün değil
dir. 

Yalnız, Anayasanın dördüncü maddesini bir 
.defa nazara alırsak' bunun içinde bu şey encü
mene gider mi gitmez mi. bunu da takdir ler inize 
arz ediyorum. 

Anayasanın geçici 4 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasında. «27 Mayıs 1000 tarihinden i t ibaren 
Kurucu Meclisin toplandığı (i Ocak l!)(il tar ihi
ne kadar yasama yetkisini ve yürü tme görevini 
Türk milleti adına kullanmış bulunan Milli Bir
lik- Komitesinin ve Devrini Hükümetler inin ka
rar ve t a sa r ru f la r ından ve bunların idarece ve-
va yetkili kılınan organ ve mercilerce uygulan-

asından dolayı kara r alanlar , tasar ruf la bulu
lar ve uygııl ıyanhır hakkında cezai veya mali 

\ eya hukukî sorumluluk iddiası ileriye sürüle
mez.» (V/.ai fiiller ve t asa r ruf la r da buraya dâ-

iil 

nan 

!,i] bulunduğuna 'in^<\ bun u t ek ra r ele almak

la bendeniz şahsan bir fayda görmüyorum. 
Senatonun hissiyatını başta arz ettiğim, cüm

lelerle zapta ve tar ihe geçirerek bu fıkranın da 
metinden çıkarılmasını teklif ettim. 

Tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN -• Komisyonun, Hükümetin bir 

sözü var mı efendim '.' 
ANAYASA VB ADALBT KOMİSYONU 

SÖZOÜSÜ ÂMİB AKTIİS (Oumluırbaskanınca 
S. {'.) - Bfendim. lütfen önce takr i r ler i okun
sun, sonra mâruzât ta bulunuruz. 

BAŞKAN - Beki efendim, önergeleri oku
tup oya, sunacağım. İsterseniz hvv fıkrayı ayrı 
ayrı okutup, fıkrayla ilgili önergeleri de o sıra
da okutayım. 

(Üçüncü maddenin (A) bendi t ekra r okun

du.) 
BAŞKAN kıkra hakkında bir teklif yok-
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tur . İkinci fıkraay geçiyorum. 

A \ A V A S A VK ADAKKT KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL AUTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. U.) — Kıkra fıkra reye de koysak. 

BAŞKAN — Çıkra fıkra reye konabilir. Iıiı* 
şey olma/. A fıkrasını oylarınıza sunuyorum. 
Kıkrayı kabul edenler... Kabul etmiyeııler... Ka
bul edilmiştir. 

(Üeiincü maddenin B bendi 1 ek rai" okundu.) 
BAŞKAN — B fıkrası hakkında değişt i rge 

önergesi yok', Kıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kimiydiler. . . Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü maddenin O bendi t e k r a r okundu.) 
BAŞKAN — Çıkra hakkında değişt i rge öner

gesi yok. Kik rayı oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... 101 miyenler... Kabul edilmiştir. 

(üçüncü maddenin Ü fıkrası t ek ra r okundu.) 
BAŞKAN — Bu fıkra ile ilgili bir önerge 

vardır. Bu önergede Anayasa ve Adalet Komis
yonumuzun ilave et l iği 50b\ 507, .108 nci madde
lerin tasar ıdan çıkarılmasını , yani .Meclisten ge
len metnin aynen kabulünü istiyor. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Al' tasarısının •> ncü maddesinin Ü bendine 

komisyonca ilâve edilen (500, 507 ve 5()S) nci 
maddelerin tasar ıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

• Konya 
Sedat Çumra!* 

BAŞKAN — Tek ra r a r / etleyim ; 
Millet Meclisinden gelen maddelere üç mad

de daha ilâve edilmiştir, onların komisyon met
ninden çıkarılmasını teklif ediyor. Bunun se
beplerini Sedat Çumralı izah etmiştir. 

Komisyonun mütalâası v a r ı n ı ? 
ANAYASA YK ADAKKT KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL A UT ÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Komisyonca ilâve edilmiş olan bu üç 
madde, «Hileli iflâs, taksir l i iflâs ve emniyeti 
suiistimale» taallûk' ediyor. 'Bunun yanında 
daha evvel aynı fıkrada sayılmış olan maddeler 
hırsızlık ve onun diğer şekillerine ilişkin olan
lardır. 

Komisyon, hileli iflâsın arz ettiği vehamef 
i t ibariyle ve emniyeti suiist imalinde de umumi
yetle, aynı şekilde hırsızlık ve diğer suçlarla be
raber mütalâa edilmesini göz önünde t u t a r a k 
maddeye ithal etmişt i r ve çıkarılmasına taraf
t a r değiliz, iştirak' etmiyoruz, efendim. 
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OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Taksir l i iflâs. 
ANAYASA YK ADAKKT KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL A R T ü S (Devamla) — Efen
dim, taksi r l i iflâsı da a rkadaş la r koydular , bu
nun da çıkar ı lmasına t a ra f t a r değiliz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Clüzey. 
BAKİ (4ÜZKV (Bursa) — .Muhterem arka

daş la r ; bir meseleyi ele alıyoruz, eıı basit me
selede, u n u t k a n l ı k gibi bir meseleyi, affın şü
mulü dışında bırakıyoruz. Kakat, hile yapan 
bir başkasının parasını yok yere çalan bir adamı 
affın şümulü içerisine alıyoruz. Bu hukuk pren
sipleri ile kabili telif değildir. Bilhassa huku
kun şahıslar arasına girmesi, affın şahsi hukuk 
arasına girmesi, doğru değildir. 

Bugün. İcra İflâs Kanunu çıkarı lamadığı 
için, binlerce tüccar ve esnaf da, p iyasada ma
lî emniyetsizlik mevcut tur . Binaenaleyh bu
gün bu malî emniyetsizlik mevcut iken ve îcra -
İflâs Kanunu da henüz bugünkü ieabat ile Mec
lise gelmeden, bunun da, bir ta raf tan , hileli if
lâsın affın şümulüne alınması hukuk prensiple
ri ile kabili telif değildir. 

Kimin hakkını kimden affediyoruz?.. Benim 
hakkımı, bana suistiınal eden, benim emniyeti
mi suiistimal eden kimsenin hakkını Meclisin 
affetmeye hakkı yoktur . Benim paramı çalan 
insanı Meclisin affetmeye hakkı yoktur , a rka
daşlar. H u k u k prensipleri arasına giremeyiz. 
Binaenaleyh, doğrudan doğruya tadil teklifinin 
reddini bilhassa şahsi hukuk ve malî emniyet 
bakımından lüzumlu o lduğuna inanıyorum. Des
teklemenizi rica ederim, hürmetler imle. (Alkış
lar) 

KSAT MAHMUT KARAKÜRT (Urfa) - -
Babasını öldüreni affediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Çumral ı 'nm önergesini 
t ek ra r oku tup oylar ımıza arz edeceğim. 

(Ü. Senatosu Konya Üyesi Sedat Çumralı ' 
nm önergesi t e k r a r okundu. ) 

1>AŞKAN — Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
memiştir'. 

(Kıkra fıkra oya koyun, sesleri.) 
Zaten madde açık oya sunulacakt ı r , efen

dim. (Diğer maddeler , fıkra fıkra oylandı, ses
leri.) 

Ki'endim, biz de fıkra fıkra oya koyuyoruz , 
Şimdi, bir t a k r i r daha geldi, oku tuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 

3 ncü maddenin (O) bendindeki taksirli if
lâsa ait maddenin, metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. . 

İstanbul 
Celil Cevherioğlu 

BALKAN — Bu Önergeyi de reyinize arz 
ediyorum. (Sağdan, «oylandı» sesleri.) Oyla
nan Sedat Çumralı arkadaşımızın takriri idi. 
Şimdi okunan, bu takriri kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. (Gürültüler ve 
«anlamadık» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, fıkrayı izah edeyim, 
ama biraz sonra kelimeyi de izah edin, derseniz 
ben ne yaparım. Arkadaşımız bir takrir verdi, 
fıkradaki 506, 507, 508 nci maddelerin fıkradan 
çıkarılmasını teklif etti ve bu kabul edilmedi. 

Şimdi, (O) fıkrasını tekrar okutup reyinize 
koyacağım. 

(«Ç» fıkrası tekrar okundu.) 
BASK AK" — Fıkrayı kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
(Üçüncü maddenin (D) fıkrası tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Fıkra hakkında değişiklik 

önergesi yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü maddenin (E) fıkrası tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Fıkra hakkında değişiklik öner
gesi yok. Fıkrayı kabul edenler.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü maddenin (F) fıkrası tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Fıkra hakkında değiştirge 
önergesi yok. Fıkrayı kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü maddenin (G) fıkrası tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında takrirler 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (G) bendinde; 
Sümerbank, T. C. Ziraat Bankası, T. C. Dev

let Demiryolları İşletmesi ve Türkiye Selüloz 
ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi gibi itibar mü
esseselerinin ismen zikredilerek afişe olunduğu 
görülmekte ve bu hal mezkûr müesseselerin iti
barını sarsıcı bir durum arz etmektedir. 

Bu mahzurun giderilmesi için 3 ncü madde
nin (G) bendi birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesinin oya, konulmasını arz 
ederim. 

G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şahıs
larla şeriklerinin 2262, 3202, 6186 ve 6560 sayılı 
kanunlarla kurulan müesseselerle ilgili olarak 
sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işledikleri 
suçlar; 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Divan Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin (G) fıkrasının 

Millet Meclisince değiştirilen dördüncü satırda, 
suiistimal suçlarından sonraki, «ve yine bu mü
esseselerden siyasi partilere yapılan bağışlarla 
ilgili suçlar» kısmının çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu Sami Küçük 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (G) fıkrası aynı mahiyette

ki müesseseler arasında bu kanunla bir tefrik 
yaratmaktadır. Bu fıkra ile kanun şümulü çıka
rılmak istenen hâdiseleri şahsileştirmek üzere 
maddenin yeniden redaksiyonu için encümene 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN —- Efendim; evvelâ fıkranın ko
misyona iadesi teklif edilmektedir. Bunun esbabı 
mueibesini Sayın Mehmet Ünaldı izah ettiler. 

Komisyon bu lüzumu görüyor mu efendim? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır. 

BAŞKAN — Fıkrantn yeniden tetkiki için 
komisyona havalesi hususundaki Sayın Mehmet 
Ünaldı'nm takririni kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci takrir Sayın Artukmaç'indir. Burada 
müesseselerin isimleri zikredilin ekte ve denil
mektedir ki, Sümerbank, T. C. Ziraat Bankası, 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi ve Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları.. Arkadaşımızca 
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bunlar afişe mahiyetinde görülüyor; bunların 
metinden çıkarılması ve kanunların numarası ya
zılması isteniyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bu kanunlarda başka mües
seseler de bulunduğu için, müessese isimlerinin 
tasrih edilmesi zaruridir. Onun için katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm fikrine ko
misyon katılmamaktadır. Teklifi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

. (Tabiî Üye Mucip Ataklı ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bu fıkra hakkında bir takrir daha var. Oku
tuyorum : 

C. Senatosu Başkanlığına 
3 ncü maddenin (G) fıkrasındaki (L) ve (M) 

bentlerinde gösterilen şahıslardan ve şeriklerin
den - şeklinde tadilini arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şu halde (G) fıkrasını aynen reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Üçüncü maddenin (H) fıkrası tekrar okun
du.) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 
bu fıkranın bir yerinde tebliğler yerine teklifler 
yazılmıştır. 

BAŞKAN —- Evet efendim, matbaa hatası
dır, düzeltilecektir. 

Efendim, iki takrir vardır, bu fıkra hakkında. 
Birisi Sayın Sedat Çumralı'nm teklifidir. 
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SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bakanların 

da bu madde hakkındaki noktai nazarlarını rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Muhterem arkadaşlar; 

(H) bendi dün akşam komisyonda verilen bir 
takrir üzerine değiştirildi, fakat bu sabah basıl
mış olan şekli tetkik ettiğimiz zaman gördük ki, 
bu bentde yanlış anlamalara müsait bir ifade 
mevcuttur. Bu itibarla müzakerelere başladığı
mız erken saatlerden itibaren, Sayın Maliye Ba
kanımız ve Adliye Bakanlığı temsilcisi ile Mali
ye Bakanlığındaki arkadaşlarımızı da davet ede
rek, bu bendi bu şekilde zararlı anlamalara im
kân vermiyecek şekilde ve sizin kasdımzm dışın
da birtakım ağır döviz kaçakçılığı suçlarının da 
bundan faydalanmalarını önliyecek şekilde yeni
den hazırladık. Bunu Sayın Sadık Artukmaç ar
kadaşımız bir takrir ile Yüksek Başkanlığa sun
muş bulunuyorlar. Bu takrir okunduğu zaman, 
gerek Hükümet ve gerek komisyon olarak bu tak
rire katıldığımızı ifade edeceğiz. Siz de takriri 
dinliyeceksiniz. O takrir, bu çalışmanın mahsu
lüdür ve Hükümetin, gerek Bakanların ve gerek 
teknik elemanların hazırladığı bir metindir. Bu
nun kabul edilmesini istirham ediyorum. Bina
enaleyh, arkadaşlarımın endişeleri bu itibarla 
izale edilmiş bulunmaktadır. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Bir 
sual soracağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) •— Bu ye

ni teşebbüse, Adliye Bakanı ve Maliye Bakanı da 
iştirak etti mi? Hükümet olarak bu şekilde iştirak 
edildi mi? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Yani, 
Millet Meclisinden gelen.... 

OSMAN HACIBALOĞLU (Devamla) — 
Evet evet, gelen tasarının tadili mahiyetini arz 
eden, bu yeni teklife Hükümet olarak. Adliye 
Bakanı ve Maliye Bakanı da iştirak ediyor mu! 
Ettiler mi?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Evet 
efendim, bunu izah etmeye çalışıyordum. 
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BAŞKAN — Say m Artus, bu izahatı önerge 

okunduktan sonra verseydiniz. Mamafih teşekkür 
ederiz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Devamla) — Belki 
iyi olurdu fakat arkadaşlar ısrar ettiler. Acele et
liler efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Urla) — Önerge okun
sun efendim, tatmin eder mahiyette ise takririmi 
ben geri alacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
• Üçüncü maddenin (II) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini rica ederiz. 
Yozgat Niğde 

Sadık Artukmaç Kudret Baylıan 

1 000 liraya kadar (.1. 000 dâhil) döviz kaçak
çılığı suçları ile, Türk parasının kıymetinin ko
runması hakkındaki 1567 sayılı Kanuna ve bu
nun ek ve tadillerine ve bunlara müsteniden çı
karılan kararname ve tebliğlere ay kın olup da 
muaddel 3 neü maddenin (A) bendinin 2 nei fık
rası ile (B) bendi haricinde kalan ve döviz ziyaı-
nı intacetmemiş olan kusur ve selde muadil fiiller 
ve önce çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç 
sayılıp da sonradan çıkarılan kararname ve teb
liğlere göre suç sayılmıyan fiiller ve istimal ve 
istimlâk maksadı ile işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve 
6829 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin, 1, 2, 3 
ve 4 ncü bendinin birinci fıkrası hükmü, 3078 sa
yılı Kanunun ek ve tadillerini ihlâl eden fiiller 
ve sif kıymeti 1 000 lirayı (1 000 lira dâhil) geç-
miyen gümrük kaçakçılığı suçları ve 3437 sayılı 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 90 ve 91 
nci maddelerine muhalefet suçları hariç, Kaçakçı
lığın men ve takibine dair 1918 ve Türk parası
nın kıymetinin korunması hakkında 1567 sayılı 
kanunlar ile bunların ek' ve tadilleri hükümleri
ni ihlâl eyliyen suçlar, 

SEDAT ÇUMRALİ t Konya) Ben geri alı
yorum. 

BAŞKAN Okunan takrire iştirak ettiğini 
komisyon beyan etmiştir. Hükümet de iştirak et
mektedir. 

NİHAT PAS İNLİ (Erzurum) — Maliye Ba
kanı ne diyor? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, döviz ka
çakçılığı hakkındaki takrire muttali oldunuz mu? 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN — Dö
viz kaçakçılığına taallûk eden kısım hakkında Ma-
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liye Bakanı olarak arzı malûmat edebilirim. Onda 
bir mahzur görmüyoruz. Takrir şekli suçların af
fına dairdir, bir mahzur yoktur. 

FARUK IŞIK (Van) — Bir sual soracağımı' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, maddeden 

öyle anlaşılıyor ki, Türk parasının kıymetini ko
rumaya ait Kanun, kararnameler ve tebliğlerle 
bâzı yasaklar koyuyor. Cezalar veriyor, bunları 
yine kararnamelerle iptal ediyor. Bu doğru mu 
dur? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN - Türk 
parasının değerini korumaya dair olan Kanun 
Hükümete yasaklar koymaya ve bu yasaklan kal
dırmaya yetkiler vermiştir. Cezayı Türk parasını 
koruma Kanunu tâyin eder. Ancak bu yasaldan 
koyması dolayısiyle bu yasak hilâfına olan fiil, 
suç olur. Bu yasakları kaldırmakla fiil suç ol
maktan çıkar. Faraza evvelce, yabancı dövizi 
Türkiye içinde satmak suç idi. Bu defa çıkardı
ğımız bir kararname ile bunu suç olmaktan çıkar
dık, serbest, bıraktık. Yabancı bir turist gelip iste 
diği gibi, rahatça dövizini satabilir. Binaenaleyh, 
bugün böyle hareket bir suç. değil, cezaya da tabi 
değil. Evvelce bit Hükümetin yasak koyması sebe
biyle suç. idî. Yani Hükümet kararnamesiyle suç 
ihdas etmiyor. Sadece kanunun verdiği yetkiye 
göre yasak koyuyor veya kaldırıyor. 

BAŞKAN — (H) bendinin aldığı son şekli 
Okuyoruz. 

(Tl) 1 000 liraya kadar (1 000 lira dâhili 
dövk kaçakçılığı suçları ile Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka
nıma. ve bunun ek ve tadillerine, ve bunlara 
müsteniden çıkarılan kararname ve tebliğlere 
aykırı olup da muaddel 3 neü maddenin (A) 
bendinin ikinci fıkrası ile (O) bendi haricin
de kalan ve döviz ziyamı intacetmiş olan usul 
ve şekle muhalif fiiller ve önceden çıkarılan 
kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da 
sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere 
göre suç sayılmıyan- fiiller ve. istimal ve istihlâk 
maksadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve 6829 
sayılı Kanunun ok ikinci maddesinin I, II, 
III, bentleri ve IV ncü bendinin birinci fık
rası hükmünü ve 3078 sayılı Kanunun ek ve 
tadillerini ihlâl eden fiiller ve sif kıymeti 1 000 
lirayı (1 000 lira dâhil) geçmiyen gümrük ka
çakçılığı suçları ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün 
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İnhisarı Kanununun 90 ve 91 nci madde
lerine muhalefet suçlan hariç, Kaçakçılığın 
meni ve takibine dair 1918 ve Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı ka
nunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini 
ihlâl eyliyen suçlar. 

BAŞKAN — Fıkrayı arkadaşlarımız tarafın
dan teklif edilen, Komisyon ve Hükümetçe de ka
bul edilen ve okunan yeni şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Üçüncü maddenin (I) bendi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madenin (1) bendi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Fıkrayla ilgili önergeleri okutu
yorum. 

Başkanlığa 
3 ncü maddenin (î) bendinin tasarıdan çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 
Rizo 

Necip Danişoğlu 

C. Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Heyet huzurunda arz ve izah edece

ğim sebebe binaen 3 ncü maddenin (1) fıkrası
nın tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Fikret Turhangıl 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (I) fıkrasındaki (8) senesi

nin (10) sene olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Takrirlerden ikisi de fıkranın 
tamamen maddeden çıkarılması hakkındadır. En 
aykırı olduğu için önce bu hususu reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen-* 
dim komisyondan bu hususta izahat rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır efendim. 
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FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Arz et

miştim, mükerrer olan suçlardan mahkûm olanla
rın ve umumiyet itibariyle kanunun bu şekildeki 
ifadesiyle, cezaları toplamı 8 sene ve yukarı oldu
ğu takdirde, 5 senelik umumi aftan istifade etmi-
yecektir. Esbabı mueibesi nedir? Hangi esasa da
yanıyorlar? Bunun izahını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bu fıkrada söz konusu olan suçlar, 27 
Mayıs 1960 İnkılâbından evvel işlenmiş olan 
bâzı suçlardır. Bu suçların içinde bir kısmı bu 
(kanunda affın şümulüne igirmekte, yani siyasi 
suçlara bir bakıma murtabıt sayılabilecek fa
kat haddizatında âdi suç mahiyetinde olan bir
takım suçlar affın şümulüne ıgirmekte fakat, ka
nun tasarısını getiren Hükümet, 8 sene ve da
ha yukarı bir müddet için hürriyeti (bağlayıcı 
bir cezaya mahkûm olanlar hakkında, bunların 
kamu oyundaki tepkileri ve arz ettikleri ağırlık 
itibariyle henüz aftan favdalanma!arı zamanı 
°relmedi*i kan a ati vl e tasarıyı tanzim etmiş ve 
Büvük Millet Meclisine sunmuş bulunuyor. Mil
let Meclisinin co§unlu$u da bu mütalâaya katıl
mıştır. Komisyonumuz da çoğunlukla keza bu 
görüşe iştirak etmiştir. Bu itibarla bugünkü af 
kanununun bunlar dışında bırakılmıştır, ölçü 
budur. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Sayın Söz
cüden bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyuran. 
NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — (1) bendin

den istifade ettirilmiyen zevatın adedi ne ka
dardır1? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bunun hakkında Komisyo
nun elinde bir istatistik yok. Belki Hükümette 
bir malûmat vardır. Müsaade buyurursanız 
Hükümet buna cevap versin. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkanım, sual sormak istiyorum, Sayın Söz
cüden... 

BAŞKAN — Bir dakika ayrılmayınız Sayın 
Artus. 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Efen
dim; af tasarısı beş senelik cezaları affetmek
tedir. Bu kanunun bu maddesinden anladığımız 
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mânaya göre, iki mahkûmiyetin toplamı 8 sene
den fazladır. Şu halde, 5 senelik aftan istifade 
etmelerine rağmen, bunlar tahliye hakkını ka
zanamayacaklardır. Efkârı urnumiyedeki tepki
si bahis konusu olabilir mi? 

[BAŞKAN — iSaym Yetkin. 
NÜVİT YETKÎN (Malatya) — Ben de Sa

yın 'Sözcüden foir sual sormak isterdim: Bura
da, toplanan cezaların yekûnu diyor. Birinci 
maddenin (C) fıkrasında müstakillen (beş sene
den fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar diye 'bir 
hüküm vardır. Bir sanılk, birkaç suç işlemesi ha
linde içtimai kaideleri tatbik edilerek neticede 
tahassııl edecek ceza yekûnundan beş sene mi 
indirilecektir, yoksa ayrı ayrı fiillerde her suç 
iç'in beş sene mi indirilecektir? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Devamla) — Sanı
ğın netice olarak hüküm ıgiymiş olduğu miktar 
üzerinden beş sene düşülecektir. 

NECÎP DANÎŞOĞLU (Rize) — Fıkra üze
rinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Fı'kra üzerinde konuşma olmaz, 
madde üzerinde olur. 

Tadil teklifi yoktur, oyunuza sunacağım. 
Mamafih, söz vermedi demeyin, buyurun... 

NECÎP DANÎŞOĞLU (Rize) — Sayın Baş
kanım sözlerime haşlamadan evvel size teşekkür 
ederim. Ancak fben bir hakkın istimal edildiğini 
zannederek serbestçe söz istedim, eğer îçtüzük 
buna müsait değilse ben kürsüyü terk etmeye 
hazırım. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun... 
NECÎP DANÎŞOĞLU (Devamla) — Efen

dim, 3 ncü maddenin (î) bendinde istihdaf olu
nan gaye benim istihbaratıma göre 2 tane poli
sin aftan istifade etmemesini temindir. Bu ha
reket noktası olarak da ; efkârı umumiyede; bu 
zevatın meydana getirmiş olduğu infial ve reak
siyonu karşılıyaeak her hangi bir formül bula
madığından bunlar kendi haline bırakılmakta
dır. 

Efkârı umumiyenin nabzını hangi yollarla, 
bu kanunu meydana getirenler, hangi nabızla 
bu işi ölçtüklerini ıbir türlü anlıyamadım. 
Umumi siyasi af mevzuunda, efkârı umumiye 
esbabı mucibesiyle ortaya atılan iddialara ve
rilmiş olan cevaplar şayet burada aynı madde 
üzerinde tekrar edilecek olursa, bu madde üze-
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rinde derpiş olunan mâna ve istihdaf olunan ga
yeyi 'kabul etmeye imkân yoktur. O halde bu 
maddeyi hazırlıyanlar, bu zevatın bu atıfetten 
ve bu şefkat hislerinden mahram bırakılmasını 
kasten arzu etmektedirler. Bir af 'kanunu içeri
sinde, şimdiye kadar, bugüne kadar çektikleri 
ceza kâfi değilse, vermiş olduğumuz atıfet ve 
şefkat hisleriyle bunlara da bizim alâka göster
memiz zamanı gelmiş olduğuna kaaniim. Bu af 
kanununun umumi mânasiyle kabili telif bul
madığım Ibu bendin kanundan çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, konuşuldu, encümen 
cevap verdi, maddeden çıkarılmasını istiyenler, 
esba'bı mucibelerini zikrettiler, efkârı umumiye
nin temayülünü tesbit etmek zaten çok güç... 
Maddeden çıkartılmasını reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddedeki 8 senenin 10 seneye çıkarılması 
hakkındaki Sayın Ünaldı'nm teklifi var. Encü
men bu teklife iştirak ediyor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMÎSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(i) fıkrasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — (J) fıkrasını okutuyorum. 
(Üçüncü maddenin (J) fıkrası tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısının 4 ncü maddesinin, Millet Meclisinde
ki tadilâttan sonra, bu madde üçüncü madde ol
muştur. (J) fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

(J) T.B.M.M. tarafından Anayasanın 90 ncı 
maddesi gereğince Yüce Divana şevkine karar 
verilen veya verilecek olanlarla, (bunlara tehaan 
yargılanacak olanların, bu karara esas teşkil 
eden suçları. 

Amasya 
Macit 'Zeren 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NA

FİZ YAMANOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Encümen katılıyor, Hükümet 
katılmıyor. Siz nasıl karar verirseniz öyle olur. 
Şu halde Macit Zeren arkadaşımızın takririni 
oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmi-
yenler... (Anlaşılmadı, sesleri) O halde tekrar 
okutuyorum. 

(Macit Zeren'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Tadil teklifini oylarınıza sunu

yorum... 
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI Na-

FİZ YAMANOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Fıkra
yı tadil edilen şekliyle okuyoruz. 

(J) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Yüce 
Divana şevkine karar verilen veya verilecek 
olanlarla, bunlara tebaan yargılanacak olanla
rın bu karara esas teşkil eden suçları. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(K) bendini okuyoruz. 
(Üçüncü maddenin (K) bendi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Efendim tadil teklifleri var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısının üçüncü maddesinin (K) bendinin 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda kabul edilen 
şekilde oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Sedat Çumralı 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (K) fıkrasının çıkarılmasını 

arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

Divan Başkan] ı»ına 
Tasarının 3 ncü maddesinin (k) fıkrasının 
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aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

K) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren sıfat 
ve vazifeyi suiistimal suretiyle işlenen suçlar. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu Sami Küçük 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Arka

daşlarım, 3 ncü maddenin (k) fıkrasının Millet 
Meclisinden gelen metninde «25 Ekim 1961 ta
rihinden itibaren sıfat ve vazifeyi suiistimal su
retiyle işlenen suçlar» diye kayıt vardı. 113 sa
yılı Af Kanununun 1 nci maddesinde 27 Mayıs 
1960 tarihine kadar ika edilen suçlar tadadedil-
miş ve bunların affı cihetine gidilmişti. Demek 
ki, istisnalar, hariç 113 sayılı Kanunla sıfat ve 
vazifeyi suiistimal suretiyle suç. işliyenlerin suç
lulukları kaldırılmış ve affedilmişti. 

Şimdi Hükümet teklifinde olduğu gibi, bu 
metinde 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren sıfat 
ve vazifeyi suiistimal suçları da kaldırılınca ara
da 27 Mayıs 1960 tarihi ile 25 Ekim 1961 tarihi 
arasında bir boşluk kalıyor. Binaenaleyh, sırf 
hak bakımından, adalet bakımından haksızlık 
var. Yani 113 sayılı Kanunla bir evvelki devre 
tamamiyle kaldırılmış oluyor. Bu kanunla da 25 
Ekimden bu tarafı kaldırılmış oluyor. Binaen
aleyh, arada 27 Mayıs 1960 la 25 Ekim 1961 ta
rihine kadar olan kısım kalıyor. Bu âdil değil. 
Biz, bu noktadan tasarının bu maddesinde, de
ğişiklik önergemizi komisyon huzurunda vermiş
tik, kabul ettirdik ve şimdi bunu huzurunuzda 
arz etmek istiyoruz. 

Biraz evvel, bir arkadaşımız, Senatonun Ada
let ve Anayasa Komisyonunda bu madde görü
şülürken bir fazilet yarışı olduğundan bahsetti
ler. Halbuki hâtıralarımız daha çok yakın, ko
nuşmalar daha 10 -12 saat evvel yapıldı. Bu mü
zakerelerde yaptığımız teklif, bir fazilet yarışı 
olarak değil, bir takdir olarak, bütün komisyon 
arkadaşlarımızın takdirlerini toplamıştır. Bir 
fazilet yarışı bizim için bahis konusu değil. Bi
zim esasen bir fazilet yarışı yapmaya da ihtiya-
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cimiz yoktur. Dizim faziletimiz 27 Mayıs Anaya
sasında onun milliyetçilik ve sosyal adalet ilke
lerinde esasen mevcuttur. Bu noktayı da yüksek 
huzurunuzda tavzih etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ünakiı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu (k) bendine komisyonda veri
len bir takrir ile 27 Mayıstan 25 Ekim İ9G1 ta
rihine kadar olan kısım da ithal edildi. Ben, de
minki konuşmamda hakikaten bu ifadeyi kul
landım : Bir fazilet yarışı. Çünkü, gördüm, ta-
kibettim, Millet Meclisinde Hükümet dedi ki, 
«Benim zamanımda yapılmış olan suçları affet-
miyelim.» Buna muvazi olarak komisyonda, 
muhterem arkadaşlarım da böyle bir takrir ver
diler. Şimdi, Anayasanın geçici 4 ncü maddesin
de der ki, «Millî Birlik Komitesinin aldığı ka-
rarları tatbik eden, şunu yapan, bunu yapanlar 
çıkardıkları kanunlardan dolayı, fiillerinden do
layı mesul değildirler.» Bunları konuşmanın dı
şında bırakır. Anayasanın geçici 4 ncü maddesi, 
şimdi Anayasa ile üzerine bir örtü örtülmüş olan 
hadiselerin, içinde olup olmadığını bilmiyoruz. 
Yalnız prensip noktasından konuşuyorum, bu
rada affı istenmiyen hâdiseler dahi büyük bir 
hâdise olabilir. Onu ellemiyoruz, Anayasa var 
diye. Burada küçük bir hâdise varsa bunu affın 
şümulü dışına atmak istiyoruz. Ben prensibi nok
tasından ne var ne yok, var mıdır, yok mudur, 
bunu da bilmeden, bunu uygun görmedim. Bu 
(K) fıkrası hakkında Hükümetin noktai nazarı 
ve arkadaşların takririni beğenmedim. Bu fıkra
nın hükmü içerisine giren şeylerin affın şümulü 
içine almak maksadiyle, bu fıkranın kaldırılma
sına mütedair bir takrir verdim. Bu takririn 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim iki takrir vardır, 
okundu. Bunlardan biri Sayın Sedat Çumralı'-
ııın, öteki de Sayın Ünaldı'nın takrirleridir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Encümence 
İlâve edilen (K) fıkrasının. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Ünaldı'nın taikriri hu /bendin tama

men çıkarılması merkezindedir, en aykırısı da 
budur. 
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SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bizim tak

ririmiz yanlış izah edildi. 6 Ocak 1961 tarihi 
deniyor. Halbuki, bu kanun 25 Ekim 1961 dir, 
Araçla bir boşluk kalıyor. Bari* 27 Mayıstan 
itibaren bir devreyi kapsasın. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Ün
aldı dediler ki, «Anayasamızın geçici 4 ncü 
maddesi bir örtü Örttü» böyle bir şey yoktur, 
arkadaşlar. Anayasanın ne geçici 4 ncü mad
desi, ne de başka bir maddesi hiçbir suçun üze
rine Örtü örtmemiştir. No diyor Anayasanın 4 
ncü maddesif Diyor ki, «Millî Birlik Komitesi, 
ve onun Hülkünıefleri tarafından alman karar
lar ve bu kararlan yürüten kimseler.» Ortada 
mevzuubahis edilen bu. Bir ihtilâlin aldığı ka
rar ve bu ihtilâlin kararlarını yürüten insan
ların meselesi mevzuu bahis. Y'oksa her hangi 
bir kimsenin vazifesini suiistimal etmesine kar
şı .bir öntü yok, bir mâni yok. Anayasanın ge
çici 4 ncü maddesi gayet s-arihtir. Eğer bizim 
idaremiz zamanında her hangi bir kimse, vazi
fesini suiistimal etmişse daima yargı mercileri
ne müracaat etim' hakikini her zaman açıktır. 
Anayasanın geçici \ ncü maddesi hiçbir zaman 
bunu kapatmamıştır. Anayasanın bu maddesi
ni, bu ithamdan tenzih etmek için huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum, hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

ıBAŞKAN lvfendim, ;] ncü maddedeki (K) 
fıkrasının çıkarılması haikkmda Sayın ünaldı 
tarafından verilen takriri oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
ni işitir. Sayın Karaveli oğlu ve arkadaşları tak
rirlerini geri almışlardır. Bu durumda Çum-
ralı arkadaşımızın önergesini oylamaya hacet 
kalmamıştır. 

Şu halde (ıK) fıkrasını tekrar okutup rey-
1 elinize sunacağım. 

(Üçüncü maddenin ı'K'ı fıkrası tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — (K) fıkrasını oyunuza arz edi
yorum: Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Maddenin heyeti umumiyesi açık oyunuza 

sunulacaktır. Çünkü tadil edilmiştir. 
MADDE 4. — 113 sayılı Af Kanununun 

134 sayılı Kanunla değişik birinci maddesinin 
(B) ve (C) bentlerinden faydalananlarla bun
ların 27. 5 .1960 tarihinden sonra işledikleri 
suçlar hakkında /bu kanunun 1 nci maddesi uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet ve âtifetin umumiyetini temin için 

4 ncü maddenin aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

MADDE 4. — 113 sayılı Af Kanununun 134 
sayılı Kanunda değişik 1 nci maddesinin (B) 
ve (C) bentlerinden faydalananların 27 . 5 . 
1960 tarihinden sonra işledikleri suçlar hak
kında bu kanunini 1 nci maddesi uygulanmaz. 

İzmir 
Ömer Lûtfi (Bozcalı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFt BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, 4 ncü madde 2 kısım üzerin
de tedvin edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi, 113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı Ka
nunla değişik... (Konuşamaz, Komisyon üyesi
dir, sesleri) 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — Ben 
muhalefet ettim efendim. (Muhalefet şerhi yo!k, 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyuru
nuz efendim. 

Sayın Bozcalı, siz olduğu ıgibi kabul ettiği
nize göre, söz haklanız yoktur. Muihalefet şer
hiniz de yok, efendim. Mazbatada söz hakkım 
da mahfuzdur dememişsiniz. 

ÖMER LÛTPI BOZCALI (Devamla) — 
Affedersiniz, bakmam lâzımgelirdi. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl.. Yok. Mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kaıbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümleri bir ce
za mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa 
dahi kanunen kullanılması, yapılması, taşınma
sı, bulundurulması, satılması, alınması ve mem
lekete sokulması suç teşkil eden veya inhisara 
tabi bulunan eşyanın müsaderesine mâni değil
dir. 
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Yukardaki fıkra haricinde kalan eşya, güm

rük ve diğer devlet ve belediye vergi resimle
rinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Firar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim 
olmıyanlar bu kanun hükümlerinden istifade 
edemezler. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve salk-
lı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren yurt içinde bulunanlar iki ay, yurt dışın
da bulunanlar altı ay içinde resmî mercilere 
teslim olmak şartiyle bu kanundan faydalanır
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin «tak
sirli suçlar hariç» Hâlkimler ve Memurin ka
nunları ile bunlara ek kanunlara ve sair husu
si kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek ida
ri ve inzibati karar veya yapılmış veya yapı
lacak işlemlere ve suibay, askerî memur ve ast
subayların cezalarının (hukuki neticelerinden 
olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya, subay, 
askerî memur, astsubay olarak kabul olunma
mak ve askerî nisbetin kesilmesi işlemlerine 
şümulü yoktur. Ancak birinci maddenin (B) 
bendinden faydalanan aslkerî ve sivil şahısların 
emeklilik hakları geriverilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenleri.. Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1924 tarihli ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümleri
nin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değişti
rilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 
sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre burulmuş 
olan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edil
miş olup bu kanundan faydalananlar hakkında 
•bihakkın veya meşruten tahliye tarihinden iti
baren bu mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan, 
kanuni mahcuriyet halinde bulundurmaya ve 
hususi kanunlarında yazılı muayyen bir mes-
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lek ve sanatın icrasının menine dair hükümler 
tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1961 yılı sonuna kadarki dö
nemlere aidolarak mükellefler veya sorumlular 
,adma kesilmiş olup, bu kanunu yürürlüğe 'gir
diği tarihe kadar tahsil edilmemiş olan vergi 
'Cezalarından, usulsüzlük cezalarının tamamı, 
kusur ve kaçakçılık cezalarının yarısı affedil
miştir. 

13u kanunun yürürlüğe (girdiği tarihten son
ra 3 1 . 12 .1961 tarihine kadarki dönemlere aid
olarak kesilecek usulsüzlük, kusur ve kaçakçı
lık cezaları hakkında da yakardaki hükümler 
uygulanır. 

1961 yılı sonuna kadarki, dönemlere aidola
rak, Yergi Usul Kanununa göre ceza mahke
melerince hükmolunup bu kanunun yürürlüğe 
•girdiği tarihte infaz edilmemiş bulunan hileli 
vergi suçlarına ait cezalar affedil mistir. 

'BAŞKAN — Bu hususta bir takrir var, oku
tuyorum : 

Divan Başkanlığına 
Tasarının 9 ncu maddesinde, affı bahis ko

nusu olan vergi cezalarından, «Kusur ve kaçak
çılık cezaları» çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Taibiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Kâmil Karavelioğlu 

Taibiî Üye 'Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu Sami Küçük 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir? 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

ıSÖZOÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Yerilen önergeyi izah edeyim: 
Arkadaşlar, maddedeki kusur ve kaçakçılık ce
faları ibaresinin çıkarılmasını teklif ediyorlar. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım : 

(Mucip Ataklı ve arkadaşları tarafından 
verilen önerge tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Takriri .oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yani maddedeki kusur ve kaçakçılık cezaları 
çıkarılacaktır. Bu itibarla madde açık oya su
nulacaktır. 

MADDE 10. — Bu affın şümulüne giren 
fiillerden dolayı, kanunun neşrinden sonra açı
lacak tazminat dâvaları için kanunlarında ya
zılı zamanaşımı veya dâva açma süresi bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren işlemeye 
başlar. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bir noktayı arz edeyim. 

6 ncı maddede, (Temyiz incelenmesi) deni
yor, bu (incelemesi) şeklinde olacaktır. Bu
nun tashih edilmesi lâzım. 

I3AŞKAN — Gramer hatası. 
ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Matibaa hatası. 

'BAŞKAN — -Madde hakkında Sayın Tuna. 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlarım; incelemekte olduğumuz kanunun 
10 ncu maddesi 'hakkında. Senato Komisyonun
da yapılan tadilde, tatbikata uyınıyan ve şahsi 
hak sahiplerini 'büyük zaırara uğratacağına 
kaani olduğum bir hatanın 'bulunduğunu arz et
mek istiyorum. 

'Şimdi keyfiyet şudur. Deniyor ki «Af Kanu-
ınununun şümulüne igiren suçlarda şalisi 'hak sa
hipleri, bu suçlardan mağdur olan kimseler, bu 
Af Kaınununun çıktığı ta.rlhten itibaren hukuk 
mahkemelerine müracaat 'hakkını haizdir.» Ya
ni, hukuk mahkemelerine /müracaat içim, dâva 
hakkının ıme'bdei bu Af 'Kanununun çıktığı ta
rih oluyor. 

Şimdi, ş/öyle bir misal arz etmek işitiyorum. 
Bir dâva vardır ki, ırza geçime davasıdır. Mağ
duru, zorla ırzına 'geçildiği iddia etmektedir. 
Mahkeme, zorla ırza geçmeden dolayı dâiva aç-
ımuşıtır, TÜyet etmektedir. Fakat, maznun bunun 
zorla ırza geçme olmayıp, rızıaen ırza 'geçine ol
duğunu ifade etmektedir. Şimdi bu Af 'Kamu
nu rızaen ırza geçmeyi affını içine dâllıil etmiş, 
zorla ırza geçmeyi affın şümulüne dâhil etme
miştir. Bugün kanun çıktı, duruşma yapılı
yor, diyelim. İki ise ne devanı etti. Mahkeme 
şu iki ıseneiik duruşmanın somunda., (çünkü, 
mağdur zorla ırzına 'geçildiğini İddia etmekte
dir) delillerini topladı ve rızaen ırza geçme ol-
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duğunu 'kabul etti. Ye sonra da, bu çıkarmakta 
olduğumuz Af Kanununun şümulüne girdiğini 
kabul ederek dâvayı düşürdü. IBu takdirde biz 
diyoruz ki, «su 'kanunun şümulüne .giren suçlar
da Ihuku'k 'mahkemesine ımüraoaaıt 'tarihinin 
mebdei, Af Kanununum çıktığı tariktir.» (Bu Af 
Kanununun çıktığı tarihte miağdur, zorla ırzına 
'geçildiğini iddia etmektedir. Fakat 2 yıl 'de
vam eden duruşma sonunda, zorla ırza geçildiği 
sabit olmamıştır, rızaen ırza geçildiği tesbit 
edilmiştir. (Bu taktirde hukuk mahkemesine 
müracaat etme hakkını, ka'bul ettiğimiz şu fık
ra ile, 'ortadan kaldırmış 'oluyoruz. Biz şunu 
teklif ediyoruz: «Bu kabil dâvalarda, dâvanın 
intaoettirilmesinden, karara bağlanmasından ve 
şu kaparın kesinleşmesinden itibaren şahsi hak 
sahipleri, Borçlar 'Kanunundaki umumi hüküm
lere ıgör'e, bir yııl içerisinde mahkemeye müra
caat edebilir»1 demek lâzımdır. iBunu böyle de
meyip de, Af Kanununun neşri tarihinden iti
baren şahsi saihipleri mahkemeye ımüraoaat 
•eder; 'dersek, bugün sevk itibariyle Af Kanu
nunun şümulüne girmiyen, fakat yapılan duruş
ma sonunda. Af 'Kanununun içine giren suçlar
da, şahsi bak sahiplerinin maznundan 'talehet-
meye hakkı olduğu şahsi hakikim istemeye 'mâ
ni oluyoruz. (Bu da hatalıdır. 

Ben, bir takrir veriyorum; Millet Meclisin
deki metnin laynen kabulünü rica. 'ediyorum. Bu 
olmadığı takdirde, «verilen 'kararın kesinleşme
sinden itibaren yani, af sebebiyle düşme 'kara
rının kesinleşmesinden İtibaren» umumi hüküm
lere göre dâva hakkını kullanır, şeklinde değiş
tirilmesini talebediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü madde hakkın
da reyini kullanmıyan arkadaş var mı? Oyla
ma 'muamelesi bitmiştir. 

Şimdi, verilen takriri okutuyorum. 

Yüksek 13aşkanlı ğa 
Müzakere 'mevzuu Kanunun 10 uücıı marlde-

skıin iMillet Meclisi ımetninm aynen ka'bulünü 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

MADDE 10. — Yargıtay ve Askeri Yargı
tay'ca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının 
ortadan 'kaldırılmasına ikarar verilmesi halin
de usulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelen
miş olan şahsi hak dâvalarına ait kararlar üze-
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rinde Temyiz incelenmesi yapılmak üzere dos
ya görevli hukuk dairesine gönderilir. Şahsi 
'bafeka ait makkûmiyet kararı hukuk dairesince 
bozulduğu takdirde dosya görevli 've yetkili 
hukuk /mahkemesine yollanır ve o mahkemece 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince 
dâva karara bağlanır. 

Yargıtay hukuk Dairesi ilânımdan alınacak 
harçlar, hukuk ilâmlarmdaki 'harçların aynı
dır. Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını ta
mamlattıktan sonra 'dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet ka r an ile beraber usulünce 
açılmış şalhsi kak dâvalarına 'aidolarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenmesi 
ceza kararlarının temyizindeki şartlara 'göre is
tendiği takdirde dosya yukardaki fıkra gere
ğince işleme talbi tutulur. 

BAŞKAN — Arkadaşımız esbabı mucibeyi 
izralh etti ve netice olarak önergesinde, Millet 
Meclisi metninin kabul 'edilmesini teklif etmek
tedir. T>u hususdaki mütalâanızı lütfen k a h 
edi'niz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL AETUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Erfendim, bu gibi hallerde yani, fiilin 
Ihem suç teşkil etmesi, hem de hukuk bakımın
dan haksız fiil olması halinde, bu suça ait ceza 
müruru zamanı 'tatbik edileceği nıalûmu âl kriz
dir. Şimdi Af Kanunu çıkıyor. Af Kanunu, 
suçun suç olma vasfını kaldırıyor. Bunun ne
ticesi olarak ceza mürürü zamanının tatbiki da 
söz konusu olmuyor. Bu gibi vaziyetlerde ce
za müruru zamanının uzun olduğuna güvenerek 
dâva açmamış olan bir şahsın, hukuk dâvası 
açmak bakımından 'durumu nedir? Komisyon
da bu 'görüşüldü. Yargıtay içtihatlarına göre, 
böyle hallerde hukuk 'kanunlarındaki zaman 
aşımı süresi tatbik •edilmektedir. Yani, Borçlar 
Kanununun 60 ncı maddesindeki Ibir yıllık z.a-
•nıan aşımı süresinden dâlvaeı istifade ıeder ve 
hu müddet içinde dâvasını açabilir. Bu, kanu
nun çıktığı tarihte olabileceği ıgi'b'i Sayın Nus
ret Tuna arkadaşımızın buyurdukları hâdise
lerde, suçun, bilâ'hara Af Kanununun şümulüne 
ımalhıkeme karariyle sokulması hallerinde de 
söz konusu olabilir. Arkadaşlar zıaten anevcud-
olan bu içtihadı 'bir metin haline getirmeyi tek-
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lif ettiler, komisyonda. Bu fıkra, Ikomisyouıda 
bu arzunun, bir ifadesi 'Oİmak üzere metne gir
miştir, Şimdi, arkadaşımın haklı olarak verdik
leri izahattan anlaşılıyor ki, arkadaşlarını 'bu 
fıkrayı koymak suretiyle bir mahzuru bıertaraf 
etmek isterlerken 'başka bir mıallızur 'doğmuş ol
maktadır. 

İBıı sebeple, yine mıaseleyi içtihada bırakma
yı ve zaten içtihatla bu mesele iinahlûldür ve 
burada 'böyle bir hükmü sevik etmemeyi 'biz de 
uygun buluyoruz. Arkadaşımızın takririne, hu 
sebeple iştirak ediyoruz. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — önerge Millet Meclisi, metni
nin 'kabul edilmesini istiyor. Komisyon da iş
tirak ediyor, önergeyi 'kaimi ödetilir... Etmi-
yenler... Kabul ediLmiştir. 

Teklif edilen Millet ''Meclisi metnini aynen 
okutuyorum. 

MADDE İ0: Yargıtay ve Askerî Yargı 
(ayca incelerıaııalvte bulunan bir ceza davasın m 
ortadam kaldırılmasına karar verilmesi halin
de usuliinee açılmış ve mahkûmiyetle netice
lenmiş o'lan şalisi inik' 'dâvalarıma ait 'kararlar 
üzerinde Temyiz incelenmesi yapılmak üzere 
dosya, görevli iıukuik dairesine gönderil ir. Şah
ısı hakka ait ınaihkûmiyot hararı 'hukuk' daire 
since 'bozulduğu takdirde dosya 'görevli ve yet
kili hukuk ıtmihıkom esine yollanır ve o mıalıke-
ımece .Hukuk Usulü Alphakomeleri Kanunu ge
reğince dâva karara bağlanır. 

Yargıtay hukuk 'dairesi i'lâmıııdaıı -alınacak 
harçlar, hukuk ilâmıtarıııdaki harçların aynı
dır. 'Mahallî mahkemeler peşin ilânı harcını 
tamıanılat'trktan .sonra dâvaya devaım eleri er. 

Mahallî m alık emel erce verilmiş bulutlan bir 
ceza 'mahkûmiyet kararı ile beraber usulünce 
açılmış şahsi haık dâvalarına aidolarak veril
miş mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelen-
ııımi ceza kararlarının temıyidindeki şartlara 
göre istendiği takdirde dosya yakardaki fıkra 
gereğince işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN - - Maddenin bu şekliyle, yani 
Millet Meclisinden gelen şekliyle kabulü hak
kındaki teklifi reyinize sunuyoram. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul (edilmiştir. 

MADDE 11. •-- Bu kanun hükümlerinden 
fayda] anacak tutuklu ve hükümlülerin salıver
me işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden îti-
barem. 15 gün içerisinde tamamlanır. 
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BAŞKAN — M'addoyi reyinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul (edilmiştir. 
MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul -edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E<mi 
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde 'lehte, aleyhte söz 
iıstıiyeıı var mı? Yok.. Evvelâ işari reyle oyu
muzu alacağını. Kanunun tümünü kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 

0 nen .madde hakkımla, reyini kullanınıvun 
vaı-sa kullansınlar. 

9 nen maddenin oylama işlemi bilmiştir. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) - - Acık oylama
dan sonra müsaade ederseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN Oylamadan sonra söz veririm 
Sayın Bakan. 

:> neti maddenin açık oy neticelerimi arz edi
yorum. (126) iştirak, (122) kabul, (2) ret, 
(2) çekimser, üçüncü madde (122) oyla kabul 
edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) ----- Erendim, tümü üzerinde açık oya su
nulmasına lüzum var mı? 

BAŞKAN —-• Efendim, bizim de tereddüdü
müz vardır, İçtüzüğü bir kere okuyalım. 

«Cumhuriyet. Senatosunda üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile kabul edilmiş olan madde 
değişikliklerinde. Millet Meclisinin kendi ilk 
metnini benimsememesi için, üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Bu halde 
açık oya başvurulur.» 

Bu husus maddeye mi şâmildir, umuma mı 
şâmildir1? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Madde değişikliği olarak anlıyoruz 
efendim. Ancak maddelerde açık oya başvuru
luyor. 

BAŞKAN — Peki efendim, hukukşijıaslara 
hürmetimiz vardır. 
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Kanunun tümünün açık oya arzma lüzum 

olmadığı anlatılmıştır. Kanunun müzakeresi bit
miştir. Yalnız, maddelerde değişiklik vardır. 9 
nen maddeye ait açık oy sonucunu arz ettikten 
sonra'tasarının tümü oylanacaktır. 

Bir hususu arz edeceğim. Bu yapılanı tadil
ler dolayısiyle bir Karma. Komisyonun kurul
ması zaruridir. Adalet ve Anayasa Komisyonu
nun 'bu işi ehemmiyetle benimsemesini ve yarı
na kadar bunu intaca çalışmasını bilhassa rica 
ederiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Çok muhterem 
Başkan, çok muhterem Senato üyeleri; şimdi 
sosyal ehemmiyeti büyük bir kanunu reyleri
nizle kabul etmiş bulundunuz. Her ne kadarr 
Millet Meclisinden gelen metinde birtakım tadi
lât yapılması dolayısiyle tekrar tetkiki iktiza 
edecekse de öyle (görüyorum ki, bu bapta ehem
miyetli merhaleler tamamen aşılmış bulunmak
tadır. 

Bu kadar mühim ıbiır kanunu bayrama takad
düm eden şu günlerde .millete hediye etmiş bu
lunmak itibariyle şüphesiz hepimiz ' bir bahti
yarlık hissi içinde bulunuyoruz. Suçluluk, suç 
işlemiş olmak, esasen bir (bedbahtlıktır. İtiyadi 
suçlular için dahi bedbaht doğmuş insanlar te
lâkkisi hâkim bulunmaktadır. Suç işlemiş ol
mak itibariyle cemiyetin reaksiyonunu ifade 
eden cezaya mâruz (bırakılmış ve cezasını çek
mekte olan insanların bir kısım cezalarının affe
dilmiş olması mutlak hâkimiyeti haiz olan mil-
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letin hukuku asliyesi cümlesinden ve bu hakkı 
aslinin istimali ve münhasıran milletin naibi ve 
vekili olan her iki Meclis, T. B. M. M. tarafın
dan yapılmaktadır. Ben, Adalet Bakanı olarak, 
8 - 10 bin suçlunun ve bir miktar da hakların
da takip bulunan kimselerin, e^ki tâbirle maz
nunların tahliye edilmiş olması gibi bir saadete 
mazhar olmaktan dolayı vatandaş olarak, Ada
let Bakanı olarak duyduğum süruru söylemekle 
bahtiyarım. 

Hepinize, bu kanunun çıkması hususunda 
gösterdiğiniz kolaylıklardan dolayı bilhassa te
şekkür etmeyi bir vecibe bilir ve kepinizi hür
metle selâmlar, arzı veda ederim. (Umumi al
kışlar) 

BAŞKAN — 9 ncu maddeye (1.22) sayın üye 
iştirak etmiştir. (92) kabul, (29) ret, (1) çe-
kinser oy kullanılmıştır. (92) reyle madde ka
bul edilmiştir. 

"Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Cumhuriyet Senato
sunca tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. Ha
yırlı olmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarımı, sürekli bir mesai so
nunda yorgunluğu gidermek için Başkanlık Di-
vanınız 19 Marta kadaa* tatile girmeyi muvafık 
görmüştür. Eğer siz de tatsvibederseniz Bu hu
susu oylarınıza arz edeceğim. 19 Marta kadar 
tatile girmeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Martın 19 u olan ıSalı günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin tadili hakkındaki 
Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil ve İzmir Üyesi Cahit Okurer'in önergesine verilen oylann 

sonucu 
(Önerge reddedilmiştir.) 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mıacit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Pikret Tıırhang*il 

BALIKESİR 
Envea* Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Alü Türker 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 149 

Kabul edenler : 60 
Reddedenler : 84 

Çekinse rler : 5 
Oya katılmıyanlar : 33 

Açık üyeılikler : 3 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagok 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayu2 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

[Reddedenler] 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 

Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topşuoğlu 
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BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlıı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halat Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZURUM 
Nur ettin Ayıraksa 
Nihat Paskıli 
Rahmi San alan 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
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GİRESUN 

Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 
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MARDİN 

Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref .Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

[Çekinserler] 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
NİĞDE 

îzzet Gener 
YOZGAT 

Neşet Oetintaş 

[Oya hattlmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Kadri Kaplan 

GENEL OYLA SEÇl 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Om ay 
(I.) 

BURSA 

Cahit Ortaç (I.) 

DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
îhsan Hamit Tigrcl 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy (I.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu (I.) 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğiu 
Nurullah Esat Sümer 
(D 
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KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri'" Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

a Senatosu B : 49 
KOCAELİ 

Rifat özdeş (I.) 
MANİSA 

Emin Açar 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 

[Açık ü 
Eskişehir 
İstanbul 
Samsun 

22 . 2 .196S 0 : 1 
TOKAT 

Zihni Bertil 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
TUNCELİ 

Mehmet AH Demir 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

yetikler] 
1 
t 
1 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü (1.) 

Yekûn 3 

>>e-o 



O. Senatosu B : 49 22 . 2 . 1963 O : 1 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı | 85 

Oy verenler 126 
Kabul edenler 122 

Reddedenler 2 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar : 56 
Açık üyelikler 3 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattm özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunç kim a t 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevük Karasa-
pan 

AĞRI 
Vey&i Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Rifat Etker 

[Kabul 
Sabit K-oeabeyoğlu 
M/ansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
K'ehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
's;:ur: Toppııotrlıı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

edenler] 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanımlan 
Berç. Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çtımralı 
Mustafa Dineklî 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiekemdeır 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Or&l 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 
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ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kumral u 

RÎZE 

Necip Danışoğlu 

SAMSUN 

Cem al ettin Bulak 
Fethi Tevotoğlu 
Cahit Tokgöz 

C. Senatosu B : 49 
SÎÎRT 

Lâtif Aykut 

SÎNOP 

Suphi Battır 

SİVAS 

Ziya Önder 

IT ııl (ıs i S ö yi eme z o ğ l u 

TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 

22 . 2 . 1963 O : : 
TRABZON 

Vustıf Demirdağ 
Reşat Znloğlu 

UEFA 
Vasfi Gerger 
Ksat M alım ut Karaku; 

YOZGAT 
Sadık A rtukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

("ev a t Acı kalın 
Âmil Art us 
Hidayet Aydınor 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Masan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Oı'bay 
Necati Özdeniz 

[Reddedenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Burhanettin Uluç 

[Çekinserler] 
İSTANBUL VAN 

Celil Cevherioğlu Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(D 

AYDIN 
'•'ücret. Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğıızbeyoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Haımit Tigrel 
(Başlkan V.) 

I Oya katümtyanlar] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal.it Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullajh Eisat Sümer 
do 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (î.) 
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C. Senatosu B : 49 22 . 2 . 1963 O : 1 
KONYA 

Muammer Obuz 
MANtSA 

Emin Açaf 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
AlırsiPİ- Çekemoj/hı 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

[Açık ü 
Es'kişeîhir 
İstanbul 
Samsun 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

yelikler] 
ı . 
1 
1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 49 22 . 2 . 1963 O : 1 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu maddesine verilen oyların neticesi 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 29 
ÇeMnserler : 1 

Oya katılmayanlar : 60 
Açık üyelikler : 3 

TABtî ÜYELER 
Refet Aksoyoğ'lu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdaküler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Me hm et Nuri Â d em -
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önıal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rıfat Etker • 
Sabit Kocabeyoğhı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğiu 
FTasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azsrni Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethenı Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

[Kabul edenler] 
KARS 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin öz/bek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpisfeemdeır 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. §. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kurumlu 

RİZE 
N'ecip Danışoğlu. 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batın-

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
//iya Önder 
Hulusi Söylem ezoğiu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
G. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Âmil Aı-tus 
Esat Çağa 
Ömer Engün 
Hasıat] Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kazım Or'bay 
Necati özdeniz 
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O. Senatosu B : 49 22 . 2 . 1963 
[Reddedenler] 

O : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Osman Koksal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlıı 

BOLU 
Sırrı Uzvın1nnsni!'>&in 

BURSA 
Şeref Kayaıar 

ÇORUM 
Zeki A ı'San 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyaynz 

İSPARTA 
Sıvat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Özel Şahiııgiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Liıtfi Bozca i ı 
Nevzat Özerdeanli 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

NİĞDE 
İzzet Oener 

SAMSUN 
O m al ettin Bulak 

SİİRT 
I,ât i f Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf 0<m]ir<la<i 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
î Lidayet Aydıııer 
BurhaııeiKn i'İli': 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Celil Ovherioğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Emanııllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Selâhattin Özgür 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Oelâl Tevfik Karasıapan 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişi'roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
fbrahim Saffet O m av 
(D 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Kalım i Arıkan 

BURSA 
Ilışan Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
TTal'it Sankaya 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tiğrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
(J-avsi Uçagük 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğl u 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(:i.) 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (t.) 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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C. Senatosu B : 49 22 . 2 . 1983 
SAKARYA 

Turhan Kapanilı 
(Bşk. V.) 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
TEKİRDAĞ 

S«lâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
raruk ısı'l 

ZONGULDAK 
Tarık Kem/i Baltan 
Tevfiik inci 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
istanbul 
Samsun 

1 
: 1 
: 1 

C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 

S ahir Kurutluoğlu 

Ragıp Üner 

Nevzat SeugH 

Â.li! Ünlü 

Yekûn 3 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

KIRKDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1963 Cuma 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma ta-
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/407; C. Senatosu 1/194) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 108) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 2 , 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4654 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 20 . 2 . 1963 tarihli 55 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 

edilen, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sır men 

Not : Bu tasarı 16 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20 . 2 . 1963 tarihli 55 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 108) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 21 .. 2 . 1963 
Esas No. : 1/194 
Karar No. : 38 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Şubat 1963 tarihli ve 55 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 

edilen; Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Şubat 
1963 tarih ve 4654 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla komis
yonumuzun 21 Şubat 1963 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

T. C. Anayasasının 64 ncü maddesine göre genel ve özel af ilânına karar vermek Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerindendir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bâzı suçların takibedilmesinde veya bâzı mahkûmiyet kararları-
nm ve cezalarının ortadan kaldırılmasında sosyal t> atomdan ıbir zaruret 'bulunduğuna kanaat getir
diği takdirde sırf bir atıfet muamelesi olmak üzere af salâhiyetini kullanabilir. 

Hükümetçe sunulup Millet Meclisince küçük bâzı değişiliklerle kabul edilmiş olan Af tasarısı 
27 Mayıs 1960 İnkılâbından evvel işlenmiş olan ve bugün artık takip veya tecziye edilmelerinde iç
timai bir zaruret bulunmıyan bâzı fiillerin affını öngörmekte fakat buna rağmen aynı devre için
de işlenmiş olup da henüz sosyal bünyedeki etkileri ağırlığını muhafaza etmekte olan diğer bir kısım 
suçları aftan istisna, etmektedir. 

Bundan başka tasarı 27 Mayıs 1960 tarihi ile 15 Şubat 1963 tarihi arasında işlenmiş olan bâzı 
suçların cezalarından da sırf bir atıfet muamelesi olmak üzere 5 sene gibi bir müddetin indirilme» 
sini istemektedir. 
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Esasları hu şekilde özetlenmiş bulunan af tasarısının gerekçesi Komisyonumuzca da benimsen
miş ve tasarının maddelerine geçilmesi uygun görülmüştür. 

'Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 3 ncü maddenin (Ç), (II) 
ve (K) bentleri değiştirilerek ve bu maddenin diğer bentleri aynen kabul edilmiştir. 

(Ç) bendinde yapılan değişiklik, bu maddeye T. C. K. 506, 507 ve 508 nci maddelerinin ilâve
sinden ibarettir. Bu maddelerin ilâvesi suretiyle ihileli ve taksiratlı iflâslar ile emniyeti suiistimal 
Suçları affın şümulü dışında 'bırakılmıştır. 

(II) bendinde yapılan değişiklik, Türk P a r a m ı n Kıymetinin Korunması hakkındaki 1567 sa
yılı Kanun ile tadillerine ve bunlara istinaden çıkarılan kararname ve tdbliğlerc aykırı olan fa
kat Haızinoee döviz ziyamı intaceylemiyen şeklî suçların suçluları ile karşılığı 1 000 Türk lira
sına kadar olan döviz kaçalkçılığı fiillerinin affın şümulüne alınmasından ibarettir. 

(K) bendinde yapılan değişiklik, 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren 25 Ekim. 1961 tarihine 
kadar işlenmiş bulunan sıfat ve vazifeyi suiistimal suçlarının da affın dışında bırakılmasına iliş-
(kindir. 

Millet Meclisi metninin 4 ncü, '5 nci, 6 nci, î nci, 8 nci, 9 neu maddeleri aynen 'kabul edil
miştir. 

10 ucu maddeye eklenen bir fıkra ile bu affın şümulüne giren fiillerden dolayı kanunun neş
rinden sonra açılacak tazminat dâvaları için kanunlarında yazılı zamanaşımı veya dâva açma 
süresinin hu kanunun yayımı tarihinden itibaren işlemeye başlıyacağı açıklanmıştır. 

Millet Meclisi metninin 11 inci, 12 nci ve 13 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Oenel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yükselk Başkanlığa saygı ile arz olunur, 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
(Bursa Cumihuıfoaşkanmca S. Ü. 

Muhalifim A. Art us 
Söz hakkım mahfuzdur 

»5- Kayalar 

Tabiî Üye Adana 
Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuz 

8. özgür M. Ünaldı 

îznıir 
ö. L. Bozcah 

istanbul 
P. Başak 

imzada bulunamadı 

Bu Kanunda Kâtip 
Erzurum 
N. Pasinli 

Çankırı 
lî. Dağlı 

imzada bulunamadı 

Ordu 
Z. Kumruhı 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuz 

S.Karaman 

Aydın 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuz 
O. S. Sarıgöllü 

Uşak 
Söz hakkım mahfuz 

K. Çoşkunoğlu 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 . 2 . 1963 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 
tesbit eden aslî maddesinde yukarı haddi 5 se
neyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para ceza-
siyle cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağ
layıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hük
medilmiş para cezasına mahkûm olanlar feri ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişler-
dir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezayı veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağla
yıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da 
üçte biri affedilmiştir. 

MADDE 2. — 44 numarallı ve 22 . 4 . 1962 
tarihli «Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki kanun» un ge
çici 7 nci maddesi uyarınca Anayasa Mahkeme
sine intikal ettirilen dâvalardan, Uşak ve 
halkı silâhlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülmekte olan İskele ve 31 
nci kilometre olayları ille ilgili dâva sanıkları 
hakkında takibat yapılmaz. 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar birinci maddedeki aftan hariç bı
rakılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nci maddenin 2 nci bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 163 ve 165 nci maddelerinde ya
zılı olan suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri, 

E) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçları 
ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 366, 

C. Senatosu 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİREREK KABUL ETTİ J I METİN 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanım 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesinin; 

(A) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(B) bendi aynen kabul edilmiştir. 
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367 ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar, 
C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 

417, 418, 421, 429 ve 430 ncu maddesinin birinci 
fıkrası ile 431, 435, 436, 440 ve 441 nci madde
lerinde yazılı suçlar. Ancak, kaçırmanın evlen
mek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin 
ırzına geçilmediği ve 416 nci maddenin son fık
rasının asli hüküm olarak tatbik edildiği hal
lerde kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Ç) Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 498, 499, 503 ve 510 ncu madde
lerinde yazılı suçlar; 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 
suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
lar; 

E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ncu 
maddeleri ile 148 nci maddenin (b) bendi ve 
yukardaki bentlerde Türk Ceza Kanununun 
maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar; 

F) 3116, 3653 ve 6831 sayılı Orman ka
nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanunu
nun 369, 370, 373 ncü maddesinin birinci fık
rası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlarla bun
ların 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde göste
rilen şekilleri; 

G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şahıs
larla, şeriklerinin 2262, 3202, 6186 ve 6569 sa
yılı kanunlarla kurulan Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ile ilgili 
olarak sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar, 

Bu müesseselerde dinî, hayrî ve sosyal sebep
lerle veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan 
harcamalar, memur ve müstahdemlerin nakil, 
tâyin ve terfi gibi özlük işleri, müstahdemlerin 
veya resmî vasıtaların özel işlerde kulla
nılması ile ilgili sıfat ve vazifeyi suiistimal suç
ları ve yine bu müesseselerden siyasi partilere 
yapılan bağışlarla ilgili suçlar hakkında birinci 
madde hükmü uygulanır. 

H) İstimal ve istihlâk maksadiyle işlen
miş kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanunun 
ek ikinci maddesinin I, II, III, IV ncü bendinin 

Anayasa ve Adalet Ko. 

(C) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(Ç) bendi : T. C. Kanununun 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 498, 499, 503, 503, 507, 508 ve 510 
ncu maddelerinde yazılı suçlar : 

(D) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(E) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(F) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(G) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(H) bendi : İstimal ve istihlâk maksadiyle 
işlenmiş l^agakçüık fiilleri ve 6829 sayılı Kanu
nun EK. 2 nci maddesinin I, II, III ve IV ncü 
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birinci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı Kanunun 
ek ve tâdillerini ihlâl eden fiiller ve sif kıymeti 
1 000 lirayı (bin lira dâhil) geçmiyen gümrük 
kaçakçılığı suçlan ile 3437 sayılı Tütün ve Tü
tün İnhisarı Kanununun 90 ve 91 nci maddeleri
ne muhalefet suçlan hariç, Kaçakçılığın men 
ve takibine dair 1918 ve 1567 sayılı kanunlar 
ile bunlann ek ve tâdillerini ihlâl eyliyen suçlar. 

I) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı ölüm veya müebbet ağır hapis cezasını 
müstelzim suçlar. 

î) 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesi uyarınca kurulan Yüksek 
Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 
nci maddesi dışında birden fazla suçlarla mah
kûm edilip ve hürriyeti bağlayıcı cezaların top
lamı sekiz seneyi geçenlerin bu mahkûmiyetle
rine esas teşkil eden suçlan ; 

J) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan Anayasanın 90 nci maddesi gereğince Yüce 
Divana şevkine karar verilen veya verilecek 
olanların bu karara esas teşkil eden suçlan. 

K) 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren sıfat 
ve vazifeyi suiistimal suretiyle işlenen suçlar; 

MADDE 4. — 113 sayılı Af Kanununun 
134 sayılı Kanunla değişik birinci maddesinin 
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bentlerinin 1 nci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı 
Kanunun ek ve tadillerini ihlâl eden fiiller ve sif 
kıymeti 1 000 lirayı (Bin lira dâhil) geçmiyen 
Gümrük kaçakçılığı suçlan ile 3437 sayılı Tü
tün ve tütün inhisan Kanununun 90 ve 91 nci 
maddelerine muhalefet suçlan hariç kaçakçılı
ğın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanun ile 
bunun tadillerini ihlâl eyliyen suçlar ve Türk 
parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sa
yılı Kanun ile tadillerine ve bunlara istinaden 
çıkanlan kararname ve tebliğlere aykırı olan 
fakat Hazinece döviz ziyamı intaceylemiyen fi
illerin sanık ve hükümlüleri ile önceden çıkanlan 
kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da son
radan çıkarılan kararname ve tekliflere göre 
suç sayılmıyan fiilleri önceki kararname ve teb
liğlerin yürürlükte bulunduğu sırada işliyen suç
lular veya bu suçlan işlemekten mahlriim olan
lar ve karşılığı 1 000 Türk lirası (dâhil) na 
kadar tutar döviz kaçakçılığı suçlu ve hüküm
lüleri hariç münhasıran Türk parasının layme-
tini koruma hakkındaki Kanun ile tadillerine 
ve bunlara istinaden çıkarılan kararname ve teb
liğlere aykın olan ve Hazinece döviz siyamı in-
taceyliyen fiiller : 

(I) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(î) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(J) bendi aynen kabul edilmiştir. 

(K) bendi : 27 Mayıs 1960 tarihinden itiba
ren sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işlenen 
suçlar : 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(B) ve (C) bendlerinden faydalananlarla bun
ların 27 . 5 . 1960 tarihinden sonra işledikleri 
suçlar hakkında bu kanunun 1 nci maddesi 
uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümleri bir 
ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunma
sa dahi kanunen kullanılması, yapılması, ta
şınması, bulundurulması, satılması, alınması 
ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya 
inhisara tabi bulunan eşyanın müsaderesine mâ
ni değildir. 

Yukardaki fıkra haricinde kalan eşya, güm
rük ve diğer devlet ve belediye vergi resimle
rinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

MADDE 6. — Firar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim 
olmıyanlar bu kanun hükümlerinden istifade 
edemezler. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve sak
lı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren yurt içinde bulunanlar iki ay, yurt dışında 
bulunanlar altı ay içinde resmî mercilere teslim 
olmak şartiyle bu kanundan faydalanırlar. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin «tak
sirli suçlar hariç» Hâkimler ve Memurin ka
nunları ile bunlara ek kanunlara vesair husu
si kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek ida
ri ve inzibati karar veya yapılmış veya yapı
lacak işlemlere ve subay, askerî memur ve ast
subayların cezalarının hukuki neticelerinden 
olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, 
askerî memur, astsubay olarak kabul olunma
mak ve askerî nisbetin kesilmesi işlemlerine şü
mulü yoktur. Ancak, birinci maddenin (B) 
bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların 
emeklilik hakları geriverilir. 

MADDE 8. — 1924 tarihli ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine göre kurulmuş olan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olup 
bu kanundan faydalananlar hakkında bihakkin 

Anayasa ve Adalet Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 91 ) 



Millet Meclisi Metni 

veya meşruten tahliye tarihinden itibaren bu 
mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan, kanuni 
mahcuriyet halinde bulundurmaya ve hususi ka
nunlarında yazılı muayyen bir meslek ve sana
tın icrasının men'ine dair hükümler tatbik 
olunmaz. 

MADDE 9. — 1961 yılı sonuna kadarki dö
nemlere aidolarak mükellefler veya sorumlular 
adına kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil edilmemiş olan vergi 
cezalarından, usulsüzlük cezalarının tamı, ku
sur ve kaçakçılık cezalarının yarısı affedilmiş-
tir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra 31 . 12 . 1961 tarihine kadarki dönemlere 
aidolarak kesilecek usulsüzlük, kusur ve ka
çakçılık cezaları hakkında da yukardaki hü
kümler uygulanır. 

1961 yılı sonuna kadarki dönemlere aidola
rak, Vergi Usul Kanununa göre ceza mahke
melerince hükmolunup bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte infaz edilmemiş bulunan hileli 
vergi suçlarına ait cezalar affedilmiştir. 

MADDE 10. — Yargıtay ve Askerî Yargı-
tayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halin
de usulünce açılmış ve mahkûmiyetle netice
lenmiş olan şahsi hak dâvalarına ait kararlar 
üzerinde Temyiz incelenmesi yapılmak üzere 
dosya görevli hukuk dairesine gönderilir. Şah
si hakka ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesin
ce bozulduğu takdirde dosya görevli ve yetki
li hukuk mahkemesin o yollanır ve o mahke
mece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ge
reğince dâva karara bağlanır. 

Yargıtay hukuk dairesi ilâmından alınacak 
harçlar, hukuk ilâmlarmdaki harçların aynı
dır. Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcım 
tamamlattıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet kararı ile beraber usulünce 
açılmış şahsi hak dâvalarına aidolarak veril
miş mahkûmiyet kararlarının temyizce incelen
mesi ceza kararlarının temyizindeki şartlara 
göre istendiği takdirde dosya yukardaki fıkra 
gereğince işleme tabi tutulur, 
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! MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
j maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i 

i 

MADDE 10. — Bu affın şümulüne giren fi-
i illerden dolayı, kanunun neşrinden sonra açı-
I lacak tazminat dâvaları için kanunlarında yazılı 
| zamanaşımı veya dâva açma süresi bu kanunun 

yayımı tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
ı 

ı ı 
i 

i 
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MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerinden 
faydalanacak tutuldu ve hükümlülerin salıver
me iğleri, kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren 15 gün içerisinde tamamlanır. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 13. 
rulu yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Ku-

Anayasa ve Adalet Ko. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

s»>-cx< 
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