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1. — GEÇEN rı 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; geçim sıkıntısı ve bu
nun giderilmesi çareleri üzerinde konuştu. 

Adana Üyesi Galip Afşar; Çukurova'daki 
sel felâketi ve alınması gerekli tedbirler hak
kında beyanatta bulundu. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Os
man Koksal; En az geçim indirimi Kanunu yü
rürlüğe; girdiği halde tatbik edilmemesi ve Ma
liye Bakanının beyanları hakkındaki görüşleri
ni açıkladı. 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan; En az geçim 
indirimi ile iligli kanun tasarısının gündemde 
olduğu ve bugün görüşülmesi muhtemel bulun
duğundan bu konuda gerekli açıklamaların o 
zaman yapılacağını bildirdi. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Anayasa 
Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçiminin intacı yolunda gerekli işlemin yapıl
ması lüzumunu belirtti. 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfu
suna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 1341 
doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm cezası
nın affına; 

İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine; 

Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarıları ile 

Nöbetçi memurluğu kurulması ve olağan
üstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat deva
mını sağlıyan kanun tasarısı ve 

TANAK ÖZETİ 

440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan sağlık 
teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi ve 
eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan isti
fade ettirilmesine dair kanun teklifinin öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi ile ilgili önergeler 
okundu ve kabul olundu. 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında olup öncelikleri kabul edilen kanun 
teklif ve tasarılarından 12 numaradakinin 1 nci, 
4 ün 2 nci, 7 nin 3 ncü, 8 in 4 ncü, 2 nin 5 nci 
ve 3 ün G ncı olarak sıraya konması ve bu sıra
ya göre görüşülmeleri kabul edildi. 

Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Başkan, süresi dolmak üzere olan bir tasarı 
bulunduğundan, onun görüşülmesini sağlamak 
maksadiylc, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 12 Ocak 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanacağını bildirdi. 

Çoğunluk kalmadığından 12 Ocak 1966 Çar
şamba günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime, saat 19,35 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 
Kadri Kaplan Nizamettin Özgül 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan. 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 31 nci Birle
şimi açıyorum. Başta Bütçe Komisyonu olmak 
üzere komisyonlardaki üyelerle birlikte görüş

meye yetecek saymm mevcudolduğu anlaşılı
yor. Müzakerelere devam edeceğiz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosunun olağanüstü 
toplantılarında gündemine, bu toplantıyı gerek
tiren konular dışında maddeler alınamıyocağı 
hakkındaki görüşme. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, malûmunuz 
olduğu veçhile 11 . 1 . 1966 Salı günü 30 ncu 
Birleşim saat 19.00 a kadar devam etmiştir. Sa
at 19.00 da ekseriyet bulunmadığından Baş
kanlık 19,30 a kadar bir ara vermişti. 19,30 da 
ekseriyet bulunmadığından Başkanlık kendi 
takdir hakkını kullanarak Yüce Heyetinizi bu
gün için yalnız ve münhasıran bugün müddeti 
biten bir kanunun müzakeresi için fevkalâde 
olmak üzere davet etmiş bulunmaktadır. Bu
günkü toplantıda münhasıran Başkanlığın yal
nız bugün müddeti biten o kanun hakkında mü
zakere açması ve diğer, hususların müzakeresi
ne geçilmemesi iealbeder. Tüzük hükümlerinin 
tatbik edilmesini ve Başkanlığın bu suretle ha
reket etmesini, gündemin değişmemesini arz ve 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, filhakika 
dünkü durum tamamen Sayın Bahadırlı'nm de
diği gibi cereyan etmiştir, böyledir. Bugün müd
deti bitecek olan kanun var. Bunun için toplan
ma isteğinde bulunuldu ve bu sebeple 'bugün 
toplanmış 'bulunuyoruz. Ama bu toplantıdan 
faydalanarak önümüzde bütçe geliyor. Hakika
ten sıkışacağız. Birkaç kanun var görüşülmesi
ni istiyen bulunursa neticede oylar sizin irade
nizle tecelli edecek ve ben Başkan olarak sizin 

istediğiniz sistemi taki'betmeye mecburum. Ak
si fikirde olanlara söz vereyim, konuşsunlar. 
îki türlü oylama yapayım. Bu müddeti bitecek 
kanunla beraber vaktin yettiği kadar gündeme 
diğerlerinden de alalım mı bunu ister misiniz? 
Yoksa sadece - hakikaten doğrudur Sayın Ba
hadırlı'nm dediği, maksadımız bu idi ve biz 
maksadımızı sizlere alenen ifade ettik. Karar 
sizlerindir - bir tek kanunu mu görüşelim? Bu 
hususta konuşmak istiyen var mı? Buyurun Sa
yın Ağırnaslı. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, istisnai bir toplantı aktedi-
yoruz. Bu istisna sadece bugün süresi biteri ve 
Cumhuriyet Senatosunun tetkikine arz edilmek
sizin kanunlaşmak gibi bir durumla karşı kar
şıya bulunulan bir mevzuun müzakeresi için 
toplantıdan ibarettir. Bu toplantıda sadece bu 
kanunun müzakeresi sebebiyle bulunmıyan, bu-
lunamıyan ve belki de gündemde mevcut bulu
nan sayın üyelerin oylariyle ithal edilmesi dü
şünülen mevzularda hazır bulunmayı istiyecek 
senatörler olabilir. Bugüne kadar uygulama
larımız malûmunuz olduğu üzere fevkalâde 
toplantıları sadece hangi maksat için yapılı
yorsa ona hasrü tahsis etmekten ibaret olmuş
tur. Müstacel olan erteleme kanununu, asgari 
geçim indirimini ertelemeye mütaallik olan ka
nunu müzakere edip bitirmek ve ondan sonra 
celseyi normal güne talik etmek gerekir kanaa
tindeyim. Bu itibarla hiç şüphesiz gündemine 
Yüce Senato hâkimdir. Yüce Senato müstacel 
bâzı meseleleri de gündemine ithal etmek sure
tiyle hattâ gelen evraktan bile mevzu alıp te
zekkür ettiği ve karara bağladığı vâkıdır. Ama 
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olağanüstü toplantılarda normal toplantı günü 
dışında yapılan toplantılarda bu itiyadın be
nimsenmesi suretiyle bir yol açılmasının isabet
li olmıyacağı kanaatini arz etmek için söz al
dım,, Şüphesiz Yüce Senatonun kararı muta ola
caktır, yani dilerse böyle bir karan elbette ki 
vere'bilir. ama vermemesi suretiyle böyle bir 
yolun açılmamasında . jsabet. olur, bu hususu 
arz etmek için söz aldım teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın Baha
dırlı bir usul teklifi yaptı, lehinde bir arkada
şımız konuştu, aleyhte konuşması için bir arka
daşa daha,,söz vereceğim, Sayın Tuna istediler { 

sonra bu usul teklifini oylarınıza arz ereceğim, i 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — \ 
Muhterem arkadaşlar, anladığıma göre fevka- \ 
lâde toplantıya çağrıldık. Fevkalâde toplantı- > 
larda gündem ne ise, o konuşulur. Sonra işe son j 
vermelidir gibi bir teklif olduğunu anlıyorum. 
Bu görüş doğrudur, hukuka uygundur. Fevka- ; 

İade toplantılar hangi mevzu için çağırılmışsa < 
onunla meşgul olunur. Yalnız şu hususu ifade 
etmek istiyorum. Yüksek Senato Başkanlık Di
vanını fevkalâde toplantıya davet etmek mec
buriyetinde k a l d ı ! Çünkü, dün akşam ekseri
yet kalmamıştı. Bugün müddeti biten kanun 
vardı, sırf bugünkü toplantıyı temin etmek 
üzere fevkalâde toplantıya çağırdı. Eğer ekse
riyet olsa idi elimizde bu kadar işlerin mevcu-
• dolduğunu gören siz muhterem arkadaşlarım, 
bugün normal toplantı yapmaya karar vere
cektiniz. Başkanlık bunu teklif edemediği için 
bilâhara Başkanlık Divanı fevkalâde toplantıya 
davete mecbur oldu. Benim istifhamım şu: Ge
lelim bugünkü o mevzuu konuşalım ve dağıta
lım. Buna taraftar değilim. Geldik onu evlevi-
yetle görüşeceğiz. 

Fakat, mademki, ekseriyetimiz var, ondan 
sonra Başkanlık Divanı teklif edecek arkadaş
lar, bugün mabadında şu hususların da görüşül
mesine karar veriyor musunuz, vermiyor musu

nuz? O zaman elbette ki, bugünkü mesai başlı-
yacak ve bu işler neticelenecektir. 

Benim istirhamım şu; evvelâ; buraya fev
kalâde bir toplantı için çağrıldık. O, ikmal edil
sin. Ondan sonra Başkanlık ibu hususu oyları
nıza vaz'etsin. Bu kadar işimiz varken ve bu
raya gelmişken hiç birimiz buradan ayrılıp git
meyi arzu etmeyiz, Gündemdeki diğer mevzular 
da normal toplantı içerisinde ikmal edelim. O 
takririn de reddolunmasmı rica ediyorum. Hür
metlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — S ay m senatörler yapılan usu
lün lehinde ve aleyhinde birer arkadaş konuş
tu. 

Ben durumu sizlere arz ettim. Sizleri haki
katen bu maksatla çağırmıştık. Ama gündemi
mizde bâzı konular var bugün bitecek olan yal
nız bir tanesidir müddeti 12 sinde bitecektir. 
Onu takibeden hemen yakın tarih 15 tir. Ayın 
15 i Cumartesine geliyor, Perşembe günü belki 
kararlarınızla devam ederseniz, o da sizlerin bi
leceği bir mesele. Filhakika Sayın öztürkçine de 
bir teklifte bulundular. Usul hakkındaki Baha
dırlı arkadaşımızın aynısı. Şimdi bugünkü 31 nci 
Birleşimde müddeti biten kanunla beraber za
manımızın imkânı derecesinde diğer kanunlara 
da devam etmeyi arzu buyuranlar, lütfen oyları 
ile belirtsinler... Evet efendim buyurun. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanun ile birlikte zamanımızın 
imkânı nisbetinde devam edeceğiz. 

Gündem dışı iki konuşma isteği vardır. Bir 
dakika, Sayın Turhangil, yoklar. Sayın Tevetoğ-
lu, sizin bir gündem dışı konuşma isteğiniz var. 

FBTHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Efen
dim, iki dakikalık bir konuşma, gecikirse aktüa
litesini kaybeder. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tevetaoğlu ıs 
rar etmiyelim, bu teklifinizi daha normal günü
müze alalım. Bugün, sizin de şahidi "olduğunuz 
veçhile fevkalâde halden toplandık. 'Bunu yarin 
ki gündeme almak mümkündür. Lütfen bu şekil
de devam edelim. 
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3. — GÖRÜŞt 

1. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma \ 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'ın ce- \ 
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının' Mil- ) 
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri- \ 
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu \ 
raporları. (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet \ 
Senatosu 1/597) (S. Sayısı : 715 e ek) (1) \ 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır, i 
okutuyorum. Yine aynı hassasiyetle alâkalı, ilgi- \ 
li, otomatikman kanunlaşacak olâri kanunla ilgi
li. J 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştı

rılan işler bölümünün 2 nci sırasında kayıtlı bu
lunan 715 e ek sıra sayılı kanun tasarısının gö
rüşme müddeti bugün sona ermektedir. Diğer 
işlere takdimeh ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu sözcüsü 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu, bugün kanunlaşacak olan kanunun 
takdimen görüşülmesini istiyor. Bu, görüşlerini
ze de uygundur. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. Günde
mimizin ikinci sırasındaki kanunu her şeye tak
dimen görüşüyoruz. Kanunun gerekçesinin okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
hiemiştir, okunmiyacaktir. 
' K â n u n u n ' tümünıîii okunmasını kabul eden

ler ]"J''Ütmİvenİer!.. Okunması kabul ; edilmemiş-
: & i . ' - ' r , , f "f' " ; ' ; ' ' : • ! : î , ! î , : ! 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mıf Yök. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum.' Kabul1 'edenler... Etmiyenler... 

,EKREM .ÖZDEN (İstanbul) — Söz istemiş
tim. (Kabul edildi oylamaya geçildi sesleri) 

BALKAN — Buyurun Sayın özden... (Sağ
dan gürültüler) Bunu bir usul meselesi yapabili
riz. Şimdi oraya dikkat ederseniz sıraya vurul
du ve ben bütün dikkatimle baktım.. (Oylama 

(1) 715 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadir. 

tJLEN İŞLER 

sırasında sesleri) Oylamadan evvel. Buna bil-
'hassa dikkatinizi istirham ederim. (A. P. sıra
larından «vazgeçti» sesleri.) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Vazgeçtim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz Sayın özden, ama 
usul hakkındaki kanaatim budur. Lütfen arka
daşlarım ters anlamasınlar. Söz, hakkı esastır 
bence burada. Tüzüğümüz bunu âmirdir. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. Birinci mad
deyi okuyoruz, efendim. 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna 
kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 1341 do
ğumlu Hayrettin Hami Demiralp'in cezalarının 

kEfı hakkında' Kanun r 

MADDE 1: — Gerede StiHrCeza Mahkeme
sinin/: ' 

962/1192 esas 25 . 9 . 1963 tarihli ve YargT 
tay 3 ncü Ceza Dairesinin 147/1475 sayı ve 
28 . 1 . 1964 tarihli ilâmiyle kesinleşen bir ay 
hapis 50 lira ağır para cezası, 963/1078 esas 
28 . 12 . 1563 tarihli ve Yargıtaya müracaat 
edilmemekle kesinleşen 1 ay hapis 50 lira ağır 
para cezası, 962/785 esas, 24 . 7 . 1964 tarühli 
ve Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 16383/18034 
sayı ve 4 . 12 . 1964 tarihli ilâmiyle kesinleşen 
7 gün hapis 50 lira ağır para cezası, 963/1517 
esas, 29 -/ 5 . 1964 tarihli ve Yargıtay 3 ncü 
Ceza Dairesinin Î6385/18033 sayı ve 4.12.1964 
tarihli ilâmiyle kesinleşen 7 gün hapis 50 lira 
ağır para cezası, 962/758 esas, 1-9''. 7 . 1963 
tarihli ve Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 
32824/195 sayı-ve-15 . 1 .1964 tarihli ilâmiyle 

' kesinleşen bir ay hapis 50 lira ağır para 
cezksı, 964/17 esâs ve 27 . 4 . 1964 tarihli ve 
Yargıtaya müracaat edilmemekle kesinleşen bir 
ay hapis 50 lira ağır para cezası, 962/845 esas, 
29 . 5 . 1964 tarihli ve Yargıtay 3 ncü Ceza 
Dairesinin 16382/18035 sayı ve 4 . 12 .1964 
tarihli ilâmiyle kesinleşen 7 gün hapis 50 üira 

! ağır para cezası ki, cem-an yekûn 4 ay 21 gün 
hapis ve 350 lira ağır para cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Bolu ili Mengen kazası Pa
zarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den 
doğma ' 1341 doğumlu Hayrettin Hami De
miralp'ın bu cezâlari bütün hukukî neticeleriyle 
birlikte? affediîmlştir. ! -
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni er 
var : Saym Ekrem özden. Şahsınız adına mı 
Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şahsım 
adına. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güzey, şahsınız adına mı? 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Evet, şahsım 

adına. 
BAŞKAN — Saym Atalay, siz de söz istedi

niz mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar, ceza ile mahkûm 
edilmiş, kesinleşmiş bir hükümlünün affedilme
sine dair olan tasarının aksine bir mütalâa 
beyan etmek hakikaten benim için güç bir şey
dir. Ben, hayatımda geçirdiğim bütün merha
lelerde hep mazlumların lehine hareket etmi
şimdir ve daima bunu prensip ittihaz etmişim
dir. Adalet de bunu icabettiriyor. Ama, bu
rada bir hususiyet var. Bu hususiyeti itiba
riyle komisyonda esbabı mucibe göstermek su
retiyle mazbataya muhalif kaldığımı arz et
tim. Şimdi niçin muhalif kaldığımı, neden 
dolayı bu vatandaşın hususi affına muarız ol
duğumu anlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu arkadaşımız sizden 
af talebeden, şefkat talebeden arkadaşımız as
liye ceza mahkemesinde 7 defa mahkûm edil
miştir. Bu 7 defa mahkûmiyetine dair olan 
dosyalar Senatoya gelmiştir. Bu Orman Kanu
nuna taallûk ediyordu. Biliyorsunuz Orman 
Kanunu, orman suçlarına dair umumi af ısdarı 
son Anayasa hükümlerine göre mümkün değil
dir. Ama burada ufak bir nokta da var. Ana
yasa hususi af da mümkün değildir dememiş
tir. Binaenaleyh, bu noktai nazardan hususi 
affa lâyık olduğu mütalâasiyle Millet Mecli
sinden geçmiştir. Millet Meclisi bu zatın hu
susi afla bütün ceza ve mesuliyetlerinin ref'edil-
mesine karar vermiş. Bize geldi. Biz meseleyi 
müzakere ettik. Müzakere etmeden evvelki me
selelerde dosyaları tetkik ettik. Dosyalar için-
de bu vatandaşın bu suçları ikamdan evvel, 
zimmet suçundan da mahkûm edildiği ve bu 
mahkûmiyetini de çektiği anlaşılmıştır. Şimdi 
prensip, atıfet, şefkat, bir daha suç işlememek 

düşüncesi ise bu ancak ve ancak suçlunun ma
zideki ve haldeki ahval ve tavriyle ölçülmek 
iktiza eder. Bir suçlu hakkında hususi af tasa
rısı tanzim ederken böyle bir kanun tedvin 
ederken hiç şüphesiz ki, atıfete tam mâna-
siyle lâyık olup olmadığı hususu o zatın affa 
lâyık olacak zatın mazide geçirmiş olduğu ah
val ve şerait de göz önünde tutulmak icabeder. 
Bir vatandaş mahkûm edilebilir. Bunda hiç 
kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Suç 
işlemiş mahkûm olmuş. Bir daha mahkûm ol
muş, bir daha mahkûm olmuş, yedi defa mah
kûm olmuş, ondan evvel de zimmet suçundan 
mahkûm edilmiş. Biraz elimizi vicdanımıza ko
yarsak bu gibi suçları da ne gibi kıstaslar na
zarı dikkate almıyor idiyse onu düşünmemiz 
lâzımdı. Âtifete lâyık mı, değil mi? Ben şah
sım itibariyle daha evvelce suç işlemiş ve bu 
suçu zimmet suçu olmuş, yani Devlet parasını 
ümmetine geçirmek gibi bir hâdise ile karşı-
' aşmış, mahkemece suç sabit görülmüş, Tem-
/iz Mahkemesi bunu tasdik etmiş, Devlet pa
hasını çaldığını tasdik etmiş ve bundan dolayı 
la suça tert.bedilen cezayı çekmiş, bundan mü-

tenebbih olmıyarak da, ne yapmış bu arkadaşı
mız? Yedi defa suç işlemiş bunların hepsini 
birden affederek bir araya getiriliyor çünkü, 
sıra sıra sayılı} or, affedilmek suretiyle orta
dan kaldırılmak isteniyor. Biraz vicdani âm
menin bu mevzu karşısında hassas bulunması, 
titremiş olmasını kabul etmek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, bu mesele bu kadarla bitmiyor 
esbabı mucibe lâyihasında bu alınan kereste

lerin, fazla kerestelerin bir yerde yapılması ica-
beden bir motel veya otelde kullanılmıştır. 
Bu adamın şahsına bir şey yoktur. O yalnız 
onanma şerhini vermiştir. İş bundan ibaret
tir diye bir esbabı mucibe ileri sürülüyor. 

Arkadaşlar, cemiyetin ihtiyaçları için, ce
miyetin kalkınması için toplumun yararına 
olan her hangi bir işi yapmak için mesai sarf 
etmek mukaddestir. Onda kimsenin tereddüdü 
yoktur. Ama bu mesainin meşru yollardan ol
ması lâzımdır. Gayrimeşru yollardan yapılan 
mesaiyi nazarı dikkate alarak hususi affın es
babı mucibesi diye ileri sürmekte hukukî hiçbir 
mesnedi yoktur arkadaşlar. Bu itibarla ben 
mazbataya tamamen muhalif kaldım, muhale-
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fet şerhimi yazdım. Bu kanunun reddi icabe-
der. 

Hürmetlerimle. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kas
tamonu) — Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna komisyon adına mı 
söz istiyorsunuz... Buyurun efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ben de söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Batur şahsınız adına 
mı? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Evet. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben de söz isti

yorum. . 
BAŞKAN — Sayın Betil sizin muhalefet 

şerhiniz vardır ve eklidir. Komisyon üyesisiniz, 
söz sahibisiniz. Ancak komisyon başkanı, ve 
üyesi ve sözcüleri diye burada yazılı olmadığı 
için sıraya koydum sizi. 

Buyurun Sayın Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kas
tamonu) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi ko
misyonumuzun muhterem üyesi Sayın özden 
dosya münderacatma uygun bir beyanda bu
lunmadığı için ve mahkûmiyetlerin mahiyetini 
açıkça ortaya sermediği için ben müzakereye 
esas olmak üzere dosya hakkında dosyanın muh
tevasına uygun bir bilgi vermeyi ve ondan 
sonra arkadaşlarımızın ferahlıkla müzakerede 
bulunmalarını temine gayret göstermek ister
dim. Mevzu şu arkadaşlarım, maznun bir be
lediye reisidir, Gerede'ye bir motel yapılmak 
istenmektedir. Bu kabîl memleketine hizmet yap
mak istiyen kimselerin maalesef kanuna uygun 
olmamakla beraber bâzı böyle şeklî suçları iş
lemeye mecbur kaldıklarını müşahede ediyorum. 
Pek çoğunuz idari hizmetler gördünüz, mektep 
yapılır, mektep yapılırken köy halkından ihti
yaç artığı kereste varsa getirmesi rica edilir; 
bir kumandana 500 lira para verilir, askerî kış
la yapacaksın, bir barınak temin edeceksin de
nir, bu da civardaki köylülerden rica eder, ih
tiyaç fazlası kereste ister. Bu belediye Reisi 
de kendi bulunduğu beldeye turistik bakımdan 
yardım olsun diye bir motel yapma kararma var
mış ve civar köylülerden bedeli mukabilinde, 
biraz ucuz olmak şartiyle getirilip kereste ver

melerini rica etmiş. Bunun üzerine bu suçta 
belirtilen 7 vatandaş motel yapılmak üzere zatî 
ihtiyaç olarak aldığı keresteyi belediyeye sat
mış. Orman Kanununa göre ihtiyaç için verilen 
keresteyi satmak da suçtur, almak da suçtur. 
Bu belediye reisi bunu altı vatandaştan aldı
ğı için her biri de ayrı bir suç olduğu için aynı 
günde işlediği suçtan dolayı 6 - 7 defa da suçlu 
mevkiine düşmüştür. Keyfiyet suçtur. Fakat 
aynı suç, aynı zamanda alman kerestelerdir. Al
tı ayrı şahıstan alınmıştır. Her şahıstan alın
ması ayrı bir suçtur. Bu suretle huzurunuza 
6 suç işlemiş olarak çıkmıştır. Hayır arkadaş
lar, bu belediye reisi motel yapmak üzere 
civar köylülerden kereste rica etmiş, köylüler 
ihtiyaç fazlasını getirmiş, motel yapılmak üze
re. Bu keresteler 6 ayrı şahıstan alındığı için 
ve her şahıs için kanunumuz ayrı bir suç telâk
ki ettiği için bu altı suçtan mahkûm olmuştur. 
Şimdi burada defalarca bir suç işledi, bir kere 
daha işledi, bir kere daha işledi... İşin mahiyeti 
budur. 195G yılında işlediği bir suçu vardır. 
Zimmet sucu işlemiştir. Fakat komisyonunuz 
hizmet yapan insanların umumiyetle baş vurdu
ğu ve hiçbir zaman tecviz etmediğimiz fakat 
bünyesinde bir memlekete hizmet gayesini gü
den bu suçtan dolayı affın adalete uygun ola
cağı kanaatine vardı. Bizde jüri müessesesi yok. 
Komisyonuımzdaki ekseriyetin bu noktada ka
naati tecelli etti. Elbette ki, takdir Yüksek He
yetin olacaktır. Suçun mahiyeti, işlenişi ve 
mahkûmiyetlerin şekli bundan ibarettir. Saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Komisyondan 
sual sorma hakkınız daima bakidir, bunu her za
man kullanabilirsiniz. Lütfen karşılıklı konuşul
masın, efendim. Sayın Alpaslan'da sıra. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu günler esefle müşahede ediyo
rum ki, Meclislerimiz âdet olmıyan bir mevzu 
üzerinde uğraşmaktadır. Yani Türkiye'de eli 
kalem tutan, adamı olan, işini takibettirebilecek 
olan insan Türk Milletini temsilen vazife almış 
Yüksek Meclislerin atıfetinden istifade edebile
cek ama böylesine dolambaçlı yolları bilmiyen, 
bu tarz müracaat edenlerden yüzlerce, binlerce 
defa daha haysiyetli, doğru, dürüst, namuslu 
vatandaşlar kenarda, köşede ezilip gidecekler
dir. Benim meseleye karşı duyduğum alerji 
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bundan ileri geliyor. Ve hususi af müessesesi 
bir defa işlemeye başladı mı ondan sonra bu 
memlekette, kusura bakılmasın, şu parti ikti
darda, bu parti iktidarda meselesi değil şirret
liğini müessir vaziyete getiren insanlar affa 
mazhar olabilecekler. Ama masum veyahut suç
lu olduğu için masum tâbirini kullanmıyayım 
ama adamsız olanlar kenarda, köşede kalacaklar
dır. 

Arkadaşlar, meslek hayatıma yeni başladı
ğım bir sırada, o zaman Balıkesir'de hâkimlik 
yapıyordum. O zamanlar Edremit'in bir Bele
diye Reisi vardı, Cevlct Bey. Millî Korunma 
suçu vardı; o vakit fabrikasında çalıştırdığı bir 
adamın yani 50 kuruşluk bir fiyat farkı ile mal 
satması cezayı muciboluyordu ve Cevdet Beyin 
fabrikasında da böyle bir zeytinyağı satışından 
ihtikâr olmuş diye mahkûmiyeti vardı. Bu 1950 
den önce, çok önce, Halk Partisi iktidarı zama
nında bu zat hakkında bir hususi af çıktı ve 
ben de hâkim olarak ve bütün meslektaşlarımla 
birlikte, bütün Edremit'teki insanlar sonradan 
Edremit'e Savcı olarak girdiğim için biliyorum, 
bu affın aleyhinde bulundular ve bu affın Cev
det Beyin orada Belediye Reisliği yapmış Ed
remit'te Belediye Reisliği yapmış, aynen bizim 
hâdisemizdeki gibi, bizzat görmüş filân olma
sından dolayı değil de. hatırşinas, zengin, para
sını oynatabilen bir insan olması itibariyle bu 
affın çıktığı üzerinde durmuşlar, bunun isyanını 
duymuşlardır. 

Şimdi bizim karşımıza Gerede'de Belediye 
Başkanlığı yapan bir zat geliyor. Millet irade
siyle belediye reisliği gibi bir vazife aldığı için 
sıfatına saygı duyarız. Ama, efendim aynı za
manda güzelleştirme derneğinin başkanı olan 
bu zat kendi cebine bir şey koymamış, bir mo
tel yapılması için kanunları çiğnemek mecburi
yetinde kalmış. O. itibarla atıfete mazhar ol-
malıymış mütalâası doğrusu beni tatmin etme
di. Ne yapmış? Kanunları çiğnemiş, çiğnemiş 
kanunları. Niye çiğnemiş? Motel yaptırmış. 
Efendim, bu memlekette kanun yoliyle yapıla
cak her iş elbette ki, eğer milletin hizmetine tah
sis edilecekse hürmet toplar, itibar ve iltifat top
lar. Benim muhterem belediye reisim en azın
dan kanunu çiğnerken yeniden seçilmenin hava
sına ve hevesine kendisini kaptırmıştır. Şimdi 
böyle bir noktai nazarla kanunları - hem de bi
lerek, çünkü mazisi de var, zimmet suçunu irti-

kabetmiş, ondan dolayı mahkûm olmuş ve cezası 
infaz edilmiş, hapishaneyi boylamış, kanunları 
ihlâlin ne demek olduğunu bilmiş, böylesine bir 
adamı Orman Kanununu ihlâlden dolayı ben af
fedeceğim. Orman suçu affedilemez diye Anaya
samızda sarih hüküm var. Ona rağmen hususi 
yollardan giderek bunu affedeceğim. Ötede be
nim seçim bölgem olan Artvin bir orman vilâye
tidir. Artvin'de her Allah'ın günü mahkemeler
den yüzlerce insan yakacağı bir dire m odunu el
de edebilmek için bir dal kesiyor diye mahkûm 
olacak 1 - 2 ay, 6 aya kadar hapis yatacak ve 
ondan sonra bende bu memlekette âdilâne hare
ket ediyorum diye çıkıp burada övünebileceğim. 
Yok arkadaşlar. Çok rica ediyorum, bu hususi 
af müessesesini bu şekilde işletmiyelim, hususi af 
müessesesini bu şekilde işletirsek, bunun arkası 
çorap söküğü gibi gelecektir. Yarın ben de geti
receğim bâzı af meselelerini hem başka tesirlere 
kapılmadan, siz, onları affetmeyeceksiniz, ben 
de o zaman size bar bar bağıracağım, kimler müs
pet oy vermişlerse, nasıl vicdanınız razı oluyor 
daha masum olan zavallı, fakir benim köylü va
tandaşımı nasıl affetmiyorsun da filân zamanda 
zimmetten mahkûm olmuş cezasını çekmiş insan
ları, affedebildin diye isyan ederim ve sizin vic
danlarınızı rencide edecek şekilde ağır sözleri 
söylemek hakkı bana doğabilir, yapmıyâlım bu
nu arkadaşlarım... Şimdi bir af kanunu geliyor, 
umumi mahiyette. Bu af kanununun şümulün
den istifade edecek olanlar edeceklerdir. Adam 
belediye reisi imiş. Eğer o kadar çok memleket 
duygusu ile hareket etmiş bir adam ise hapisa-
neye girer, kanunu ihlâl ettiği için, çıkar, yine 
milletinin karşısına yahu bu adam bizim yüzü
müzden hapse bile girdi diye daha çok itibara 
mazhar olur. Şimdi bile bile kanunu ihlâl etmiş 
olan bu adamı affederseniz bugün güya millet 
için çalışıyorum, Esentepe'de bilmem motel ya
pıyorum diye böyle bir suç işliyen adamın yarın 
o beldenin bütün menfaatlerini ayaklarının altın
da oynatmak suretiyle kendisine de kâşeneler ku
racağından hiç şüpheniz olmasın. Onun için hu
susi.... 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Kıyasa nereden 
gidiyorsunuz? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Şuradan 
gidiyorum. Türkiye'de binlerce suç işliyen insan 
vardır ve dikkat ediyorum, hangi ellerle kimin 
işi takibedilmişse arkadaşlarım onun üzerinde 
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hassasiyet gösteriyorlar. Bilhassa zâtıâliniz öyle, 
geçen de öyle, bu sefer de öyle. Siz bir söylerse
niz ben bin söyliyeceğim. Bir defa, hukuk nosyo
nu jle alâkası olmıyan zatıâlinizin bu meseleye 
burun sokmanız doğru değildir. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Değerli Senatörler, bu türlü konuşma mües
sesesi Tüzüğümüzde yoktur. Itimadedin, bu tür
lü konuşmalar olursa oturumu tatil etme yetkimi 
kullanacağım; sizlerin hakkınızı ve yetkimizi ko
rumak için, bana verdiğiniz vazifenin duygusu 
içinde bulunmamın ifadesi olarak, bunu yapaca
ğım. Söz söyleme vardır, sual sorma vardır, söz 
alma vardır. Lütfen konuşmalarınızı karşılıklı 
yapmayınız. Herkesi sıraya koydum. Buyurunuz 
Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, maruzatımı tamamlıyorum. 

Vicdan hükmünü bu çatı altında, tarafsız ve 
âdil, her tesirden uzak olarak yerine getirmeye 
mecbur insanlar olarak yaptığımız yemin bizi bu 
vebal altında tuttuğunu dikkate almak suretiyle 
Türkiye'de nice nice, hattâ adlî hatalara kurban 
olmuş insanlar bulunduğunu da göz önünde tu
tarak af müessesesini buna göre istimal etmenizi 
rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, sıra sizde, buyu
run. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarım, burada affı istenen ve atıfetinize maz-
har olması temenni edilen arkadaşlar hakkında 
veya vatandaşlar hakkında, iftirya varan bir 
şekilde konuşmalarla burada müzakerenin cere
yan tarzını değiştirmeye kimsenin hakkı olma
mak lâzımgelir. 

Eğer hakikaten bir arkadaşımızın beyan et
tiği gibi vicdanlarımızda duyduklarımızı, his
settiklerimizi dile getirmek icabediyorsa, o za
man hakikaten kendi İlişlerimizden tecerrü-
detmek zaruretindeyiz. Burada şunu beyan et
tiler, dediler ki, bir zimmet suçu vardır bu za
tın, işlenmiş bir zimmet suçu. Elbetteki işlen-
memişse dosyasındaki tahkikattan meydana çık
maz. Ama zimmet suçunun bu işlenmiş suç ile 
bir ilgisi yok, bunu buraya bağlamaya lüzum 
yok. Şu olsaydı eğer, bu zat hakikaten ormanı 
kesip satmadan mütevellit bir suçtan dolayı 
affı mevzuubahsolsaydı o zaman suç işlemeyi 

itiyadettiği noktasında hakikaten bu zatın affı
na gidilmesi doğru olmazdı. Ama burada bir 
defa üzerinde durulacak nokta şudur : Bu zat 
hakikaten orman kaçakçılığı yapmış mıdır, yap
mamış mıdır? Evvelâ mesele burada. Bir âmme 
hizmeti görülecek bir yerde gitmiş bir vatandaş
tan §ahsi istihkakı için olan keresteden almış. 
Şimdi kaçakçılık mıdır bu? (Soldan, ya ne? 
Sesleri) Kanun kaçakçılık demiş, beyefendi. 
Müsaade buyurun izah edelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, de
min anlayışlarınıza hitabettim. Lütfen bu şekil
de devam edelim efendim. 

BAKÎ .GÜZEY (Devamla) — Şimdi zatî ih
tiyacı için aldığı keresteyi kesmek için, biçtir
mek için vatandaş bir masraf yapmıştır. Bağış-
lasa dahi o masrafı verme mukabilinde bir ba
ğışta da bulunabilir. Der ki, benim yaptığım 
masrafları ver, ben şana ağacı bedava vereyim. 
Bu da bir alışveriştir. Bu da bir satmalmadır. 
Kanuni mahiyette görülen, masraflarını Beledi
ye Reisinin, bu kesme ve saire için verdiği mas
rafların karşılığı haddizatında bir alım satım 
muamelesi gibi görünür ve böylece de hakika
ten kanunun emrettiği şekilde bir suç tekevvün 
etmiş olabilir. Eğer aynı gün... 

OSMAN ALlşmO^LU (Ankara) — Yedi 
gün, yedi... 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Eğer aynı 
gün... Yedi kişiden almış, yedi tane... Demekki 
imece haline getirmiş, teyidediyorsunuz beni. 
Bu bağışları imece haline getirmiş; imece hali
ne getirdiği bu bağışları âmme hizmetinin gö
rülmesi için bir motelde kullanmış. 

BAŞKAN — Sayın Alişiroğlu, lâf atıyorsu
nuz oradan hatibe, birkaç defa şahidoldum. De
min söylediklerimi tekrar etmek isterim. 

İstiyorsanız söz vereceğim. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — Aynı 
günde diyorlar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız. Sayın Güzey, devam edin ve Umumi Heye
te hitabedin, istirham ediyorum. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Tabiî ayrı. Ah
met'in dosyası, Mehmet'in dosyasına girmiyece-
ği için Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'm... Yedi 
dosya var, aynı gün işlenmiş ve aynı maksatla. 
Belki teberru, ama masraf için de vermiş olabi-
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lir. Ama kanun nazarında bu bir alım - satım 
haline gelmiş ve bir menfaati yok, kastı cürmi 
yok. Gidip orman kesmemiş, kesilen ormandan 
ağaçları, filân yerden falan yere kullanmak üze
re gitmiş, belki masrafını vererek almış. Mesele 
bundan ibaret. Şimdi biz bunu büyütüyoruz, 
sanki, kasdî cürmü varmış gibi. Niçin Orman Ka
nununda, orman suçları affa tabi değildir ? Çün
kü ormanların korunması Anayasa hükmünden 
olduğu için, af kanunları içine bir defa bu za
tın affı giremiyor. Anayasa bunu bu suçlar me-
yanma almış. Hâkim de tecil edemiyor, belki 
haftalık cezayı. Çünkü Ceza Kanununda orman 
suçları tecil edilemez demiştir. Binaenaleyh, bir 
vatandaşı her yönden bağlıyan, kanunlara gör
düğü âmme hizmeti dolayısiylc, onu eczaya 
çarptırmak hakikaten vicdani hislerimizi e bizi 
karşı karşıya getirdiği zamanlarda affettirmeye 
doğru bizi temayül ettirmektedir. 

Şimdi arkadaşımız bana dediler ki, siz böyle 
suçları getiriyorsunuz. Yarın müsterihsiniz. A.. 
Muhterem kardeşim, siz ikinci defa Senatoya 
seçilirken, secim bölgesinde yaptırılan orman 
tahribatının hesabını acaba vicdanen verebilir 
misiniz burada? Ben sizden onu soruyorum. 
Kalkmışssmız burada, âmme hizmeti gören bir 
vatandaş için onun cezalandırılması için bura
da tecdiden ceza verilmesini talebediyor ve af
fedilin emesini istiyorsunuz. Evvelâ kendi vic
danlarımızda muhasebesini yapalım. Hepinizi 
hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. Yalnız 
Sayın Heyetin bir kararını istiyorum. Yazısız 
konuşmaların onar dakika ile tahdidini oyları
nıza sunacağım. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş. Konuşmalar onar daki
ka ile tahdidedilmiştir. 

Buyurun, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu kanun görü

şülürken Hükümetten ve Komisyondan bâzı hu
susları öğrenmek gereklidir. Birçokları iki yı
la yakın zamandan beri kesinleşen işbu karar
lar yerine getirilmiş midir? Zira kesinleşen hü
kümleri hiçbir şekilde ve surette tehir etmek 
mümkün değildir. Ccm'an şu kadar ayı bulan 
bu eczalar infaz edilmiş midir? İnfaza teşebbüs 
edilmiş midir? Bunu bilmek lâzımdır, bir. 

Son çıkan hürriyeti bağlayıcı cezalar yeri
ne, para cezası vermesi mümkün ve şahıslar bu

nu talebedip yerine getirmeleri haklarına sa
hip bulunmaları sırasında, şimdi hapis cezası 
için karşılıklı konuşmalar da mümkündür ki, sa
nık veyahut burada suçlu bulunan zat mahke
meye müracaat edilmiş, hürriyeti bağlayıcı ce
zayı, para cezasına çevirmiştir. Bu, yerine geti
rilmiş midir, getirilmemiş midir?... Bunu da bil
mek lâzımdır. Usule ait ve aydınlatılması icabe-
den bu hususlardan sonra Anayasa yönün
den meseleyi tetkik etmeye mecburuz. Ana
yasanın l.'U nci maddesi ormanların korunması
nı hedef tutmakta ve bunun son fırkası orman 
suçları için genel af olamaz. Ormanların tahri
bine yol açabilecek hiçbir siyasi propaganda 
yapılamaz. Hükmünü âmirdir, ve bu maddenin 
içinde dikkati çeken birçok hususlar da vardır. 
Meselâ ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. Burada fiil or
manlara zarar verecek nitelikte midir, değil mi
dir? Hiçbir kuruş menfaati olmasa dahi kaçak 
orman emvalinin olur ve alınır diye bir işlem 
görmesi Anayasaya göre ormanla ilgili mevzu
larda yapılan bir işleme Anayasanın müsaade 
etmemesine rağmen müsaadeli bir hareket kar
şısındayız. Şimdi denecek ki, bu bir genel af 
değil ama, özel affa Anayasa mâni değildir, 
orman suçları için özel affa, Anayasa orman suç
larına bir önem vermiştir ve bu önemini tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Hususi allarda umumi
yetle son çıkan kanun tasrih etmezse bütün ne
ticelerine şâmil olmaz. Burada neticele
re şâmil olacak bir kanun da getirilmek 
isteniyor. Bu hususi affın hudutları umumi af 
mahiyetine yani umumi af durumuna getirili
yor öyle bir hususi kanun geliyor ki, muhteva
sı itibariyle umumi aftır ama bir kişiye mahsus
tur. Çünkü hususi affın umumi neticelere şâ
mil olmaması... hükmünü taşıyor ve umumi bir 
af karakterini getiren bir hususi aftır ama tek 
farkı ne olacaktır? Çok kişiye değil de bir ki
şiye ııygulıyacaktır? Çok kişiye değil, bir kişiye 
uygulıyacaktır. O halde umumi af durumunu 
alan bir hususun, hususi af şeklinde getirilmesi 
de Anayasaya aykırıdır. Anayasaya açıkça ay
kırılığı meydanda olan bir hususun kanun mev
zuu olmasına imkân yoktur. Usul bakımından. 
Daha önce Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Millet Meclisinden gelen bu 
teklifi reddetmiştir. İG Temmuz 1965 tarihli 
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporunu tetkik edersek görürüz ki, Sa
ym Sarıgöllü'nün çekinscrliği Saym Tuna'nın 
muhalefeti, Saym Altan'm muhalefeti ile Ko
misyon büyük bir ekseriyetle bu teklifi reddet
miştir. Bu kanun tasarısı değildir. Bu Dilekçe 
Komisyonundan gelen tipik bir kanun teklifi
dir. Komisyonumuzca reddedilmiştir. Ancak iki 
yıl sonra yeni komisyonların seçilmesi sebebiyle 
yeni teşekkül eden Anayasa ve Adalet Komis
yonu bu kere Saym Özden, Saym Betil ve Sa
ym Coşkunoğiu'nun muhalefetine rağmen ekse
riyetle kabul etmiş bulunmaktadır; Millet Mec
lisinin metnini. 

Şimdi ben esasına girmiyorum. Şefkat ve 
semahat duyguları özel affın sebep ve saikidir. 
Gerçekten semahatı gerektiren, şefkati gerekti
ren bir husus var mıdır, yok mudur? Takdir 
ve özel af da Meclislerin üzerinde duracağı bir 
husustur. Suç işlenmiş, islenmemiş... Nusret 
Tuna arkadaşımızın dediği gibi şeklî bir suç
tur. Hayır. Sayın Baki Güzey'in dediği gibi yok 
menfaat vardır... Hayır, bunlar da değildir. Ya
ni esasa girmiyeceksiniz. Suç işlenmiş mi, işlen
memiş mi? Suç hafiftir, değildir de sadece 
umumun ve cemiyetin bu aftan dolayı bir men
faati var mıdır, yok mudur, önemli olan bu. 
Anayasa orman suçlarının af konusu olmasın
da cemiyetin menfaatini görmemiştir, sureti ka-
tiyede görmemiştir ve bunu müeyyidelere bağ
lamıştır. Anayasanın esprisi ve felsefesi kar
şısında çıkıp hususi affı mevzu etmeye elbette 
ki. imkân yoktur. Ve bunda artık merhamet, 
semahat, cemiyetin bu mevzuda sadece bir ka
zancı olacağı, olmıyacağı meselesi düşünülemez. 
Hususi affı gerektirecek yerde gerekçe olacak 
merhamet ve semahat duyguları ile cemiyetin 
bundaki menfaati hususlarını arkadaşlarımız 
müdafaa edemezler. Çünkü Anayasa bu kabî! 
suçları dikkate almıştır. Ve bütün suçların dı
şında almıştır, ve getirmiştir. Anayasanın önem 
verdiği, cemiyetin önem verdiği bir hususta ce
miyetin menfaatinin aksine olduğu zaman bun
da cemiyetin ve ferdin menfaatini görmeye im
kân yoktur, ikincisi Meclis olarak Cumhuri
yet Senatosu işte bu kabîl yerlerde Anayasayı 
ve cemiyetin menfaatini korumak bakımından 
Millet Meclisinden gelen metinleri aynen değil. 
ağırlığım koyarak Anayasanın espirisi ve felse
fesini düşünerek kararım verecektir hislerimi

zin tamamiyle dışında, objektif ölçülerle mese
leyi alacağız daha önce Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzun objektif olarak reddettiği hu
susa biz de itibar edelim ve bu maddenin red
dinin yerinde olduğunu arz etmekle sözlerime 
son veririm. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym senatörler söz sırası şöy
ledir. Uzunhasanoğlu, Zihni Betil, Nahit Altan, 
Suphi Batur, Mehmet Ünaldı, Esat Mahmut Ka-
rakurt, Hasan Kangal, Sahir Kurutluoğlu, Kâ
mil Coşkunoğlu söz istediler. Öyle mi efen
dim? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — istemediniz, sizin muhalefet 
şerhiniz var mı raporda?... Yok. Saym Alpas
lan tekrar istedi. Sıra bu. Saym Uzunhasanoğlu 
buyurun, efendim. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh
terem arkadaşlarım ben bu defa da huzurunu
zu özür dileyerek işgal ediyorum. Âdeta sue'ıı-
larm müdafii durumuna düşmüş nazarı ile bak
mamanızı istirham ederek sözlerime başbyorum. 
Ben her şeyden evvel hukukun çok sevdrğim 
müsamaha müesseselerinden birisi olan af mü
essesesinin bize verdimi hakkı kullanmak yo
lunda sizi davet etmek için huzurunuzu işgal et
miş bulunyorum. Bu her şeyden evvel orman 
suçunun affı değil: orman suçları için genel af 
çıkarılamaz, ona bir diyeceğimiz yok, orman 
suçları hakkında hususi af çıkarılabilir. Bu kal
dı ki, suçlunun affı değil, verilen cezasmm af
id i r . Bu verilen cezayı da bu vatandaş çekmiş 
ve bitirmiş bulunmaktadır. Sizin buyuracağı
nız teveccühle buna ancak biz gönül bağışla
mış bulunacağız. Bu da tamamiyle mânevi ola
caktır. Bu şahıs Bolu'nun Gerede kazasmdan-
dır, ve tanıdığım bir şahıstır. Zaten tanıdığını 
ve affa lâyık olduğu için onu müdafaa etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Şayet 
Fehmi Alpaslan'ın buyurdukları gibi Artvin'de 
buna lâyık kimse varsa veya başka bir Senatör 
arkadaşımızın kendi vilâyetinde affa müstahak 
bir kimse var da burada müdafaa ederlerse onu 
da aynı şekilde destekliyeceğime şimdiden peşi
nen söz veririm Ben şahsan daima affm taraf
tarıyım. Bu şahsın affını istemem benim se
cim bölgemde olmasından değil, umnmivct^e 
affın iyi bir müessese olduğu, affa müstahak 
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olanların daima cemiyete ıslah edilmiş olarak I 
geldiklerini memnuniyetle müşahade etmiş ol- I 
mamdan ileri gelinciktedir. I 

Sayın Ekrem Özden bunun mazisini karış- I 
tırdılar, falan zaman da falan zaman da suçu j 
va*rdır dediler. Böyle bir şahsın hususi affı is- I 
tenirken diğer suçlarını ileri sürmekte bence 1 
mâna yoktur, özür dilerim. Yalnız biz son su
çunun ve onun da cezasının affını istemekteyiz. 
Eğer bu şekilde suç aranırsa dünyada suç işle
memiş adam yoktur, Mahkûm olmamış insan
lar vardır. Dünyada ne kadar insan varsa o 
kadar suçlu vardır. Türkiye'de kaç tane suçlu 
vardır, derseniz. Türkiye'de 31 milyon suçlu 
vardır. Fakat mahkûm olmamışlar, fark bura- ; 
da. Hepimiz aşağı - yukarı suçluyuz. Yalnız 
bu şahıs .bu affa müstahak mıdır değil midir, I 
lütfen bunu arayalım ve ona göre reyimizi kul
lanalım. Bu vatandaş kanuna riayet etmiş ve 
nihayet hapse girmiş ve cezasını bitirmiştir. Bn 
sug da arkadaşlarımın gayet güzel ifade ettik
leri gibi belediye reisliği vazifesini yaparken 
orman idaresinden usulsüz, bu şekilde bir mua
mele ile karşılaşmış ve bundan birkaç defa I 
mahkûm olmuş ve nihayet bunu şahsi menfaati 
için değil, yine âmme menfaati için kullan
mıştır. Reyinizi izhar buyururken lütfen bn 
ciheti nazara almanızı ayrıca istirham etmek
teyim. Benim mâruzâtım bu. Bu şahıs affa 
lâyık olduğu için burada müdafaasını yapıyo
rum. Ve bu yolda rey istimal etmenizi istirham I 
ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, mülâhazalarımı arza başlamazdan 
önce af hakkındaki düşüncemi iki cümle ile ge
nel olarak ifade etmek istiyorum. Nâçiz bir hu
kuk münteşibi sıfatiyle ben affın aleyhinde de
ğilim. Vatandaş olarak da affın aleyhinde de
ğilim. Ancak affın gerekli kabul edilmesini 
icabettiren şartlarla vasıflı olması halinde affa 
gidilmesinin lüzumuna kaariiyim. Aksi halde 
bu müessese cemiyetin zararına işler. 

Bu hükümlünün affı uygun olur mu olmaz 
mı hususuna gelince; bendeniz 1 Kasım 1965 
dönemine kadar Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun Sözcüsü idim. 1 Kasım 1965 tarihinden 
sonra komisyonun süresi bitti. Yeniden seçim 

oldu. Bendeniz komisyona tekrar seçildim, sa
dece üyeyim. Bu konu Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda iki kere görüşüldü. Birisi 1 Ka
sım 1965 ten önce diğeri 1 Kasım 1965 ten son
ra. 1 Kasım 1965 te görüşüldüğü zamanki gö
rüşmelere de ben katıldım ve o zamanki sıfa
tımla sözcü üye olarak katıldım. Komisyonu
muzun çoğunluğu bu hüfkümlüyü affa lâyık gör
medi. Af atıfetinden istifadeye lâyık görmedi. 
Ve komisyonun raporu komisyonun bu irade
sine uygun olarak nâçiz şahsım tarafından ka
leme alındı. Fakat 1 Kasım 1965 tarihine ka
dar bu raporun Genel Kurulda görüşülerek ne
ticeye bağlanması mümkün olamadığı, 1 Ka
sım 1965 tarihinde de Anayasa ve Adalet Ko
misyonu için mevzuat hükümlerine göre yeni
den seçim yapıldığından bu rapor komisyona 
geldi. Komisyon iki şıktan birisini ihtiyar et
mek durumunda idi. Ya eski raporu benimsi-
yecek, yahut eski raporu tebdil edecek. Ko
misyon da çoğunluğun iradesi eski raporun ol
duğu gibi benimsenmesi şeklinde değil, değişti
rilmesi şeklinde tecelli etti. Yani hükümlü affa 
lâyık görüldü, af atıfetine lâyık görme şeklinde 
tecelli etti. Şimdiye kadarki konuşmalarda 
bu hususa temas edilmediği için takdirlerinizi 
kullanırken belki faydası olur diye işin krono
lojisine ait bu hususu da izah etmekte fayda 
mülâhaza eyledim. 

Muhterem arşadaşlarım, bütün cemiyetler
de suçlar için derece derece cezalar kabul 
edilir. Bizde de ölüm cezasından başlıyan hafif 
hapis cezasına kadar inen, derece derece ceza
lar kabul edilmiştir. Suç işliyene ağır ceza ver
mek, şahsı suç işlemekten alıkoyamadığı için 
bütün ceza ekolleri suç ile ceza arasında âdil 
ölçü bulunması esasında birleşmişlerdir. 

Şimdi, affedilsin mi, edilmesin mi hususu
nu görüştüğümüz hükümlünün suçu haddizatın
da ölüm cezasını, ağır hapsi, yıllarca hapsi is
tilzam eden ağır suçlardan değil, zatî ihtiyaç 
fazlası keresteyi satmalmak odundan tefrik 
edilmiş keresteyi satmalmak. Orman Kanu
nunda daha ağır suçlar var ve karşılıklarında 
daha ağır cezalar konulmuştur. Şimdi bir hü
kümlünün suçunun ağır suçlardan olmaması, 
karşısında ağır cezalar bulunmamış olması af 
için sebebolmaz. Bu suçlunun işlediği suç'mu? 
Bugün bu suçu işlemiş, inşallah bir daha bir suç 
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işlemez ama bu suçu işlemiş. Bu suçun kendisi 
mahiyeti itibariyle daha ağır cezayı istilzam 
eden suçlara nazaran hafif olduğu için daha ha
fif ceza ile müeyyidelendirilmiştir Binaenaleyh, 
neye hüküm giymiş? Netice olarak dört ay 21 
gün hapis ve 350 lira para cezasına hüküm giy
miş. Affedelim. Bu affın sebebi olmaz. Mec
lisin af yetkisi vardır. Ama Meclis af yetkisini 
ilmin koyduğu esaslara ve cemiyetin gerçekle
rine uygun olarak kullanmak zorundadır. Ak
si takdirde yetki yerinde kullanılmamış olur, 
isabetli kullanılmamış olur. Muhterem arka
daşlarım zâti ihtiyaç fazlası keresteyi satmal-
mak, ne demek ? Odundan tefrik edilmiş keres
teyi satmalına ne demek? Hepiniz Orman Ka
nununu her gün tetkik etmiyorsunuz, lüzum 
gördüğünüz zaman tetkik edersiniz. Benden 
kat kat daha iyi anlarsınız. Ama takdirlerinizi 
yine isa,betle kullanmaklığımza imkân vermek 
için Orman Kanununa göre bu iki konuyu açık
lamakta fayda mülâhaza ediyorum. Orman Ka
nunu bâzı ihtiyaç sahiplerine tcs'bit edilen şart
ları tahakkuk ettirmişse, o ihtiyacını karşıla
mak üzere kereste tahsisini mümkün kılmak
tadır. Şayet misal olarak arz ediyorum, 10 met-
reküb kereste tahsis edilmiş, 7 metreküb karşı
lamış isem, ormanları koruma, orman mahsulle
rini ısrafsız kullanmak ihtiyacından ve zarure
tinden dolavı ben o 3 metreküb keresteyi kul
lanamam, aharın istifadesine de bedelli veya be
delsiz, tahsis ve terk edemem Binaenaleyh hâ-
disemizdeki hükümlü kendilerine kanunun ara-
dıîh sarfla-m tnTifl'Mmk ettirdikleri için zatî ihti
yaç tertibinden kereste tahsis edilip bunu kul-
lanmıyan veya ihtiyacından arta kalan kısmı 
satınalmıstır. Bazen de odundan tefrik edilmiş 
kereste vardır. Odun parçaları iri iri kesilir. 
bâzı kereste ihtiyaçlarını karsılıyacak ebatta 
olur, odun da ısınma ihtiyacı için tahsis edilir. 
Kendisine tahsis yapılan kimse ihtiyacından 
fazla tahsis vanı lm^a. hnrm kullanamaz. Aha
rın istifadesine bedelli bedelsiz tahsis ve terk 
edemez. 

Şimdi, bu hâdisede üzerinde duracağımız 
noktalardan biri de şudur. 

Zatî ihtiyaçlarından fazla odun tahsis olun
duğu için bu keresteyi bu hükümlüye satanlar 
kimdir? Odun olarak ihtiyaçları içdn tefrik edil
miş odunun fazlasını bu kimseye satanlar. Bun

lar var muhterem arkadaşlarım. Satmak da suç
tur, satmalmak da suçtur. Satanlar suçlarm-

- dan dolayı hüküm giymişler, cezalarını çekmiş
lerdir. Bu, iki taraflı işleyen bir suçtur. Biz sa
tanlar üzerinde hiç durmuyoruz. Sadece satm-
alanı düşünüyoruz. Bu şekilde de affın gerek
çesi yok. Bu yönden de affın gerekçesi yok. 
Satanlar hüküm giymişlerdir, afları bahis ko-

• nusu değil. Satmalan hüküm giymiştir, affı 
ı ahıs konusu. 

i Efendim, satanlar kime sattı? Hükümlüye 
; sattı. Niçin sattılar? Onlar da Bolulu idi, on-
• 1ar da Geredeli idi. Onlar da Gerede'nin Esen-

tepe'sinde inşa edilmekte olan motel inşaatında 
kullanacağını bilerek sattılar. Gerede Belediye 
Başkanı ve Gerede'yi Güzelleştirme Derneğinin 
Başkanı hakkında af sebepleri var da, turizmi 
himaye, geliştirme, vatandaşın otel ihtiyacını 
karşılama gibi sebeplerle aynı sebeplerle bu 
keresteyi satanlar hakkında af sebebi yok mu? 

Muhterem arkadaşlar, Karma Dilekçe Ko
misyonu raporunda diyor ki, bu hükümlünün 
suçu sadece zatî ihtiyaç fazlası ve odundan tef
rik edilmiş kerestenin satmalına kâğıdına mu
vafık demekten ibarettir, Satınalma yetkisi 
belediye başkanının, âmiri ita o. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Betil, 
aldığımız karara göre, lütfen bağlayınız. 

ZİHNİ BETÎL (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Eğer o muvafıktır yazısının altını im
zalamamış olsa idi fiil tekemmül etmiyecektir. 
Suç bu, muvafıktır yazınin altını imza etme. 
Binâenaleyh, «satınalmiştır» demeyi, af mak
sadına uygun görmediği için sadece alınması 
yazısına muvafıktır imzasını vermiştir, diyor. 
Kaldı ki, bu hükümlü daha önce zimmetine pa
ra geçirmekten de ceza giymiştir. Şahsi hali 
de budur. Bir noktayı daha yüksek ıttılalarını-
za arz etmek istiyorum. Efendim bir günde 6 
kişiden kereste almış, bir ilâm ile hüküm giy
miş. Öyle değil muhterem, arkadaşlar. 7 defa 
bu suçu işlemiş, bir defası Yargıtayın tasdikin
den geçmeksizin, 6 defası da Yargıtayın ayrı 
ayrı altı ilâmı ile tasdik olunmak suretiyle bu 
cezayı giymiştir. Ceza, bir ilâmın ifade ettiği 
4 ay 21 gün hapis ve 350 lira ağır para cezası 
değildir. Yedi ilâmın verdiği cezanın içtima 
hükümlerinin uygulanması suretiyle ve içtima 
ettirilmesi suretiyle ceza bu miktarı bulmuş
tur. Affa aleyhtar değilim, taraftarım. Ama, 
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bu hâdisede affın şartlarından hiçbirisinin ta
hakkuk etmediği samimî kanaatindeyim. Özel 
af kapısı öyle bir kapıdır ki, gerektiğinde açı
lır ama, gerekmediği şartlarda da açılırsa bir 
daha kapanmaz kapı olur. Bu, sadece benim 
fikrim değil, başka memleketlerdeki tatbikatı 
etüt eden insanların, hâdiseleri ilmin gerçek
lerine göre ulaşmış oldukları kanaatin muhas-
salasıdır. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, usulümüz ge
reğince altı kişi konuşmuştur, yeterlik önerge
leri var, ikisi aynı mahiyettedir. («Söz istiyo
ruz» sesleri.) Efendim Divan ilk önce Alpaslan 
arkadaşımızı tesbit etmiştir. Önergeyi okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Yeterlik teklifinin 

oylanmasını arz ve teklif eylerim. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Sayın Hancıoğlu sizin teklifle
rinizi de birleştirdim kabul edersiniz her halde, 
zira aynı takririn aleyhinde konulacaklar?... Sa
yın Alpaslan, siz mi konuşacaksınız. Sıranızı ver
diniz mi?... Buyurun, Saym Güzey, lehte konuş
ma ciheti yoktur, sadece aleyhte var. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, mesele bir şahsın affına taallûk 
ediyor. Üzerinde görüşüldü, yeter denilebilir. 
Asıl bekliyen kanunumuz da var, o bakımdan 
isticalde elbette zaruret vardır. Ama bu mevzu 
dolayısiyle mütalâa serd eden bâzı arkadaşları
mızın buraya çıkıp unsuru nedir, mânası nedir? 
Medlulü nedir? Bu ciheti hiç kestirmeden iftira 
kelimelerini ağızlarında yugurdukları ve bu ara
da burada meseleyi müdafaa eden kişilerin gü
ya kendi bölgelerinde orman mevzuunda taviz 
verdiklerini ileri sürecek kadar ileri gitmeleri 
karşısında meseleyi kişilerin de hakkına taallûk 
eder tarzda müdafaa edebilmek için imkân isti
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen yeterlik üzerinde konu
şunuz Sayın Alpaslan. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Ve bu
rada bir mevzuu dile getirmek isteriz ki, biz bun
dan böyle, öyle çıkıp da ortaya kendi bölgesinde 
orman mevzuunda taviz vermişler diyebilenlerin 
dilini kurutalım. Onun için müsade edin biran 
daha görüşelim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde söz 
istiyenlerden bir kişiye söz verildi. Şimdi yeter
lik önergesini tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — bir dakika efendim. Söz mü 
istediniz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Tabiî, Komisyon olarak söz hakkımız 
vardır. 

BAŞKAN — Son sözü Cumhuriyet Senatosu 
üyesine vermem lâzım. Komisyon olarak daha 
evvel istiyebilirdiniz. Saym Tuna niye istemedi
niz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Bizim teamülümüz budur. 

BAŞKAN — Komisyon olarak hangi mevzu
da söz istiyorsunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Arkadaşların temas ettiği noktalara 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Olmaz Saym Tuna. Şimdi bir 
veterlik önergesi geldi, aleyhte konuşuldu, daha 
evvel her zaman söz istemek hakkınız vardı. Ni
tekim Zihni Betil arkadaşımız konuşurken söz 
istiyebilirdiniz. İstemediniz. Usulü bozmıyalım. 
Önergeyi okutuyorum. 

(Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Devam ediyoruz efendim. Şimdi Komisyon 
söz istiyorlarsa vereceğim. 

. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) —Üyelerden sonra efendim. 

BAŞKAN — Üyelerin konuşmalarından son
ra size verilecektir. Saym Altan?.. Vaz geçtiler. 
Saym Batur, buyurun. 

SUPHİ BATUR (Sinop) —- Muhterem arka
daşlarım, bir vatandaşın hususi affına dair, or
man suçu işledikten sonra, hususi affına dair 
bir kanun teklifi huzurunuza gelmiş bulunmak
tadır. Af iyi bir müessesedir. İçinde şefkat ko-
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kan merhamet kokan, dolu, dolu merhamet ko
kan bir müessesedir. Elbette Sırrı Uzunhasan-
oğlu arkadaşımızın mütalâalarına, kanaatlerine, 
vicdani duyuşuna iştirak etmemeye imkân yok
tur. Ama, bu affı önliyen yani orman suçluları 
hakkında işlemleri önliyen, Anayasada hüküm 
var. Ne diyor Anayasa; «Umumi af olamaz.» di
yor. Hukukçular Anayasayı bir imale doğru sü
rüklüyorlar, imale ediyorlar yani diyorlar ki, 
umumi af çıkmaz ama, teker, teker, yüzbin tane 
de ormanı kesen katleden insan varsa, teker te
ker bunları affedebiliriz, diyorlar. Bir dalâlet 
içerisindeyiz arkadaşlar. Bir kanun vâzıı ki, umu
munu affa doğru gitmiyor. Ama onun cüzünü, 
birbirinin mütemmimi olan cüzünü affa gidece
ğiz diyorsunuz. Bu Anayasaya aykırıdır ve Ana
yasayı ihlâldir, o kanunu yapanların iradesine 
aykırıdır. Bu bir. 

Şimdi konuşmalar genişledikçe bendeniz doğ
rusu hayrete düştüm. Arkadaşları dinledikçe an
ladım ki, bu affı istenilen zat, Baki Güzey ko
nuşmadan evvel anladım mühim bir zat, hatırlı 
bir zat, yani bir partiye mensup açıkçası koku
yor bu. Çünkü Boyabat kazasının Düfcmen kö
yünde ağaç kesen bir adamı olsa idi Suphi Ba-
tur'un getirdiği af tasarısı burada bu derece ru-
yi kabul görmezdi. Belli bir partiye mensuboldu-
ğu, hangi partiye mensup, bilmiyorum, söyle
mem de. 

Anavasa ve Adalet Komisvonu sözcüsünı" 
dinlediğim zaman tüylerim diken diken oldv 
yalnız hayret içinde değil, dehşet içerisinde kal 
di m. Bir motel yaptırmayı ve o zatın belediye 
reisi unvanını haiz esbabı muhaffefe gösteri 
yor. Eh, arkadaşlar, ileride bir Türk Ceza Kn 
nunu tedvin edecek olursak, ve 'bunları esbalr 
muhaffefe olarak oraya yerleştirmemize imkâr 
olur mu? Yani adam ne imiş? Belediye R^isi 
Ne yaptırmış? Otel yaptırmış. Hemen affede
lim, olmaz bu arkadaşlar, olmaz. 

Şimdi işin içerisine bakalım. Bizatihi kün-
hüne, kaç türlü suç var içerde? Evvelâ eğer 
başka sebepler yoksa, başka şeyler yoksa. Ev
velâ ne yapmış zati ihtiyacı olan insanları her 
halde tes'bit etmiş. Çünkü bunu şehre indire-
mez. Vatandaş kolay, kolay orman idaresine gi
derek evim yıkıldı, samanhfhm yıkıldı, amba
rım yıkld diyemiyecek. Çünkü Nusret Tuna Be
yin de başındadır, bu, Kastamonu'da bilir. Ne 
kadar vatandaş evini yaptıramaz, ambarını yap

tıramaz samanlığını yaptıramaz? Öyle değil 
mi Nusret Bey? Onu gelecek, belediye reisi se
nin bodrumunu, samanlığını yaptır mı diye
cek? Samanlığı mı yaptırmadı, ahırı mı yaptır
madı, bodromunu yaptırmadı, bana getir ben 
orada bir motel yaptırayım. Oldu mu arkadaş
lar? Demek ki, vatandaşı iğfal etmiş evvelâ. Bi
lerek de yedi defa suç işlemiş umurunda değil. 
Belki de aklıma şu geliyor arkadaşlar. Ben par
tisini de söylemedim. Belki seçimlerde de demiş
lerdir ki, sen korkma, biz senin için hususi bir 
af çıkartırız, hele şu iktidarı bir kere elimize 
alalım. Oluyor bu çünkü. Fehmi Alpaslan arka
daşımız söyledi, Edremit belediye reisini, biz hep 
ayağa kalkmıştık. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 
1.946 senesinde idi. Böyle birşsy olmaz diye aya
ğa kalktık, bir de bakıyoruz yirmi sene sonra 
yine böyle bir hususi af geliyor karşımıza çıkı
yor. Ne yapmış o adam? Ormanları kestiriyor, 
ormanları. Arkadaşlar netice nereye varıyor? 
Hani şu erozyon diyoruz. Erozyon, kürsülere çı
kıp bağırıyoruz, batacak Türkiye erozyonda 
diyoruz, milyonlarca lira sarf ediyoruz eroz
yonu durdurmak için, ondan sonra otel 
vaptıracakmış Esentepe'de, kes, kandır adam
ları, köylüleri getir bana ihtiyaç; ağacına da vur 
baltayı. Ondan sonra da af iste olmaz böyle şey, 
olmaz. Bunun içinde ne rahim vardır ne şefkat 
vardır ne atıfet vardır, hiçbirşey yoktur. Bunun 
içinde sadece ve sadece bir şey vardır. Tarafgir
lik vardır, partizanlık vardır. Bunun dışma hiç
bir kimse çıkamaz, çıkmasına imkân ve ihtimal 
voktur. Ve böyle bir kanuna kanun demez, güm
rükten mal kaçırmak gibi bir şey yapılmış denir. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN —- Efendim, önümüze gelen bir ka
nun teklifidir üzerinde konuşuyoruz. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, mevzuu didikledikçe esas istikame
tinden uzaklaştığımız kanaatindeyim. Bâzı arka
daşlarım sübjektif unsurlar da karıştırmaya baş
ladılar. Ben öyle zannediyorum ki, şu kürsüden 
konuşan arkadaşlarım arasında bu şahsı yalnız 
tanıyan Uzunhasanoğlu arkadaşımızdır. Hiçbiri
miz tanımıyoruz. Ne seçimlerde söz verilmiş ha
lini biliyoruz, ne de bunun falan veya filân par
tili olduğunu biliyoruz. Ama ortaya bir mevzu 
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gelmiştir. Elbette ki, lehinde ve aleyhinde bütün 
arkadaşlarımız fikirlerini bu kürsüden beyan 
edecekler. Bir şartla; sübjektif olmamaya gay
ret etmek şartiyle. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, pür hukuk 
yönünden meseleyi tetkik edersek; bu kişi suç iş
lemiş, mahkemeye gitmiş, hâkimler ellerindeki 
kanunlarla bağlı bulundukları için böyle şefkat 
merhamet hislerine malik olmadıkları için, yani 
§u bakımdan söylüyorum, elbette ki, insandır, 
her türlü hisse sahiptir ama hâkim olarak elinde 
tatbik etmekle mükellef bulunduğu kanunla 
karşı karşıya bulunduğu zaman hislerinden uzak
tır (gürültüler) Bunu demek istiyorum. Eğer 
başka mânâya zorla çekmek istiyorsanız, söyle
yin, oha da cevap vereyim... 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Ünaldı konu
ya devam edin. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Anlaşılmı-
yacak bir ifade değildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım hâkimler ka
nunlara göre işlem yapmışlar ve merhamet his
lerini, şevket hislerini karıştıramadıkları için, 
belki bu mevkide olsalardı bunları yapabilseler
di, belki buraya kadar bu mevzuun gelmesini 
önliyeceMer. Suç unsuru olarak kasıt var mı 
menfaat var mı? Bu hususlarada dikkat etmek 
suretiyle bir neticeye bağlıyabilirlerdi ama 
baglıyamamışlar. Kuru hukuk hükümleri, ka
nun hükümleri karşısında hükümlerini ver
mişler, Yargıtaya gitmiş, Yargıtay da tasdik 
etmiş, suç kesinleşmiş. Şimdi arkadaşlarımız di
yorlar ki, ayrı ayrı zamanlarda suç tekerrür et
miş, suçluluk hali devam etmiş, bile bile yapmış, 
birinden yılmamış ikincisini, üçüncüsünü.. De
ğil. Değil arkadaşlarım. Suçlar, her muamele 
ayrı bir suç olduğu için ayrı ayrı muhakeme 
edilmiş, ayrı ayrı hükme bağlanmış birisi görü
lürken, öbürü Yargıtaya gitmiş. Ama bunların 
muameleleri hepsi bir arada cereyan etmiş. Yani 
bu kişi mahkemeye bu suçların hepsinden bir
den verilmiş. Ama usule göre ayrı ayrı muhake
me edilmiş. Bu sebepten bu hale gelmiş. Tıpkı, 
Vergi Usul Kanunundaki fatura cezası gibi. Bir 
kimse aynı müesseseden aliş-veriş yaptığı zaman 
muhtelif muamelelerden fatura almamış ise, her j 
fatura için ayrı ceza yer. Bu da onun gibi olmuş. [ 
Şimdi bu Anayasaya aykirı mı değil mi, yahut | 
affedilir mi, affedilmez mi? Bâzı arkadaşlarımız î 

ki, Anayasayı çok iyi bildiklerine kaani olduğum 
bâzı arkadaşlarım dikkat ettim kendilerini biraz 
da zorlıyarak Anayasa ihlâl ediliyor hükmüne 
vardılar. Ben Anayaasnm ihlâl edildiği kanaa
tinde değilim. Zira Anayasa umumi affı önle
miş, niçin önlemiş; ormanlar tahribedilmesin, 
menfaat uğruna memleketin bu kaynakları yok 
edilmesin. Bunun için. Ama burada kanunun 
bilhassa Anayasanın anladığı mânada bir suç 
değil. Suçu işliyen zat bir menfaat elde etme
miş sonra belediye reisi olarak da bu suçu işle
memiş. Güzelleştirme derneği olarak bir motel 
yapacak, memleketine bir hizmet etmek aşkı. 
Ama bu arada biliyor muymuş Orman Kanunu
na göre satanın da alanın da suç olduğunu bil
miyor muymuş? Burası meşkûk. Bilmiyebilir. 
Ama kanun suç demiş, suçlu vaziyete girmiş. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bilmemek bir 
mâni değil. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Biliyo
ruz beyefendi, onu biliyoruz herhalde. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe sataşmayınız. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Suçun 

unsurlardan biri kasıttır. Kasıt var mı, bu suçu 
işlemeye kasdetmiş mi veyahut bir menfaat uğ
runa bu kasta tevessül etmiş mi? Etmemiş. Ama 
hâkim düşünmemiş. Hâkim, mutlak surette ka
nun suçtur dediği için ona göre vermiş. Şimdi 
zaten hukuk yönünden meseleyi vaz'ettim. De
dim ki, suçtur, kanuna göre. Hâkim gereğini yap
mıştır. Ama şimdi Yüksek Meclisin atıfetine me
sele getirilmiş. Affedilsin mi, edilmesin mi? Edil
sin arkadaşlar. Çünkü bu şahsı tanımıyoruz. Bir 
maksatla da konuşmuyoruz. Bir memlekette bele
diye reisliği seviyesine erişmiş bir insanı yok et
mek mi, yoksa kazanmak mı lâzım. Biz bu yön
den meseleyi ele alalım. Sonra... 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, iki dakikanız 
var. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Sonra 
satan suçlu da alan niye suçsuz? Onlar yatmış
lar, bu niye affedilsin. Satanla alanın durumu 
bir değil, satan bir menfaat mukabili suçu işle
miş. Alan, menfaat mukabili işlemiyor suçu. Men
faat mukabili işlemiyor. Binaenaleyh bunlara 
atıfet duygularınızı kullanırken merhametlerini
zi bu meselenin üzerine teksif ederken bu nok
talara dikkat buyurmanızı istirham etmekte
yim. Sonra muhterem arkadaşlar bazan hizmet 
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etmek için bile bile de suç işlenir. Ama, bunun 
suç işliyenin maksadına, hizmetin nev'ine, zara
rın nev'ine dikkat ederek bunları bir muhasebe
den geçirmek eğer bir hüsnüniyet varsa, bir hiz
met varsa, bir aşk varsa merhametlerinizi bu 
noktada teksif etmek her halde doğru bir hare
ket tarzı olur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı söz istemiş
siniz. Buüurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; bir kanun müzakere 
edilirken evvelâ kanunun mahiyetini, şümulünü 
bilmek gerekir. Bâzı arkadaşlarımız gelen ka
nunu tasvibetmedikleri için reddini istemekte
ler. Fakat esbabı mueibeyi Senato üyeliğine ya
kışmayacak hafifliğe indirmekteler. Partizanlık 
yapılmış bir tarihte Edremit'teki belediye reisi 
ile hâdiseyi kıyaslamaya kalkarlar ve ısrarla id
dia buyururlar ki, partizanlık yapılmış. Zanne
dersem yaşı kırkı geçmiş, okumuş bir arkadaş 
kalkıp 15 üyeden müteşekkil komisyonun üç mu
halifine dayanarak, bakiyesini tarafsızlardan da 
olan kişileri partizanlıkla ve bu kanunu getir
mekle ve bunu da va'de istinadettirmek suretiy
le evvelâ kendileri Senato üyeliğine yakışmıya-
eak derecede insan haysiyetine tecavüz etmeye 
kalkarlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sarıgöllü deminkiııe ben de şa-
hidoldum. Yalnız komisyon hakkında, komisyon 
adına bir şey söylenmedi, umumidir. Komisyo
nun ürerine almayın. Komisyon vazifesini yap
mıştır. Kabul veya red hakkıdır. Kabul ederek, 
bir metin getirmiştir. Siz lütfen onun müdafa
asını yapınız. 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 
Bundan evvelki hatibe de böyle söz vermediniz. 

BAŞKAN — ikaz ettim Sayın Kalpaklıoğ-
İU. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan izin verirseniz bu it
hamla komisyon karşı karşıya bırakılmıştır. Par
tizanca bu kanun çıkartılmıştır, getirilmiştir, 
elle birtakım işaretler de yapılmak suretiyle ben 
dâhil komisyon üyelerinden muhalif kalmıyan-
lar itham edilmiştir. Komisyon adına, kendim 
adına cevap vermek zorundayım. Ben Sayın Ata-

lay arkadaşım gibi Anayasanın inen ettiği ahval
de başkanvekili olarak kalkıp buradan tartışma
lara katılmıyorum ki? İthama mâruz kalmış bir 
kişi olarak, bir komisyon başkanı olarak cevap 
veriyorum. Ama dersiniz ki itham ederler, delil 
göstermezler, hem sizin haysiyetinize, herşeyiniz-
le uğraşırlar ama siz cevap veremezsiniz. O za
man bize düşen vazife, teşekkür edip ayrılmak 
olur. Müsaade buyurun bu şekilde konuşanlara 
kendi adına ve komisyonda çalışan arkadaşlar 
adına cevap vermek zorundayım. Böyle konuş
malara muhterem Başkan evvelâ zatıâliniz izin 
vermeyin kesin. Çünkü bu suçtur. Ben sana af 
çıkaracağım, sen gel burada çalış, demek, bu suç
tur. Ve düpedüz ayıptır. Bu kürsüden konuşul
maz. Arkadaşlarımız bu mevzuda Komisyon ola
rak af hususundaki sizin adınıza kanaatlerini 
belirtip mazbataya dercetmişler. Ya makbulü-
nüzdür veya değildir. Bunu bir seçim öncesin*1 

götürmek, belediye reisine vaitlerde bulundu-de
mek, muhakkak partizanca harekettir, diye yo
rumlamak... Bu ne kanunun, ne İçtüzüğün, hiç
bir şeyin ruhuna uymıyan bir isnat ve iftiradır. 
Ve bu muhterem arkadaşımdan çıkıp özür dile
mesini beklerdim. Eğer söylediği sözlerin ağırlı
ğının müdriki ve farkında ise. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt buyurunuz 
efendim 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Arkadaşlar, bu hâdisenin Senatoca bir şahıs 
hakkında bir atıfetin, bir merhametin kullanıl
ması talebinden ibaret olarak vasıflandırıl-
ması doğru bir harekettir. Bunun daha şamil 
bir mâna ifade ederek buraya getirilmiş oldu
ğunu iddia etmek de doğru olmıyabilir; doğru 
olmuyor, doğru da değildir. Yalnız bir atı
fet için, bir atıfetin kullanılması için getiril
miş bir kanunun buradan kasdı cürmiye ka
dar muhakeme edilerek bir neticeye götürülmesi 
doğru değildir. En basit hukuk kaidesi şunu 
âmirdir, kasdolmadıkça suç olmaz. Bütün suç
lar da birincisi nasıl kasdi cürmüdür. Hâkim önü
ne gelen suçlunun, evvelâ kasdi cürmünü arar, 
bu suçu işlemekte kasitli midir bu vatandaş 
değil midir.. Kasıtlı değilse suçlu da değildir. 
Bu belediye resini hâkim tetkik etmiş, evvelâ 
kasdi cürmüyü tetkik etmiş ve kasıtlı olduğuna 
kanaat getirmiş ve mahkûm etmiş. Binaen
aleyh artık bu belediye reisi vatandaşın böyle 
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bir suçu işlemekte kasdi yoktu, kanunları bil
miyordu filân gibi bir müdafaa ile atıfeti ci
hetine gitmeye imkân yoktur. Belediye reisi 
bir motel yapacakmış Gerede'de, öyle anlaşılı
yor. Güzel bir iş. Fakat belediye reisinin mo
telden daha evvel yapacağı bir iş vardı. O Ge
rede'ye doğru giden ormanların muhafazası, 
memleketin, orman ıstırabının en elîm en acı şe
kilde devam ettiği bu memleket - ormanla
rının muhafazasına ihtimam etmesi o ormanları 
kesip de bir motel yapmasından daha doğru 
olurdu. Beyefendiler, medeniyet, güzellik, bir va
tanın güzel bir vatan oluşu o vatandaki or
manların, ağaçların mevcudiyetiyle kaimdir. 
Bir belediye reisi her işten evvel kendi mmta-
kasmdaki ormanların, hüsnü muhafazası ağaçla
rın hüsnü muhafazası ile mükelleftir. Bu adam 
bir motel yapacağım demiş, dolayısiyle or
manların, ağaçların kesilmesine göz yummuş 
ve belki de teşvik etmiş, belki bir motel yapa
cağım diye bilgisizliğinden teşvik etmiş ve za
rureti olan ihtiyacından fazlasını da alarak ağaç 
sevgisi hususunda hiçbir hisseye sahibolmadi
ğini da göstermiş. Böyle bir belediye reisi af-

2. — Y 2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler yoklama ne
ticesinde ekseriyet olmadığı anlaşılmıştır. An
cak bugün toplanmamızın asıl maksadı, özel 
maksadı hattâ olağanüstü maksadı bugün ka
nunlaşması gereken bir tasarının Yüksek He
yetin tasvibine mahzar olması için idi, veya 
âdemi tasvibine esas maksat bu olduğuna göre 

fedilemez arkadaşlar, ceza görür. Böyle bir 
belediye reisinin affedilmesine gidilmez, ceza 
görmesine gidilir. Bu bakımdan atıfet ve mer
hamet bakımından, atıfet ve merhamet cihe
tinden bu belediye reisinin affı cihetine gidil
mesini icabettirecek hiçbir husus mevzuubah-
solan bu hâdisede mevcut değildir. Bu bakım
dan. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Kara-
kurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Bu bakımdan bu talebin reddedilmesini ve 
mahkemelerin verdiği kararlara Senato ve Mec
lis olarak mümkün olduğu kadar az temas et
memizin daha doğru olacağını arz ile bu mad
denin reddedilmesini bilhassa rica ediyorum. 
(Adalet Partisi sıralarından beş üye ayağa kal
karak ekseriyetin olmadığını bildirdi.) 

BAŞKAN — Ekseriyetin olmadığını mı iddia 
ediyorsunuz efendim. Buyurun, oturun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, bu kanunu çıkarmak pahasına ekseri
yet olmadığını ifade ettiklerini tescil etmelisiniz. 

ve teamüller de göz önünde tutulursa bu top
lantıyı başka bir birleşime terk edemem. 
Sebebi budur, bütün arkadaşlarımdan, grup 
başkanlarından rica ediyorum, bu alenen ifade 
ettiğim maksadın tahakkuku için gayret gös
tersinler. Yarım saat toplanmak için bir saat 
sonra toplantımıza devam etmek üzere yani saat 
18.00 te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.00 



KÂTİPLER 

I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 18.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 
Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Oturumu acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Bütçe komisyonundakiler dâ

hil olmak üzere son gelen arkadaşımızla görüş
meye yeter sayı vardır, görüşmeye başlıyaca-
ğız efendim. 

Sayın komisyon sözcüsü; yeterlik önergesi 
var, siz en son söz istemiştiniz, onun için bu
yurun. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bendeniz Di
lekçe Karma Komisyonu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, af kanunu 
üzerinde muhterem arkadaşlarımızın noktaina
zarlarını dinledik. Bu mevzuun mecrasından 
çıkartılmasına matuf gayretleri üzüntü ile mü
şahede ettik. Aarkadaşlar, bidayeten bunun ge
liş seklini arz etmek isterim. Bir vatandaş 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bu almış ol
duğu cezalardan dolayı hususi affını talebet-
mekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu mahallinden evrakları getirtmiş, tet
kik etmiş her partiye ve teşekküle dâhil arka
daşlarımızın ittifaka yakın bir kararla maznu
nun affı lehinde reyini izhar etmiş, af kanu
nunu hazırlamış, Millet Meclisine vermiştir. 
Millet Meclisinin komisyonu ve Millet Mec
lisinin Umumi Heyeti bu isin mahiyeti itiba
riyle Dilekçe Karma Komisyonunun talebini ka
bul etmiş. Bu metin, seçimlerden evvel Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gelmiş bulunu
yordu. Hakikaten Zihni Betil arkadaşımızın 
ifade ettikleri gibi ilk defa, affa lâyık olma
dığı şeklinde bir ekseriyet hâsıl olmuş, bu 
kere Meclis bir Kasımda toplandıktan sonra 

eski komisyonun kararlarının tekabbül edilip 
edilmediğinin tesbiti zımnında komisyonumuza 
gönderilmiş bünyesindeki tebeddülat ve yeni 
arkadaşlarımızın iltihakı sonunda ekseriyetle bu 
şahsın affa lâyık olduğu, atıfetten istifade et
tirilmesinin lâzımgeldiği hususunda ekseriyet 
tebellür etmiştir. Şimdi burada hâkim olan. ile
ri sürülen fikirler nelerdir? Müsadenizle bunu 
arz edeceğim. Bu hususi af için belki bu kadar 
fazla izahata lüzum hâsıl olmazdı. Uakat veril
mek istenilen istikamet muvacehesinde bunları 
arza mecburum. 

Muhterem arkadaşlar, şu komisyonda müs
pet oy kullanan arkadaşların dermeyan ettiği 
hususlar şu idi: Dediler ki, suç bir veya birkaç. 
şahsa münhasıran işledikleri fiillerdir, tiğer ce
miyette bir grup insan mütemadi şekilde aynı 
şeyi istiyorsa, suçluluk mevzuubahsolmaz. Suç 
mevzuubahsolmaz. Bit' cemiyetin hastalığı var
dı r. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak düşünü
nüz; mahdut imkânları elinde bulunduran han
gi valimiz şu kabil suç işlememiştir. Bunun bu
rada söylendiği zaman itirazı mümkün. Uakat 
bir realiteyi ele almaya mecburuz arkadaşlar. 
Tutarlar 2 milyon liralık bir tahsisat verilir, bir 
vilâyete mektep yapılacaktır. Vali şu memle
kete hizmet aşkı ile yanar, tutuşur biraz d a h a 
l'azla mektep yapayım diye. Bu kabil yardım
lardan istifade edemez. Şu Anadolu'da, muh
telif yerlerinde hizmet görmüş arkadaşlarımız 
bu kanaati izhar ettiler. Dediler ki, idarecilerin 
pek çoğu bu suçu işler, kaymakamların pek ço
ğu bu suçu işler, belediye reisinin pek çoğu bu 
suçu işler. İşlenmeli mi? Amenna işlenmemeli. 
Suç olarak var etmişiz, ama bu maalesef mazi
den gelen bir gelenekle, bu yollara başvurulu
yor, hizmet aşkiyle bu kabil mesuliyetler tckal)-
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bili ediliyor. Bugün, rica ediyorum, şu idari 
hayatımızda muvaffak olan valileri gözümü
zün önüne getirin. Muvaffak validir diye ka
bul ettiğimiz kimselerin pek çoğu bu kabîl yar
dımlarla bu işleri, yapmamışlar mıdır? Muhte
rem arkadaşlar rica ediyorum, hiçbir siyasi his 
aklımızdan geçmedi, bu kabîl memlekette hiz
met emek gibi kendi beldesine bir motel kazan
dırmaktan başka yani hiçbir hissin tesiri olma
dan bu suçun, bu fiilin işlendiği kanaati bize 
hâkim oldu. Suç yok mu, diyoruz? Hayır ar
kadaşlar, suç. yoktur desek sizden atıfet talebi 
ile mazbatamızı tanzim etmeyiz. Suç var, kanu
numuz bunu suç etmiş. Şimdi arkadaşlarımdan 
birisi benim şeklî bir suç lâfına da temas ettiler, 
ona temas edeceğim. Arkadaşlar, bu kanundan 
evvel bendeniz bu orman suçlarının tatbik edil
diği bölgede vazife gördüğüm için teferruatı
nı bilirim. Bu kanunun tadilinden evvel, zatî 
ihtiyaç kerestesini satmalmak suç değildi. Sa
tan suçludur, alan suçlu değildi. Son tadilde 
bu eklendi. 1956 yılında bu eklendi. Yani ce
miyetin bünyesinin kurulduğu günden bu orman 
mevzuatının meydana getirildiği günden itiba
ren ağır bir fiil olarak tesbit edilmiş bir fiil 
değildir. Son tadille konmuş bir fiil maalesef 
tatbikatta böyledir. Komisyonumuzda bu da 
konuşuldu zatî ihtiyaç için müracaat edilir. Evi 
noksandır, ambarı nokandır, samanlığı noksan
dır. Buna arkadaşlar bir ağaç verilir. Herkese, 
herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar kereste 
verilirse, ormanların kifayet etmediğini görü
rüz. Onun için kendisine verilmiş olan tek ağa
cı böyle bir hizmet talep vukubulduğu zaman 
alan, ve bundan bir memlekete eser yapmak, ya
ratmak istiyen kimseyi belki hata ettik fakat 
biz bu duygularla bu şahsı aftan istifadeye lâ
yık bulduk. Artık bunun için orada ormanı tah-
ribettirdiniz gibi şeyler... Hayır arkadaşlar, şu 
zatın suçu meşru olarak orman idaresinden alın
mış, damgalı, ruhsatlı keresteleri ihtiyacı isti
kametinde değil de başka bir ihtiyacı istikame
tinde kullanılmasından ibarettir. Yoksa bu ke
resteler kesilmiş ormanda tahribatsa tahribat ol
muş damgası yapılmış ve tahribat olması içinde 
ümid ederiz ki, zarar vermiyecek şekilde kesim 
temin edilerek verilmiş kerestelerdir. Binaena
leyh, bir kısmı da odun olarak aldığı kereste
den fakir halkımız sağım, solunu düzeltmek su

retiyle kereste şekline getirmiş onu satmış. Bu
nu bu açıdan gördük arkadaşlar. 

Size hizmet gören Komisyonunuz bu açıdan 
mevzuu ele aldı. Dedi ki; şahsi menfaati bahis 
mevzuu değildir. Her idarecinin işlediği suç 
maalesef. Fakat onlar yakayı ele vermemiş bu 
ihbar edilmiş, takibedilmiş ve cezayı yemiş. 
Hususi affın memleketimizde mühim bir yeri 
vardır. Kanunları her türlü suçu önliyecek şe
kilde yapmaya mecburuz. Mevzuatımıza jüri 
müessesesi girmemiştir. Suç unsurları itibariyle 
tekemmül etmiş olmasıma rağmen biliyorsunuz 
ileri Avrupa memleketlerinde jüri vardır. Şu 
ahval tahtında işlenen şu suçtan dolayı suçsuz
luk kararı veriyorum der arkadaşlar. Ondan 
sonra mahkeme başlar. Onun için biz hususi at
taki yetkilerimizi ve oylarımızı kullanırken, bu 
jürinin noıksaıılığmı göz önüne aldık. Hizmet 
yolunda bunu işlediği kanaatiyle diğer suçlar
dan farklı vaziyette mütalâa ettik ve arz etti
ğim sebepler dolayısiyle affa lâyık olduğuna 
karar verdik, bir. 

İkinci bir husus, yani kararımıza mesnet 
olan, atıfete lâyık gördüğümüz hususlardan bi
risi bu. Diğeri; muhterem arkadaşlarım, bili
yorsunuz, 1960 tan beri 3 - 4 tane af kanunu çı
kardık, neleri affetmedik... O zaman orman mü
hendisleri Anayasa Komisyonu faaliyette bulu
nurken, hakikaten mesleklerine uygun bir ça
ba göstermişler, Anayasaya orman suçları hak
kında af kanunu çıkarılamaz diye bir hüküm 
koydurmuşlar. Yine vicdanlımıza elimizi koyup 
düşünelim. Şu Türkiye'de işlenen en ağır suç
lardan birisi bu mudur? Hayır. Fakat Anaya
sada yer aklığı için bu suçlar hakkında bir 
umumi af kanunu çıkarmak mümkün değildir. 
Ama biliyorsunuz ki, 1960 tan itibaren her ikti
dar zamanında çeşitli af kanunları çıktı ve bun
ların en ağırı herhalde şu şalısın bu fiili değil
dir. Neler 'bundan istifade etti, kimler bundan 
istifade etti. Fakat Anayasamızdaki sarahat do
layısiyle bu kabîl suçlular istifade etmedi. Bu
nun müracaatı gelmiş. Dilekçe Karma Komis
yonumuz atıfete lâyıik görmüş. Millet Meclisi 
atıfete lâyık görmüş, biz bu kanaatle, şu arz 
ettiğim sebeplerle bu şahsın atıfeti üzerinde 
bir ekseriyet meydana getirdik. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar.) 
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sözcü, soru 
var. Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim, bu özel afta bilhassa âmmenin menfaati 
düşüncesi hâkim olur, şahsın da şahsiyeti bu 
arada mütalâa edilmez. Bu şahsın zimmet su
çundan mahkûmiyeti var mı? Bir değil, müte
addit suçlardan mahkûmiyeti var mı ? Tekerrür 
halinde. Çünkü 80 nci madde tatbik edilmiş. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — İlk izahatımda bunu izah ettim. Bu za
tın 1956 yılında işlenmiş bir zimmet suçu var. 
Fakat... 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — 80 nci 
madde hükmü ne olacak t . 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — O da aynı şekilde. Yani aynı kasdm ic
rası olmak üzere mütaaddit olmuyor, yani ayrı 
ayrı suçlardır. 80 nci madde tatbik edilmiş. 
Şimdi bu zat, 6 ay cezaya mahkûm edilmiş, bu 
mahkûmiyetten sonra belediye reisi olmuş, be
lediye reisliği zamanında, 1960 yılında, 1959 -
1960 yılında bu suçlar işlenmiş, 1962 yılında 
mahkûm edilmiş. Evet Sayın Coşkunoğlu, bu 
zatın 1956 yılında işlenmiş zimmet suçundan, 
6 ay mahkûmiyeti müstelzim bir suçu vardır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Zimmet 
suçları, irtikâp suçları daima affın şümulü dı
şında kalır. Böyle bir suçu işliyen şahsın bu 
fiilinden dolayı affına gitmekle ne gibi bir 
âmme menfaati vardır? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlarımı, bu altı 
ay hapse mahkûm eden hâkim, bu zatın cezası
nı tecil etmiş. Dosyada bu suçun nereden neşet 
ettiğine dair ilâm gönderilmemiştir. Sabıka 
kaydı var. Sabıka kaydında falan maddelere 
göre 6 ay hapse mahkûm edilmiş ve cezası te
cil edilmiş demektedir. Türk hâkimi zimmet gi
bi ağır bir suç işliyen şahsın herhalde cezasını 
tecil etmezdi. Bu kabîl bir suç mudur diye iti
raz ediyorlar. Mahkûmiyet kaydında 202 - 80 
geçmektedir. Fakat tecil edildiği de yazılmak
tadır. Bu itibarla aradan bunca zaman geçme

si, bir de itibarın iadesinin hukukumuzea mü
sellem olması kabul edilmesi buna dair mev
zuatın bulunması, artık bir şahıs bir husustan 
damgalandıktan sonra ömrü boyunca bir daha 
atıfete lâyık değildir şeklinde cemiyetten mer^ 
dut bırakılması bizim âmme menfaati anlayışı
mıza uygun gelen bir hal değildir. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Tuna bir 
dakika. Sayın Coşkunoğlu, sizin bir sıranız var
dı, yazdırmıştınız. Fakat bir prensip meselesi 
sıranız geldiği vakit söyliyeceğim. Sizin soru
nuza cevap verildi. Soru sormak istiyen bir ar
kadaşımız vardı. Sayın Kurutluoğlu, siz de so
ru mu soracaktınız?.. Söz istedinizse, sözünüz 
var. Sayın Tuna sorular cevaplandırılmıştır, te
şekkür ederim. 

Efendim, kifayet filhakika vardır. Yalnız 
Komisyon olarak Sayın Gerger söz istedi, Di
lekçe Karma Komisyonu Başkanı olarak. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ra
poru görüşülen komisyon konuşabilir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — 140 sayılı Ka
nunun âmir hükmüne göre Dilekçe Karma Ko
misyonu kararlarını Meclislerde savunur. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın senatörler, çö
zülür, basit bir mesele. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Raporu görüşülen komisyon Adalet Komisyonu
dur. 

BAŞKAN — Saym Gerger, Şimdi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu olarak tanzim edilmiş rapor, 
onu tetkik ettik, raporda ayrıca Dilekçe Ko-
misjronu olarak bir şey yok, maddelerde bir mü
talâa yok. Binaenaleyh, bizim Tüzüğümüze gö
re, sadece o komisyona vermek icabediyor. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bunu tek bir 
sebep telâkki etmiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak Sayın Gerger, 
böyle. Tetkik ettim tekrar. Şimdi komisyon en 
son söz istemişti, son söz olarak sırada Sayın 
Kurutluoğlu vardır. Son söz üyenindir, Saym 
Kurutluoğlu, kifayetten sonra da konuşabilirsi
niz. Kifayeti bir oylıyalım, kabul edilir veya 
edilmez, son söz hakkınız daima baki, ısrar et
mezseniz aynı şekilde usule devam ederiz. 

Kifayeti okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Senato bu konuda aydınlanmıştır. Yeterli

ğin oya konulmasını saygılarımla arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nadir Nadi 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kifayeti oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lcr... Kifayet kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Kurutluoğlu. 
S AHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun Muhterem Üyeleri, müzakeresi bahis 
mevzu olan tasarı bir Af kanunu tasarısıdır. Af
fın lehinde veya; aleyhinde elbette ki, söyliyecek 
pek çok sözler vardır. Ancak, Alioğlu Hayriye'
den doğma 1341 doğumlu Hayrettin Hami De-
miralp'm yukardaki cezalarının bütün hukukî 
neticeleri affı şeklinde tanzim edilmiş olan maz
bata affınıza sığınarak dikkat nazarımı çekti ve 
Anayasa ile hukukun umumi prensipleri zaviye
sinden bir aykırılık ifade ettiği kanaatine var
dığım için, huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Bu vatandaşın affa lâyık olup olmadığı husu
sunda müspet veya menfi olarak serd edilen mü
talâalar içinde cevaplandırılması gereken nokta
lar da mevcut bulunmaktadır. Hâdiseye sübjek
tif unsur karıştırılmadan mütalâa edilmesi, me
seleyi daha aydınlığa kavuşturacağına ve haki
katlerin daha ziyade tebellür edeceğine işaret 
eden arkadaşlarımız oldu. Hususi af, esas itiba
riyle objektif ölçüler içerisinde değil, sübjektif 
ölçüler içerisinde mütalâa edilen bir müesseseyi 
hukukiyedir. Bu itibarla hâdisenin cemiyetteki 
tesirinden ziyade hâdisede suçluluk ve maznun-
luk mevkiinde bulunan şahsın müstehakkmm atı
fet olup olmadığının tâyin ve takdirine bağlı bir 
husus olduğu için sübjektif unsurların karışması 
elbette ki, zaruri olacaktır. Ancak, mazbatadan 
ve tasarıdaki madde metninden anlıyamadığım 
bir nokta mevcut. Affa mevzu teşkil eyliyerek 
hükme bağlanmış ve cezası tâyin edilmiş olan 
hâdiseler 25 . 9 . 1963, 28 . 12 . 1963, 24 . 7 . 1964, 
29 . 5 . 1964, 19 . 7 . 1963, 27 . 4 . 1963, 
29 . 5 . 1964 tarihlerinde hükme bağlanmış ve 
kesbi katiyet etmiş cezalar olarak sıralnamış bu
lunmaktadır. Böyle olunca muhterem Komisyon 
Sözcüsünün ifade buyurduğu şekilde bunların 
hepsi bir günde mahkemeye intikal etmiş ve ka
nun hilâfına işlenmiş fiiller olarak tecelli etme

se gerektir. Çünkü, mahkûmiyet tarihlerindeki 
tesanüt bu fiillerin bir günde işlenmediğinin de
lilini vermektedir, metni maddede. Bu sebeple 
hâdiseyi küçültmek ve atıfete mazhar kılacak bir 
hudut içine sıkıştırmak için bütün bu fiiller bir 
günde işlenmiştir, yolundaki beyanı bu tarihlerle 
bir mutabakat halinde kabul etmek mümkün de
ğildir. Bu itibarla da suç işlemekteki taannüt ve 
ısrar, devam İdik kendiliğinden zahir olmakla
dır. 

Bir noktaya daha işaret etmeme müsadeleri-
nizi rica edeceğim. Belediye reisliğine yükselmiş 
bir şahsın, memlekete hizmet arzusu ile çalışan 
bir şahsın, kaybedilmesi mi, yoksa cezasının affı 
mı bahis mevzudur diye müdafaa eden arkadaş
larımız oldu. Ve hemen bunun üzerine muhterem 
sözcü bu yolda hareket eden birçok idare âmir
leri mevcuttur, birçok âmiri italar veya tahak
kuk memurları vardır gibi ve her zaman yapıla-
gel.cn bir hal olduğunu ifade eden bir beyanla 
bu suçu işlemiş şalısın mazur olduğu yolunda 
bize bir ışık tutmak istediler. Bir bütün idare 
âmirlerinin veya bu yolda hizmet görenlerin bu 
şekilde bir suç temayülü içinde hareket ettikleri 
kanaatinde değilim. Ancak bu yolda hareket isti
dadında olanlara bu kürsüden bu şekilde bir teş
vik kapısı açılırsa belki bundan sonra bu istidat 
artacaktır; bundan korkarım. Biz hizmet başında, 
hizmet ifa edenlerden, hizmet ifa etmelerinin im
kânlarını aramaları kadar kanuna riayet etme 
hissini vicdanlarında yerleştirmeyi vazife bilme
lerini de bu kürsüden istemek hakkına sahibol-
duğumuz zannmda değil, kanısındayım. Bende
niz bu cümlelerimi, muhterem sözcünün buradaki 
'beyanlarına atfen arzı cevabolarak ifade ettim. 
Bir şüphe içinde olsaydım esasen bu yolda da 
konuşmazdım. Bunlara işaret ettikten sonra me
seleyi hususi af ve umumi af zaviyesinden de 
mütalâa etmekte bir zaruret vardır. Anayasamı
zın 131 nci maddesi, «Orman suçları için genel 
af çıkarılamaz», der. Mefhumu muhalifi ile hu
susi af özel af çıkarılabilir, mânasının istihracı 
elbette ki, bu cümlede mündemiçtir ve mümkün
dür. Yalnız, bir noktadan korkarım ve tevakki 
etmek isterim şahsan. Umumi mutlak olarak, ifa
de edilen affın genel şekilde çıkarılmasını Ana
yasanın men ettiği bir affın, hususi af yolu ile 
işliyemez bir hale getirilmesini mümkün kılmak 
youlnu açmış olurmuyuz? Bundan tevakki etme
nin bir zaruret okluğuna da kaani bulunuyorum. 

— 662 — 
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Bu hâdise münasebetiyle /eya bundan sonra ge
lecek hâdiseler münasebetiyle veya bundan evvel 
geçmiş hâdiseler münasebetiyle değil, bir kaideyi 
külliyenin bir açık kapı bulacak ihlâline yol ol
ması endişesi içinde ifadeyi merama çalışmakta
yım. Buna işaret ettikten sonra ceza hukuku za
viyesinden affı umumi ve affı hususinin ölçüle
rini tetkik etmekte fayda olduğu zannmdayım. 

Bir fert için çıkarılan kanun muhtevası, 
medlulü ve hükmü bakımından bir umumi af ola
bilir. Mutlaka umumi af şümulünün geniş insan 
kütlelerine hitabetmesi şartı mevcut değildir. Bir 
kişi için çıkarılan bir kanun, umumi af olabile
ceği gibi birçok kimseler için çıkarılan kanun hu
susi af mahiyetini de taşıyabilir. Ezcümle 5677, 
113, 134 sayılı Af kanunlarını da tetkik ettiği
miz zamanda mutlak olarak affın hududu için
de mütalâa ettiği mahkûmiyet müddetinin üze
rindeki mahkûmiyetler, ikinci madde ve diğer 
maddelerde sayılan maddelerdeki af, tamamen 
hususi mahiyettedir. Çünkü cezanın muayyen 
bir kısmını indirmekle iktifa ettiği için umuma 
hitabctmesine rağmen özel af mahiyetindedir. 
Umumi affı kaide içerisine alan Ceza Kanunu
nun 97 ıi'-i maddesi, umumi af hukuku âmme 
dâvasını ve hükmolunan cezaları bütün netice
leriyle birlikte oltadan kaldırır, der. O halde, 
umumi afl'ın hukukî şümulü âmme dâvasının 
ortadan kaldırılması, hükmolunan cezaların in
faz edilmemesi, ortadan kaldırılması ve hemen 
onun yanı başında bütün neticeleriyle birlikte 
ortadan kalkmasıdır. Hususi affı hüküm altı
na alan 98 nci mad.de ise, «Hususi af, havi oldu
ğu sarahate göre cezayı ortadan kaldırır veya 
azaltır veya değiştirir ve daha ağır bir cezadan 
mübeddel olan cezaya kanunen ilâve edilmemiş 
bulunmak şartiyle mahkûmun kanuni mahcuri-
yetini de ref eder. Ancak kanun veya kararna
mesinde hilafı yazılı olmadıkça fer'î ve mütem
mim cezalara tesir etmez. Hususi affı tazam-
mun eden kanun veya kararnamede sarahat bu
lunan ahval müstesnadır.» der. 

Kanun tasarısını tetkik ettiğimiz zaman 
metninin son cümlesi Alioğlu, Hayriye'den doğma 
J341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'iıı bu 
cezaları bütün hukukî neticeleriyle birlikte af
fedilmiş şeklinde tanzim ve tahrir edilmiştir. 
Böyle olunca bu tasarı kanunlaştığı takdirde 
hukukî delâlet ve hükmettiği mâna itibariyle 

tam mânası ile bir umumi af kılığına bürünmüş 
olarak çıkacaktır. Bu takdirde Anayasanın 
131 nci maddesi ile taban tabana zıt ve Anaya
sanın menettiği bir kanunun yürürlüğe gir
miş olmasına sebebiyet vermiş bulunacağız. 

Niye affediyoruz?.. Bir de bunu düşünmek 
lâzımdır. Muhterem sözcünün ifadelerinden an
lamak mümkün olmadı. Bu cezalar infaz edil
miş midir, edilmemiş midir? Dosya, acaba bu 
cezaların infazı veya henüz infaz safhasına inti
kal etmediği hususunda bir sarahat ihtiva edi
yor muİ? Bu yönden aydınlanmış değiliz ve bil
memekteyiz. Eğer bu cezalar infaz edilmişse o 
takdirde yine madde metnindeki sarahatin bu
na göre tanzim edilmesi gerekir. Çünkü bura
da affedilecek' sadece iki ceza vardır. Biri, hür
riyeti bağlayıcı, 4 ay, 21 günlük ceza. Diğeri 
350 liralık para cezasıdır. Bunun tasrihi sure
liyle yapılacak bir af, hususi af mahiyeti taşı
yacak. Yoksa, bu metin itibariyle bir hususi af 
mahıv eti taşımıyacaktır. Eğer henüz bu ceza 
infaz edilmemişse, yine muhterem sözcü arka
daşımızın ifadesinden anlamaktayız ki, buna 
takaddüm eden ve 1950 senesinde işlenmiş altı 
aylık zimmetten mütevellit bir mahkûmiyet 
vardır ve ancak müecceldir. Eğer cezalar in
faz edilmiş olsa idi, bu müeccel cezanın, altı 
aylık müeccel cezanın da aynen çektirilmiş ol
ması icabederdi. Ceza Kanunumuzun 89 ncıı 
maddesine göre; tecile tabi tutulmuş olan ceza
lar, 95 nci madde de atıfet kabilinden olan tecilin 
bir tehdidiyle karşı karşıyadır. Beş sene içeri
sinde aynı cinsten bir cezaya veya hapis ceza
sına veya ağır hapis cezasına uğramadığı tak
dirde tecil edilmiş bulunan ceza, hiç işlenmemiş 
bir suç gibi ortadan kalkacaktır. Ve bu suç, 
işlendiği tarihten itibaren değil, mahkûmiyetin 
kesinleştiği tarihten itibaren geçecek beş sene
dir. 1959 senesinde hükme bağlandığını ifade 
buyurdular, katiyet tarihi hakkında bilmiyorum 
ama, her halde yeniden işlenecek suçun tecil edil
miş bulunan cezayı geri getireceği müddet henüz 
geçmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Eğer, bu tak
dirde bu cezalar affa mazhar olursa zimmetten 
mahkûm olduğu ve tecil edilmiş bulunan ceza 
müeccel mahiyetinde devam edecek. Eğer bu af 
tasarısı ile ortadan kaldırılmak istenen eczalar 
affa ma-dıar olmadığı takdirde, ki vâzıı kanun 
ve sene içerisinde ıslahı nefs etmesini bir tehdi
di hukukî olarak ortaya koymuştur ve bu yolda 
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bir nefsini ıslak yolunda gayret sarf etme yeri
ne ayrıca yeniden bir suç işlemek suretiyle tecil
den kendisine bahşedilen cezanın işlenmemiş ad
dedilmesi müddeti bir sükûnet devresi olarak 
kabul edilmemiş olması itibariyle bu cezanın da 
avdet etmesi icabedecektir. İşte asıl mesele muh
tacı merhamet ve muhtacı atıfet olup olmaması
nı bu ölçü içinde takdir edebilmemiz için sayın 
sözcünün tecil tarihi, hükmün katiyeti tarihi, suç
ların işleniş tarihi, müeccel mahkûmiyetin av
det edip etmiyeceği ve avdet edecek ise zimmet 
suçundan mütevellit bir avdetin artık bir affa 
mazhar olması bakımından geride kalan yedi suç
la beraber mütalâasını mümkün kılıp kılmaması 
cavı teemmüldür. Üzerinde durulması ve düşü
nülmesi gereken şeylerdir. Evet bir vatandaşın 
affı hakkında elhak, ben de hakikaten merha
mete, affa. ve atıfete lâyık olduğu zamanda, el 
kaldırmasını bilecek kadar insani düşüncelerde 
^eri kalmamayı arzu eden bir arkadaşınızım. An
cak zimmet suçuyla miitefarik bakiye yedi suç, 
mahkûmiyet tarihleri ve affın kabulü halinde mü
eccel iyeti devam etmediği halde yedi suçla bir
likte mütalâa edilerek bu cezanın infazına gidi
lişi noktasından meseleyi ele aldığımız zaman atı
fet yerine ıslahı nefsin ve kanunun kendisine ver
diği nefsini suç işlemekten geri koyma müddetin
de buna riayet etmemenin cezasını çekmesi gerek
tiği kanaatindeyim. Bunun af fiyle muhtacı mua
venet ve atıfet olan bir zata lûtufta bulunmuş ol-
mıvaeağız. Bu yolda, hareketleri tasvip ve teker
rürüne yol açmış bulunacağız. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle (C. II. P. sıralarından, alkış
lara 

BAŞKAN — Sayın senatörler, madde hak
kında görüşmeler bitmiştir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Efendim, su
aller soruldu, müeccel ceza, hakkında, istenirse 
cevap vereyim.... 

BAŞKAN — Muhterem sözcü, deminden be
ri usulü işlettik. Daha evvel söz istediniz, geldi
niz ve son söz tabiriyle söz verdim ki, tüzükte 
üyenin hakkını korumak mecburiyetindeyim, özür 
dilerim, bitmiştir. 

Şimdi iki önerge vardır, maddenin reddini 
teklif ediyorlar. Bu arkadaşlar önergelerini ge
ri almazlarsa, usulde bir değişiklik yapmam lâ

zım, Tüzüğümüze göre çıkarma veya ret öner
geleri evvelâ oya konacaktır. Şöyle olarak yapı
lacak, reddi evvelâ, kabulü sonra koyacağım, geri 
almazlarsa. Alırlarsa normal, maddeleri oya 
sunacağım. 

Arkadaşlar önergelerini geri alıyorlar mı? 
ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Meri al

mıyorum efendim. 
BAŞKAN — O halde önergeyi okutuyorum 

efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin reddini saygiyle arz ve ta
lebedenim 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Neyin hakkında efendim? 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Esasen bu 

önerge demin buyurduğunuz şekil, reddine ka
rar aldığınız takdirde kendiliğinden tahaddüs 
edecektir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Termen. Fakat 
usulümüz bu. Madem ki, önergesinde İsrar edi
yor sayın üye. Binaenaleyh, oya koymak mec
buriyetindeyim. Önerge hakkında, bir şey yok
tur. Önergenin mahiyeti şudur: Birinci madde
nin reddi teklif ediliyor. Birinci maddenin red
dini kabul edenler.... 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ve
rilmez efendim. 

BAŞKAN — Verilir efendim. Birinci mad
denin reddini kabul edenler... Birinci maddenin 
ret teklifini reddedenler... Buyurun indirin efen
dim. Efendim netice şu: (Açık oy sesleri.) 
Efendim açık oy teklifi geri alındı. Zaten ge
ri alındığı için tatbike koymuyorum. Durum şu: 
Önergeye göre 1 nci maddenin reddini kabul 
edenleri 36 ve 33 saydık. Önergeye göre I nci 
maddenin, reddini reddedenleri 18 ile H say
dık. Binaenaleyh önergeye göre 1 nci madde 
reddedilmiştir. 

Sayın senatörler; teklifin 2 nci maddesi yü
rürlük. maddesi, 3 ncü maddesi yürütme mad
desidir. Ksas olarak kalkmıştır. Bu maddele
rin oya konmaması kanaatindeyim. (Soldan, oy
lansın, sesleri.) Aynı neticeye varılır. 

Bu bitti efendim. (Sağdan, gürültüler.) 
MEHMET ÜNALDI — Usul hakkında söz 

istiyorum. 



C. Senatosu B : 31 12 . 1 . 1966 O : 2 

BAŞKAN — Ne usulü Sayın Ünaklı? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkanlı

ğın tutumu hakkında. 
BAŞKAN — Ne tutumu, şuradan söyleyiniz 

lütfen tutumu. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkanlı

ğın tutumu hakkında kürsüden konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki mikrofondan konuşmak 
istiyorsunuz, buyurun (Kanun bitti sesleri sol
dan) Efendim, bir dakika kanun bitti, yalnız 
müzakereler devam ediyor, Başkanlığın tutu
mu hakkında mikrofondan konuşmak istiyor. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanun oylandı. Kabul edilir ve
ya edilmez, o ayrı mesele. Fakat bir usul me
selesini tesbit için huzurunuzu işgal ediyorum. 
Celse açılırken şurada 73 kişi vardı ve dendi 
ki, bir Ağırnaslı vardı Bütçe Komisyonundan. 
Halbuki, başka arkadaşlar da vardı. Erdoğan 
Adalı, efendim İsmail Yeşilyurt arkadaşlarımız 
falan da vardı. Onlarla birlikte ekseriyetimiz 
vardır. Ekseriyetimiz değil, evdekilerle tama
mız, ekseriyetimiz vardır denmek suretiyle 
celse açılmıştır. Binaenaleyh, bir kere celsenin 
açılması tamamen usulsüzdür. Bir. 

İkincisi, oylama ekseriyet olmadan yapılmış
tır. Zaten celse açılamazdı ki, oylamaya gidilsin. 
Şu anda dahi biz beş kişi... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Beş kişi kalkmadı. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Bir da
kika dinleyin beyefendi, onu biliyoruz. Şu anda 
biz beş kişi ayağa kalkmak suretiyle bu oyla
manın önüne geçmeye muktedir idik. Ama, her 
hangi bir suitefehhüme yol açmasın diye bunu 
yapmadık. Oylama yapıldı. Ama ben celsenin 
usulsüz olarak açıldığını tescil etmek için hu
zurunuza çıktım, tescil ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Türkmen. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Ünaklı arkadaşımız buyur
dular ki, 5 arkadaş ayağa kalkmak suretiyle 
ekseriyet bulunmadığını tesbit ettirerek bu ka
nunun oylamasını önliyebilirdik. Fakat bunu 
yapmadık, hüsnüniyet gösterdik diyorlar. Ve 
bu hüsnüniyeti gösterdiğini söyliyen arkadaşı

mızdan şunu beklerdik ki, eğer celse açıldığı za
man ekseriyet yok idiyse o zaman itiraz edebi
lirdi. O zaman itiraz etmeyip, müzakereler de
vam edip oylama yapıldıktan sonra ve kendi
sinin arzu etmediği şekilde tecelli ettikten son
ra nisap olmadan müzakereye geçildiğini ve bu
nu tevsik ettiğini söylemek haddizatında iddia 
ettiği şekilde hüsnüniyetle telif edilemez. Bunu 
evvelce söylemesi lâzımdı. Kanun oylanmış, ek
seriyet bulunmuştur. Binaenaleyh, bundan son
ra söylemesi yersizdir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Her zaman 
söylemek hakkımızdır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun, sıra 
sizde. 

Muhterem senatörler, celsenin açılması me
selesi Başkanlığa taallûk ettiği için hemen ifa
de etmek isterim. Sayılmıştır, beklenmiştir, ta
mamlandık sonra açılmıştır. Ve tüzüğümüze 
göre bu açılmaya itiraz vâki olmamıştır. Vak-
ta ki, neticeyi aldıktan sonra itiraz kabul ol
maz, hattâ kasıtlı kabul edilir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanun teklifi veya tasarısı; çünkü, 
Hükümetten gelmiyor, komisyon tarikiyle, 
hangi tâbiri kullanacağız, henüz belli değildir. 
Teklif de denebilir, tasarı da denebilir. 

Çünkü şeklî bir kanundur. Hükümetten veya 
üyelerden gelmemiştir. Karma Dilekçe Komis
yonunun tahriki ile işleyen bir mekanizmadır. 
Her ne olursa olsun birinci madde metindir. 
Birinci madde hazır bulunanların oylaması neti-
cesiyle ekseriyetle reddedilmiştir. Şimdi önemli 
bir Anayasa meselesi şuradadır : Kanunun bi
rinci maddesi reddedildiğine göre, Cumhuriyet 
Senatosunun ekseriyetiyle kanun reddedilmiştir. 
Çünkü Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Mil
let Meclisinde kabul edilen bir metnin Cumhu
riyet Senatosunda reddi üzerinde Millet Meclisi 
muamele yapmak mecburiyetindedir. Bu mua
mele şudur : Cumhuriyet Senatosunca işbu ret 
salt çoğunluk ise, Millet Meclisi şu oylamayı 
yapacaktır. Cumhuriyet Senatosunda ret üçte 
iki çoğunlukta ise, Millet Meclisi şu... Yani 
burada Cumhuriyet Senatosunun reddinin bir 
şeklinin tesbiti lâzımdır. Bu ret, salt çoğun
lukla mı yapıldı, âdi çoğunlukla mı yapıldı? 
Yani iştirak edenlerin bir fazlası ile mi yapıldı, 
üçte iki çoğunlukla mı yapıldı? Bunun bilinme-
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si, yapılması lâzım. Bakınız okuyayım : «Ana
yasayı Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısı
nın salt çoğunluğuyla tümü reddedilebilen bir 
metnin Millet Meulisi tarafından kabulü için 
üye tamsayısının salt çoğunluğu...» diye gidiyor. 
Cumhuriyet Senatosu muameleyi tam yapmaya 
mecburdur. Noksan kalmasın. Bu bakımdan, 
sadece Millet Meclisinde yapılacak işlem bakı
mından, yani Cumhuriyet Senatosunun reddetti
ği bu kanun tasarısı üzerindeki neticeyi açıkça 
bilmek lâzımdır. Bu ret. ne şekilde olmuştur? 
Neticeyi açık oy verir. İşari oyla bitmiştir. Bi
rinci maddesi reddedilmiştir. Ancak, Millet 
Meclisinin yapacağı işlem bakımından açık 
oya gidilir. Şu; açık oy bugün do olal'nlir ya
rın da olalbilir. Anayasaya göre Cumhuriyet Se
natosu belli süre içinde görüşme yapar. Görüş
me günü içinde bitmiştir. Oylama işlemi; bu
gün ekseriyet olur veya olmaz, bugün içinde olur 
veya olmaz. Ama bu demek değildir ki, oylama 
işlemi yarma kaldı... Hayır bu görüşme için
dir. .0 oylama işlemi yarın yapıl abalir. Bunun 
için hiç bir mani yoktur Şimdi de konabilir, 
bu Başkanlığın takdirine bağlıdır. Şimdi açık-
oyl amaya gidilebilir. Netice nedir? Sadece 
Millet Meclisinin yapacağı işlem için bu 
açık oy kanununun reddi veya kabulü bakı
mından değildir. Bunu açıkça ifade etmek lâzım
dır. Münhasıran Millet Meclisinin yapacağı 
işlem için Cumhuriyet Senatosunun Anayasanın 
92 nci maddesi gereğince işlem yapmasıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğ-
hı. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sırrı Atalay'm 
burada usûl hakkındaki şimdiki konuşmasını 
dinledim. Hakikaten kendisi haklı. Kendisi 
haklı ve doğrusunu da zapta geçirdi. Kendisini 
tebrik ederim. Ben de aynen kendisi gibi dü
şünmekteyim. Hukukî mütalâada bunun öte
sinde olmaz. Ancak Sırrı Atalay'a arkadaşla
rı açık oy veriyoruz diye buraya takriri gönder
diklerinde kendisi işaret etti, vermeyiniz demek 
suretiyle açık oya kendisi mani oldu. Ama gel
di buraya açık oyun müdafaasını etti. Bu bir. 
Zapta geçsin lüzumlu gördüğüm için arzettim. 
(Gürültüler) İkincisi... 

BAŞKAN — Efendim, sükûnetle hatibi 
dinleyiniz. 

" HÜSEYİN KALPAKL10ĞLU (Devamla) — 
İkincisi, zannediyorumki, Sırrı Atalay kendisi 
bilir, usulü, hukuku. Ve onun dışında kimse 
bilemez. Bu bir zapta geçsin, lüzumlu bu. 

3 ncüsü, muhterem arkadaşlarım, deniyor-
ki, 1 nci madde kesinleşmiştir, bitmiştir. Ya
ni reddedilmiştir. Değil. Oylama yapılmış, o an
da acık oya vaz'edilsin diye 15 kişilik bir tak
rir gelmiş. Kiyasette duruyor. Görüyorsunuz 
kimsenin gittiği yok. Yerinde duruyor. Fakat 
arkadaşımız buraya geliyor, bunun kanunlaş
ma bakımından prosedürü var, ekseriyet varını, 
yok mu? Kabul veya ret nisbeti belli olsun ki... 
(Gürültüler) (Sayın C. Tl. P. li arkadaşlar, biz 
sizi sabırla dinliyoruz, kürsüden biriniz inip biri
niz çıkıyorsunuz. Dinleyin de belki bir şey var
dır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğhı siz devam 
edin lütfen. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLIT (Kayseri) — 
Ekrem Özden ve Rıza Isıtan'a hitaben Hele iki
niz varsınız ya, yeter. 

Muhterem arkadaşlarım, şuraya geliyor. Sırrı 
Atalay diyor ki, bu kanunun 1 nci maddesi red
dedilmiştir, arkasından geliyor diyor ki, esas 
kanunun hangi ekseriyetle kabul edildiği veya 
reddedildiğinin sübııta varması bakımından açık 
oya vaz'ı lazımgelir, diyor. Açık ov bizim tarafı
mızdan verilmiş, Riyasette açık oy talebimiz du
ruyor, bekliyor. 

Şimdi size soruyorum, bu kanunu nasıl bir 
ekseriyetle, hangi adedde kabul edilip edilmediği 
yarın bir tetkik mevzuu olduğunda neye göre 
amel edilecek? Zabıtlar buradadır, okunuyor. Bir 
anın içinde kanun kendilerinin iddialarına göre 
birinci maddesi reddedilmiş oluyor. Nasıl bir 
ekseriyetle? Kendilerine göre, sorarsanız, ka
nuni bir ekseriyetle reddedilmiş oluyor. Ama 
şu açık oy talebinin sonu şuraya tescil edile
cek ve görülecek ki, şuradaki aded 50 veya 60 ı 
geçmemektedir. Ve o zaman da bu kanunun 
nasıl bir ekseriyetle veya ekalliyetle oylanıp 
oylanmadığı zabıtlara geçmek suretiyle tescil ve 
tesbit edilecek, istedikleri kadar çabalasınlar, 
ama bunun bu şartlar altında 1 nci maddesi
nin reddedilmiş olması, iddiasına gitmekte ko
lay kolay müdafası mümkün olmıyan bir keyfi
yet olarak tarihe mal olacak.. O halde şimdi 
15 kişilik açık oya gitme talebine göre yapı-
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lacak tasnif neticesinde bu tasarının kanunlaş
ması için ekseriyetin bulunmadığı tesbit ve 
tescil edilecek ve öylece de 1 nci maddenin 
ekseriyet olmadan oylandığı neticesine varılmak 
suretiyle neticeye varılacak. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim, ve buradaki talebimizin okunarak ka
nun teklifinin ona göre açık oya vaz'mı istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz itsiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atalay. 
Sayın senatörler, gelen metnin değiştirile

rek kabulü veya reddi meselesi için muamele
nin tamamlanması icabeder. Aslında şimdi yap
tığımız oylamayı; bilfıhara açık oy bu madde 
için konamaz, oylama muamelesi bitmiştir. Fakat 
bunun neticesi şöyle çıkarsa dahi, oylama sıra
sında mevcudun bulunup, bulunmadığını ifade 
etmez. Bir kere zaman bakımından ifade 
etmez. Bu nokta üzerinde durmuyorum. Ben 
usul olarak baştan şöyle mütalâa etmiştim, 
esasa dikkat ederseniz metni tâbirini kullan
madım. Esasını teşkil eden birinci madde red
dedildiği için 2 ve 3 yürürlük ve usul maddesi
dir, koymuyorum dedim. Tekrar tetkik etti
ğim vakit metni dikkate alarak esası ve usu
lüyle, yüi'üıiüğüyle bir metni dikkate alarak 
maddelerin oylanmasına devam edeceğim efen
dim. Anayasa Komisyonu adına söz istediler, 
buyurun Sayın Nıısret Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NIISRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, şu kanunun 
oylamasında bir maddi hataya düştük. Nasıl'? 
Müzakereler nereden açıldı, ilk defa gündemi 
bu kanunla açtık, tümü hakkında müzakerele
re başlandı. Bu ana kadar yaptığımız tümü 
hakkındaki müzakerelerdir. 1 nci maddeyi 
müzakere etmedik, çünkü tümü üzerinde müza
kere bittiği anda, maddelere geçilip geçilmeme
si teklif edilir. Maddelere geçilmesi teklif olun
duktan sonra kabul edilirse, birinci madde oku
nacaktır. Esasen daha madde de okunmadı Sa
yın Balkandan rica ediyorum, bu bir hata ola
bilir. Maddi hatadır bu. Tümü üzerinde müzn-
k"re yaptık, maddeyi oyladık. Bn maddi ha
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bir dakika ç.-Vk en
teresan bir noktaya dokundunuz, zabıtlara geri

li gerekçenin okunmasını kabul edenler, etmi-
yeııler dedim, tümünün okunmasını kabul eden
ler etmiyenler dedim. Arkasından tümü üze
rinde söz istiyenler dedim. Ondan sonra mad
delere geçilmesi dedim. Madde okunmuştu r. 
Muhterem arkadaşlar, madde, sağ kâtip tara
fından okunmuştur. Maddenin okunup okun
madığı üzerinde münakaşa yapmıyalım. Lüt
fen tashi'h ediniz fikrinizi. 

ANAYASA VL ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, zabıtlar burada. 
Benim teklifim Başkanlık Divanı alsın zabıt
ları tetkik etsin Hakikaten Sayın Başkan, mad
delere geçilmesini teklif ediyorum, geçilmiştir 
derken, zannederim Sayın Coşkunoğlu. çıktı, 
«Ben söz istiyorum»' dedi. Bu taraftan itiraz ol
du. Dediler ki, maddelere geçildi söz vere
mezsiniz. Ondan sonra Sayın Başkan da bunu 
tasrih etti. Tümü üzerinde Sayın Özden'e söz 
verdi. Binaenaleyh huzurunuzda cereyan eden 
muamele budur Tümü hakkında müzakereler 
yapılmış, maddelere geçilmesi oylanmamıştır. 
Bunun zabıtlarda tetkiki suretiyle bu kısmın 
hallini rica ediyorum. Şimdi ben dedim, sen 
dedin olmaz. Bir hata tashih edilsin, zaten ek
seriyet olmadığı halde bir itirazda bulunmayı
şımız da hüsnüniyetinizi göstermektedir? Yal
nız bu iş nizama girsin. Tümü üzerinde konuş
malar oldu maddeler üzerinde konuşma olma
dı, maddelerin reddi doğru olmaz. Bunu zabıt
lar tevsik etmektedir. Maruzatım bu. •" 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar hafızalarını
zı tazcliyeyim, bn gayet enterasan bir noktadır 
ve hassasiyetle durduk üzerinde. Demin söyle
diğim gibi gerekçe, rapor ve tümü üzerinde söz 
istl.yenlerden maddelerin okunmasına geçtik. 
Oya koyduk. Kabul edilmişken, daha evvel söz 
istediğini söyledi hatırlıyor Sayın Özden. Bu
nun üzerine sağ kanattan Sayın Ünaklı tatafuı-
dan oylamaya geçildi diye itiraz vâki oklu ve 
ben sağ ve sol taraflardaki kâtiplere sorarken Sa
yın Özden vazgeçti, vazgeçti sesleri üzerine Sa
yın Özden de; vazgeçtim dedi. Zabıtlar meyda
na çıkaracak bu beyanları. Okuttum, madde 
üzerinde münakaşalar cereyan etmiştir. Bu 
nokta bitmiştir arkadaşlar. Ben şimdi usulü 
arz edeyim. Usul olarak esasını teşkil eden bi
rinci maddeye geçtik, 1 nci madde reddedil-
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iniştir. Fa'kat o zaman yetkimi kullanarak de
dim ki esas maddesidir diğerleri usul ve yürür
lük maddeleridir, reye koymaya lüzum yoktur. 
Yalnız metnin tamamlanması için bu maddelere 
devam edeceğim, dedim usul bu. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Yetkinizi 
kullanamazsınız Tüzükte sarahat var. 

BAŞKAN — Bu İçtüzüğün neresinde kul
lanılmaz diye? Sarahati söyleyiniz. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Öteki 
maddelere geçilmez diye bir sarahat var mı? 

BAŞKAN — Belki Başkanlık o an için bir 
hata yapmış olabilir. Bunu anladığı anda der
hal Tüzüğe döner. Şimdi maddeleri okutuyo
rum. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Baştan bu şekilde birinci maddeyi de okuttunuz 
mu ? 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, okuttum 
efendim, sağ kâtibe birinci maddeyi okudunuz 
mu diye soruyorum. Sağ kâtip okuduğunu ifa
de etmektedir. Zabıtlara da bakacağız ayrıca, 
(A. P. sıralarından «zabıtlara bakılsın» ses
leri.) 

Kabul edenler.. Kabul etmiycnler... Bir da
ha lütfen efendin. İkinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyordun. 

BAŞKAN — Oylamaya geçildi Sayın Güzey. 
ikinci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiycn
ler,.. Kabul edilmemiştir. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkımla 
söz istiyorum. 

B AŞK AN — Ne usulü hakkında ? 
BAKI GÜZEY (Bursa) — Birinci madde 

okunup, kabul edilmeden ikinci madde kabul 
edilemez. 2 nei madde okunur ondan sonra oy
lanır. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, demin söyledik
lerimi kabul ediyorsunuz, madde hakkında mü
zakereler bittikten sonra tekrar maddenin 
okunmasını mı ifade etmek istiyorsunuz, buyu
run ifade edin. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Şimdi bir tasan 
müzakereye başlandığı zaman gerekçesi ve 
maddesi okunur ve tümü müzakereye açılır. İlk 

defa gerekçe okunmadı, madde hakkında te
nevvür etmek üzere, arkadaşlarımız maddenin 
mahiyeti, işin mahiyeti hakkında tenevvür et
mek üzere madde okundu, evvelâ. Bunun üze
rine, tümü müzakereye açıldı. Tümü üzerinde
ki müzakerelerden sonra, tümünün kabul ve\;ı 
reddi teklif edildi. Tümünün ka^bul veya reddi 
meselesi bitti, tümü kabul edildi, 'heyeti umu-
miyesi itibariyle. Şimdi maddeye geçince, mad
denin okunup kabul veya ademikaibulünün 
reye konması lâzım gelir. Usul budur. Madde 
burada okunmadı, binaenaleyh, okunmadım 
tenevvür etmek üzere müzakerelerin başlangı
cında okunmıyan madde ile şimdi kanun kabul 
edilmez. İçtüzük sarihtir. Madde okunur, oya 
konur, kabul veya ademikabulü oya konur ve 
böylece kabul edildiği takdirde kabul, reddedil
diği takdirde reddedilir. Binaenaleyh, tümünün 
müzakeresinden sonra maddelere geçilmesi ka
bul edildikten sonra maddenin tekrar okunup 
oylanması lâzımgelir. Bu yapdmamıştır. Bu 
yapılmadığına göre maddenin okunu]) oylanma
sı lâzımgelir. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, dikkat eder
seniz önerge verenlere sordum. Önergeleri geri 
almazsanız bir usul değişikliği yapmak mecbu
riyeti olacak. Evvelâ reddi koyacağız sonra 
kaibulü. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — İki 
önerge var buyurdunuz. Önergelerin muhteva
sını söylemediniz. Bir tanesi açık oy istiyen-
dir, geri alınız diye ima ettiniz, geri aldırdım:',. 

BAŞKAN — Şimdi tamamen ya m İma için
desiniz Sayın Tevetoğlu. Şurada hassasiyetle 
ve saygı ile Başkanlığını yaptığım müesseseyi 
korumak bakımından bunu burada ifade etmek 
isterim; tamamen yanılıyorsunuz. İki önerge 
var, dedim. Biri, Sayın Ekrem Özden'e aidolan 
önerge, biri de Sayın Enver Bahadırlı'ya ait iki 
önerge vardır. Bu önergeyi geri alırlarsa de
dim, Sayın Ekrem Özden alıyorum dedi, Saym 
Enver Bahadırlı almıyorum dedi. (Açıl; oya su
nulsun sesleri) Açık oy meselesine gelince tek
rar soruyorum, Sayın sağ Kâtip açık oyu bun
dan çok evvel alınmadı mı diye. Alınmıştır di
yorlar. Huzurunuzda tekrar soruyorum. Eve[ 
deniyor. Binaenaleyh lütfen böyle itham altın
da tutmayın Sayın Tevetoğlu. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte
vasını söylemediniz. 

BAŞKAN — Muhtevasını söyledim size. Her 
gelen önergeyi zamanında sunmaya mecbur 
muyum1? Geriye aldılar efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Münde-
recatmm ne olduğunu bilmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu yapmayınız 
lütfen. Siz anlayışlı bir arkadaşımızsınız. Da
ha evvel geri alınmış ve ben geri alındı diye 
size sorar mıyım? İkisini sundum. Yalnız me
seleye dikkat edin reddini oya koydum, red
dedildi. Reddedilince 1 nci madde de ortada 
değil. Oylama sonucunda bu çıkmıştır, önerge 
ile... Hakikaten bu bir usul meselesidir. Öner
ge ile madde ortadan kalkıyor. Bu maddenin 
daha oylanması diye bir şey mevzuubahsola-
maz efendim. («Devam edelim» sesleri.) 

Devam edeceğim, yani bir aksaklık kalma
sın diye devam edeceğim. Maddeye devam edi
yoruz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Hayır, 
kabul edilirse üçüncü madde neyi tatbik ede
cek! 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi maddeye 
koyduk, tüzükte bir şeyimiz var, burada bir 
sıarahat var; «Maddeler oylandıkça kabul olun
du, olunmadı diye Başkan ifade eder.» diyor 
tüzüğümüz. Onun için önergeyi oya koydum, 
reddedildi; madde reddedildi. Fakat maddeyi 
oya koyacağım, tüzüğe göre kabul edildi veya 
edilmedi diye zapta geçirteceğim. (Gürültüler.) 

Maddeyi okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğün 107 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasına göre; bir konu ilk 
defa oya konulurken, açık oya konulması iste
ğinde bulunulabilir. İlk defa istemediğiniz için... 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Açık oya konul
sun... 

BAŞKAN — Hayır şimdi istiyemezsiniz, oy
lama yapılmıştır, konunun oylaması yapılmış
tır, önergeler yolu ile. Onun için doğrudan 
doğruya kabul yolu ile gideceğiz. 

Maddeyi kabul edenler... (Baki Güzey ve 5 
arkadaşı ayağa kalkmak suretiyle yoklama ya
pılmasını teklif ettiler.) (A. P. sıralarından, 
«Başkan taraf tutuyorsun, oylıyamazsm» ses
leri, «çoğunluk yok» sesleri, gürültüler.) 

Hallederiz efendim, öyle değil. Başkanlık 
bir meseleyi gayet soğukkanlılıkla hallet
mek ister, hakkaniyetle ve saygı ile tüzü
ğe. Sayın Termen usul hakkında mı konuşmak 
istiyorsunuz ? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Yalnız muhterem 
arkadaşlarım, bu meseleyi biliyoruz, mesele bu
rada hissi bir mesele haline sokulmuştur. Açık 
konuşalım, çeşitli taktikler kullanılmaktadır. 
Onun için müsaade buyurun, Başkanlığa iti
mat buyurunuz, bunu çözmeye çalışacağım. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Başkanımız 
bu dönemde Başkanlığa seçilmiş ve hakikaten 
tarafsızlığını da dünden itibaren ortaya koy
muş değerli ve mesaisini candan bize takdime 
çalışan bir arkadaşımız. Biz tüzüğümüzün bize 
bir hak halinde tanımış olduğu bir konuda fer-
yadediyoruz. Fakat Başkanımız da bir kararı 
ısdar etmiştir, ortaya koymuştur. Şimdi yapıla
cak iş, bu konunun zabıtlarının tetkikidir. Bu 
yola gidilsin. Gecenin 12 sini bir dakika geçe 
müddet bitecektir. Bu tetkiki yapmak ve nor
mal bir hal çaresini ortaya koymak zarurettir. 
Hele hele Adalet Partisi sağ grup olarak şu 
anda bizler bir zımni angajmanın bir gûna için
de gibi çırpmıyoruz. Buna da lüzum. yoktur. 
Vaktiyle suç işlemiş, altı aya mahkûm olmuş 
bir adamın sonradan işlediği suçlardan ötürü 
Meclise gelmesi hali tarafsız olarak tetkik edi
lirse, Meclis defaatle suç işlemiş bir vatandaşın 
affına gitme konusunda affetme yetkisini bi
hakkın düşünmek mecburiyetinde olan bir ya
ratıcı kuvvet, emredici kuvvet halinde buluna
cak ve dolayısiyle bunu muhakeme edecektir. 
Benim kanaatime göre, reyde de menfi arz et
tim, bu konuda Adalet Partisi olarak niçin bü
yük bir... (Gürültüler.) İzin verin ben sizin ar
kadaşınızım, müsaade buyurun. Mütemadiyen 
usul konularında çırpınımıyalım, arzım budur. 
(Gürültüler.) 

Müsaade buyurun, siz de gelin, konuşun. Bu 
konuda özel münakaşa açmıyalını. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim, bu has
sas noktayı müşterek gayretle çözeceğiz. En
dişe etmeyin. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Şimdi bizim 
bu Senatonun, mehabetiyle mütenasip mânada 
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Başkanlığa gelmiş ve hüsnüniyet i aşikâr olan 
arkadaşımıza mut laka bilmiyerek, bilerek işle
diği bir usuli ha tadan dolayı yüklenmeye hak
kımız var mıdır, yok mudur , durumun nezake
tini arza çalışıyorum. Arzım şu ki, bu konuda 
âdetler neyi emrediyorsa ve Meclislerde, 15 ki
şiyle kanunlar ın çıkt ığına yıllarca şahidolmuş 
tecrübeli bir arkadaşınız sı f atiyle bu kanunun 
bu gece içinde bitmesini teminen şu adcdlerde-
ki muvazenesizliği daha önce de bilmemize rağ
men oylama sonunda mut lak adedî bir mağlu
biyete duçar o lduktan sonra uzak gitmememiz 
konusunu arz eder ve bu konuda müsamahanızı 
bilhassa istirham ederim arkadaşlar ım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Termen bir noktayı söy-
liyeceğim, siz usul hatası mevzuunda söz almış
tınız, usul hatas ına temas etmediniz. Bu usuli 
ha ta nerededir lütfen izah ediniz? 

ZİYA TLKMLN (Devamla) — Üstadım, 
muhterem. Başkan, mevzu şudur, buruda bütün 
samimiyetimle arz ediyorum, siz bir konuda 
usuli bir zühule bizzarure salonun heyecanı ve 
ta raf la r ın tazyiki al t ında mecbur bırakıldınız. 
Arz edeyim, konuşulan konu Ha tay Senatörü 
muhterem arkadaş ımın noktai nazarı değil. Bu 
Senato o muhterem senatör arkadaşımızın nok
tai nazar ım müzakere edip müspet neticeye 
bağlayacak heyet değildir. Bu Senato komisyo
nun raporunun birinci maddesini oylıyacak. Siz 
konuşulmakta , görüşülmekte olan komisyon ra
porunun tümü üzerindeki müzakerelerden sonra 
maddelere geçilmesini oya arz ediyorumdan iti
baren birinci maddeyi suret i mut lakada k ı raa t 
et t i r ip, ta celsenin açıldığı ta r ih tek i madde oku
nuşuyla iktifa eylemeyip, tüzükteki bu konuyla 
alâkalı maddeyi ha t ı r lay ıp maddeyi fiilen bir 
defa daha ortaya koymak du rumunda iken sizi 
bu konuda tay ip etmiyorum, haddim değildir, 
hukukçu da değilim, ancak usuli bir hâ t ı raya 
d a y a n a r a k arz ediyorum. Maddeyi k ı raa t t en 
sonra madde üzerinde oylamaya geçecek iken, 
normal müteammel usulün tamamen dışım ihti
yar eyliyerek bir a rkadaş ın önergesini uyu. koy
dunuz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mü
zakere usulünün tamamen dışında bir tu tum
dur . Bunu ben büyük bir hata te lâkki etmemek 
suretiyle de size konuyu bu şekliyle arz ediyo
rum. 
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BAŞKAX —- Sayın arkadaş lar ım, d ikkat 
ederseniz ret önergesi baklanda oylama yaptı
ğımı ifade ettim. Esası reddedildiği için madde 
ortada yoktur dedim, filhakika. Sonra da Ter-
men'in söylediği noktaya dönmek suretiyle, fil
hakika böyle değildir, karanl ıkta kalan bir me
seledir. Bir içtihat meselesidir. .İçtihadı tek ba
şına Başkanlık kuramaz noktasından hareket 
ettim ve Tüzüğün bir maddesine dayanarak 
«Başkan maddeyi kabul olundu, kabul edilmedi, 
aynı ifadelerle söylemek mecburiyet indedir» de
dim ve döndüm. Zannederim ki, Sayın Termen 
de bu noktayı belirtmek istiyor. Mesele halledil
miştir ve Başkanlık takibetmişt i r , bunu. ((!ü-
rü İtliler) 

Şimdi Sayın Adalı size söz veriyorum, bu
nun için. Açık oya sunmadığımızı söylediniz, 
bunun için buyurun. (Soldan, gürül tü ler ) 

LSAT MAHMUT KAKAKU.KT (Urfa) — 
Neyi müzakere ediyoruz Sayın 'Başkan? 

BAŞKAN — Lsul efendim... Sayın Kara-
kur t , burada usulü bir kenara i tmek suretiyle 
Yüce Heyet i ta tmin etmeden ayrılabil ir misi
niz? Karan l ık ta kalmış nokta la r ın üzerinde dur
madan geçebilir misiniz? (îeçemeyiz. 

KliDOfiAN ADALİ (İs tanbul) — Sayın Baş
kan, benden evvel konuşan Sayın Termen arka
daşım bunu bu basit bir hususi af mevzuunu, 
keenne bir par t i mevzuu haline getirmektim 
bahsett i . Biz Adalet Part isi (frupu olarak... 

BAŞKAN — Sayın Adalı, size sözü yalnız 
şu usul hakkında verdim. 

KIiDOfîAN ADALİ (Devamla) — Artık bu 
müsamahanız da teamül olduğu için, ona sığı
narak konuştum. 

BAŞKAN — Konuşmanız yalnız bu noktada 
olsun. 

LRDOfiAN ADALI (Devamla) — Biz hiçbir 
suçlunun müdafaasını üzerimize almıyaeağımız 
gibi, ben Sayın ( \ İT. P. Orı ıpunu da vatandaş
ların hapishanelerde çürü tmek zihniyetindedir, 
zevk alıyor diye onu da iddia etmiyorum tabiî. 

Muhterem arkadaş lar , şimdi bu kanun basit 
bir kanun. 

Dün Sayın ('. İL. I\ ye mensup arkadaş lar ı 
mız bütçenin 400 milyonluk bir erteleme kanu
nunda ka lk ıp ekseriyet yoktur , diye müzakere
nin devamına mâni oldular. 

BAŞKAN --- Sayın Adalı çok rica ederim. 
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ERDOĞAN ADALİ (Devamla) — Gene usu
le geliyorum. Sayın Başkanın Reisvekilliği yeni 
başladı, biz meşhur Hoca'nm hikâyesinde dedi
ği gibi, yani yol olmasın kabilinden usul i hata
ları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Başka daha 
mühim kanunlarda Senatonun inzibati ve bir
birine çatışması olmasın diye. Yoksa ne kimse
nin ınüdafiiyiz, ne de kimsenin taraf nidayız. 
Ama Sayın Başkanın bu basit mevzuda, bu ba
sit kanunda hatalara düşmemesini temin etmek 
suretiyle bundan sonraki müzakerelerde... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hangi hata, 
söyleyiniz, istirham ediyorum. Meseleyi yenilik, 
eskilik meselesine getirmeyin. Burası imtihan 
salonu değil. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Elbette, 
usul sarih. Sayın Melen'in bir sözü vardır, ga
yet takdir ederim. Müesseseler, makamlar mev
kiler çıraklık mevkii değildir. Elbette buraya 
bilerek geldiğinizi kabul ederek konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen onu öyle kabul edin. 
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Öyle ka

bul ederek konuşuyoruz elbette. 

Şimdi İçtüzüğün 72 nci maddesi; bir tasarı 
veya teklifin görüşülmesine sıra gelince, Baş
kan gerekçe ile maddelerin tümünün okunması
na lüzum olup olmadığını Genel Kurulun oyuna 
ayrı ayrı sunar. Gerekçenin konuşulmasını sun
dunuz, maddeler hususunu sunmadınız. Buna 
göre 73 ncü maddeye geçtik. 73 neü maddede 
iki hata yapıldı. Birincisi, maddeyi okutmadan 
oylamaya geçtiniz. İkincisi de, birinci maddeyi 
oylamak suretiyle bundan sonraki maddelere 
artık lüzum yoktur, dediniz. Bu iki nokta hata
lıdır, bunu tebarüz ettirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bakın muhterem arkadaşlarım, 
78 ncü maddeyi falan Sayın Adalı karıştırdı. O 
maddelerde zaten böyle şeyler yok, lütfen ken
dileri tetkik ederlerse oralarda görmiyecek-
lerdir. Bunda bizi bağlayan 113 ncü maddedir 
ve demin ret önergesini oyladım, ama şu nokta
dan şüphelendim. Hakikatte muhterem arka
daşlarımızın ikazı üzerine şüphelendim, tekrar 
açtım, 113 ncü maddeye göre kendimi ayarla
dım. 113 ncü maddeyi okuyorum. 

«Önergeler verilmişse, evvelâ çıkarmaları is-
tiyenler, sonra değiştirilmeye taallûk edenler, 
en sonra ilâve istiyeııler oya konur» Bu sıraya 
riayet ettim. «Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 

değiştirme teklifleri komisyonun değiştirme tek
liflerinden önce oya konur.» Bu, kendiliğinden 
oldu. 

Her madde kabul veya reddolundukça - dik
katinizi çekerim - karar sonucu Başkan, tara
fından mütaaddit kereler bunu ifade ediyorum. 
Kabul edildi, kabul edilmedi diye bildirildi. 
Tekrar şüphelendim, baktım bu fıkraya, ve siz
lere izah ettim. Dedim ki, muhterem arkadaş
lar, aslında, esasında madde yok. Yani bir esas 
ortadan kalkmış iken usul bir şey ifade etmez. 
Ama mademki, Tüzük böyle bağlıyor, madde 
hakkında edildi, edilmedi şeklinde bir ifade 
kullanmadığını beyan olunuyor. Onun için de 
devam ediyoruz, dedim. Bundan tabiî daha ne 
olabilir, muhterem arkadaşlarım? Ye bir konu 
oylanmaya başlanmıştır. Bu arada açık oylama 
takriri de verilemez. Oylamaya geçilmiştir. Bir 
konu oylanmadan evvel bu olur. Binaenaleyh 
maddeye devam ediyoruz. Bu madde okunmuş
tur. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul olunmamıştır. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, müsaade 
buyurun, devam edelim. Biliyoruz usul münaka
şalarından kastedilen maksat, Yüce Türk Mil
leti de takdir eder, mesele başkadır. Basit bir 
meseleyi burada çok başka hallere sokmak isti
yoruz. 

Serbest bırakın. Şu kanun ya kabul edilir 
ya edilmez. Saygı gösteriyorum, muhterem he
yetin mânevi şahsiyetine istirham ederim, zede-
lemiyelim bunu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Riyasete bir sualim var. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ikinci mad
deyi okuyun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hiç olmazsa bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Soldan, gü
rültüler) 

Müsaade edin efendim, Başkan müsamaha
lıdır. Bu müsamahayı sizin anlayışınızdan al
maktadır. Başkana bu yetkiyi verin. (Soldan, 
bu anda sual sorulamaz sesleri) Bir soru sorsun 
arkadaşımız. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şimdi Sayın Başkan, özür dilerim, az evvel Sır
rı Atalay arkadaşımız konuştu ve hangi ekse
riyetle kabul veya reddedildiğinin tesbiti... (Sol
dan gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — O tümü üzerin
deki sözlerdir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şimdi biz buna göre ve Tüzüğe göre hakkımız 
olduğu şekilde 15 kişilik bir önerge verdik ve 
arz ettik, Riyasete dedik ki, açık oya konsun. 
Siz bunu reddederken hangi sebep ve maddeye 
istinadettiniz ? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, müsaade 
edin, o tümü üzerinde; muamele tamamlanmadı. 
Müsaade edin, muamele tamamlansın. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şimdi bu usul hatasının düzeltilmesi için ne 
gibi... 

BAŞKAN — Muameleyi tamamlıyacağım, 
siz de tatmin olacaksınız. İstediğiniz bu değil 
mi <? 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmemiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul olunmamıştır. 

Tümü üzerinde söz istiyenleri. Sayın Ağır-
naslı ile bir de Sayın Kalpaklıoğlu söz istemiş
lerdir. 

Sayın Ağırnaslı, söz istediniz buyurun. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — Redde

dildi zaten, konuşmaya lüzum kalmadı. 
BAŞKAN — Efendim, deminki mülâhaza 

ile Sayın Alişiroğiu 1 nci maddenin esası red
dedildiği halde görüyorsunuz ki, devam ediyo
ruz. Anlayışlar değişiktir. Onun için tamamlı-
yacağız. Siz öyle düşünüyorsunuz, ama Umumi 
Heyetin düşündüğü makbul olur. 

Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, hususi af konusunda ben 
hakikaten çok tereddütlü bir anlayışa sahibim 
ve gerçekten çok önemli içtimai zaruretler bu
lunmadıkça hususi af yoluna gitmeye taraftar 
olmamak lâznmg*elir kanısındayım. Bu Yüce Se
natonun şimdi ittihaz buyurduğu kararla haki

katen mevzuun esası üzerinde görüşümü arz 
etmeye hem fırsat olmadı, hem de faydalı bul
madım. Günkü söylenecekler söylenmiştir. Ger
çekten isabetli bir neticeye varılmış oldu. Eğer 
efkarı umuımiyeye karşı yedi tane suçun müker-
riri olan bir zatın Yüce Senatoca affa mazhar 
olduğu, hele Anayasanın orman suçları için 
affı istisna etmiş olmasına rağmen, orman suç
larının yedisinden, çünkü tarihleri okundu, ifa
de edildiği gibi aynı günde değilmiş. Doğrusu 
büyük bir mânevi vebalden, yükten kurtulmuş 
olan bir karara varmış oldu Yüce Senato. Eğer 
infaz müessesesi yürüdüyse aftan bir netice 
doğmıyacaktır. Vaktiyle zimmet suçundan vâ
ki olan... («Madde hakkında mı konuşuluyor'?» 
sesleri.) 

Tümü hakkında konuşuyorum. 
BAŞKAN •— Tümü hakkında konuşuyor. 

Devam edin Sayın Ağırnaslı, ben ikaz ettim, 
lütfen. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu iti
barla infaz edilmiş olsaydı bile tecil müessese
sinin ortadan kaldırılıp eski cezanın tevhidi yo
lu ile çektirilmesi gibi, bir şeyin önlemesi gibi 
hukukî bir hatayı da önlemiş olacaktık. Yüce 
Senatonun ekseriyetle, büyükçe bir ekseriyetiy
le ittihaz ettiği kararla bu hatalara düşmekten 
Parlâmento kurtulmuş oldu. Nihayet belediye 
reisi bir motel yaptırmak için - çok takdir edi
lecek bir iştir - ama, motel yaptırmak için or
man idaresine başvurmak suretiyle kereste te
min edebilirdi. Bunun zımnında mustatil bir
takım başka menfaatlerin de mevcudolup olma
dığı ihtimalinden de bihakkın endişe eden ar
kadaşların vermiş olduğu şu kararın isabeti 
karşısında ben memleketin hayrına olmasını, af 
müessesesi için de hayırlı olduğu inancı içinde 
olduğumu ifade için söz aldım. Hayırlı olsun, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, siz söz is
tediniz, buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, biz Adalet Partisi Gru-
pu olarak bu hususi af kanununa angaje olmuş 
değiliz ve bizim grupumuz ne pahasına olursa 
olsun bu kişi affedilsin dememektedir. Nitekim 
gördünüz ki, işarı oylamada arkadaşlarımdan 
bir kısmı kanunun aleyhine parmak kaldırmış, 
benim gibi birçok Adalet Partili senatör arka-
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daşlarım da müstenkif kalmış ve bir kısım ar
kadaşlarım kanun lehinde kendi reylerini kul
lanmışlardır. Bununla size şunu ifade ve arza 
çalışmak istiyorum. Görüyorsunuz ki, bu kanu
nun aleyhinde olan arkadaşlarımın bir kısmının 
iddia ettikleri gibi topyekûn, ne olursa olsun 
bu şahıs affedilsin dememiştir ve dememekte
dir. Yalnız Adalet Partisinin Grupunun bura
daki direnişi, kanunun aslına olmaktan ziyade 
- ki, oylama arz ettiğim gibi bunu göstermek
tedir, açıktır - müzakeresinde ve oylamasında 
usuli hatalara gidilmemesine ve kanunun, tü
züğün ahkâmına uygun şekilde müzakere edi
lip neticelenmesine matuf olan bir müzakere
nin müdafiliğıini yapmış bulunmaktadır. Nite
kim az evvelki konuşmamda da ben yine kendi 
adıma konuşurken, bu usuli hataların düzeltil
mesi yolunda düşüncelerimi Heyeti Uımumiyeye 
arz etmiş bulunuyorum. Yoksa esası hakkında 
kanunun müdafaası yolunda değiliz. Bu her 
üyenin kendisimin şahsi düşüncesi, vicdani ka
naatine bağlıdır. Hattâ hususi afta meselelerin 
nedenlerine, niçinlerinc girilmeden dahi bir ar
kadaşımız pekâlâ bir şahsın, birkaç şahsın affı 
lehine oyunu kullanabilir ve hiçbir arkadaşı
mın da neden bunun affını istiyorsun, gibi onu 
ithama zannederim ki, hakkı yoktur. 

Nitekim, bu kanunun esası bizim bugünkü 
iktidarımız zamanında değil, bizden evvelki ik
tidarlar zamanında ele alınmış ve hattâ bunun 
havalesini de Senatoya zannediyorum ki, eski 
Meclis Başkanı, evet eski Meclis Başkanı Muh
terem Fuad Sirmen'in imzasiyle sevk edilmiştir. 
Görüyorsunuz ki, kanunun müzakeresini bir 
Adalet Partisi ve Halk Partisi mücadelesi şek
line, sureti mutlakada, sokmak istemiyorum ve 
buna lüzum da yoktur. C. H. P. li arkadaşla
rımdan da pekâlâ böyle bir kanunun lehinde 
düşünen olabilir, bizim arkadaşlarımızdan da 
düşünenler olabilir ve ona göre kararını vere
bilir. Şimdi usuli hatadan tevakki edelim di
yoruz arkadaşlar. Nedir bu? Muhterem Reis
ten çok özür dilerim, ben kendisini biraz itham 
edeceğim, kusura bakmasın. Bu ithamım kendi
sinin suiniyetle bu kanunun müzakeresine ta
raftar oldu veya olmadı şeklinde değil. Hüs
nüniyetli olduğunu kabul ediyorum. Ama bir 
hata yapmıştır diyoruz. Nedir bu hata? Madde
lere geçilmeden yani tümü üzerinde müzakere 

tamamlanıp da maddelere geçileceği sırada, 
maddelere geçilmesini oylarınıza vaz'ediyorum 
demek suretiyle Sayın Başkan, kanunun oyla
masına gitmemiştir. Tüzüğümüze göre burada 
bir hata vardır. Kanun ölü doğmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu bir daki
ka. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Maddelere geçilmesini oylarınıza vaz'ediyorum, 
diyecek ve ondan sonra... 

BAŞKAN — Denmemiş midir efendim? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Bana göre denmemiştir efendim. Zabıtlar ya
rın çıkacak, okuyacağız, göreceğiz denip den
mediğini. 

BAŞKAN — Başkanlık bunu söylemiştir, 
zabıtlarda görülecek efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Denmemiştir. Binaenaleyh kanun şu anda ölü 
doğmaktadır. Burada usuli bir hata vardır. 
Düzeltilmesi iktiza eder, bir. 

İkincisi; ama Sayın Başkan ısrar ediyor, de
dim, bu vazifeyi yaptım diyor, mümkündür. 
Ben demediğine kaani olan bir üye sıfatiyle 
burada gelip konuşuyorum. Demişse mesele 
yoktur. O halde 1 nci şekle ait itirazım vâki 
değildir. Eğer dememişse ve Heyeti Umumiye-
nin oylarını alarak maddelere geçilmemişse, ben 
iddia ediyorum, ısrar ediyorum, yarın bundan 
dolayı doğabilecek mesuliyet yalnız Muhterem 
Reis Vekiline aidolmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bir daki
kanızı rica ediyorum, zabıt burada aynen oku
yorum : 

«Başkan — Tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler...» Tamam mı efendim? Demin de ifa
de ettiniz, ö halde şekle ait bir itirazınız yok. 
Bu itibarla sözünüzün bitmiş olması lâzım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi geçiyorum iki madde daha vardır. 

BAŞKAN — Demek ki, Başkanlık tamam 
yapmış muameleyi. Zabıtlardan okuyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi Başkan zabıtlardan okuduğunu ve madde
lere geçmek için Umumi Heyetin reyini aldığını 
zabıtlarla söylüyor. Doğru olabilir. Zabıtların 
da hilâfında konuşacak değilim. 
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BAŞKAN — Olabilir değil, doğrudur efen

dim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Şu anda zabıt bende yok. Israr etmiyorum arka
daşlar. Doğrudur, eğer zabıtlara geçmişse doğru
dur, ben de kabul edeceğim. Niçin zorluyorsu
nuz? Hakikaten zabta geçmişse yarın okuduğu
muzda mesele kalmaz. 

ikinci mesele muhterem arkadaşlarım, bugü
ne kadar biz bu kanunları nasıl müzakere ettik, 
biliyorsunuz. Her kanunun her maddesinde açık 
oya gidildiği vakıdır. Biz bunun tatbikatını yap
tık burada. Beşinci senesine girmiştir Senato. 
Biliyorsunuz ki, biz mühim maddelerde, mühim 
kanunlarda 15 muhterem arkadaşımızın imzası 
ile verilen bir takrir üzerine daima açık oya git-
mişizdir. 1 nci maddenin müzakeresi sonunda 
işari oyla reddedildiği Reis tarafından Umumi 
Heyete bildirildikten sonra 2 nci maddeye henüz 
geçilmeden d erli al 15 imzalı bir takriri hazırla
dık ve Riyasete verdik. Riyaset der ki, kanunun 
1 nci. maddesi esastır, 1 nci maddesi ise verilen 
bir takrirle reddedilmiştir, binaenaleyh bu tak
riri oya koyamam. Ben iddia ediyorum ki, bugü
ne kadar biz burada kanunlarm müzakeresinde 
kanunun tümü için veya 1 nci maddesi için açık 
oya gidilmediği takdirde diğer maddeleri için de 
açık oya gidilemez diye; bir tatbikatın içinde ol
madık, bugüne kadar. Ama Riyaset bizim mıü-
taa.ddit kere bu mevzuda ısrar edip, sual şeklin
de vaz'edip zabıtlara geçirmemize rağmen kendisi 
der ki, Tüzüğün hangi maddesi, hangi tatbikata 
istinadettiğini bildirmeden, esas olan kanunun 
1 nci maddesidir, o ki işari reyle halledilmiş, ya
ni reddedilmiştir, binaenaleyh, bundan sonra ge
len usule ait ikinci, üçüncü maddeleri açık oya 
vaz'edemem demek suretiyle bugüne kadarki tat
bikatın dışına çıkmaktadır. Ben şimdi Reis için, 
muhterem Riyaset için betahsis kötü bir niyetle 
bunu yapıyorsunuz, demiyorum. Anlayış öyle. 
Ama Riyaset doyuramıyor Heyeti Umumiyeyi. 
Diyemiyor ki, tatbikat öyle değil, şöyle idi. Tü
züğün filân maddesi filân fıkrasına göre bunu 
yapamam işte diye, şudur diye okuyup tatmin 
etmiyor. Ama mücerret olarak diyor ki, birinci 
madde işari oyla halledilmiştir. Bundan sonra 
onbeş kişi takrir verse dahi açık oya vaz'edemem 
demek suretiyle kendisi yanlış kanaatinde dire
niyor. Şimdi arkadaşlar, bundan doğacak neta-
yiç nereye müessir olacak, nereye gidecek soru-

yorum? Şurada şu topluluğun içerisinde hepi
miz varız. Hiçbir zaman muayyen grupları ya
rın buradan çıkacak sakat bir kararı bir kanun 
maddesi, bir kanun tümü muayyen gurupları, 
muayyen şahısları itham etmez, küçük düşürmez. 
Topyekûn hepimizi ithama bir vesile vermiş 
olur. Hattâ daha da ileri gideceğim, eğer bun
dan dolayı yanlış tatbikata gitmişse sırf reisimi
zin yüzünden olmuştur. Umumi Heyetin ne gü
nahı var diyemeyiz. Bunun iptali var, efkârı 
umumiyeye mat olması var, gazetelere intikali var. 
Bu yanlış tatbikatından dolayı topyekûn biz Se
nato Heyeti Umumiyesi olarak itham edileceğiz, 
küçük düşeceğiz. Ben bu sebeplerle muhterem Ri
yaseti ikaz ederek, doğru tatbikat içine girmesi 
için çabalıyorum. Onun için muhterem Riyaset
ten istirhamım, açık oya gitmesi idi. Fakat gide
medi. Şimdi ne yapacak? Riyaset ısrar ediyor, 
evet açık oya koyacağım ama kanunun sonunda 
tümünde açık oya gideceğim demek suretiyle ye
ni bir tatbikata gidiyor. Ben bunun yanlış oldu
ğunu ariz ve amik arz ettim. Gecenin bu saatinde 
fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yanlıştır. Bu
nu yeniden Heyeti Umumiyede başka kanunla
rın başka maddelerinin müzakeresinde büyük fır
tınalar koparacaktır. Ve ben onu da istemiyo
rum, ona da gönlüm razı değil. Riyasette isterse
niz tarafsız bir arkadaş, isterseniz parti grup
larının temsilcileri olarak başka arkadaşlarımız 
gelsin, bulunsun, kim olursa olsun, bu fark et
mez, topyekûn Riyaset bir küllolarak doğru tat
bikatın içine girmeye mecburdur. Arkadaşımız 
yeni riyaset yapmaktadır, elbette ki, hata da ede
bilir. Kendisini ben tamamen hüsnüniyet içinde 
telâkki ediyorum, kabul ediyorum, hilafını dü
şünmüyorum, ama yanlıştır arkadaşlar ve bun
dan sonra göreceksiniz ki, şu tatbikata Heyeti 
Umumiye girmiyecektir. Birçok kanunların mü
zakeresinde, birçok maddelerde göreceksiniz bu
gün bunu kabul eder gibi görünen muhterem ar
kadaşlarımızın gruplarından dahi takrirler veri
lecek ve bugün şu anda müdafaa ettiğim mese
leyi o zaman onlar kendileri gelecekler burada 
aynı fikri müdafaa etmek mecburiyetinde kala
caklar. 

Beni dinlediğiniz için özür dilerim. Hepinize 
teşekkür ederim. Sağ olun. 

BAŞKAN •— Sayın Senatörler kanunun tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bu müna-
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sebetle tümü üzerinde aleyhte konuşan arkadaşı
mız usul hakkında bir noktaya temas etti. Yapı
lacak, takibedilecek usul şudur: Evvelâ tümünü 
açık oylarınıza sunacağım. Sonra Anayasamızın 
92 nci maddesinin 9 ncu fıkrasına göre Cumhu
riyet Senatosunca üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile tümü reddedilen bir metnin Millet Mec
lisince kabul edilebilmesi için üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu halde açık 
oya başvurulur, maddesi vardır. Ondan sonra 
normal olarak açık oya başvuracağım. Nedir iste
nen ben anlamıyorum doğrusu, önümüzde mad
deler var. Dikkat ederseniz 3 madde de ayrı ayrı 
reddedilmiştir. Yani tümü reddedilmiştir met
nin. 

Tümü üzerinde müzakereler bitmiştir. Kanu
nun tümünü kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Anayasanın 92 nci maddesinin okunan fıkra
sına göre kanun açık oylarınıza sunulacaktır. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Nasıl oy 
kullanacağız? 

BAŞKAN — Efendim, sepete atmak suretiy
le. Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çe-
kinser. 

Sayın Gerger'den başlıyoruz. 
(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş

lar varsa lütfen kullansınlar... 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Sayın Senatörler, oylama neticesini bildiriyo

rum; 55 sayın üye katılmış, 6 kişi kabul, 41 kişi 
ret, 8 kişi çekinser kalmıştır. Başta aldığınız ka
rara göre görüşme sayısı olmadığı için diğer ka
nunların müzakeresine devam etmeye imkân 
yoktur. Yarın 13 . 1 . 1966 Perşembe günü sa
at 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 20,05 
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Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 1311 doğumlu 
Hayrettin Hami Demiralp'm cezasının affı hakkındaki kanun tasarısına veril»$n oy

ların sonucu 

(Yeter çoğunluk sağlanamamıştır.) 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Fahri özdilek 
Sıtkı Uiay 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
S'alih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Afjşiroğlu 
Hıfzı Oğuz Hekata 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 55 

Kabul edenler : 6 
Reddedenler : 41 
Çekinserler : 8 

Oya katılmıyanlar : 126 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Reddedenler] 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

ÇORUM 
Safa Yal.çuk 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatumoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül, 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem özden 
M. Cemal, Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
S i m Atal.ay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Çekinserler] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 

ANTALYA 

M. Akif Tekin 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Sami Küçük 
Mehmet öz güneş 

UH-FA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoşan 

CUMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Ömer Ergü ı 
Hasan Kan şal 
Osman Kot sal 
Sahir Kurut'uoğlu 
Necati i özde niz 

MANİSA 
Refik Uluscy 

SAM3UN 
Fethi TevetDğ'u 

Selâhatıt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
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ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Ra im Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Rlfart Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turlıangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Gü7er 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Alton 

ÇANKİRİ 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Em'n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
iBşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman AHhocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHÎK 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki t s ^ m 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik jOkyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gül.cügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki GümüşoğiU 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

Enis Kansu 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Aihmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı (I.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü'kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğ'u 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

İzzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELÎ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

O : 2 

Toplam : 3 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

. 31 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 1 .1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANIN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk 
Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edilen yol
suzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu raporu (10/3, 10/5) 

2. _ Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğün
de yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu (10/6)' 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. —. Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 
fi ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet Sena
tosu 1/618) (S. Sayısı: 744) [Dağıtma tarihi: 
8 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi: 17 . 1 . 1966] 

2. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nü
fusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 1341 
doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm cezası
nın affı hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor
ları. (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet Sena
tosu 1/597) (S. Sayısı : 715 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 12 . 1965] [Bitiş tarihi : 12 . 1 . 1966] 

3. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabi
bi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan 
istifade ettirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 

ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/866; Cumhuriyet Senatosu 2/182) 
(S. Sayısı : 713 e ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1966) 

[Bitiş tarihi : 15 . 1 . 1966] 

4 — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanıma bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/375; C. Senatosu 1/556) 
(S. Sayısı: 739) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 1966] 
(Bitiş tarihi: 1 . 2 . 1966) 

5. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan» metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; Cum
huriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı: 736) [Da
ğıtma tarihi: 27 . 12 . 1965] 

6. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet. Sena
tosu İçişleri Komisyonu raporları (Millet Mec
lisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. Sa
yısı: 677 ye ek) [Dağıtma tarihi: 27 . 12 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair İçtüzük teklifi ve Anyasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı : 520 ye 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

(Devamı arkada) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kaytılı Mustafaoğiu, 1329 doğumlu 
Faik Özer'in, bakiye eczasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sa
yısı : 714 e ek) [Dağıtma tarihi : 28'. 12 . 1965] 

2. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası Mu
rat köyünde Ahmedoğlu Hatice'den doğma 
1923 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Se
natosu 1/606) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma ta
rihi : 31 . 12 . 1965] 

3. — Münevver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmedoğlu Ahmet Ulak'ın, hapse tahvil edil
miş olan bakiye cezasının affı hakkındaki ka
nım tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

2 — 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

> Adalet Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/819; Cumhuriyet Senatosu 1/59C) (S. Sayı-

| sı : 737) [Dağıtma tarihi : 31 . İS . 1965] 

4. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edden metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları ( lOlet Meclisi 
1/457; Cumhuriyet Senatosu 1/599) (S. Sa
yısı : 741) [Dağıtma tarihi : 6 . 1 . 1966] 

5. — Sarıyer ilçesi Yeniköy bucağından Ali-
oğlu Saniye'den doğma 1341 doğurdu Ali Kur-
na'nm, bakiye cezasının affı hakkı ıdaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul sdilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa v 3 Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/rr82; Cumhu
riyet Senatosu 2/180) (S. Sayısı : 742) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 1 . 1966] 

6. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmedoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5-12; Cumhuriyet Senatosu 1/607) (S. Sayısı : 
743) [Dağıtma tarihi : 6 . 1 . 196ı>] 



Dönem : 1 
Toplantı : 5 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hay
riye'den doğma 1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'ın cezası
nın affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporları (Millet Meclisi 1 864; Cumhuriyet Senatosu 1 /597) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 1025) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 7 . 1965 

Kan unlar Müdürlüğü 
Say) : 11.175 - 6'5717 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

.Millet Meclisinin S.7.1965 tarihli 142 ne i Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile 'kabul edilen. Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayreti in Hami Demiralp'ın cezalarının affı bakında kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Xot : Bu tasarı HM. 1965 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyonu havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29.6 re S.7.1965 tarihli 136 re 142 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1025) 

MÎLLKT MECLİSİNİN KARTI, ETTİĞİ METİN 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 1341 do
ğumlu Hayrettin Hami Demiralp'ın cezalarının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Cercde Sulh Ceza Mahkemesinin : 

962/1192 esas 25.9.1963 tarihli ve Yargıtay 3 ncii Ceza Dairesinin 147/1475 sayı ve 28.1.1964 
tarihli ilâmiyle kesinleşen 'bir ay hapis 50 lira ağır para cezası, Î)63/1.07S esas 28.12.1963 tarihli ve 
Yargı taya müracaat edil m emekle kesinleşen 1 ay hapis 50 lira. ağır para cezası, 962/785 esas, 
24.7.1904 tarihli ve Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 16383/18034 sayı ve 4.12.1964 tarihli ilâmiyle 
kesinleşen 7 gün 'hapis 50 lira ağır para cezası. 963/1517 esas, 29.5.1964 tarihli ve Yargıtay 3 ncü 
Ceza. Dairesinin 16385/18033 sayı ve 4.12.1964 tarihli ilâmiyle kesinleşen 7 gün hapis 50 lira ağır pa
ra cezası, 962/758 esas, 19.7.1963 tarihli ve Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 32824/195 sayı ve 
15.1.1964 tarihli ilâm iye kesinleşen 'bir <ay hapis 50 lira ağır para cezası, 964/17 esas ve 27.4.1964 ta
rihli ve Yargıtaya müracaat edilmemekle kesinleşen bir ay 'hapis 50 lira ağır para cezası, 962/845 
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esas, 29.5.1964 tarihli ve Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 1638:2/18035 sayı \'e 4.12.1.964 tarihli Ha
miyle kesinleşen 7 gün hapis 50 lira ağır para cezası 'ki, cem'an yekûn 4 ay 21 gün hapis ve 350 
lira ağır para cezasına: mahkûm edilmiş bulunan Bolu ili Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı 
Alioğlu, Hayriye'den doğma 1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm bu cezaları bütün hukukî 
neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — 'Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. —• Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa re Adalet Komisyonu 16 . 7 . 1965 
Esas No : 1/597 
Karar No : 131 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin S Temmuz 1965 tarihli 142 ne i Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den 
doğma 1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm cezalarının affı hakkında kanun Haşarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 9 Temmuz 1965 tarihli ve 11475 - 65717 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu 'Başkanlığına, gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümlü, (Jerede Sulh Ceza Mahkemesinden muhtelif tarihlerde veriln ve bir kısmı Temyiz edil
meksizin ve bir kısanı da Yargıtayoa tasdik olunarak kesinleşen 7 hükümle, ihtiyaç; fazlası veya 
odundan tefrik edilmiş keresteleri satıualmaktan 4 ay 21 gün hapis ve 350 lira ağır para ezasına 
mahkûm, edilmiştir. 

Af için T.B.M.M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu taraflarından 
ileri sürülen gerekçe, hükümlünün, (Jerede Belediye Başkanı ve (Jerede Güzelleştirme Derneği Baş
kanı bulunduğu sırada bu dernek adına Esentepe'de inşasına giriştiği motel için, zatî ihtiyaç fazlası 
veya odundan tefrik edilmiş kerestelerin alınmasına sadece ita âmiri sıfatiyle (muvafıktır, tediyesi 
uygundur) demiş olmasından, memleketine hizmetten başka bir maksat taşımamış ve şahsan bir ku 
ruşluk dahi menfaat sağlamıamnş bulunmasından ve mahkûm olduğu cezaların affı halinde hükümlü 
ve cemiyet için fayda doğacağı teemmül edilmesinden ibarettir. 

Komisyonumuz, çoğunlukla, bu görüşe iştirak etmemiştir. Zira, zatî ihtiyaç;, fazlası ve odundan 
tefrik edilmiş kerestelerin satmalmması da suçtur. Bu sucun, diğer orman suçlarına nazaran daha 
hafif cezalarla müeyyidelendirilmiş olması af için sebep teşkil ctmiyeeeği gibi suçun, şehri güzelleş
tirme ve turistlerin otel ihtiyacını karşılama maksadiyle işlenmiş bulunması da af için sdbep teşkil et
mez. Kaldı iki, hükümlü, aynı suçu muhtelif tarihlerde1 yedi defa işlemiş ve bu suçları işlemezden 
önce de •zimmetine para geçirmekten mahkûm olmuştur. 

Sonuç olarak Komisyonumuz, gayenin, kanunlara ve ahlâka, aykırı düşen vasıtaları meşru kılamı-
yacag! açış urdan hareket ederek, hükümlünün şahsi halini ve hâdisedeki durumunu, affı için lütuf 
ve atıfette bulunmayı gerektirici mahiyette görememiş ve çoğunlukla tasarının reddini kararlaştır
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek'Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kati]) 
Aydın Tokat Kastamonu Tabiî Üye 

(Çekinserlm) Z. Betil Muhalifim K. Kaplan 
O. S. Sarıcjöllü A. N. Tuna 

Ağrı Çanakkale Niğde ITşak 
S. Türl-men Muhalifim /. dener K. Coşkun o ğhı 

N. Altan 

C. Seıuiaitoısu ( S. Sayısı : 715 e ek ) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
A nayam ve Adalet Komisyonu 25 . 12 . 1965 

Esas No : 1/597 
Karar No : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 1341 doğumlu 
Hayrettin Hami Demiralp'm cezasının affı hakkındaki kanun tasarısına dair Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun 16 Temmuz 1965 tarihli ve Esas 1/597, karar 131 sayılı raporu yeniden teşekkül dolayı-
siyle dosyası ile birlikte Komisyonumuza gönderilmekle 22 Aralık 1965 tarihli Birleşimde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümlü, (lerede Sulh Ceza Mahkemesinden muhtelif tarihlerde verilen ve bir kısmı temyiz 
edilmeksizin ve bir kısmı da Yargıtayca tasdik olunarak kesinleşen 7 hükümle, ihtiyae fazlası veya 
odundan tefrik edilmiş keresteleri satmalmaktan 1 ay 21 <x\m hapis ve 350 lira ağır para cezasına 
m a hkûm e d i 1 m i ş t i r. 

Af için T.B.M.M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu taraflarından 
ileri sürülen gerekçe, hükümlünün, (lerede Belediye Başkanı ve Gerede Güzelleştirme Derneği Baş
kanı olduğu sırada 'bu dernek adma Esentepe'de inşasına giriştiği motel için, zatî ihtiyaç fazlası veya 
odundan tefrik edilmiş kerestelerin -alınmasına sadece ita âmiri sıfatiyle (muvafıktır, tediyesi uy
gundur) demiş olmasından, memleketine tpzmetten başka bir maksat taşımamış ve şahsan bir kuruşluk 
dahi menfaat sağl'amamış bulunmasından ve mahkûm olduğu cezaların affı halinde hükümlü ve ce
miyet için fayda doğacağı teemmül edilmesinden ibarettir. 

Komisyonumuz da içtimai fayda mülâhazası ile bir atıfette bulunulmasını uygun görerek tasarıyı 
benimsemiş ve 16 Temmuz 1965 tarihli ve esas 1/597, karar 131 sayılı rapora iştirak etmemiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 'Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

l'aşkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artulnnac Çekinserim 
S. O'Kan 

Tahiî Üye Cumhurbaşkanınca S.Ü. istanbul Samsun 
M. Afaldı Â. Artus Zimmet suçundan eski E. Keneleri 

mahkûmiyeti 'bulunması 
itibariyle muhalifim 

E. ÖzıJen 

Tokat Uşak 
Muhal if im Muhalifim 

muhalefet şerhim eklidir K. Coşkunoğlu 
Z. Betil 

C. Senatosu ( S. 'Sayısı : 715 e ek ) 



Hayrettin Hami Demiralp'ın affına ait muhalefet şerhi 

Zatî ihtiyaç fazlası ve odundan tefrik edilmiş kerestelerin satmalmması da suçtur. Bu sucun di
ğer orman suçlarına nazaran daha 'hafif cezalarla müeyyidelendirilmiş olması af için sebep teşkil et
in iveceği gibi suçun, şehri güzelleştirme ve turistlerin otel ihtiyacını karşılama maksadiylo işlenmiş 
bulunması da af için sebep teşkil etmez. Kaldı ki, hükümlü, aynı suçu muhtelif tarihlerde 7 defa 
işlemiş ve bu suçları işlemezden önce de zimmetine para geçirmekten mahkûm olmuştur. Bu durum 
'karşısında, hükümlünün affında içtimai fayda mülâhaza edilemiveceği kanısındayım. 

22 . 12 . 1965 
Zihni Betil 

AMA YASA VK ADALET KOMİSYONUNUN KABUL UTTİOİ METİN 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 1341 do
ğumlu Hayrettin Hami Demiralp'ın cezalarının affı hakkında Kanun 

'MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDL 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE M. — Millet Meclisi metninin 3 ııcü maddesi avnen kabul edilmiştir. 

• > « ^ < 

C. Se'U'afO'SU ( S. Sayısı : 715 e ek ) 


